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 األسبوع. محضر المحاكمة 18.15597
املاليير  لفضيحة  »األسبوع«  نشر  بعد 
بطي  للقضاء  األعلى  املجلس  حكم  التي 
 6 بتاريخ  الــصــادر  )الــعــدد  ملفها)...( 
يونيو 2019( قررت املحكمة االستينافية 
امللف  هذا  في  النظر  إعــادة  بالبيضاء، 
املسؤول  الفرنسي  مات  الــذي  الخطير، 
الجمارك  إدارة  تابعته  أن  بعد  عــنــه، 
مليارا  إرجاع ستني  بتهمة عدم  املغربية 

أصبحت معلقة.
وضع  القضاء  أن  »األســبــوع«،  لتتأكد 
يده على مشارك في التهام الستني مليارا 
هذا  ــأن  ب ملفها  فــي  »األســبــوع«  ملحت 
»السعيد الشوفاني«، املتابع في  املسمى 
التهام هذه املاليير بصفته الوسيط الذي 
قررت  ــذي  وال الفرنسي،  ذلــك  استعمله 
املحكمة  أمــام  متابعته  العامة  النيابة 

غيابيا، في جلسة ثالث يوليوز الحالي.
القضائية  الشرطة  تقارير  كشفت  وقد 
مؤخرا)...( عن استنطاق هذا املحظوظ، 

قبل هروبه، حيث سيحاكم غيابيا.

وثائق  على  »األســبــوع«  حصلت  وقــد 
اعترف  ــذي  وال الــهــارب،  هــذا  استنطاق 

خيالية،  ثـــروات  على  بحصوله  كتابة 
تنفرد »األسبوع« بنشر لوائحها الغريبة، 

لثروات مغربي تقارب الخيال.

الشوفاني  املسمى  هــذا  اعترف  وقــد 
بلوائح الشركات التي أقامها في الخارج، 
والــحــســابــات الــتــي أودعــهــا فــي أبناك 

الخارج من قبيل:
ألف   30 باريس:  أبناك  في  أودعــت   -

أورو.
ألف  مائة  مدريد  أبناك  في  وأودعــت   -

أورو.
بأمريكا  فلوريدا  أبناك  في  وأودعت   -

ستني ألف دوالر.
- وفي بنك جنيف عشرين ألف أورو.

- واعترف بأنه يملك في إسبانيا فيال 
بـ 660 ألف أورو.

بقيمة  سكنا  فرنسا  في  يملك  وأنــه   -
580 ألف أورو.

 350 بقيمة  أمريكا سكنا  في  ويملك   -
ألف دوالر.

- واعترف بأنه يملك أسهما في عشرين 
شركة كبرى في املغرب.

- ويملك عشر حسابات في عشرة أبناك 
مغربية.

الكشوف  لهذه  الصور  بعض  )انظر 
املريبة(.

ليبقى التساؤل عن طريقة متابعة هذه 
عن  تكشف  التي  التاريخية  املحاكمة 
جانب مريب في وضعية شخص مغربي 

واحد.
التاريخية،  املحاكمة  هذه  في  ويتابعه 

محامي الطرف املدني، األستاذ طبيح.

ملف ال�ستمائة مليار الذي فتحته »الأ�سبوع«

وثائق متابعة مغربي ميلك املاليري يف اأنحاء العامل
اأول عمل قامت به اإ�سرائيل 

بعد احتالل القد�س
 هو تدمري حي املغاربة

وزير فل�سطيني يخ�س »الأ�سبوع« 
بحديث خا�س عن مالب�سات

 »�سفقة القرن«:

وزير م�سري ي�سيد بامللكية يف �سيافة اليو�سي 

كشوف ما يملكه هذا املحظوظ املغربي يف األبناك العاملية واألبناك املغربية  

 الرباط. األسبوع
اللواء قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون  خص 
األسرى واملحررين في فلسطني، جريدة »األسبوع«، 
أن هذه  القرن«، معتبرا  »صفقة  بتعليق خاص عن 
الرئاسة،  إلى  ترامب  وصول  بعد  جاءت  الصفقة 
للوعود  األمريكي  الرئيس  طرف  من  تنكرا  وتمثل 
التي سبق أن قدمها لألخ الرئيس عباس أبو مازن، 

إبان التحركات األولى من بداية واليته.
أبو  حسب  ترامب  قدمها  التي  الوعود  وتتعلق 
الالجئني  الــشــريــف، وبــمــوضــوع  بــالــقــدس  بــكــر، 
وموضوع إقامة الدولة الفلسطينية.. لكنه باملقابل 
الشرعية  الفلسطينيني وأعطى  الالجئني  أنكر حق 
وهو  فلسطني،  داخــل  اإلسرائيلية  للمستوطنات 
إعطاء  قرر  كما  فلسطينية،  دولــة  إقامة  يعيق  ما 

الجوالن إلسرائيل.
وفي تعليقه على مضمون »صفقة القرن«، قال أبو 
بكر: »مضمونها ال يعنينا ال من قريب وال من بعيد، 
األمريكي  الرئيس  أن  وطاملا  كليا،  نرفضها  ونحن 
تنكر لوعوده، فنحن نعتبر كل ما يأتي من أمريكا، 
املصدر،  نفس  حسب  الفلسطيني..«،  الشعب  ضد 
قد  البحرين،  في  املنامة«  »مؤتمر  أن  اعتبر  الذي 
تبقى  لكنها  الصفقة،  لهذه  امتداد  بمثابة  يكون 
محطة فاشلة في نظره، لكون منظميها اعتقدوا أن 
توزيع  وعود  بسبب  للمشاركة  ستتهافت  البلدان 
وال  أمريكية،  وغير  عربية  أمــوال  وهــي  األمـــوال، 
العربية  الدول  لكن  الواقع،  أرض  على  لها  وجود 
سياسية  العتبارات  متدنية،  بمستويات  شاركت 

حسب قوله)..(.
وعن املواقف املغربية إزاء القضية الفلسطينية، 
قال اللواء أبو بكر، الذي حل ضيفا على املهرجان 
الوثائقي لحقوق اإلنسان في دورته الثامنة، املنظم 
ومركز  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  الهيئة  طرف  من 
الجنوب للفن السابع، واملركز السينمائي املغربي، 
إنه ينظر إلى الشعب املغربي ليس كمناصر للقضية 
الفلسطينية، بل كشعب شقيق، مؤكدا أن إسرائيل 
قامت فور احتاللها للقدس، بتدمير »حي املغاربة« 

الذين يوجد في فلسطني.. والفاهم يفهم )..(.

اللواء قدري أبو بكر رئيس هيئة 
شؤون األسرى واملحررين

 الرباط. األسبوع
يوجد  الـــذي  الــيــوســي،  الحسن  مــركــز  ســرق   
نهاية  اليوسي، األضواء خالل  على رأسه موحى 
من  ثلة  جمع  أن  بعد  بالرباط،  املاضي  األسبوع 
حكم  من  سنة   20 ملناقشة  والسياسيني  املثقفني 
عنوان:  تحت  ــدوة  ن في  الــســادس،  محمد  امللك 
من  ملكية  السادس:  امللك محمد  »عقدان من حكم 

القرب والتقدم والحداثة«.
املشاركني،  تدخالت بعض  لالنتباه،  الفتا  وكان 
أمثال وزير خارجية مصر األسبق محمد العرابي، 
امللكية  العائلة  مــن  مقربة  ألســرة  ينتمي  ــذي  ال
خمسينيات  سبقت  التي  الفترة  خــالل  املصرية 
امللكية  املؤسسة  »إن  قــال:  الــذي  املاضي،  القرن 
هي الضامن لالستقرار السياسي للمغرب، خاصة 
املنطقة  تعرفها  التي  الحرجة  الظرفية  هذه  خالل 

العربية«.

أما أستاذ العلوم السياسية محمد الطوزي، فقد 
أوضح أن »املؤسسة امللكية تملك صالحيات دينية 
مهمة بموجب الفصل 41 من الدستور، الذي يركز 
على الصفة الدينية لعاهل البالد الضامن ملمارسة 
قامت  نفسها  املؤسسة  أن  غير  الدينية،  الشعائر 
يراه  ما  وهو  والسلطة،  الدين  بني  واضح  بفصل 

دليال على حداثة الدولة وانفتاحها«.

 الرباط. األسبوع
ينتظر أن يتم يوم غد الجمعة، ترسيم 

لجهة  كرئيسة  بوعيدة  امــبــاركــة 
للرئيس  خلفا  ــون،  ن واد  كلميم 
الرحيم  عبد  عمها  ابن  السابق، 
بوعيدة، الذي ال يمارس مهمته 
عاشه  الــذي  البلوكاج  بسبب 
مع  صراعه  وبسبب  مؤخرا، 
بلفقيه)..(،  االتــحــادي  تيار 
قد  كـــان  وإن  ــر،  ــي األخ هـــذا 

تـــخـــلـــى عــــن حــلــم 
الجهة،  رئاسة 

فرض  أنــه  إال 
ــه  ــ ــاب ــ ــح ــ أص
ــي الئـــحـــة  ــ فـ

تبقى  فيما  للزمن  الكلمة  لتبقى  امباركة، 
يحسم  أن  ينتظر  حيث  الوالية،  من 
مصير آل بوعيدة وآل بلفقيه، إما 

باالنتخابات أو بالقضاء)..(.
تحمست  قد  بوعيدة  وكانت 
للجهة،  رئــاســتــهــا  ملــقــتــرح 
رجال  بها  قام  وساطات  بعد 
طلبوا  ومستثمرون،  أعمال 
ــن  ــول مــحــل اب ــل ــح مــنــهــا ال
التوافقات،  إدارة  في  عمها 
تعطيل  اســتــمــرار  لــتــفــادي 
باملنطقة،  التنمية  عجلة 
كانت  ــا  ــه وأن خــاصــة 
في  التهميش  تعيش 

الوزارة)..(.

امباركة بوعيدة.. من الوزارة لرئا�سة اجلهة 

اليوسي

بوعيدة

املمتلكات العقارية التي يملكها املسمى الشوفاني يف املغرب والعالم





 الرباط. األسبوع 
والدوام لـله، والذي يعرف 
الذهبية«  »الــغــزالــة  معنى 
ذلك  يتذكر  ــت،  ــارودان ت في 
منذ  املقام  الفخم،  األوطيل 
أحد  طــرف  من   1960 سنة 
مساحة  عــلــى  الفرنسيني 
عــشــر هـــكـــتـــارات، والـــذي 
فرنسا  أقطاب  كعبة  أصبح 
اإلقامة  تحلو  ال  ورؤسائها، 
باملغرب إال في فندق »الغزالة 

الذهبية«.
ــروف أن  ــ ــظ ــ ال وشــــــاءت 
يــتــعــرف مــديــر املــخــابــرات 
امللك  ومستشار  السعودية 
ــمــال أدهــــم، في  فــيــصــل، ك
للسفارة  زيـــاراتـــه  إحـــدى 
املغربية في لندن، على كاتبة 
مغربية تسمى غيتة بنيس، 
ــت كــيــف تــربــط  ــرف ــي ع ــت ال

السعودية  املــخــابــرات  بــني 
الثاني)...(،  الحسن  وامللك 
على  الجميع  اتــفــاق  ليقع 
تفويت)...( األوطيل املغربي 
كمال  ــودي  ــســع ال للقطب 
أدهم، الذي جمع بني ملكيته 
اإلقبال  وبني  الفندق،  لهذا 
وتكون  العاملي،  الرئاسي 
بنيس،  غيتة  هي  الواسطة، 
كــيــف تجمع  عــرفــت  ــتــي  ال
املنطلقة،  املصالح  هذه  بني 
حــســب بــعــض املــعــلــومــات، 
من أن هذا األوطيل إنما هو 
ملدير  املغرب  ملك  من  هدية 

املخابرات السعودية.
ويتفق القطبان العظيمان، 
والسعودي  الثاني  الحسن 
منهما،  بالرغم  أدهــم،  كمال 
على أن يموتا معا في سنة 

السعودي  ليترك   ،1999
الورثة،  أيدي  بني  الفندق 
ــى نـــفـــوذ الــحــســن  ــق ــب وي
ــدي هــذه  ــ ــانــي فــي أي ــث ال

السيدة املغربية.
السعودي  ــة  ورثـ ويــأتــي 
يعرفون  ال  وهم  أدهم،  كمال 
والــغــزالــة  الــفــنــدق  أن  إال 
لبابا  ملكا  ــان  ك الذهبية، 
بنيس  غيتة  وتبقى  أدهــم، 
متمسكة فقط بنفوذ الحسن 
الثاني الذي ال يساوي شيئا 
السعودية،  ــراف  األطـ ــام  أم
املحامي  عنها  يدافع  التي 
املغربي عبد اللطيف وهبي، 
املديرة  محاميي  وجــه  فــي 
ــاذ  ــتـ ــة بــنــيــس، األسـ ــت غــي
واألستاذ  حسن،  السماللي 

عبد اللطيف مشبال.

كل  على  املحاكم  لتحكم 
بأن  ــالث،  ــث ال مستوياتها 
ــورثــة  ــك ل ــدق هـــو مــل ــن ــف ال

السعودي كمال 
أدهم، وذلك على مدة سنوات 
من  املحاكمات  مــن  طويلة 
سنة 2001 إلى 2015، رغم 
الصحفيني  أحــد  كتبه  مــا 
قانونية  حكمة  شــكــل  ــي  ف
وحكمة  القانون  بني  تجمع 
))إن  ــال:  ــ وق ــن)...(  ــ ــزم ــ ال
التجارية  املعامالت  قوانني 
سبق  ــا  م فيها  املــغــربــيــة، 
بعدها،  ــا  وم  ،2000 سنة 
مطبوع  فهو  قبلها،  ما  أمــا 
أنه  معنى  بــالــخــلــل)...(((، 

بعد 2000، أصبحت الجدية 
تطبع القرارات القضائية، أو 
هكذا حكمت املحاكم بسحب 

كل نفوذ من غيتة بنيس.

بينما الواقع، هو أن أوالد 
أدهــم،  كمال  الــراحــل  املالك 
ــن املــغــرب،  ــم بــعــيــدون ع ه
واألجــور،  الديون  فتراكمت 
ولـــم يــبــق فــنــدق »الــغــزالــة 
ليصدر  كــان،  كما  الذهبية« 
قضائي  ــرار  ــ ق  2016 فــي 
في  يحكم  ربما  للمراجعة، 
غيتة  بإدماج  هــذا،  يوليوز 
بنيس التي تسكن في لندن، 
ولكنه  املؤسسة،  هذه  إنقاذ 

شيء مستبعد جدا.

ما خفي
كان  أعظم

أعادت النيابة العامة بسال، إشكالية 
قضية  فــي  ــاإلعــدام  ب الحكم  حتمية 
اغتيال السائحتني األروبيتني بطريقة 
إلــغــاء  أطــروحــة  لتكذيب  همجية، 
التي  الطريقة  وهي  باإلعدام،  الحكم 
اإلعالمية  للحملة  مواكبة  استفحلت 
والتي  ــدام،  ــاإلع ب للحكم  املناهضة 
الدعاية  في  كامنا  تفسيرها  أصبح 
يمكنه  خصمه،  يذبح  ــذي  ال أن  إلــى 
البروطوكولية في  باإلقامة  يعاقب  أن 

السجن أكال ونوما وراحة بال.

القدس،  في  األمريكي  السفير  ظهر 
ممسك  وهــو  متخلف  همجي  بشكل 
أحد  جــدار  لتهديم  حديدية،  بمقدة 
مساكن الفلسطينيني، وهي صورة لو 
كانت هناك جمعيات لحقوق اإلنسان، 
هذه  على  األمريكي  السفير  لتابعت 
الهمجية املتناقضة مع أخالق حقوق 

اإلنسان.

يرتكبها  التي  الجرائم  استفحلت 
حسرة،  يا  القانون  حماة  املحامون، 
إلى  املحامني  نقابات  لجوء  نتيجة 
القوانني،  خرق  على  الدائمة  الفرجة 
تابعتهم  الذين  املحامني  عــدد  وبلغ 
النيابة العامة على جرائم ثابتة، ألف 
محاكمتهم،  تجرى  محامي  ومائتي 

فمن سيدافع عن املحامني املجرمني؟

الفندقي« أن يتسبب  »االرتجال  كاد 
فلسطيني  وفد  بني  خطيرة  أزمة  في 
كان يقيم في أحد فنادق الرباط، وبني 
نفس  فــي  ليقيم  جــاء  أمــريــكــي  ــد  وف
في  املسؤولون  طلب  حيث  الفندق، 
الفلسطيني مغادرة  الوفد  من  الفندق 
عليه)..(،  املتفق  األجــل  قبل  الغرف 
ولم  األمريكي،  الوفد  محله  يحل  لكي 
هذا  مثل  خــطــورة  ــى  إل ــد  أح ينتبه 
غير  اســتــفــزازا  باعتباره  التصرف 
طويت  الصفحة  أن  ــوال  ل مــســبــوق، 
بتدخل هادئ للشرطة السياحية)..(.

ــصــادر دبــلــومــاســيــة،   تــتــســاءل م
القناصلة  بعض  تهميش  سبب  عن 
التعيينات  الئــحــة  ــي  ف ــراء  ــســف وال
السفير  حامي  حسن  أمثال  األخيرة، 
ــران، والــســفــيــرة  ــ ــ ــق فـــي إي ــســاب ال
بلغاريا،  فــي  ــام  إم عــزيــزة  السابقة 
فتح هلل  فرنسا  في  السابق  والسفير 
تتساءل عن سبب  كما  السجلماسي.. 
مثل  كبير  منصب  شغور  استمرار 

منصب الكاتب العام.

ــرة  ــع إدريــــس لــشــكــر مــن دائـ وسـ
ــاد  ــاره داخـــــل حــــزب االتـــحـ ــصــ ــ أن
للمصالحة  نداءا  بإطالقه  االشتراكي، 
الغاضبني  االتحاديني  بعودة  يسمح 
ــي،  ــراك ــى حــضــن االتـــحـــاد االشــت إلـ
لتعديل  جديدة  دعــوة  بإطالقه  وكــذا 
االتحاديني  بعض  ويفسر  الدستور. 
موقف لشكر بكونه محاولة الستقطاب 

أنصار الزايدي والشامي)..(.

ــة مــعــطــيــات عن  ــ ــســرب أي ــت ــم ت لـ
باشرته  ــذي  الـ الخطير  التحقيق 
ــي شــأن  ــة فـ ــي ــقــضــائ ــطــات ال ــســل ال
واملساعدات  االنتخابية  التالعبات 
حيث  للفقراء،  املخصصة  الرمضانية 
الزالت التسجيالت التي تثير »تورط« 
قياديني في حزب األحرار، في صراع 
مع ملياردير نافذ، تنتشر بشكل كبير 

بني أوساط املنتخبني.

اإفال�س واحدة من جنات احل�سن الثاين

ورثة مدير املخابرات ال�سعودي يعودون 
اإىل تارودانت

تحت األضواء

هل �سحيح اأنه قبل �سنة 2000 مل يكن 
هناك احرتام للقوانني؟

غيتة بنيس مدير املخابرات كمال أدهم

غيتة بنيس مع أحد زبناء الفندق، 
الرئيس الفرنسي شرياك وزوجته

مدخل أوطيل الغزالة الذهبية 
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العثماين ي�سادق على الزيادة يف الأجور وين�سى الإجراءات
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 الرباط. األسبوع
حكومة  تــراجــعــت  ــل  »ه
العثماني على الزيادات في 
التعويضات  وفي  األجــور 
أن  سبق  الــتــي  العائلية 
ــهــا مع  ــت ــي ــاق ــف وقـــعـــت ات
تمثيلية  األكثر  النقابات 
املاضي؟«..  فاتح ماي  ليلة 
ــرحــه  ــؤال ط ــ ــسـ ــ هـــــذا الـ
املـــوظـــفـــون واملــوظــفــات 
انتظروا  ــن  ــذي وال بــحــدة، 
للشهر الثاني على التوالي 
ــل بـــالـــزيـــادات  ــوصـ ــتـ الـ
املوعودة، لكن دون جدوى.

مــصــدر جــد مــطــلــع من 
ــة، أكــد  ــوم ــحــك رئـــاســـة ال
العثماني  أن  لـ»األسبوع«، 
ــدم تــوصــل  ــ ــن ع بــــريء مـ
املـــوظـــفـــن واملـــوظـــفـــات 
بــراءة  املــوعــودة  بالزيادة 
يــوســف،  دم  مـــن  الـــذئـــب 
التطبيقية  املــراســيــم  ألن 
لالتفاق االجتماعي األخير، 
الحكومة  عليها  صــادقــت 
ولم تنشر بعد في الجريدة 
الرسمية بعد إحالتها على 
واملراسيم  القوانن  مقبرة 

)األمانة العامة للحكومة(.
ــم يقنع  ل الــتــبــريــر  هـــذا 

املوظفن  فئات  من  الكثير 
واملوظفات، الذين ينتظرون 
هذه الزيادة بفارغ الصبر، 
»فالسبب هو غياب اإلرادة 
في  للحكومة  السياسية 
تنفيذ هذا االتفاق، ألنه حن 
أي  تطبيق  الحكومة  تريد 
اتفاق، تقوم بذلك وبسرعة، 
فاألمر الذي استغرق اليوم 
ثالثة أشهر دون فائدة، قد 
ثالثة  إلى  في حاجة  يكون 
مع  حصل  كما  فقط،  ــام  أي

ساعة رونو، حن تم إخراج 
الصيفي،  التوقيت  مرسوم 
الحكومة  اجتمعت  حيث 
على  ــت  وصــادق استثناء 
ــؤوم يــوم  ــوم املـــشـ ــرسـ املـ
املرسوم  ونشرت  الجمعة، 
األحــد  ــي  وف السبت،  ــوم  ي
ــل حــيــز  ــ ــ ــي، دخ ــ ــ ــوال ــ ــ امل
كنا  لو  فتمنينا  التطبيق، 
مثل مرسوم الساعة« يقول 

أحد املوظفن.
وكـــانـــت الــحــكــومــة قد 

ــا لــلــحــوار  ــاق ــف وقــعــت ات
النقابات  مــع  االجتماعي 
يقضي بزيادة ما بن 400 
أجــور  فــي  ــم  ــ دره و500 
في  درهم  و100  املوظفن، 
األبناء،  عن  التعويضات 
لتصادق  شهرا  وانتظرت 
التطبيقية  املراسيم  على 
ــاق، والــتــي لم  ــف لــهــذا االت
تنشر في الجريدة الرسمية 
حتى اليوم كي تدخل حيز 

التنفيذ.

ماذا لو مت اختيار املوظفني مثل �سركة »رونو«؟

ال�ستقالليون يطالبون بـ»�سرطة خا�سة« 
حلماية حرا�س العمارات

متديد ال�سراكة بني وزارة اجلالية واملحافظة العقارية

عبد النباوي يتجنب اعتقال 300 األف 
مواطن مغربي ب�سبب مدونة ال�سري

 الرباط. األسبوع
أن رئيس  قال مصدر جد مطلع، 
النيابة العامة محمد عبد النباوي، 
بــزيــارة  قــامــوا  لبرملانين  كشف 
رئاسة النيابة العامة يوم الثالثاء 
به  قام  قانوني  إجراء  املاضي، عن 
وكالء امللك، جنب السجون املغربية 

كارثة حقيقية كانت تنتظرها.
علم  حــن  الــنــبــاوي  عبد  ــام  وقـ

التواصل  وسائل  خــالل  من 
ــع  ــ ــواق ــ االجـــتـــمـــاعـــي وامل
باحتجاجات  اإللكترونية 
يتم  ــن  ــذيـ الـ ــنـــن  ــواطـ املـ
بالسدود  صدفة  توقيفهم 
بمداخل  والدركية  األمنية 
أنفسهم  ويــجــدون  املـــدن، 

للعدالة،  مطلوبن 
اعتقالهم  ويــتــم 
فــــــي الــــحــــن، 
ــوجــود أحــكــام  ل
نهائية بإدانتهم 
مخالفات  ــي  ف
)قــام(  السير، 
تحقيق  بفتح 
فـــــــي هـــــذه 
املــــلــــفــــات 
ــوب  ــلـ ــطـ املـ

أصحابها لالعتقال بمسطرة اإلكراه 
البدني، يوضح ذات املصدر، قبل أن 
يضيف أن رئيس النيابة العامة، ملا 
قام بالبحث في هذه امللفات، وجد 
لإلكراه  ملف  آالف   306 من  أزيــد 
ففتح   ،2018 سنة  خــالل  البدني 
من  للتأكد  مساطرها  في  تحقيقا 
فوجد  فيها،  القانون  احترام  مدى 
حوالي 188 ألف مذكرة اعتقال في 
حق املواطنن، ألغى منها 169 ألفا 
وألغى  العقوبة،  تقادم  بسبب 
191 ألفا أخرى لعدم استيفاء 
وبذلك  القانونية،  الشروط 
النباوي قد جنب  يكون عبد 
اكتظاظا  ــرب  ــغ امل ســجــون 
بكل  وكــارثــة  مسبوق،  غير 
املقاييس كانت ستعرفها 
ــو اســـتـــمـــرت  ــ ــ ل
اعتقال  عملية 
ــن  ــ ــنـ ــ ــواطـ ــ املـ
فـــــي مـــلـــفـــات 
مـــخـــالـــفـــات 
الــــــســــــيــــــر 
ــة  ــومـ ــكـ ــحـ املـ
ــي  ــا، وف ــف ســل
ودون  غــيــاب 
علم املعنين.

وجد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني 
نفسه وجها لوجه مع زعيم جبهة البوليساريو 
يوم  سيتي،  بنما  بالعاصمة  غالي  إبراهيم 
في  للمشاركة  حضوره  عقب  املاضي،  األحد 
الجديد،  املنتخب  الرئيس  تنصيب  حفل 

أخذ  العثماني  أن  كورتيزو.. ورغم  يورنتينو 
البوليساريو  مواقع  أن  إال  غالي،  عن  مسافة 
جديد،  اعتراف  بمثابة  اللقاء  هــذا  اعتبرت 
الفت  بشكل  قد حضره  التنصيب  حفل  وكان 

ملك إسبانيا، فيليبي السادس.

 الرباط. األسبوع
املكلفة  ــوزارة  الـ من  كل  جــددت 
ــة املــقــيــمــن بــالــخــارج  ــارب ــغ ــامل ب
وشؤون الهجرة، والوكالة الوطنية 
ــة واملــســح  ــاري ــعــق لــلــمــحــافــظــة ال
العقاري والخرائطية، اتفاقهما من 
التي  الشراكة  في  االستمرار  أجل 
قال  حيث  سنتن،  منذ  جمعتهما 
عبد الكريم بنعتيق في تصريحات 
له داللة  التجديد  إن هذا  صحفية: 
أعطت  االتــفــاقــيــة  وأن  ــة،  ــاص خ
نتائج إيجابية، وكان لها انعكاس 
املقدمة  الخدمات  على  متميز  جد 
بنعتيق،  حسب  العالم،  ملغاربة 
العالم  مغاربة  أن  أيضا  أكد  الذي 
مغربي  مالين   5 عــددهــم  البالغ 
مرتبطون  بلد،   100 على  موزعن 
ببلدهم عن طريق »العودة« وأيضا 
في  اقتناؤها  يتم  التي  »العقارات 
املحافظة  دفع  الذي  األمر  املغرب«، 
التي  »محافظتي«  خدمة  خلق  إلى 
من  كــانــوا،  أينما  املغاربة  تمكن 
وكذا  عقاراتهم،  على  االطمئنان 
الشراكة  برنامج  مــن  االســتــفــادة 

الغني بن املؤسستن.
ــه، أكــــــد كـــريـــم  ــ ــب ــ ــان ــ ــن ج ــ مـ
للوكالة  العام  املدير  التاجموعتي، 
العقارية  للمحافظة  الــوطــنــيــة 
واملسح العقاري والخرائطية، على 
نجاح االتفاقية والصدى اإليجابي 
الذي خلفته املبادرة على كل امللفات 

العقارية للجالية.
اإلثــنــن  يـــوم  ــاء  ــق ل أن  ــر  ــذك ي
عـــرف حضور  والــــذي  املـــاضـــي، 
كان  الصحافين،  من  كبير  حشد 
ثانية  مرحلة  إلطـــالق  مخصصا 

التحسيسية  اإلعالمية  الحملة  من 
لفائدة مغاربة العالم حول برنامج 
بالخدمات  للتعريف  »محافظتي« 
ولحثهم  الــوكــالــة،  تقدمها  التي 
السيما  مــنــهــا،  ــادة  ــف االســت عــلــى 
الخدمات اإللكترونية، وكذا لتأكيد  
مع  والشراكة  التعاون  استمرارية 
القضايا  كل  في  املنتدبة  ــوزارة  ال
وامللفات العقارية للجالية، وإطالق 
حول  مشتركة  تحسيسية  حمالت 
نظام التحفيظ العقاري والخدمات 

اإللكترونية للوكالة.

التي  االنقالبية  باملحاولة  ارتباطا 
شهدتها الصخيرات والتي تحل ذكراها 
العامل  كتب  الجاري،  يوليوز   10 يوم 
املجزرة  عن  املعزوزي،  محمد  السابق، 
التي توفي فيها ابنه أحمد وفيق، كلمة 
خاصة لـ »األسبوع«، قال فيها ما يلي:

الشهر  هذا  من  العاشر  يوم  يذكرنا 
بأكبر مذبحة في تاريخ املغرب الحديث، 
حزينة  ذكــريــات  ــان  األذهـ إلــى  ويعيد 
ستظل متقدة السعير حتى يقضي هلل 

الزمان  يطويها  لن  أحداث  أمره، 
تتحمله  مــا  فــوق  كثير  واأللـــم 

أحداث أحزنت أسر  النفوس، 
تجتر  بقيت  التي  الضحايا 

ــوال هذه  مـــرارة مــا وقــع ط
الــســنــن، وتــعــانــي من 

الهجوم  ــذا  ه جـــراء 
الوحشي.

ــد  ــكـــن أحـ ــم يـ ــ ل
ــذه  ــ ــور ه ــصــ ــ ــت ــ ي

الوحشية.. 25 فرقة كوموندو وعددهم 
مــدرســة  ــن  م جــنــدي   1400 ــي  ــوال ح
امللكي  القصر  اقتحموا  اهــرمــومــو 
النار  يطلقون  وأخــذوا  بالصخيرات، 
وأنـــواع  الــيــدويــة  بالقنابل  ويــلــقــون 
ضيافة  في  كانوا  عــزل  ضد  األسلحة 
ذكرى  بمناسبة  الثاني  الحسن  امللك 
هذا  وتــرك  واألربعن،  الثانية  ميالده 
العدوان ما يقرب من 111 قتيال ومئات 
الجرحى، كما تسببوا في أكثر من 200 
 ،2000 وفي سنة  حفيد،  و250  يتيم 
تأسست جمعية أسر الضحايا وهي 
الدفاع  أمانة  عاتقها  على  تحمل 
املطاف،  آخــر  وفــي  الضحايا،  عن 
االعتراف  ثم  املسؤوليات،  تحديد 
بــمــســؤولــيــة أجــهــزة الـــدولـــة.. 
لم  القضايا  بعض  ومــازالــت 

تسو بعد.

بقلم: محمد المعزوزي

العامل املعزوزي يكتب عن املجزرة التي قتل فيها ابنه:

عنـدما اقـتـحـم جـنود اهـرمـومـو
 القـ�سر املـلكي يف ال�سـخـريات

 الرباط. األسبوع
جد  برملانية  مصادر  من  »األسبوع«  علمت 
مجلس  فــي  البركة  ــزار  ن إخـــوان  أن  مطلعة، 
والتعمير،  السكنى  وزارة  من  طالبوا  النواب، 

في  متخصصن  أعــوان  تعين  بضرورة 
الصحية  الشروط  احترام  مدى  مراقبة 
العمارات  بحراس  الخاص  السكن  في 

والبنايات السكنية.
ــور الــديــن مضيان  ــح رفـــاق ن وأوضـ

في  االســتــقــاللــي،  الفريق  رئــيــس 
إلى  رسميا  قــدم  قــانــون  مقترح 
مجلس النواب، أن فئة البوابن 
من  جملة  غــيــاب  مــن  تعاني 
افتقادها  بسبب  الــحــقــوق، 
مطالبن  مكتوبة،  لعقود شغل 
بــضــرورة  نفسه  ــوقــت  ال ــي  ف

هؤالء  بن  الشغل  عقود  إبــرام 

املسؤولن  أو  الــعــمــارات  ومــالكــي  البوابن 
الضمانات  جميع  يحفظ  املالكن،  اتحاد  عن 
العقد  هذا  ويكون  لهم،  والحقوق  وااللتزامات 

محط مراقبة من طرف مفتش الشغل.
بحسب  زائــدا،  كان  »امليزان«  نواب  حماس 
بضرورة  كذلك  طالبوا  حيث  املصدر،  ذات 
منح عطلة سنوية للبوابن مؤدى عنها، بل 
حتى البواب الذي فسخ عقد شغله، ال يمكن 
املساس به على مستوى املسكن حتى تمر 
بتعويضات  مطالبته  دون  أشهر  ثالثة 
يتم  وال  الشقة،  ــراء  ك ثمن  تعادل 
في  إال  العمارة  سكن  من  إخراجه 
حالة ارتكابه خطئا فادحا، آنذاك 
يمكن استصدار حكم استعجالي 
وإفـــراغ  الــشــغــل  عــقــد  بفسخ 
املعني باألمر من مسكنه، يقول 

أنصار حزب االستقالل.

عبد النباوي

الربكة

ال�سورة التي ا�ستغلها اإعالم البولي�ساريو



كشف مصدر دبلوماسي لـ»األسبوع«، أن وزير 
أي  لقاء  رفض  بــوقــادوم،  الجزائري،  الخارجية 
مسؤول من البوليساريو، تبعا ملا سماها الظرفية 
يسمح  لم  كما  املنطقة،  منها  تمر  التي  الحالية 
الجنرال قايد صالح للمسؤول األول عن الجبهة، 

بلقائه بعد طلبني في املوضوع.
العسكرية  ــرات  ــخــاب امل وتـــرى 

غير  الــوقــت  أن  الــجــزائــريــة 
مناسب في التعجيل بتعيني 
األمني العام لألمم املتحدة 
يعوض  شخص  ملبعوث 
السابق،  أملانيا  رئيس 

هورست كوهلر.
وتــدفــع الــجــزائــر إلى 

كليا،  جنيف  مسار  دفــن 
إلى  بالعودة  املطالبة  قبل 

املـــــفـــــاوضـــــات 
الثنائية.

القناص

أن  لـ»األسبوع«،  دبلوماسي  مصدر  كشف 
إلى  الوصول  األقل  يمكنه نظريا على  املغرب 
العسكرية  التكنولوجيا  من  املائة  في   45
الــجــويــة األمــريــكــيــة، ولـــم يــعــد بــعــيــدا عن 
ج.  ر.  م.  »أ.  السبعة:  التسليحية  البرامج 
م« و»ســايــدونــدر« و»جــيــســاو« و»جــاســم« 
و»هاريون« و»مالد« و»موب«، وأخيرا برنامج 
اختصارا  املسمى  للقنبلة«  الصغير  »القطر 
بـ»سي. دي. بي« أو القنبلة املوجهة من قطر 
صغير يزن 110 كيلوغرامات، وهذا التطور في 
- املغربية كبير،  العالقة العسكرية األمريكية 
األمريكي،  الدبلوماسي  حسب  نظري،  ولكنه 
ألن تأهيل »ف 16« قرار لترامب لدعم الحليف 
تكلفة  يفيد  ولكنه  الناتو،  خــارج  األساسي 
أخرى، فنشر هذه الصواريخ والقنابل مكلف، 
الدفاعية  أبــعــاده  لفتح  يسعى  املغرب  لكن 
أو  الكم، وهو مذهب  الكيف وليس على  على 
قناعة الجنرال عروب، التي يواصلها تلميذه 

الجنرال الوراق.

إسبانيا  أن  لـ»األسبوع«،  مطلع  مصدر  أكد 
شككت في تقارير تأهيل »ف 16« املغربية دفعة 
»أمــرام« وقنابل  - جو  واحدة مع صواريخ جو 
»جدام« املوجهة بـ»جي. بي. إس«، وأيضا »باف 
واي« و»سيمبري«، قبل أن يؤكدها بيان 16 - 19 
الصادر عن وكالة تعاون األمن الدفاعي، التابعة 
للبنتاغون، بتمويل يصل إلى 250 مليون دوالر، 
تغير  ال  التقنيات  هــذه  أن  على  تأكيدها  مــع  
ميزان القوى مع إسبانيا أو الجزائر، لكن مدريد 
والقنابل  للصواريخ  مندمج  برنامج  في  شككت 
التعاقد،  فيما  »بوينغ«،  عبر  املصنعة  املوجهة 
يتضمن  للكونغريس،  املوجهة  الوثيقة  في  كما 
من  »أمــرام«  ويعد  مارتن«،  »لوكهيد  شركة  اسم 
معروف  متحرك،  رادار  عبر  املوجهة  الصواريخ 
ما  وهو  بـ»سالمر«،  األمريكيني  الطيارين  عبر 
تفاصيل  في  توفره  »عــدم  على  التعاقد  يؤكد 
االتفاق«، ودون ذكر هل يتعلق األمر بآخر طراز 
من »أيم 120 سي«، حيث يخسر مسافة طيرانه 

)حوالي 24 كلم، وهي بني 75 و160 كلم(.
لحمل  املغربية  الطائرات  »لوكهيد«  وتؤهل 
إس«  بــي.  »جــي.  عبر  املوجهة  »جـــدام«  قنابل 
كوسوفو  حـــرب  فــي  مـــرة  ألول  واملــســتــخــدمــة 
هذه  وستكون   ،2001 أفغانستان  ثم   ،1999
أي حرب جديدة ضد  في  فارقا  املدمرة،  القنابل 
ألف   56 الواحدة  البوليساريو، حيث يبلغ ثمن 

دوالر.
طائرات  له  تتأهل  الــذي  الثالث  السالح  أما 
القنابل املوجهة بالليزر املعروفة  16«، فهو  »ف 
املتعاقدة  الشركة  بـ»باف واي«، والتي تصنعها 
مع اململكة، وبترخيص خاص من »رايتون«، من 
خالل طرازي »بي. في. إ« أو »إل. جي. بي«، ولذلك، 

عرض البنتاغون االتفاقية على الكونغريس.
 وأخيرا، عرض االتفاق البعد الرابع للتسليح 
املغربي على أنظار املشرعني األمريكيني، ويتعلق 
إعــادة  عبر  للدفاع  الفضائي  بالسالح  األمــر 
وهو  بـ»سيبري«،  اختزاال  واملعروف  البرمجة 

يعيد التحقق في امليدان عبر األسلحة الذكية.
وتأهيل »ف 16« املغربية للتعامل مع صواريخ 
إس«  بي.  بـ»جي.  املوجهة  والقنابل  /جو  جو 
البرمجة  وإعــادة  الليزر،  خالل  ومن  والـــرادار، 
فضائيا، هو توجه يؤكد لإلسبان أن نقلة نوعية 
يعرفها الطيران املغربي، وال يمكن تصديقها إال 

في حالة املصادقة على االتفاق األخير.

نقلة نوعية ال يصدقها اإلسبان

الكونغريس األمريكي 
في نقاشاته السرية

اإنقاذ النخل ببوذنيب 
يحرك �صندوقا 

اأمميا ل�صقيه من �صد
 مل يتم بناوؤه بعد

مدير جريدة »النهار« نقل ر�صائل عرب مكتبه 
 يف الإمارات خلف�ض التوتر بني املبعوث وبوتفليقة

بوقادوم يرف�ض مناق�صة 
ما بعد كوهلر مع البولي�صاريو

لـ»األسبوع«،  موثوق  مصدر  كشف 
التابع  والتحقيقات  األبحاث  مركز  أن 
عكرون،  بن  في  الجزائرية  للمخابرات 
في  صالح  قايد  عليه  اعتمد  والـــذي 
السابق  الــرئــيــس  محيط  محاكمات 
جــريــدة  مــديــر  اســتــدعــى  بوتفليقة، 

ــي، بعد  ــان ــيــس رحــم »الــنــهــار« أن
وسأله  ــارات،  اإلمـ من  عودته 

رســائــل  نــقــل  حقيقة  عــن 
حساسة وأمنية من رجال 
التوتر  لخفض  بوتفليقة 

مع املغرب.
ــطــات  ــســل وبــــاشــــرت ال
التحقيق مع الصحافي حول 
امتالكه 3 عقارات في فرنسا، 

في  ــر  ــاج ــت وم
ضــواحــي 
ــس  ــاريـ بـ

وعقار في أبوظبي و3 حسابات بنكية 
بريطانيا  به  قامت  فحص  بعد  بدبي، 

حول مكتب جريدة »النهار« في لندن.
اإلعالمية،  ــاط  األوسـ فــي  ومــعــروف 
والجنرال  »النهار«  مالك  بني  العالقة 
ونائب  ــدرك  الـ مدير  بلقصير،  غالي 
صالح،  قايد  أحمد  الدفاع  وزيــر 
ــدوره إرســـال  ــ ــاشــر بـ وقـــد ب
شأن  في  املغرب،  إلى  تطمني 
ــاورات »صــاغــرو«، وقــال  ــن م
توصل  سرية  لقناة  بلقصير 
الحرب،  تكون  لن  املغاربة،  بها 
العالقات  الحادثة  هذه  ووترت 
ــك، قال  ــذل بــني الــصــديــقــني، ول
ملحادثه  بلقصير  ــدرك  ال جنرال 
لعدم  »سأسعى  أبوظبي:  في 
إشـــعـــال حــــرب مع 
أرادهــا  وإن  املغرب 

قايد صالح«.

املغرب غري م�صموح له
 بـ 7 برامج اأمريكية 

ر�صميا: تاأهيل »ف 16« املغربية 
للتعامل مع القنابل وال�صواريخ 

والأ�صلحة الف�صائية الذكية

أن  ــوع«،  ـــ»األســب ل ــد مــصــدر مطلع  أك
املشروع املسمى »ف. بي. أو 42« واملوجه 
إلنقاذ النخل في بوذنيب لصالح 15 ألفا 
باستثمار  املنطقة،  ساكنة  مــن  و500 
حدود  في  املغربية  الــدولــة  مع  مشترك 
مليونا   22 بتسبيق  دوالر  مليون   84.7
عدم  مشكلة  يواجه  دوالر،  ألــف  و300 

اكتمال سد »قدوسة« على نهر »كير«.
األممي  الصندوق  أن  املصدر،  ويــرى 
التغيرات  ملواجهة   ،2010 عام  املؤسس 
املناخ  بـ»صندوق  واملــعــروف  املناخية 
بعد  جديد  تقييم  أي  يجر  لم  األخضر«، 
2017، ونصح في تقرير له بالحفاظ على 
املياه الجوفية على املدى البعيد، ملواجهة 
الزيتون  النخيل وأشجار  تحديات سقي 
ــوجــودة فــي بــوذنــيــب، الـــذي يواجه  امل

مخاطر كبيرة مرتبطة بالتغير املناخي.
التقنية«  »املساعدة  توصيات  تزال  وال 
من  جزءا  الجوفية،  املياه  على  والحفاظ 
املطالب األممية دون العمل عليها، يقول 

املصدر.
وفي لقاء أخير بني مسؤول الصندوق 
االعتبار  رد  جــاء  مغاربة،  ومسؤولني 
سمته  ما  ملواجهة  االجتماعية،  للفالحة 
البيئية  االنــعــكــاســات  املــتــحــدة  ــم  األمـ
واالجتماعية للتصحر، خصوصا توزيع 
املاء الجاري على السطح للسقي، وأرسل 
تقرير أخير عن استغالل فج للثروة املائية 
الصندوق  إلى  الراشيدية  في  الجوفية 

األممي.
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أكد مصدر موثوق لـ»األسبوع«، 
»ستيك  الصينية  الــشــركــة  أن 
مرحلة  فــي  تنوي  ديــكــاســتــال«، 
ثانية، إطالق مصنع ثان لتصنيع 
ــوم، بعد  ــي ــن ــن األمل الــعــجــالت م
تفعيل  إطــار  في  األول،  املصنع 
ملخططها  الصينية  الحكومة 
ومخطط  والــطــريــق«،  ــحــزام  »ال
باشره  الذي  الصناعي  التسريع 
املدنية  صناعته  إلنعاش  املغرب 

»أتالنتيك  املندمجة  املنطقة  في 
فري زون«، بطاقة إنتاجية سنوية 

تبلغ 6 ماليني وحدة.
وباقتراح من الشركة األمريكية 
الشركة  تفكر  موتورز«،  »جنرال 
ثان  مصنع  افتتاح  في  الصينية 
الضغوط  بسبب  القنيطرة  في 
داخل  لها  تتعرض  التي  الكبيرة 
بالدها، إثر الحريق الذي أدى إلى 
جريحا  و187  68 شخصا  وفاة 

في 2014 بـ»زهونغ كرونغ ميتال 
برودوكشن« في كونشان.

 وقد اعتمدت »جنرال موتورز«، 
دراسة  على  »ديكستال«،  شريكة 
تقول بأن القنيطرة املحاطة بنهر 
رطوبة  ونسبة  بحري  وبسطح 
جيدة، تسمح بعدم اندالع حريق، 

أو التحكم فيه في حال اندالعه.
قـــدرة  أن  ــدر،  ــصـ املـ ويـــدقـــق 
والصينية  األمريكية  الشراكة 

في 14 إجراء ملنع الحرائق، هو 
املانع لحرائق مدمرة. 

بــعــد حريق  بــكــني  وحـــاولـــت 
في  بمنصات  الــعــمــل   ،2014
نتيجة  الــداخــل،  عــوض  الخارج 
التأمني،  في  إضافية  صعوبات 
واملغرب مضطر للعمل على نفس 
قررتها  التي  الوقائية  السياسة 
الصني في 2015، ملنع أي حوادث 

طارئة في القنيطرة.

م�صروع ثان لـ»�صتيك ديكا�صتال« يف القنيطرة: معمل ل�صناعة العجالت 
باقرتاح من »جرنال موتورز«

اأندري اأزولي يرغب يف اإطالق �صراح الزفزايف

أندري  أن  لـ»األسبوع«،  كشف مصدر مطلع 
أزوالي شجع باستضافته مدير »ميديا بارت« 
أندري بيلينيل، على دعوة باقي املستشارين 
سراح  إطــالق  في  املساهمة  إلــى  القصر  في 
قوية  تصريحات  بعد  ورفــاقــه،  الــزفــزافــي 
للصحافي الفرنسي وجريدته لصالح نشطاء 

الريف.
به  نــادى  ما  ترجمة  لعدم  جهات  وتدخلت 
ضيف الصويرة إلى اللغة العربية، بعد تسجيل 
مؤثر حمل رسالة مباشرة لطي هذه الصفحة، 
األساسية  الحريات  في  الريف  وتأطير حراك 
الثالثة: حرية التعبير وحرية التجمع وحرية 

التظاهر السلمي.
الندوة  في  امللك  مستشار  أصدقاء  ودافــع 
لوقف  الثقافة  »قوة  بالصويرة حول  املنعقدة 

ملف  فصل  إلــى  العنف«،  أو  )القوة(  ثقافة 
الدولة،  ضد  العنف  ملفات  عن  الريف  حراك 
باسم  بيلينيل  نقلها  مباشرة  تبرئة  وهــي 
صديقه أندري أزوالي، للمساعدة على طي هذه 

الصفحة.
وحسب املصدر، فإن التصريحات املباشرة 
الوسط  فاجأت  والتي  الفرنسي،  للصحافي 
الصويرة،  من  اململكة،  في  واملحافظ  األمني 
هي تبرئة ألندري أزوالي في موضوع الريف، 
الصفحة  لطي  بقوة  املستشار  ــارك  ش وقــد 
مباشرة  املنطقة،  وهــذه  القصر  بني  الباردة 
بعد وفاة امللك الحسن الثاني، خصوصا وأن 
استمرار سوء الفهم مع الريف ال يساعد األمن 
املتوسطي للمملكة، وهو ما أكده املستشار في 

مناسبتني على األقل.

الزفزايف

بوقادوم قايد صالح

هروبا من االحتياطات المشددة في الصين

حسب تحقيقات مركز األبحاث والتحقيقات في بن عكرون



 برنامج اليومين لـ»تحالف االزدهار« في 
البحرين، خنق التمثيل العربي ذي البعد 

التقني المشارك في الورشة 

األول،  الــيــوم  بــرنــامــج  فــي  يكن  لــم 
ســوى   ،2019 يــونــيــو   25 ــاء  ــثــاث ال
مع  لجاريد كوشنر  االفتتاحي  الخطاب 
بناء  أتت،  اللحظة  عنوان:  مائدة تحت 
تحالف االزدهار في الشرق األوسط، فيما 
وركزت  األربعاء،  يوم  أعمال  تواصلت 
االستراتيجية  القطاعات  على  صباحا 
وسلطة الرياضة، وإعطاء القوة للناس، 
وتحرير  الصحة  مجال  في  خصوصا 
القواعد  إحدى  وهي  املرأة،  استقالية 
ركزت  املساء،  وفي  للتنمية،  الجديدة 
املحيط  تنمية  محاور  على  املداخات 
مداخلة  خــال  مــن  املحلي،  الــتــجــاري 
أشــرف  الفلسطيني،  األعــمــال  لــرجــل 
جباري، مع تعليقات بعدها في مداخلة 
جاريد كوشنر والوزير األول البريطاني 
السابق، طوني بلير، في تحديد املراحل 
أخرى  ومائدة  االزدهــار،  لبناء  القادمة 
عن التحول االقتصادي مع وزراء املالية 

املوجودين في ورشة املنامة، ولم يسمح 
جعل  ما  وهو  بالتدخل،  وزير  من  ألقل 

املشاركة املغربية شكلية إلى حد بعيد.
الذي جمع  »فور سيزنز«،  وفي فندق 
وتصريحات  أقــوال  جــاءت  املشاركني، 
زمن،  »منذ  فيها:  قال  قاسية،  كوشنر 
في  الــفــخ،  إلــى  أخـــذوا  الفلسطينيون 
إطار غير فعال للماضي«، وهي الجملة 
التي ركزت عليها الصحافة اإلسرائيلية 
كامل  إحياء  يجري  فيما  عناوينها،  في 
بعيدا  املنطقة  في  التوراتي  للماضي 
نظر صهر  في  املهم  ألن  ــواء،  األض عن 
مع  فعله  يمكن  ملا  ــة  »رؤي هي  ترامب، 
بـ»الجديد  فريقه  وصف  وقد  السام«، 
والضروري«، والساسة في املنطقة دون 
أثار  ما  الصماء«، وهو  بـ»اآلذان  تمييز 
حنق مسؤولني في الدول العربية التي  

شاركت بتمثيل ضعيف.
رفع كوشنر نبرته في املداخلة إلى حد 
القول بأن »العالم يتقدم والفلسطينيون 
الجملة  وهــي  للحسابات«،  متروكون 
ناعتا  الحاضرين  أثــارت  التي  الثانية 
قضيتهم  في  والــشــراء،  بالبيع  العرب 
األولى، وهو الذي منع وصف فلسطني 

فاملسألة  بـ»الدولتني«،  يقل  ولم  بالدولة 
حدود  في  الفلسطينيني  بإبقاء  تتعلق 
الحكومة التي لديهم، واستمرار الوضع 
مايير  مــن  املــزيــد  ضــخ  دون  الــقــائــم 
املنطقة  فــي  ــار  ازدهـ لبناء  ــدوالرات  ــ ال
يعتمد  للنزاع  سياسي  بحل  يسمح 
الشعب  وكــرامــة  إســرائــيــل،  أمــن  على 
الــشــرق  ــي  ف واملــســألــة  الفلسطيني، 

األوسط تتعلق بشعب وليس بدولة.
للحالة  تطوير  مجرد  يجري،  ما  »إن 
حل  ــدون  »بـ كوشنر  يــقــول  الــراهــنــة«، 
الفلسطيني  الشعب  ازدهــار  سياسي، 
إلى  التوصل  قبل  إدارتنا  على  واجــب 
حل سياسي«، وما يقترحه ترامب، رؤية 
املتدخلني  أحد  أشار  وقد  خطة،  وليس 
)ستيفان شوارزمان( إلى كون الورشة 
للتخطيط  أداة  للبحرين،  االقتصادية 

االقتصادي.
الخامسة  الساعة  دقت  ما  وبمجرد 
التفت  متواصلة،  واألشــغــال  والــربــع، 
وزيــر  إعـــان  نقل  خبر  إلــى  الجميع 
الصحة في غزة خبر جرح 12 شخصا، 
النار عليهم، وجرح آخر  3 منهم بفتح 
مظاهرات  إثــر  املــطــاطــي،  بــالــرصــاص 

الجرحى  وعــدد  املــنــامــة،  مؤتمر  ضــد 
بقدر رجال األعمال الفلسطينيني الذين 
اقتصادي  لتمثيل  الضفة  من  حضروا 
هز  بما  الفلسطيني،  للمجتمع  صرف 
من مصداقية الورشة، ليخاطب كوشنر 
حق  مــن  ليس  قــائــا:  هلل  رام  سلطة 
الفلسطينيني عدم الثقة في ترامب، لكن 
جميع املسلمني يعتبرون قرار مصداقية 
الرئيس األمريكي على نقل سفارة باده 
إلى القدس عاصمة إلسرائيل، هو نهاية 

ألي حل تقوده اإلدارة الحالية.
حسب  الفارقة  التصريحات  وجاءت 
قالت  مساء،  الخامسة  ففي  الساعة، 
كريستني الغارد، رئيسة صندوق النقد 
الفلسطيني  االقتصاد  تطور  الدولي: 
الفلسطينيني،  حــركــة  دون  يــكــون  لــن 
جزء  اإلسرائيلية  اإلجــراءات  وتخفيف 
يمكن  وال  الخطوة،  هــذه  فــي  رئيسي 
مستدامة  اســتــثــمــارات  عــن  الــحــديــث 
ــاق ســـام بني  ــف ات املــنــطــقــة دون  ــي  ف
مشيرة  والفلسطينيني،  اإلسرائيليني 
»أن  إلى  مداخلتها  من  أخرى  فقرة  في 
السياسي، وتجديد  واالستقرار  السام 
املعنية،  ــراف  األطـ مختلف  بــني  الثقة 

ــجــاح أي  هــي الــشــروط املــنــاســبــة إلن
و»البد  املنطقة«،  في  اقتصادي  مخطط 
كانت  إن  الحركة  إجــراءات  من تخفيف 
بأي  معنية  اإلســرائــيــلــيــة  السلطات 
إصاح اقتصادي للسلطة الفلسطينية«، 

حسب قولها.
وحسب الغارد دائما، فإن كل الخطط 
تدور  أن  يجب  وغــزة،  للضفة  املوجهة 
الفلسطيني  فاالقتصاد  البطالة،  حول 
هذه  املــائــة  فــي   1.6 بنسبة  انكمش 
 30 إلى  يصل  بطالة  معدل  مع  السنة، 
في املائة في الضفة و50 في املائة في 

قطاع غزة.
املداخلة  هذه  من  ساعة  نصف  وقبل 
حق  من  ليس  كوشنر:  قــال  املحرجة، 
وأن  ترامب،  في  الثقة  عدم  الفلسطيني 
املشكلة يمكن حلها اقتصاديا، ألن بعد 
عروض،  طلبات  ستكون  الورشة،  هذه 
»فــرصــة  ــن  م الــســيــاســي  الــشــق  فيما 
»صفقة  ــوض  ع سماها  كما  ــرن«،  ــق ال
القرن« كما يطلق عليها اإلعام، لن يعلن 
عنه إال بعد قول الطرفني نعم، وربما لن 

يقولها الطرفان املعنيان أبدا.
وفـــي ســـؤال كــوشــنــر، إن تــواصــل 

عبد الحميد العوني إعداد:

بمقعدين خلف وزير الخزانة األمريكي ستيفان منوشن، جلس موظف مغربي من وزارة املالية اهتم لوجوده، الصحايف اإلسرائيلي رافاييل أهرين، 
قبل أن يتقدم مراسل »تايمز أوف إسرائيل« ويهتم بالتفاتة باسمة من مستشار ولي العهد البحريني عيسى بن عبد الرحمان الحمادي، قائال له: كل 
شيء يجوز السؤال عنه، لكن أن تبقى اإلجابات والجلسات سرية، ذاكرا أن عدم حضور أندري أزوالي، املستشار االقتصادي للملك محمد السادس، جاء 
مفاجئا للبحرين قبل الصحافيين اإلسرائيليين الستة الحاضرين يف العاصمة البحرينية املنامة، فالقرار سياسي والورشة تقنية، لكن وزير الخارجية 
البحريني خاطب الحاضرين سياسيا، وهو القائل: »إن كامب ديفيد واملأسوف عليه أنور السادات، غيروا املعطيات لتحقيق هذا اإلنجاز اليوم، وهذه 

التطورات نأخذها بمحمل الجد«.
لم يكن أحد من اإلسرائيليين يشك يف حضور أندري أزوالي، بل ذكروا يف صالتهم هذا األمر، يقول نواه الندو: يف الساعة 8:37 من يوم 26 يونيو، 
اجتمعنا للصالة، كل اليهود املشاركين يف الورشة، بمن فيهم مبعوث ترامب للشرق األوسط، جاسون غرينبالت، حاضر يف ركن من بهو الفندق، 
وأنشد الحاضرون »أم يسرائيل شاي« )تعيش األمة اإلسرائيلية(، وتحت صدمة امللك املغربي، الذي لم يوفد مستشاره ذي الديانة اليهودية، أندري 
الذي هرب من األضواء ومتابعة اإلسرائيليين كل  انتهى االهتمام بحضور املغرب يف ورشة املنامة، وإن لم تغب متابعة املوفد املغربي  أزوالي، 

دقيقة.
للمملكة بتمثيله يف ورشة  السماح  للمغرب تحمل شيئا سوى  لترامب  الخاص  زيارة املستشار  لم تكن  وحسب مصدر موثوق لجريدة »األسبوع«، 
البحرين من طرف املستشار أندري أزوالي، وهو ما أبكى كوشنر يف الصالة التي انتهت بالسماح لليهود ببناء »كنيس« باملنامة، يف صفقة املليار 

األولى من 50 مليار دوالر، غالف »صفقة القرن«، حسب صحيفة »معاريف«.

عندما اأكل حلم املجبو�س و�شرب 
ع�شري الكماأة دون كلمة
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»الأ�شبوع« تنفرد بنقل تفا�شيل 

�شبح م�شاركة

 موظف مغربي

 يف »�شفقة القرن«

أزوالي كوشنر

قريبا من كو�شرن الذي بكى عدم ح�شور اأندري اأزولي



السياسي  للمكون  الفلسطيني  الرفض 
هناك  »ليست  قال:  القرن«  »فرصة  من 
إلى  الوصول  مــادة  في  كبيرة  تجربة 
الحل، سأواصل بالطريقة التي نريدها«.
صهر  به  أجاب  الذي  التعالي  وهذا 
الرئيس األمريكي ومستشاره الخاص، 
عربية  لــــدول  مــمــثــلــن  ــة  ــاث ث جــعــل 

ينسحبون في انتظار مداخلة الغارد.
وحضر الورشة وزراء مالية الواليات 
املتحدة األمريكية والسعودية واإلمارات 
والبحرين، واجتمعوا في جلسة خاصة 
بعد الظهر، فيما ألغيت كل مهمة ملمثل 

املغرب.
األمريكي  الخزينة  وزيــر  فاجأ  وقــد 
السام  خطة  إن  بقوله:  الحاضرين 
تكون  لــن  الفلسطينية  اإلسرائيلية 
ــط، بــل ســتــكــون دولــيــة  ــق أمــريــكــيــة ف
التصريح  وهــو  املقبلة،  املرحلة  فــي 
موثوق  مصدر  حسب  يبرهن،  الــذي 
ـــ»األســبــوع«، أن الــخــاف اإلمــاراتــي  ل
»صفقة  نتيجة  جــاء  األخــيــر،  املغربي 
القرن«، ألن معظم أفكارها كانت بصياغة 

األمير محمد بن زايد.
ــاط أغــلــب خــطــوات  ــرب ــارض ال ــع وت
ترامب تجاه القدس، أو تحويل مبادرته 
إلى بديل عن املبادرة العربية، وهي رؤية 
أكد عليها وزير الخارجية البحريني في 
الرابعة والنصف من نفس اليوم، عندما 

أكد على حل الدولتن.
الخليفة  أحمد  بن  الوزير خالد  وقال 
الستة  اإلســرائــيــلــيــن  للصحافين 
الحاضرين: »أريد أن تنقلوا عني رسالة 
فرصة،  الورشة  إن  للجميع:  واضحة 
وغير  الحاضرة  العربية  الوفود  لكن 
الحاضرة متمسكة، وأنا باسم البحرين، 
كما  الدولتن،  بحل  جميعا  متمسكون 
مواطنة  ولهم  دولتهم  لإلسرائيلين 
خالصة في بلدهم، البد للفلسطينين من 
دولتهم ليمارسوا مواطنتهم الخالصة«.
السابق  املدير  دخول  بعد  ومباشرة 
ورجــل  األبــيــض،  البيت  فــي  لاتصال 
موتشي،  ــارا  ســاك أنــطــونــي  ــال  ــم األع
املعروف بـ»موتشي« بعد الظهر بنصف 
ساعة، عاد الثقل كله إلى رجال األعمال 
فــوزراء  الــدول،  ممثلي  همشوا  الذين 
واجتمع  مــائــدة  فــي  اجتمعوا  املالية 
لم  فيما  موتشي،  حول  األعمال  رجــال 
يظهر ممثل دولة املغرب في أي اجتماع 

مؤثر.
لم يكن هناك أي تدخل  الندوة،  وفي 
املضيفة  الدولة  خــارج  عربي  بلد  ألي 
األعمال،  رجــال  وبعض  واألمريكين، 
وقد فاجأ سلطان عمان الحاضرين في 
بافتتاح سفارة  9:55 صباحا،  الساعة 
الدولة  على  تأكيدا  رام هلل،  في  لباده 
ألن  إســرائــيــل  وسكتت  الفلسطينية، 

السفارة ليست في القدس.
يرفعون  املتدخلن  جعل  مــا  ــو  وه
اللهجة بعد مائة دقيقة من الفطور بدون 
كحول جمع رجال األعمال اإلسرائيلين 
الثاثاء،  مساء  في  قبلها  ألن  والعرب، 
رجل  قــال  ليا،  الثامنة  الساعة  على 
األعمال اإلماراتي محمد العبار: »يجب 
أو  مصر  عبر  مفتوحة  غــزة  تكون  أن 
وعندما  جــوي،  أو  بحري  ميناء  عبر 
ستفتحون غزة على العالم، سينخفض 
الضغط على الضفة، وسيبدأ العمل في 
البنيات التحتية ويمكن العمل دائما في 
هذه األراضي، ومنطقة الشرق األوسط 
الفلسطيني  والشعب  أمل،  منطقة  هي 
كل  ذكــره  نرفع  أن  نريد  شعبنا،  هــو 
صباح بطريقة إيجابية، وسنعمل لذلك 

بشكل أكبر«.
التصريح،  هذا  من  دقيقة   20 وقبل 
شوارزمان،  ستيفان  األعمال  رجل  أكد 
للبحرين،  االقتصادية  الورشة  أن  على 
مخططا  اآلن  ــى  إل وليست  أداة  تعد 
ــى وتــشــديــدهــا(  ــ ــطــاء األول )بــكــســر ال
مستقبا،  سيكون  ما  وهو  اقتصاديا، 
ألن »العالم يحتاج إلى حلم، وإلى نوع 
التأكيد على  الواعي، ويمكن  الحلم  من 
يوجدون  الحلم  هذا  من  الرابحن  أن 

هنا«.
الساعة  فــي  شـــوارزمـــان  ويضيف 
19:45: »منذ 72 سنة واملنطقة معقدة، 
واألشياء ال تتغير في اليوم والغد، ومن 

أجل تغيير األشياء، ال بد من رؤية«.
وسبقت أقوال شوارتز مداخلة كوشنر 
الواقعية، وأن  رفعت من منسوب  التي 

مــا هــو مــوجــود، هــو أحــســن مما هو 
ممكن، يقول صهر ترامب: »اليوم ليست 
األمور سياسية، هدف هذه الورشة هو 
أن نبدأ التفكير بطريقة جديدة، ونعمل 
يمكن  واقعية  خطة  أجــل  مــن  جميعا 
في  جديدا  واقعا  متخيلن  تحقيقها، 
الشرق األوسط، نتصور مركبا سياحيا 
وسلعا  وأشخاصا  والضفة  غــزة  في 
تروج بكل أمن في املنطقة، من أجل رفاه 
الساكنة، ليس هذا جهدا استثنائيا، بل 

تراثا تاريخيا للشرق األوسط«.
إن السام حسب تعبيره، لن يتحقق 
دون أن نوفر له أداة لتنمية حياتنا، نتبع 
على  اآلخــريــن  توبيخ  عــوض  الفرصة 
لديهم  والفلسطينيون  الحالية،  مآالتهم 
كبير،  بمقياس  والقوة  واملثابرة  الذكاء 
خطابي مباشر: »رغم الذين تركوكم في 
يقولون  واألمريكيون  الرئيس  املاضي، 

بأننا لن نترككم«.

 كوشنر تأخر 14 دقيقة عن موعد 
خطابه االفتتاحي، وقد انكشف عند 
البعض تأخر األمريكيين عن فهم 

رهانات المنطقة 

رجال  صــرح  ساعة،  الربع  هــذه  في 
األعمال اإلماراتي وصاحب أكبر شركة 
لجريدة  »إعــمــار«  املنطقة  في  عقارية 
أننا  »أعتقد  اإلسرائيلية:  »هــآرتــس« 
األرض،  اسمه  مصنع صغير  في  نحيا 
وتجاه  عائاتنا  تجاه  واجــب  لدينا 

املجتمع الذي نعيشه وتجاه جيراننا«.
اإلعــام  لوسائل  الحي  البث  وقبل 
جاءت  كوشنر،  لخطاب  اإلسرائيلية 
ليتأكد  العبار  األعمال  رجل  تصريحات 
للجميع أن في املنطقة شركاء إلسرائيل، 
الصغيرة،  الخطوات  هــذه  مــن  ــد  والب
مهما كانت صغيرة، البد من فعل شيء، 
لدينا واجب تجاه مجتمعنا، ليس فقط 
بل  الضرائب،  وتجنب  املال  ربح  علينا 
أن نعمل شيئا لصالح مجتمعنا، يقول 

العبار.
الحاضرين  العرب  تفاؤل  كــان  وإن 
مساء   5 فــي  تصريحا  ــإن  ف واضــحــا، 
أنشيل  قال  حن  القاعة،  زلزل  ودقيقة، 
السام.  إلى  يأخذ  لن  هذا  »كل  بفيفر: 
إن النظرة التي نراها واضحة، هي أن 
أكثر  جعلته  لكوشنر  املحاضرة  هــذه 
نتنياهو  نظرة  ومع  الفلسطينين  ضد 

للصراع في املنطقة«.
إن ما يجري في البحرين، ليس أكثر 
من أفكار لنتنياهو وجدت صدى لها في 

عاصمة عربية.
ــطــة الــوطــنــيــة  ــســل ــت ال ــانـ لــقــد كـ
الفلسطينية في ردها صارمة: إن ورشة 
دون  ال سام  ألن  ميتة،  ولدت  البحرين 
املبادرة العربية وقرارات مجلس األمن.

الرسمي  الــنــاطــق  تــصــريــح  وقــبــل 
الفلسطينية  الوطنية  السلطة  لرئيس 
ملحاضرة  موجعة  ضربة  شكل  ــذي  ال
تبدأ، جاء موقف حزب  أن  قبل  كوشنر 
»هذه  أن  إسرائيل، مؤكدا  »حداش« في 
املحاوالت يائسة ملنع الفلسطينين من 
تقرير مصيرهم واستقال دولتهم تحت 

دعوى التقدم االقتصادي«.
وحسب أميرة هاس في املنامة، وهي 
في  الــدوالرات  مايير  استثمرت  التي 
الضفة الغربية والقطاع، فإن ما سمته 
الصحيح  التعبير  )وهو  كوشنر  خطة 
عن صفقة القرن(، يعد شعاع نور لوقف 
يسببها  التي  االقتصادية  ــكــوارث  ال
املجتمع  ضــد  الفلسطيني  املجتمع 

الفلسطيني.
هاس،  من  بــارزا  انفعاال  رأينا  لقد 
ألنها الحظت تمرد القاعة على كوشنر، 
بما دفع وفودا صغيرة إلى االنسحاب، 
في  اإلسرائيليون  الصحافيون  واتجه 
غير  الثاثية  القمة  معرفة  إلى  املنامة 
األمريكين  بن  القدس  في  املسبوقة 

والروس واإلسرائيلين.

 الخارجية األمريكية عزلت خطة كوشنر 
بلقاء ثالثي غير مسبوق في القدس بين 

الروس واألمريكيين واإلسرائيليين 

التفاصيل،  متابعة  فــي  الــبــدء  فــور 
الورشة  انتهت  نتنياهو،  مكتب  مــن 
وجميع  ومصر  املغرب  ممثلي  بخروج 
وأغلب  البحرينين  الدبلوماسين 

إلى  الجميع  والتفت  املشاركة،  الوفود 
قمة القدس الثاثية التي ناقشت تدويل 
الفلسطيني  النزاع  لحل  أمريكية  خطة 
السياسي  الــشــق  أي  اإلســرائــيــلــي،  ـ 
ـ  روســيــا  قمة  فــي  ــرن«،  ــق ال لـ»صفقة 
األمريكية،  املتحدة  الواليات  ـ  إسرائيل 
جزء  االقتصادية  كوشنر  خطة  فيما 
تصنع  أن  تستطيع  وال  ــحــل،  ال مــن 
بتجاوز  تتعلق  فاملسألة  الحل،  كامل 
واالنتقال  لفشله  والضفة  غزة  حصار 
إلى الرفاه، كي يتحول هذا الرهان إلى 
تخدير موضعي ملواصلة الوضع القائم، 
بوجه آخر وبطريقة أحسن، وهو ما رآه 
للفلسطينين«  »تصفية  شاليف  شيمي 
وإلغاءا لهم، وقد سمى ورشة البحرين 
موضحا  حرفيا،  البحرين«  بـ»كارثة 
التي  االزدهـــار  ألجــل  السام  خطة  أن 
املشاريع  في  تدخل  كوشنر،  يقودها 
موجودة،  غير  أمــوال  عبر  اليوتوبية 
هذا  سينتجه  ســام  اتفاق  إطــار  وفــي 
من  وفد  اكتشف  وقد  »الفارغ«،  املسار 
ستة صحافين إسرائيلين هذا الفراغ 

منذ هبوطهم في مطار املنامة.

في الخامسة والنصف صباحا، نزل الوفد 
اإلسرائيلي في مطار المنامة في جو 

هادئ واحتفالي، ال تنغصه سوى 
المظاهرات في الضفة وغزة، والتوتر 

بين إيران والواليات المتحدة األمريكية 

كان مهما لدى اإلسرائيلين االستفادة 
من 50 مليارا املوجهة لـ»فرصة القرن« 
يوجه  لن  مليار  وأول  كوشنر،  بتعبير 
كنيسا  سيبني  ــل  ب لــإلســرائــيــلــيــن، 

للعبادة في املنامة.
يقول مراسل »هآرتس« في واشنطن 
أمير تيبون، في مقال له في جريدته في 

يوم 23 يونيو 2019)1(: إن أول مليار 
فــورا،  الــذي يمكن رصــده  دوالر، وهــو 
سيكون موجها لبناء كنيس يهودي في 
املنامة، وهكذا ستذهب املايير األخرى، 
الفلسطينين  إلـــى  تــذهــب  ــن  ل إنــهــا 
مع  اتفاق  إلــى  وصولهم  حــال  في  إال 

اإلسرائيلين)2(.
وقد ترجم اإلسرائيليون عنوان ورشة 
املنامة إلى العبرية تحت عنوان »السام 
تبعا  االقــتــصــادي«، أي  ــار  ــ االزده فــي 
املطلوب،  السام  فإن  نتنياهو،  ألفكار 
لدى  االقتصادية  التنمية  تمويل  هو 
الفلسطينين، وهو ترتيب دولي لجعل 
بشكل  القائم  الوضع  تواصل  املنطقة 
الجميع،  صالح  في  يكون  عندما  جيد، 
للحكومة  رسمين  ممثلن  وجود  فرغم 
الفلسطينية واإلسرائيلية، تابع الجميع 
في  نتنياهو  ألفكار  اإلقليمي  ــراج  اإلف
تطبيعية  خطوة  وهــي  كوشنر،  خطة 
باململكة  سيزنز«  »فور  فندق  في  كبيرة 
الصغيرة أو الجزيرة الصغيرة، حسب 

أوصاف الصحافين اإلسرائيلين.
عن  بعيدا  البحرين،  كوشنر  اختار 
ــارات  اإلم اليمن،  حــرب  في  املتورطن 
قلب جزيرة صغيرة،  والسعودية، ومن 
أراد البعض التأثير على دولة فلسطينية 
الغربية،  الضفة  ونصف  غزة  بمساحة 
ليست  والشساعة  التراب  مسألة  ألن 
مشكا في أي دولة إن كانت غنية، غير 
املتابعن  تسعف  لم  الرسائل  هذه  أن 
قبل  التساؤالت،  من  املزيد  طرح  على 
شتنبر  فــي  اإلسرائيلية  االنتخابات 
القادم، كي يدلي املجتمع العبري بدلوه 
في ما يقترحه نتنياهو في رؤية ترامب.
الصحافة  نــظــر  ــي  ف ــح  واضـ ــر  األمـ
خطة  تدعم  لن  فـ»مصر  اإلسرائيلية، 
من  املوجه  الغاف  معرفة  قبل  كوشنر 
»هآرتس«  تقول  سيناء«،  نحو  الصفقة 

»واألمــر نفسه مع  »رويــتــرز«:  نقا عن 
يجعل  ما  وهــو  املقاطعة،  غير  الــدول 
في  وتنموية  سياسية  فاتورة  للمغرب 
الــصــحــراء، والبــد مــن دفــع قسط غير 

مباشر منها لالتحاق بخطة كوشنر«.
العاصمتن  على  ــارات  اإلم وتضغط 
بـ»صفقة  لالتحاق  والقاهرة،  الرباط 
الفوائد  توضيح  بعد  ودائما  القرن«، 
املباشرة ألمنهما القومي، هذه اإلشارات 
في  املغرب  وممثل  جرت  الرباط  تجاه 
املالية  وزارة  في  موظف  كوشنر  خطة 
في  التوضيحات  ــاءت  وجـ املغربية، 
قــنــوات أخـــرى، ويــدعــم تــرامــب حــوار 
الدولي  البنك  مع  املصرين  الرسمين 
نفس  وهو  سيناء«،  »تنمية  بخصوص 
ــصــحــراء، وكــمــا وقــع  ــي ال الــتــوجــه ف
األوروبيون على اتفاق صيد مع املغرب 
يشمل اإلقليم املتنازع عليه، لدى اململكة 
دوالر  مايير   7 مــن  خطة  الشريفة 
تنمية سيناء  فيما  الصـحـراء،  لتـنمـية 
أمام  أننا  أي  دوالر،  مليار   16.52 بـ 
األمن  على  للحفاظ  دوالر  مليار   23.52

القومي للبلدين.
سوى  الفلسطينيون  يحصل  ــن  ول
دوالر  مليار   25 أي  املبلغ،  نصف  على 
نتنياهو  ويقترح  دوالر،  مليار   50 من 
القرن«  »صفقة  في  الباقي  املبلغ  نصف 
على املغرب ضمن الدول غير الحدودية 
واألردن  إلى جانب مصر  إسرائيل،  مع 

ولبنان وسوريا.
اللحظات  آخــر  في  القاهرة  ــررت  وق
وزير  بنائب  املنامة  ندوة  في  تمثيلها 
عبر  تمثيله  املغرب  قــرر  فيما  املالية، 
لكن  أيــضــا،  املالية  فــي  موظف  ثاني 
األمر في خطة كوشنر واضح ومباشر 
حيث  الــربــاط،  للعاصمة  زيــارتــه  بعد 
الجديدة  الترتيبات  عن  املغرب  فصل 
الــدول  أحــد  ويعد  الــقــرن«،  »صفقة  في 
التي  الــورشــة،  فــي  املمثلة  العشرين 
اإلماراتية،  »إعمار«  عن  العبار  جمعت 
وشوارزمان رئيس شركة »باك ستون« 
ألجل مشاريع البنية التحتية في الضفة 
التطورات  جاءت  املائدة،  وعلى  وغزة، 

متسارعة.

 فوق المائدة لحم الخروف الصغير 
)الحمل( بالطريقة التقليدية 

)المجبوس(، وشيش طاووق، وسمك 
»إلياس« بالكوسة، واألضالع القصيرة 

على الفحم، والحمص، مع عصير الكمأة، 
حينها قدم الطباخون السمك مشويا 
وملفوفا في األلمنيوم كي ال يمس 

اللحم المذبوح إسالميا، احتراما للعقيدة 
اليهودية، وفي هذه اللحظات، تذكر 

كوشنر صديقه أزوالي؟

لم يكن ممكنا عدم االنتباه في البحرين 
باإلسرائيلين  الخاص  االحتفاء  إلــى 
فندق  قلب  في  الذين صلوا  الحاضرين 
الطباخون  قــدم  عندما  سيزنز«  ــور  »ف
األملنيوم،  في  وملفوفا  مشويا  السمك 
إساميا،  املذبوح  اللحم  يمس  ال  كي 
احتراما للعقيدة اليهودية، فيما كوشنر 
تذكر ما حدث في العاصمة الرباط قبل 
املنامة، منوها بأندري أزوالي، مستشار 

امللك.
لقد كان حضوره مؤكدا قبل أن يرسل 
وعلى  املالية،  وزارة  في  موظفا  املغرب 
وسمك  املجبوس  مــن  تقليدية  مــائــدة 
كوشنر  ــاول  حـ بــالــكــوســة،  »إلـــيـــاس« 
قال  وقد  أخــرى،  مرة  العجلة  اكتشاف 
ترامب،  مع  الجملة  نفس  بارئيل  زفي 

حسب »معاريف«.
في  لتمثيله  املــغــرب  تقليص  ــم  ورغ
ذاكرة  في  قويا  ظل  فقد  املنامة،  ورشة 
بــدون  الكوكتيل  فــي  مــرتــن  كوشنر 

كحول، وأيضا على املائدة.
الجانبية  التعاليق  عــن  وبــعــيــدا 
الطافحة بالتقديرات، ظلت ورشة املنامة 
الجزم  حد  إلى  للرقابة،  خاضعة  غير 
املغرب  فــي  الــصــحــراء  مشكل  بفصل 
الشرق  في  لازدهار  ترتيبات  أي  عن 
األوسط وشمال إفريقيا، ليقول كوشنر 
الضفة  تتعدى  ال  »املشكلة  بــوضــوح: 

الغربية وقطاع غزة وسيناء«.
املتوقع  االقتصاد  عبر  الحدود  وفتح 
املنطقة  سيحول  الكيانات،  هــذه  بن 
القداسة  عوض  سياحية«  »ماهي  إلى 
الــديــنــيــة الــتــي تــدفــع إلـــى املــزيــد من 
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»جريوزاليم بوست« نرشت خرب مشاركة 
المغرب يف قمة كوشرن بالبحرني قبل 13 يوما 

من وكالة المغريب العريب لألنباء

»جيويش بريس نيوز سانديكيت« أكدت عىل 
المشاركة عرب وفود وليس أشخاص يف قمة البحرني

توصل البيت األبيض بالمشاركة الرسمية للمغرب يف قمة البحرني االقتصادية 
)السالم من أجل االزدهار(، ونرشت»جريوزاليم بوست« الخرب قبل 13 يوما من تأكيده 

عرب الوكالة الرسمية »الماب«، واتفقت المملكتان األردنية والمغربية، عىل إرسال 
المسؤول الثاين يف وزارة المالية يف البلدني إىل فندق »فور سزينز« يف المنامة، قبل 

أن تلتحق مرص باالتفاق بعد تنسيق هاتفي بني مرص والقرص الهاشمي يف عمان.

حسب الصحايف اإلرسائييل باروش يديد، 
الكاتب يف »جيويش بريس«، فإن كوشرن 

يف زيارته للمغرب، وعد المملكة 
الرشيفة بعدم مساس موقعها 

يف رئاسة »لجنة القدس« يف كل 
مراحل »صفقة القرن«، خصوصا 
وأن دور »بيت مال القدس« يف 

السنوات األخرية اجتمايع باألساس، 
ونقل نفس الوعد إىل الملك األردين يف 

إرشافه عىل األوقاف يف القدس.

يف 22 ماي 2019، ومن خالل ترسيب لـ» جي. إن. يس« و»جيويش نيوز«، أكد مسؤول 
أمريكي كبري، أن مشاركة المغرب، إىل جانب دول أخرى، ستكون عرب وفد، ألن الواليات 

المتحدة ستحرض عرب وفد رئايس، وهو ما جعل تمثيل المغرب بروتوكوليا، يتجاوز 
مسؤوال واحدا، وقد اعترب الربوتوكول أن المسؤول الثاين يف وزارة المالية المغربية، 

بمثابة رئيس للوفد، إىل جانب المدعوني الضيوف يف ترتيب بروتوكويل آخر.

كوشرن وعد المغرب بعدم مساس رئاسته 
للجنة القدس يف كل مراحل »صفقة القرن« 

مقابل مشاركته يف قمة المنامة



اليهودية  فــي  الفكرة  لكن  الــتــطــرف، 
ــن اجــتــهــاد مـــدرســـي، ومــن  نــابــعــة م
التزام  بني  معقدة  فاللعبة  »املشنا«، 
وبني  إسرائيل  في  لليهود  مغلق  ديني 
برنامج الليبرالية املتطرفة في املنطقة، 
املسلمون  املحافظون  يرفضه  ما  وهو 

واملسيحيون.
للمحافظة  انتصار  يــحــدث،  مــا  إن 
املحافظة  رفــض  مقابل  في  اليهودية 
أن  يمكن  فال  واإلســالمــيــة،  املسيحية 
تعيش في املنطقة إال محافظة واحدة، 
وأن تكون إسرائيليا، أصبح شيئا أكثر 
»تايمز  صحافي  حسب  عادي)4(،  من 
أوف إسرائيل« املسمى رافائيل أهرين، 
بعد أن تسلم بادج الدخول وفيه دولة 
لها  ليست  املنامة  أن  رغــم  إسرائيل، 

عالقات مع تل أبيب.
بناء طريق سريع  ما يجري، هو  إن 
يهودي - عربي في املنطقة، التي تتطور 
متأخرين)5(،  الفلسطينيني  وتترك 
املهم  »إن  »جيروزاليم بوست«:  وتدقق 
هو تطوير الحياة، وليس تطوير السالم 
»فاملسألة  لذلك،  األوســط«،  الشرق  في 
تقول  بمخطط«،  وليس  برؤية  تتعلق 
»ودائما  معلقة:  بوست«  »الواشنطن 
بدون أن نحدد أو نعرف كيف سنصل 

إلى مجتمع االزدهار في املنطقة«)6(.
تايمز«،  »نيويورك  جريدة  وحسب 
فإن ما يواجهه كوشنر في إطار النزاع 
جعله  هو  الفلسطيني،   – اإلسرائيلي 
من املاضي، ألن املهم جمع أعيان عرب 
بالحرف  تقول  والعقال،  بالدشداشة 
يهود  مــع  األمريكية)7(،  الــجــريــدة 

أرثوذوكسيني يحملون القلنصوة.
وعلى شاكلة األردن ومصر واملغرب، 
موظفا  املالية،  وزارة  من  وفودهم  فإن 
ليس  املهم  أو مساعد وزير: ألن  كبيرا 
ــا يــجــري، هــو شــراء  ــة، وم شـــراء دولـ

حلفاء.
الوفود  أن  تايمز«،  »نيويورك  وتورد 
لم  واملنظمون  بيده،  كوشنر  اختارها 
يرغبوا في نشر الئحة املشاركني، مما 
غير  الرسمية  األخــبــار  بعض  يجعل 
وفد  فيها  بما  وفــودهــا،  حــول  دقيقة 
شلوموفوغيل،  تضمن  الذي  إسرائيل 
من  وهو  لنتنياهو،  الحميم  الصديق 
والقائل  اإلسرائيلية،  البحرية  سالح 
الفلسطينيني  مــن  تعبوا  الــعــرب  أن 
ووعد  املشكل،  هــذا  تسوية  ويــريــدون 
الداخلي  الناتج  بمضاعفة  كوشنر 
وخلق  الفلسطيني،  لالقتصاد  الخام 
الفقر  مستوى  ونقص  وظيفة،  مليون 
املــائــة،  فــي   50 بـــ  وغـــزة  الضفة  فــي 
وفتح  التحتية  البنية  على  والتركيز 
القطاع  وتطوير  القطاع،  على  الضفة 
ــة الــنــمــو الــجــهــوي  ــقــوي الــخــاص وت
في  حضر  ــذي  ال ويالحظ  واالنــدمــاج، 
الغاز  استثمار  إلــى  اإلشــارة  املنامة، 
الطبيعي في الشاطئ املتوسطي املقابل 
بشكل  مرت  التي  القنبلة  وهي  لغزة، 
الدرس  في  التقديم  في سبورة  صامت 
االفتتاحي لكوشنر، واعتبار ما يقترحه 
ال  إصــالح«  »استراتيجية  األمريكيون 

أقل وال أكثر.

 الغاز في شاطئ غزة يذكره كوشنر 
في سبورة خطابه االفتتاحي 

في  ورد  قراءته،  ودون  دقيق،  بشكل 
لكوشنر،  االفتتاحي  الخطاب  سبورة 
ــث عـــن الـــغـــاز فـــي الــشــاطــئ  ــحــدي ال
املتوسطي لغزة، وهو ما دفع إسرائيليا 
حاضرا إلى القول في وجه العبار رجل 
ميناء  تطلبوا  ال  اإلمــاراتــي:  األعــمــال 
على  مفتوحة  ستبقى  غــزة  ــزة،  غ فــي 
في  واحــدة  منطقة  ستكونان  سيناء، 
خارطة كوشنر، إنها إعادة بناء الوطن 
الفلسطيني، وهذه املرة ليس من البوابة 
وأسقط  أوبــامــا،  فعل  كما  السياسية 

الرئيس مرسي لرفضه مشروع هيالري 
االقتصادية،  البوابة  من  بل  كلينتون، 
تمثيل  ال  بوضوح:  اإلجماع  جاء  فيما 
مملكة  وأي  إسرائيل  بني  دبلوماسي 
بني  سالم  اتفاق  وجــود  دون  خليجية 
هذه  واإلســرائــيــلــيــني،  الفلسطينيني 
إسرائيلي  صحافي  لكل  قيلت  الرسالة 
كوشنر،  أكده  ما  وهو  الورشة،  حضر 
لذلك قال: »يمكن أال يتفق اإلسرائيليون 
ويــرى  ــد«،  األبـ ــى  وإل والفلسطينيون 
ترامب أن يستثمر بشكل جيد في هذه 
ساكنة  لصالح  لتحسينها  األوضـــاع، 

الشرق األوسط.
ديفيد  يكتب  الــســيــاق،  نفس  ــي  وف
لقد  تايمز«:  »نيويورك  في  هاليفنغر 
التي  »تيد«  طريقة  الورشة  تجاوزت 
إلى  خطابه  فــي  كوشنر  استخدمها 
خالصات غير محتشمة، ألن تسليم 27 
في   20 أي  للفلسطينيني،  دوالر  مليار 
املائة من الرساميل، ليس شيئا كثيرا، 
يقول  أرأسها،  التي  ستون«  »بالك  ألن 
شوارزمان، تضع 5.5 ماليير دوالر في 
هذا  من  مشاريع  و5  ــد،  واح مشروع 
الحجم ليست باألمر الكبير، ومن أجل 
كوشنر  فجاريد  املنطقة،  تشكيل  إعادة 

لم يضع أمورا مستحيلة.
التاريخ،  السياسة حضر  غابت  وإن 
ــة  ــد فـــي املــعــادل ــو الـــجـــزء املــعــق ــ وه
عبر  وقد  اإلسرائيلية،  ـ  الفلسطينية 
كما  خليفة«  »بــرج  باني  العبار،  عنه 
حقا  »نحن  بقوله:  »هــآرتــس«  سمته 
املشكلة  ألن  أرواحنا،  في  فلسطينيون 
ولألسف،  مشكلتنا،  هي  الفلسطينية 
الحقيقة  فــي  لكني  هنا  ليسوا  هــم 
أمثلهم، ألن هذا تاريخي«، وهو ما جعل 
كالمه،  على  تعلق  تايمز«  »نيويورك 
بأنه ليس أكثر من تبرير لعدم حضور 

الفلسطينيني.
ناطقني  األعــمــال  رجــال  أصبح  لقد 
رسميني للسياسات الرسمية، ويتساءل 
ــال األعــمــال  املـــراقـــب: هــل حــضــر رجـ
املغاربة إلى جانب رجال األعمال العرب 

في ورشة املنامة؟

رجال أعمال مغاربة بجنسيات ثالثة 
يحضرون ورشة المنامة 

يحملون  مغاربة  أعمال  رجال  حضر 
أخرى،  جنسية  جنسيتهم  جانب  إلى 
ولذلك، فحضور اململكة لم يكن بموظف 
ثقلهم في  لهم  أعمال  واحد، بل برجال 

القرار.
الفلسطينيون  األعمال  رجــال  وكما 
لواحد  إال  يسمح  لــم  عشر،  الخمسة 
أغلبية  فــإن  املنصة،  فــوق  بالحديث 
واملصريني  األردنــيــني  األعــمــال  رجــال 
الــصــمــت، دعما  ــة، فــضــلــوا  ــارب ــغ وامل
املشاركة  بخفض  حكوماتهم،  لرسالة 

إلى حدها األدنى.
التطبيع  أن  ــة  ــارب ــغ امل يــنــكــر  وال 
شيمون  منذ  مطروح  حل  االقتصادي 
الثاني،  الحسن  الراحل  وامللك  بيريز 

وهو تطوير لهذه الروح ال غير.
الحقيقة،  هــذه  عــن  املنصة  سكتت 
ذكر  فضلت  الجانبية  األحــاديــث  لكن 
هذا التعليق لجريدة »األسبوع«، لذلك، 
الوصول  في  األعمال  رجــال  قــدرة  فإن 
إلى حلحلة الصراع، شيء متوقع، ألن 
»فرصة القرن« مفتوحة على جيل آخر، 

فاالزدهار طريق السالم.
وزعـــت  الـــتـــي  صــفــحــة   136 إن 
إلى  بعمق  تشير  الــحــاضــريــن،  على 
استراتيجيات ومحاور رأى الجميع أن 
تكون غير منشورة بشكل مفصل، لذلك، 
أراد كوشنر أن يوزع هذا املنشور في 
املنامة دون أن يسلم نسخا مباشرة إلى 

حكام املنطقة.
ترامب  صهر  أن  واضــحــا  كــان  لقد 
إيمان برجال  له  الرئيسي،  ومستشاره 

األعمال واإلعالم في هذه املرحلة، لذلك، 
جزء  ليس  الخلفيات،  إلــى  فالوصول 
مهما، بقدر ما سيكون استثمار الفرص 
ــوب الــجــيــد، كــي ال يضيع  هــو األســل
ضاع  كما  أيدينا،  من  الحالي  التاريخ 

املاضي من يد غيرنا.
الــذي  الجانبي  الحديث  هــذا  وفــي 
على  اطلعت  التي  »األســبــوع«،  تنقله 
اليوم  في  املغرب  ممثل  تأخر  تفاصيل 
إعادة  على  اململكة  قدرة  وعلى  الثاني، 
خــالل  ــن  م لحظة  أي  ــي  ف تموقعها 
بوابة أندري أزوالي، ألنه جزء من فكر 
حول  بيريز  وشيمون  الثاني  الحسن 
للسالم  كطريق  االقتصاد  استراتيجية 
في املنطقة، وألنه من جانب آخر، جزء 
من روح كوشنر، كما ظهر واضحا في 
رجال  إحياء  عدم  فإن  ولذلك،  املنامة، 
االتحاد  وتحزيب  املغرب  في  األعمال 
ــجــاه  ــام ملـــقـــاوالت املـــغـــرب، واالت ــع ال
األحادي نحو غرب إفريقيا، رغم وجود 
أخطاء  هي  األوسط،  الشرق  في  فرص 

البد من إصالحها.
ما  حبيسة  ــاط،  ــرب ال العاصمة  إن 
حال  ــأي  ب يمكن  وال  ــداهــا،  ي صنعت 
إقصاء الفرصة االقتصادية للمغرب في 

املتوسط أو الشرق األوسط.
لقد فتح جاريد كوشنر النافذة التي 
قرر املغرب إغالقها في الشرق األوسط، 
قضية  على  اللعب  فــي  يرغب  ال  ألنــه 
متطاحن،  عربي  عالم  فــي  الصحراء 
يعاني من قسوة الحروب األهلية، لذلك، 
فهو يقاتل كي يهاجم في غرب إفريقيا 
املتحدة  األمــم  في  وحدته  عن  ويدافع 
الصحراء،  مللف  إضافي  تشتيت  دون 

تتجاوز سقف  إدارتــه ال  ما جعل  وهو 
والسقف  القدس،  مسألة  في  الفاتيكان 
مناحي  باقي  في  الفتحاوي  ـ  األردنــي 

املشكلة الفلسطينية.
كوشنر  فضلها  التي  املنامة  وفــي 
يؤكد  ما  الحليفة،  العواصم  باقي  على 
الدولة  من  الصغيرة صورة  اململكة  أن 
الصغيرة املقبلة للفلسطينيني، والقدرة 
الجديدة التي يعطيها ترامب القتصاد 
الحرب  بشفير  ذلك  مع  مهددة  املنطقة 
مع إيران، وهي الفوضى التي ال يمكن 
توقع انعكاساتها على مستقبل الخليج 

وأمن الشرق األوسط.
أمني  حليف  املــغــرب  أن  ومــعــروف 
إيران،  مقابل  في  واألمريكيني  للخليج 
اقتصاديا  حليفا  كــوشــنــر  ويــريــده 
متدخل  عنه  قــال  ما  وهــو  خطته،  في 
اقتصادي في الورشة: إن املغرب حليف 
بعد  وقت،  مسألة  واملسألة  اقتصادي، 
حلما،  ليس  املشروع  هذا  أن  تأكد  أن 
القرار  دائرة  في  مطلوبة  الواقعية  ألن 

باململكة.

 مسؤول كبير في وزارة المالية يحضر 
ورشة البحرين إلى جانب السفير 

املغرب  وكالة  بيان  من  واضحا  كان 
العربي لألنباء )25 يونيو 2019(، بأن 
املغرب جزء من ورشة السالم من أجل 
االزدهار في البحرين، من خالل مشاركة 
مسؤول كبير في وزارة املالية، وأن هذه 
املشاركة تقنية وقطاعية، وسبق تأكيد 
اليهودي  املوقع  في  الــربــاط  مشاركة 
العاملي »أ. جي. سي«، ومنذ 12 يونيو، 

مشاركة  خبر  بوست«  »جيروزالم  نشرت 
»جيويش  وتخوفت  الورشة،  في  الرباط 
بديد،  لباروش  مطول  مقال  عبر  بريس«، 
من حجم املشاركة املغربية، ونقلت رفض 
األردن  ملشاركة  الفلسطينية  السلطة 
لكل  كوشنر  زيارة  بعد  واملغرب،  ومصر 
ووعد  والــربــاط،  عمان  العاصمتني  من 
امللكني، محمد السادس وعبد هلل الثاني، 
األماكن  تجاه  االعتباري  موقعهما  بأن 
أي  يمسهما  لن  القدس،  في  اإلسالمية 

تعديل في »صفقة القرن«.
وجاء تأكيد مشاركة املغرب في ورشة 
البحرين من خالل البيت األبيض وليس 
مشاركة  جعل  مما  األمريكية،  الخارجية 
السفير املغربي في البحرين، أحمد رشيد 
في  املعلنة  الترتيبات  ضمن  الخطابي، 

فندق »فور سيزنز«.
وحسب املصادر األمريكية التي رفضت 
نشر الئحة املشاركني، فإن املغرب شارك 
البحرين،  ورشــة  في  مسؤول  من  بأكثر 
لذلك، فاملسألة تتعلق بوفد مغربي يشمل 
وزارة  فــي  الــثــانــي  الــرجــل  ــل،  األقـ على 
االقتصاد واملالية رئيسا للوفد، إلى جانب 

السفير.
جهة،  مــن  تكشف  الترتيبات  وهـــذه 
على  أكدت  املتحدة  العربية  اإلمــارات  أن 
إلى  اململكة،  لتمثيل  مغربي  وفد  وجــود 
مؤكدة  املنطقة،  في  أخــرى  دول  جانب 
ملطلب  دعم  هي  الرباط  مشاركة  أن  على 
العرب في القدس الشرقية عاصمة لدولة 
فلسطني، وأن الخطة االقتصادية، من جهة 
الشرقية  القدس  بتطوير  تسمح  أخــرى، 
من  الغربية،  القدس  عن  تمييزها  لتمكني 
املدينة  هذه  في  االستثمارات  خالل ضخ 
تحويل  الحالة  هذه  في  ويمكن  املقدسة، 
الحل  لرسم  عربي  ســالح  ــى  إل الـــدوالر 

النهائي لـ»صفقة القرن«.
التوجه،  الكثيرون خطأ هذا  قد يعتقد 
قرر  الصفقة،  هذه  ترامب  يبدأ  أن  فقبل 
إلسرائيل،  عاصمة  بالقدس  االعــتــراف 
التنمية  أهــداف  تجاه  أبيب  تل  لطمأنة 
يسميه  مــا  إطـــار  فــي  املنطقة  وتطوير 

»صفقة القرن«.
عبر  الضخ  هــذا  تجربة  يمكن  ــان  وك
اإلمارات  دولة  ولكن  القدس«،  مال  »بيت 
لتغيير  ترامب  الرئيس  ضمانات  فضلت 

املنطقة للسماح باالستثمار في القدس.
إن اللعبة دقيقة في ظل سماح إسرائيل 
بعد  مهيكلة،  استثمارات  على  باالنفتاح 
بقرار  إلسرائيل  عاصمة  القدس  حسم 
ترامب نقل سفارة بالده إليها، وال تسمح 
مال  »بيت  بتحويل  اآلن  إلــى  أبيب  تــل 
»صفقة  في  مالية  مؤسسة  إلى  القدس« 

القرن«.

 صدمة المنامة: »بيت مال القدس« 
ليس مؤسسة مالية في مشاريع 
»صفقة القرن«، وسيتحول إلى 

مؤسسة اجتماعية 

نالحظ  الخطيرة،  الترتيبات  هذه  في 
إلى  املوجهة  املالية  املساهمات  عرقلة 
اإلسرائيلية  لصفته  القدس«  مال  »بيت 
وعــدم  وخــيــريــة،  اجتماعية  كمؤسسة 
استثمارية«  مالية  »مؤسسة  اعتماده 
لطابعه غير الربحي في »صفقة القرن«، 
املغرب  للعبة وملوقع  ترسيم جديد  وهو 

في الشرق األوسط.
ــذه الــخــارطــة، يــريــد كوشنر  ــي ه وف
االجتماعية  املؤسسات  على  الحفاظ 
األردن  ململكتي  والــوقــفــيــة  والــديــنــيــة 
واملغرب، بشرط دعمهما لـ»فرصة القرن« 
مال  »بيت  ترتيب  وجرى  يسميها،  كما 
الربحية  غير  املؤسسات  ضمن  القدس« 
ــارج »صــفــقــة الـــقـــرن« نــهــائــيــا، مع  خــ
استمرارها في عملها ورمزيتها الحالية، 
ولذلك، فـ»فرصة القرن« ليست بالضرورة 
فرصة املغرب في العودة بقوة إلى موقعه 

التقليدي في الشرق األوسط.
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السفري المغريب يف البحرني أحمد رشيد 
الخطايب يف ورشة كوشرن؟

بعد 10 ساعات من إعالن البيت األبيض مشاركة المغرب إىل جانب مرص واألردن يف 
قمة »فور سزينز« بالبحرني، تضمن الترسيب مشاركة سفراء هذه الدول يف المنامة.

ورفضت سكرتارية قمة  »السالم من أجل االزدهار« الكشف عن الئحة الحارضني، 
ألن االتصاالت جاءت طارئة عىل كوشرن، لدعم نشاطه برشط عدم نرش أسماء 

الحارضني، ولذلك، فسفراء الدول العربية يف البحرني جزء من الصفقة المذكورة، 
وقد تمزيت بالئحتني يف الفندق: الئحة المشاركني والئحة الضيوف، ونرش البيت 

األبيض يف 22 يونيو 2019، 

تمثيل الواليات المتحدة عرب وفد رئايس إىل البحرني، بما  يجعل مشاركة سفراء 
الدول األخرى يف هذه الورشة، عادية، وترأس الوفد الرئايس، وزير الخزانة 
ستيفن مونشن، ومشاركة كوشرن، مساعد الرئيس ومستشاره الرئييس، 

وجاسون غرينبالت، المكلف بالمفاوضات الدولية، وكيفن هاسيت، رئيس 
المستشارني االقتصاديني بالبيت األبيض، وبريان هوك، المكلف بإيران، 

وجيفري أوكاموتو، المكلف بالتمويل الدويل يف قسم الخزينة، ومونيكا كراويل، 
المستشارة األساسية للشؤون العامة يف وزارة الخزينة، وأيف بريكوفيتس، 

مساعدة مساعد الرئيس، ومستشارة كوشرن، وجون رادر، مساعد الرئيس 
يف السياسة االسرتاتيجية، وجينيفر نورد كيست، المسؤولة عن مجلس 

المستشارني االقتصاديني، وتوماس ستورتس، المدير الرئييس لالقتصاد 
الدويل للمالية والتنمية يف مجلس األمن الوطني.

وطبيعة وثقل هذا الوفد، فرض مشاركة مبارشة أو غري مبارشة لسفراء الدول 
الحليفة يف العاصمة المنامة يف قمة  »صفقة القرن«، ولذلك اعترب سفراء الدول 

المشاركة ضمن الئحة الضيوف.

الخطابي

عاصفة رمادية 
يف ورشة كوشنر 
بني تأكيد ونفي 

ومشاركة السفري 
الخطابي



وتنقشع  ــدا  ــ روي ــدا  ــ روي  ...
ويتحقق  رويــدا  رويــدا  الغيوم، 

الحلم.
منذ  انتظرناه  الـــذي  الحلم 
يقترب   حاليا  ــراه  ون سنة،   43

الرائع  الجيل  هذا  ألن 
الذين  الالعبني  مــن 
منتخبنا،  يشكلون 
ــى  ــل قـــــــــــــادرون ع

تحقيقه.
على  ثالث  انتصار 
الـــتـــوالـــي، خـــول له 
الدور األول في  إنهاء 
جدارة  بكل  الصدارة 

واستحقاق.
ــود  لــم تــكــتــف األسـ
غير  ــاز  ــجــ ــ اإلن بـــهـــذا 
ــوق فـــي تــاريــخ  ــســب امل

ــا فـــي هــذه  ــه ــت ــشــارك م
نفس  في  فكت  بل  البطولة، 

جنوب  منتخب  عــقــدة  ــوقــت،  ال
من  نتمكن  ــم  ل الـــذي  إفــريــقــيــا 
التي  املباريات  كل  خالل  هزمه 

واجهناه.
مع  تعامل  الوطني  الناخب 
بحذر  اآلن  لحد  الــلــقــاءات  كــل 
خبايا  بكل  العارف  وهو  كبير، 
تجربته  بفضل  اإلفريقية،  الكرة 
لالعبيه  منحها  التي  الطويلة، 

بكل سخاء.
»البافانا  املباراة األخيرة ضد 
الــحــارس  عنها  غـــاب  بــافــانــا« 
الـــذي عوضه  بــونــو  الــرســمــي 

املحمدي، والعميد بنعطية الذي 
داكــوســطــا،  ــروان  مـ مكانه  حــل 
باإلضافة إلى املدافع األيمن نبيل 
لنصير  مكانه  تــرك  الــذي  درار، 
املزراوي الذي قدم مباراة جيدة، 
رغم الطقس الحار الذي لم يتعود 
عليه املنتخب املغربي، وكعادته 

الـــدورة،  انــطــالق هــذه  منذ 
نهج خطة تكتيكية محكمة، 
ــع  ــى رف ــد فــيــهــا عــل ــم اعــت
اإليقاع منذ البداية إلرباك 
الخصم، وهذا ما نجح فيه 
كان  حيث  كبير،  حد  إلى 
اللقاء  يحسم  أن  بإمكانه 
ــة، عــلــى إثــر  ــداي ــب مــنــذ ال
هجوم منسق من وسط 

ــدان،  ــ ــيـ ــ املـ
ــاد  ــ ــث كـ ــ ــيـ ــ حـ

املـــــــهـــــــاجـــــــم 
أن  ــري  ــي ــص ــن ال
يــســجــل الــهــدف 
األول لوال تدخل 
ــذي  ــ الـــحـــكـــم ال
تسلل  عن  أعلن 
يره  لــم  خيالي 

أحد...
ــق  ــ ــريـ ــ ــفـ ــ الـ

الوطني واصل تحكمه في أجواء 
املباراة، وخلق العديد من الفرص 
زيــاش،  املبدع  من  كل  بواسطة 
أبان عن  الذي  واملحارب أمرابط 
قتالية وشجاعة قل نظيرها، أمام 
يلجأ  كان  الذي  الخصم  اندفاع 
العنيفة  التدخالت  إلى 
من  الحد  أجــل  من 

تسرباته.
مـــنـــتـــخـــب 
»الــــبــــافــــانــــا 
ــاد  ــا«، ك ــانـ ــافـ بـ
بعد  يباغثنا  أن 
خطيرة  تسديدة 
لوالني،  العبه  من 
ولحسن  كرته  لكن 
ــظ الـــحـــارس  ــ ح
مرت  املحمدي، 
بــجــانــب 

القائم.
ــات الــفــريــق  تـــوالـــت هــجــوم
الثانية،  الجولة  فــي  الوطني 
ــقــويــة  خـــاصـــة الـــتـــســـديـــدة ال
حكيمي  أشــرف  مــن  واملفاجئة 
وكاد  كبير،  بمجهود  قــام  الــذي 
أن  لوال  األول  الهدف  يسجل  أن 
الــعــارضــة نــابــت عــن الــحــارس 
ــقــي، الـــذي كــاد  ــري الــجــنــوب إف
األول  الهدف  شباكه  يدخل  أن 
املهاجم  تسرع  لوال  أخــرى،  مرة 
النصيري الذي انفرد به وراوغه، 

إال أنه سدد خارج املرمى.
الضائعة  الــفــرص  تــوالــت 
وتضاعف  املنتخب،  طــرف  من 
خاصة  الخصم،  على  الضغط 
بعد التغييرات الجيدة التي قام 
بها املدرب رونار، وفي اللحظات 
األخيرة، تمكن العميد والقيدوم 
هذه  فك  من  بوصوفة،  امبارك 
ليسجل  ــة،  ــؤوم ــش امل الــعــقــدة 
استقبلته  الذي  الخالص  هدف 
الجماهير املغربية بفرحة عارمة 

في كل أنحاء املعمور.
نتمنى أن يسير هذا املنتخب 
نفس  على  والطموح  القوي 
ــي الـــقـــادم من  ــرة ف ــي ــوت ال
تنتظره،  التي  املباريات 
شك،  وال  ستكون  والتي 
حــارقــة وحــاســمــة، لكن 
ثـقـتـنـا كبيرة في جميع 
لتـحـقـيـق  الـالعـبـيـن 

ما نصبو إليه جميعا.

.. كلما انطلقت »حمى« هذه النهائيات، أو المونديال 
اإلفريقي، إال ونتذكر اللحظات الرائعة التي عشناها مع 

منتخبنا الوطني، وكذلك بعض المشاركات المتواضعة 
التي يجب نسيانها.

في هذا الركن الخاص، سنتذكر فقط اللحظات الجميلة 

التي ال تنسى، ابتداءا من الفوز التاريخي والهالمي لألسود 
بهذا اللقب سنة 1976 بإثيوبيا، مرورا بوصوله إلى المربع 
الذهبي سنوات 1980، 1986 و1988، وصوال إلى ملحمة 

تونس سنة 2004 بملعب رادس، والهزيمة غير المستحقة 
في النهاية ضد المنتخب التونسي.
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1976: المغرب بطل إفريقيا )ذكريات ال تنسى(

الأ�سود حققت املهم يف انتظار الأهم...

idbihi62@gmail.com
 إعداد: كريم إدبهي

من ذاكرة المنتخب المغربي في كاأ�س اإفريقيا للأمم

● املدرب رونار ينبه درار بسبب سلوكه
قصاصات
●  هاذ درار داير فيها فرعون، حتى واحد ما قادر عليه...

بعد  الوطني  للمنتخب  فيها  مبالغ  احتفاالت   ●

الفوز الصعب على ناميبيا
صحف

●  غير هلل يحفظ أو صافي...

● فنانون مغاربة يهنئون »األسود«
األخبار

●  يهنئون؟ ها اللي قلنا...
● مستقبلي مع األسود سأحدده بعد »الكان«

الناخب الوطني، هيرفي رونار
●  فّضي لينا هاذ الحريرة، عاد شوف مستقبلك؟!

االتحاد  رئاسة  من  يستقيل  الشيخ  آل  تركي   ●

العربي
وكاالت

● هلل على راحة، بعد استقالة هذا »السرطان«.

نهجا  تتطلب  ومواجهتهم  تغيروا،  »الفيلة«   ●

تكتيكيا دقيقا
المدرب هشام اإلدريسي

●  وكّطير فالشفوي.

● الحكومة تحرم املغاربة من »الكان«
الصباح
●  راها حارماهم من أبسط حقوقهم، باقي غير »الكان«.

● ناميبيا عذبتنا والحرارة أرهقتنا
الناخب الوطني رونار

●  حتى انتوما عذبتونا، بعد ذلك االنتصار القيصري...

ــا  ــي ــوب ــي احــتــضــنــت إث
التي  الدورة  هذه  نهائيات 
ــظــام جديد  ن ــق  وفـ ــرت  جـ
اعتمدته »الكاف« ألول وآخر 
مرة، على شكل بطولة دون 
النهاية  نصف  إلى  اللجوء 

والنهاية.
املجموعة  جمعت  فــقــد 
يتواجد  كان  التي  الثانية 
ــال مــن  ــ بـــهـــا املــــغــــرب، ك
ــر  ــيـ ــزايـ الـــــســـــودان، والـ
الديمقراطية  )الــكــونــغــو 

حاليا(، ونيجيريا.
ــد حـــصـــده لــنــتــائــج  ــع ب
املطلقة  وسيطرته  إيجابية 
في  منافسيه  جميع  على 
احــتــضــن  األول،  الـــــدور 
املــلــعــب الــكــبــيــر بــأديــس 
ــارس،  مـ  14 ــوم  يـ أبـــابـــا، 
ــر  ــث واألخــي ــال ــث الــــدور ال
فكان على  النهائيات،  لهذه 
ــذي  املــنــتــخــب املــغــربــي ال
املطلوبة  نقاط  ستة  جمع 
يتفادى  أن  مبارتني،  خالل 

وما  غينيا،  منتخب  ضد  الهزيمة 
نجمه  بــقــيــادة  غينيا،  مــا  أدراك 
اإلفريقية،  الذهبية  الكرة  وصاحب 

محمد عبد الرزاق.
افتتحها  هتشكوكية  مــبــاراة 
بــاكــرا  ــرزه  ــ أح بــهــدف  الغينيون 
عميده سليمان شريف منذ الدقيقة 
الثالثة والثالثني، ومنذ تلك الحظة، 

هجوميا،  ــاورون  ــنـ يـ واملــغــاربــة 
في  املوقف  ــدارك  ت على  ويعملون 
مواجهة خصم عنيد ومتكامل، لكن 
الفرص  أغــلــب  ولــأســف، ضــاعــت 
التي خلقها املغاربة إلدراك التعادل، 
بعد  األســود  مسؤولية  وتضاعفت 
لم  أنهم  غير  سماط،  الالعب  طــرد 
يفقدوا األمل، إلى أن جاءت الدقيقة 
ثقلهم  بكل  املغاربة  نزل  حني   ،86

إثر  الذهبية  الفرصة  تلك  لتأتي 
تمريرة ذكية من القائد أحمد فراس، 
لرجل التغطية بابا، القادم بقوة من 
صاروخية  قذيفة  ليرسل  الــدفــاع، 
الحارس  شباك  قلب  في  استقرت 
التعادل  تأمني  بذلك  ليتم  الغيني، 
الفوز  أيضا  يعني  الــذي  املنشود، 

األول لأسود بهذا اللقب الغالي.
ــة الــشــعــب  ــارمـ عــمــت فــرحــة عـ

مكوناته،  بمختلف  املغربي 
واالجتماعية  السياسية 
في  والرياضية،  والثقافية 
عرس وطني مشهود، تميز 
بــالــعــودة املــظــفــرة ألســود 
ــأس،  ــك ــذه ال ــه األطـــلـــس ب
واستقبالهم من طرف سمو 
األمير  آنـــذاك،  العهد  ولــي 
ال  وعــمــره  محمد،  ســيــدي 
وطوافهم  13سنة،  يتعدى 
حول أبرز شوارع العاصمة 
االنتقال  قبل  االقتصادية، 
ــى الــعــاصــمــة الــربــاط،  إلـ
واســتــقــبــالــهــم مـــن طــرف 
في  املــغــربــيــة،  الجماهير 
إلى القصر امللكي،  الطريق 
وتوشيحهم  وتهنئتهم 
الحسن  املرحوم  طرف  من 

الثاني طيب هلل ثراه.
إنجاز تاريخي تحقق بعد 
أقل من أسبوعني على إنزال 
اإلسباني  املستعمر  علم 
الراية  ورفع  الصحراء  في 
عمالة  مقر  فــوق  املغربية 
العيون الساقية الحمراء، في إشارة 
إلى عودة األقاليم الصحراوية إلى 

الوطن األم.
نفسيا  دورا  لعبت  احــتــفــاالت 
مكونات  ملختلف  بالنسبة  إيجابيا 
ارتباطا  وزادت  املغربية،  األمـــة 

بالوطن والعرش.
إنها بالفعل ذكريات ال تنسى.

املخضرم بوصوفة 
مسجل هدف 

الخالص
بسرعة

رجاويان
 يف بطولة العامل

يوسف  من  كل  اختيار  تم   ...
خيارا،  لينا  والسباحة  التبازي 
املنتميان لرجاء السباحة، لتمثيل 
املغرب في بطولة العالم للسباحة 
كوريا  ــة  دول ستحتضنها  التي 

خالل نهاية يوليوز الحالي.
املنتمي  لــحــريــشــي  إدريــــس 
هو  سيكون  املكناسي،  للنادي 
هذه  في  املشاركني  ضمن  اآلخــر 
ستعرف  التي  العاملية،  البطولة 
املتتبعني  جميع  من  كبيرا  إقباال 

لهذه الرياضة »النظيفة«.
هذا  فــي  ألبطالنا  سعيد  حــظ 

امللتقى العاملي.

يوسف التبازي

 لينا خيارا



مـحـمـد  الــشــيـخ  تــفــوق 
بن راشد آل مكتوم )15 يوليوز 
الدولة  رئيس  نائب   ،)1949
ورئيس مجلس الوزراء بدولة 
املتحدة  العربية  ــارات  ــ اإلم
كل  على  دبــي،  ــارة  إم وحاكم 
األخيرة،  اآلونة  في  الشعراء 
رواجا  عرفت  التي  بقصيدته 
مواقع  على  النظير  منقطع 
التواصل االجتماعي وكبريات 
املؤسسات اإلعالمية الدولية، 
تحت  املوقعة  القصيدة  وهي 
عنوان »عشتي ومتي«، ويقول 

فيها: 
بعـض الخطا اسـمه خـيانه

ونـتي تــعــديتـي وخنتي
يا خايــنه أغــــلـــى أمــــانـــه

كشفت ملعــوبـك ونـــتـــي
كـــذبــك تـــــرى ولى زمــانــه

ما يـهـمـنـا كنـا وكـنتـي
عــــنـدي بـراهــيــن اإلدانه

عــلى الــــذي انــتي فـعـلـتي
ارخـــيت احــصانك عــنانـه

واكـبـر خـطا انــــك كــذبـتي
تـدريـن بــافعالـك اهــانه

لـكـن لـنـفـسـك بـس هــنـتـي
مـــاعــاد لــك عــنــدي مــكانـه
ســيــري لــمــن فــيـه انـشـغـلتي
وخــلــيـهـا تــنـفـعـك الــشـطـانـه
مــا يـهـمـنـي عــشــتــي ومـــتــي
الجدل  عــن  النظر  وبغض 
هذه  نظم  الذي  الشاعر  حول 
بعض  تنفي  حيث  القصيدة، 
نسبتها  اإلعالمية  األصــوات 
بن  الشيخ  ــي،  دب حاكم  إلــى 
راشد، إال أنها نسبت له بحكم 
مع  لتزامنها  نظرا  الــواقــع، 
أزمة غير مسبوقة في قصوره، 
وسائل  جل  أصبحت  أن  بعد 
عن  تتحدث  العاملية  اإلعــالم 
فرار زوجته، األميرة هيا بنت 
هلل  عبد  امللك  أخت  الحسني، 
الثاني، إلى إنجلترا بمساعدة 

دبلوماسي أملاني.
موقع  على  انتشرت  ولقد 
الفيديوهات  مئات  »يوتيوب« 

التي تتحدث عن هروب أميرة 
من القصور الفخمة، نحو بلد 
آخر، وتناقلت وسائل اإلعالم 
معطيات،  عدة  متكرر  بشكل 
بنت  هيا  ))األميرة  أن  منها 
عقيلة  سنة(   45( الحسني 
حاكم دبي محمد بن راشد آل 
مكتوم، هربت سرا من زوجها 
ابن  زايــد  األمير  ابنيها،  مع 
واألميرة  عمره  من  السابعة 
ونجحت   ،11 الـ  ابنة  جليلة 
في أن تأخذ معها مبلغا يقدر 
بـ 31 مليون جنيه إسترليني، 
وتهدد برفع دعوى طالق ضد 
أحد  يعتبر  ــذي  الـ الــحــاكــم، 
العالم،  في  األشخاص  أغنى 
إذ يقدر ماله الشخصي بـ 16 

مليار دوالر((.
اإلعالمية،  املــصــادر  نفس 
نــقــلــت وبــشــكــل مــتــكــرر، أن 
عبد  أخت  هي  هيا  ))األميرة 
معطى  وهذا  األردن،  ملك  هلل 
يعقد القضية، فبعد أن نجحت 

ــي، هبطت  فــي الــهــرب مــن دب
وانتقلت  أملانيا،  فــي  بــدايــة 
إلى  التقارير-  - حسب  الحقا 
اآلن،  تختبئ  حـيـث  لنـدن 
وآل مكتوم الذي يكبر زوجته 
على  الرد  اختار  سنة،   25 بـ 
بقصيدة  القسري  االنفصال 
نشرها أوضح فيها بأن املرأة 
)التي ال يذكر اسمها( تعد منذ 
ويطلب  نظره..  في  ميتة  اآلن 
منها أن تعيد إليه الطفلني(( 

)املصدر: وكاالت(.
أنه ال يوجد هناك أي  وبما 
تفاعل رسمي مع القضية، فقد 
برزت عدة عناوين أخرى أكثر 
جرأة، من قبيل قول الصحافة، 
اتصلوا  راشــد،  بن  أبناء  أن 
رفضهم  معلنني  ــدهــم  ــوال ب
العودة، باملوازاة مع تدخالت 
هلل  عبد  امللك  بها  قام  أخرى 
رسمية،  غير  بصفة  الثاني، 
لكن  شــيء،  أي  عن  تسفر  لم 
التي  التفسيرات  أخطر  تبقى 

أعطيت لقضية هروب األميرة 
هيا بنت امللك األردني الراحل 
الحالي  امللك  الحسني، وأخت 
تورطها  هو  الثاني،  هلل  عبد 
ضد  انقالب  محاولة  دعم  في 
مواقع  تــداولــت  وقــد  أخيها، 
على  االجتماعي  الــتــواصــل 
التي  املعطيات  واســع  نطاق 
نشرها حساب »بوغانم« على 
حساب  وهــو  »تويتر«  موقع 
كشف  فــي  متخصص  شهير 

األسرار الكبيرة)..(.
ــذي  ــم« ال ــان ــوغ ))وقــــال »ب
يحظى بمتابعة أكثر من 120 
ألف شخص على »تويتر« في 
هناك  إن  تغريدات:  سلسلة 
من قال بأن زوج األميرة هيا، 
قام  من  هو  راشــد،  بن  محمد 
ولي  يقوم  ال  حتى  بتهريبها 
زايد  بن  محمد  أبوظبي  عهد 
امللك  وأخيها  زوجها  بابتزاز 
في  طرفا  بإدخالها  هلل  عبد 
صفقة  أجل  من  ضغط  عملية 

إعداد
سعيد الريحاني

إخبــاري
تحليل

الأمرية التي هربت من الق�سر رفقة دبلوما�سي 
اأملاين واتهمت بانقالب �سد امللك 
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لحظة عقد قران الشيخ محمد بن راشد على األمرية هيا بنت الحسني بحضور أخيها امللك عبد اهلل الثاني

هل هي ورطة لوبي �ساحي خلفان 

الن�سيط يف املغرب؟



القرن.. وزعم نقال عن 
مـــصـــادر خــاصــة به 
وصفها بأنها موثوقة 
كانت  الحسني  بنت  هيا  بأن 
االنقالبية  املحاولة  في  طرفا 
امللك  شقيقها  على  الفاشلة 
الــحــســني في  بـــن  عــبــد هلل 
يزيح  امللك  األردن، مما جعل 
منها  عليا،  أمنية  قــيــادات 
العامة  ــرات  املــخــاب رئــيــس 
أمنية  ــادات  ــيـ وقـ ــي  ــ األردنـ
أخرى، وطرد سفير اإلمارات 
جهاز  ــيــس  ورئ األردن  ــي  ف
مطر  السابق،  ظبي  أبو  أمن 
عدة  )املصدر:  الشامسي(( 

وكاالت(.
عن  الحديث  ــان  ك وفــعــال، 
قد  فاشلة  انــقــالب  محاولة 
األخبار  نشرات  على  غطى 
بعد  املاضية،  السنة  بداية 
العاهل  أصدره  الذي  القرار 
األردني امللك عبد هلل الثاني، 
بن  فيصل  األمـــراء  بــإحــالــة 
الحسني  بن  وعلي  الحسني 
ــد عــلــى  ــحــم ــن م ــ ــالل ب ــ ــ وط
بدعوى  الجيش،  من  التقاعد 
العسكرية،  املؤسسة  تطوير 
إلى  توجهت  ــظــار  األن لكن 
الــســعــوديــة واإلمـــــــارات، 
وهناك من ربط بني ))وجود 

األمــراء وبني  اتــصــاالت بني 
ــارات من  ــ الــســعــوديــة واإلمـ

أجل االنقالب((.
أطراف  تورط  عن  الحديث 
تنظيم  محاولة  في  إماراتية 
ال  األردن،  ملك  ضد  انقالب 
يمكن أن يمر دون الحديث عن 
األطراف التي ال تنظر إلى ملك 
وعلى  الرضى،  بعني  األردن 
نــائــب رئيس  لــوبــي  رأســهــا 
الشرطة واألمن العام سابقا، 

هذا  خلفان،  الفريق ضاحي 
ودية  عالقة  تربطه  ال  األخير 
ــع الــشــيــخ ابـــن راشـــد آل  م
كتبت  وطاملا  نفسه،  مكتوم 
عن  اإلعـــالم  وســائــل  بعض 
»العالقة السيئة« بني ضاحي 
خلفان وحاكم دبي محمد بن 
راشد، غير أن نفس املصادر، 
مغلوب  »الحاكم«  أن  تؤكد 
يستطع  ))ولـــم  أمـــره،  على 
منصبه  ــن  م إقــصــائــه  غــيــر 
ليست  بــوظــيــفــة  وتعيينه 
مباشرة  صالحيات  أي  لها 
ثم  دبــي((،  أمن  في  ومؤثرة 
إن الفرق بني بن راشد وباقي 
جــدا،  كبير  ــارات  اإلمـ حكام 
اإلمارات في  فهو ضد تدخل 
وسبق  العاملية)..(،  األزمات 
أن أعلن موقفا مخالفا إلمارة 
ترشيح  برفضه  ظبي،  أبــو 
مصر)..(،  لرئاسة  السيسي 
بخالف ضاحي خلفان، الذي 
ويــقــول:  الــســيــســي،  يمجد 
شوكة  كسر  السيسي  ))إن 

أردوغان واإلخوان((.
هكذا إذن، تتشابك الخيوط 
بني اتهام أميرة بالتورط في 
أخيها،  ضد  انقالب  محاولة 
بن  بني  خالف  عن  والحديث 
وضاحي  مكتوم،  آل  راشــد 
ــو واحــــد من  ــ خــلــفــان، وه
أعضاء لوبي عاملي، سبق له 
كبيرة  ضجة  أيضا  أثــار  أن 
صراعه  بسبب  املــغــرب،  في 

والتنمية،  العدالة  حزب  مع 
الحكومة  رئيس  ربط  وطاملا 
كيران،  بن  اإلله  السابق عبد 
خلفان  نــشــاط ضــاحــي  بــني 

وتهم خطيرة)..(.
وال داعي للتذكير، بالنسبة 
املعقدة،  الحسابات  لهواة 
القرن«، والصراع  »صفقة  أن 
الخليجي وأطرافه األساسية: 
واإلمارات،  والسعودية  قطر 
ضاحي  تصريحات  تؤثثه 
في  يــتــردد  ال  الــذي  خلفان، 
الهجوم على النظام القطري، 
الحمدين  نظام  تآمر  بدعوى 
على امللك الراحل عبد هلل بن 
الحديث  أن  كما  العزيز،  عبد 
ــرة أردنــيــة  ــي ــن هـــروب أم ع
ال  قــد  ــي،  دب حاكم  قصر  مــن 
الحسابات  عن  بمنأى  يكون 
الكبيرة بني هذه الدول، فهيا 
أميرة  ليست  الحسني  بنت 
بنشاطها  ومعروفة  عادية، 
على  مــتــابــعــيــهــا  ــشــاط  ــن وب
للفروسية،  العاملية  الحلبات 

وفي الصحف العاملية)..(.
ــن زمــــن.. فهيا  ــه م ل ــا  ويـ
األردني  امللك  الحسني،  بنت 
ــا يــطــاردهــا  ــم الـــراحـــل، رب
الذي طارد  الحظ  نفس سوء 
علياء  ابــنــة  فهي  والــدتــهــا، 
ــان، الــتــي تــزوجــت من  طــوق
سنة  بن طالل  الحسني  امللك 
في  حينها  وكــانــت   ،1972
وأنجبت  عمرها،  من  الـ34 

ــا، وبــعــد سنة  األمـــيـــرة هــي
لكنها  علي،  األمير  أنجبت 
ــيــم،  ــادث أل ــ تــوفــيــت فـــي ح
حــيــنــمــا ســقــطــت مــروحــيــة 
علياء  امللكة  كانت  عسكرية 
على متنها سنة 1977 عندما 
محافظة  إلى  متوجهة  كانت 
اململكة  جــنــوبــي  الطفيلة 
تفقدية  زيـــارة  فــي  األردنــيــة 

للمناطق النائية هناك.
األنباء  تــضــارب  ظــل  وفــي 
هيا  األمــيــرة  مصير  حـــول 
تجد  لـــم  الـــحـــســـني،  ــت  ــن ب
ما  ترديد  إال  اإلعالم  وسائل 
ليكس«  »إمــارات  موقع  كتبه 
معلنة  غير  أزمــة  انــدالع  عن 
فــي الــســاعــات األخــيــرة بني 
اإلمارات وأملانيا على خلفية 
محمد  الشيخ  زوجــة  هــروب 
بن راشد نائب رئيس الدولة 
ورئيس مجلس الوزراء حاكم 
إمـــارة دبـــي إلـــى األراضـــي 
عن  املــوقــع  ونقل  األملــانــيــة، 
باملوثوقة،  وصفها  مصادر 
هربت  األردنــيــة  األمــيــرة  أن 
نجلها زايد  إلى أملانيا مع 
وابنتها بمساعدة دبلوماسي 
ــي، وحــســب املــصــادر،  ــان أمل
فور  طلبت  هيا  األميرة  فإن 
ــن الــســلــطــات  وصــولــهــا مـ
والطالق  اللجوء  األملانية، 

من زوجها محمد بن راشد.
وأكدت املصادر، أن كال من 
عهد  وولــي  راشــد  بن  محمد 

ــد،  زاي بــن  محمد  ظبي  ــو  أب
األملانية  السلطات  من  طلبا 
ــرة األردنـــيـــة  ــيـ ــادة األمـ ــ إعـ
دولــة  إلــى  وابنتها  وابنها 
اإلمارات، إال أن برلني رفضت 
وأكــدت  بــشــدة،  الطلب  هــذا 
ــدم مــمــارســة  ــع ــتــزامــهــا ب ال
أي  تحت  القسرية  ــادة  اإلعـ
ــرة  ــي اعـــتـــبـــارات بــحــق األم
مواقع  )املصدر:  األردنــيــة.. 

مختلفة(.

13 تحليل إخباريالعدد:  1034الخميس 04 يوليوز 2019

ت�سابك احل�سابات بني حممد بن را�سد املعار�ض لل�سي�سي 
وخلفان �ساحب الأجندة املعروفة

كان الحديث عن محاولة 
انقالب فاشلة قد غطى 

على نشرات األخبار 
بداية السنة الماضية، 

بعد القرار الذي أصدره 
العاهل األردني الملك 
عبد هلل الثاني، بإحالة 

األمراء فيصل بن الحسين 
وعلي بن الحسين وطالل 

بن محمد على التقاعد من 
الجيش، بدعوى تطوير 
المؤسسة العسكرية، 

لكن األنظار توجهت إلى 
السعودية واإلمارات

يا له من زمن.. فهيا بنت 
الحسين، الملك األردني 
الراحل، ربما يطاردها 
نفس سوء الحظ الذي 

طارد والدتها، فهي ابنة 
علياء طوقان، التي تزوجت 
من الملك الحسين بن طالل 
سنة 1972، وكانت حينها 

في الـ34 من عمرها، 
وأنجبت األميرة هيا، وبعد 
سنة أنجبت األمير علي، 
لكنها توفيت في حادث 

أليم، حينما سقطت مروحية 
عسكرية كانت الملكة 

علياء على متنها

هيا بنت الحسني وزوجها
 محمد بن راشد آل مكتوم على صفحات الجرائد العاملية



 الرباط. األسبوع
قـــال مــصــدر جــد مطلع 
أن  والتنمية،  العدالة  من 
بعض قادة الحزب، اشتكوا 
لرئيس الحكومة العثماني، 
زميلهم  يلقاه  الذي  الحيف 
ــحــزب والــحــكــومــة،  ــي ال ف
خــالــد الـــصـــمـــدي، كــاتــب 
العالي،  التعليم  في  الدولة 
املباشر  رئيسه  طــرف  من 
ــر  ســعــيــد أمـــــــزازي، وزيـ
والتكوين  الوطنية  التربية 

املهني والتعليم العالي.
ــه،  وأضـــاف املــصــدر ذات
رفقة  ــادات  ــي ــق ال هـــذه  أن 
»املصباح«  حزب  برملانيي 
والثانية،  األولــى  بالغرفة 
ــوا شـــكـــوى وغــضــب  ــق ــل ت
التعليم  في  الــدولــة  كاتب 
العالي، خالد الصمدي، من 
التي  والوصاية  الحصار 
يفرضها عليه رئيسه وزير 
والتكوين  الوطنية  التربية 
العالي،  والتعليم  املهني 
العالقات  مجال  في  خاصة 
ــي مجال  مــع الــبــرملــان، وف

له  يوجهها  التي  األسئلة 
ممثلو األمة.

ــه،  وأوضـــح املــصــدر ذات
ومــســتــشــاري  نــــواب  أن 
»الــبــيــجــيــدي«، تــفــاجــؤوا 
أمــزازي،  الــوزيــر  بحرمان 
الصمدي،  الــدولــة  لكاتب 
الكتابية  األسئلة  تلقي  من 
والــشــفــويــة مــبــاشــرة من 
ــة،  ــ ــي األم ــل ــواب ومــمــث ــ نـ

وحتى جميع األسئلة التي 
إلى  تصل  النواب  يوجهها 
الذي  وهو  أمــزازي  الوزير 
عدمه  مــن  إحالتها  يــقــرر 
وليس  الــدولــة،  كاتب  على 
كتاب  بــاقــي  مــع  يقع  كما 
أخرى،  مجاالت  في  الدولة 
والنقل  البحري  كالصيد 
وغيرها،  القروية  والتنمية 
الدولة  كتاب  يتلقى  حيث 

في هذه القطاعات، األسئلة 
مباشر  بشكل  تهمهم  التي 
عكس  على  البرملانيني،  من 
ــزازي، الـــذي ال  ــ الــوزيــر أم
فقط،  األســئــلــة  ــي  ف يــقــرر 
ــل يــقــرر كــذلــك حــتــى في  ب
الجلسات التي يسمح فيها 
الصمدي  ــة  ــدول ال لــكــاتــب 
الجلسات  فــي  بــاألجــوبــة 

العامة واللجان.

كواليس أخرى

الوزير اأمزازي »يحتجز« الوزير ال�صمدي
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ال�صراع الأزيل بني الوزير وكاتب الدولة
جر�س اإنذار للأغلبية

حكومة العثماين ت�ضرب التعليمات امللكية 
بعر�س احلائط

ق�ضاة اململكة غا�ضبون من احلكومة

 الرباط. األسبوع
يبدو أن خير مثل يمكن أن يطبق 
على حكومة العثماني هذه األيام، 
زادوه  فيل  قدو  »ما  القائل:  ذلك 
فيلة«، ذلك أنه بعد إضرابات رجال 
التعليم، ثم رجال الصحة، وطلبة 
واملتصرفني،  والتقنيني  الــطــب، 
اململكة  قــضــاة  ــات  بـ ــرهــم،  ــي وغ
في  التصعيد  من  قريبون  بدورهم 
حق حكومة سعد الدين العثماني، 
رئاسة  أمــام  االحتجاج  فيها  بما 
الحكومة، وألول مرة، يقول مصدر 

مطلع.
وأوضح املصدر ذاته، أن سبب 
تقاعس  هــو  الــقــضــاة،  احــتــقــان 
فـــي إصـــــدار بعض  ــة  ــوم ــحــك ال
املراسيم التكميلية التي وردت في 
األعلى  باملجلس  املتعلق  القانون 
والــقــانــون  القضائية  للسلطة 
صدرا  اللذين  للقضاة،  األساسي 
الحكومة  تصدر  ولم   2016 سنة 

املراسيم الواردة بشأن تطبيقهما 
حتى حدود اليوم.

وأضاف املصدر أن سبب غضب 
القضاة تحديدا، هو عدم مصادقة 
الحكومة على مرسوم التعويضات 
األساسي  النظام  في  ورد  ــذي  ال
لــلــقــضــاة، والــــذي يــتــحــدث عن 
لتعويضات  الحكومة  تخصيص 
ساعات  طول  عن  للقضاة  جديدة 
التي  الــعــمــل، وعـــن اإلجـــــراءات 
العامة،  النيابة  قضاة  بها  يقوم 
مخافر  وفي  السجون  في  السيما 
حيث  الـــدرك،  ومخافر  الشرطة 
ــقــومــون بــمــعــايــنــات ملــســافــات  ي
كيلومتر   50 عــن  أحــيــانــا  تــزيــد 
الخاصة  وسياراتهم  بوسائلهم 
عن  طبعا  ناهيك  تعويض،  دون 
السبت  أيام  واملداومة  االشتغال 
واألحد والعطل دون تـعـويضـات.. 
اململكة  قــضــاة  يـفـعـلـها  فــهل 

ويخرجون للشارع ألول مرة؟

●  الرباط. األسبوع
الجمع  في  املشاركون  ثمن 
العام الـ71 للتعاضدية العامة 
العمومية،  اإلدارات  ملوظفي 
املنعقد يومي 28 و29 يونيو 
املنصرم، بمنطقة بني الويدان 
شعار:  تحت  أزيــالل،  بإقليم 
للتعاضد:  الــوفــاء  مــن  ــرن  »ق
إنــــــجــــــازات وطـــمـــوحـــات 
عبد  بــرئــاســة  مستقبلية«، 
رئيس  املومني،  عبد  املولى 
للتعاضدية  اإلداري  املجلس 
العامة، قرار  املجلس الوزاري 
املغربي  الــصــنــدوق  إدراج 
حل  ــذي  ال الصحي،  للتأمني 
مــحــل الــصــنــدوق الــوطــنــي 
ملنظمات االحتياط االجتماعي 

)الكنوبس(، ضمن املؤسسات 
التي  االستراتيجية  العمومية 
خالل  مسؤوليها  تعيني  يتم 

املجلس الوزاري.
الجمع  ــال  أشــغ وتــمــيــزت 
الثقة  بتأكيد   ،71 الـــ  الــعــام 
ــس عبد  ــي ــرئ ال فـــي شــخــص 
املومني من خالل  املولى عبد 
ــة عــلــى الــتــقــاريــر،  ــصــادق امل
لجنة  أعـــضـــاء  ــتــخــاب  ــان وب
ــة  ــي ــال ــلــســنــة امل ــة ل ــبـ ــراقـ املـ
املشاركني  يفت  2019، »ولم 
مطالبة  ــام،  ــع ال الــجــمــع  فــي 
ــراف املــتــدخــلــة،  ــ ــ ــة األط ــاف ك
على  املحافظة  على  بالعمل 
ممتلكات ومنقوالت الصندوق 
االحتياط  الوطني ملنظمات 

)كنوبس(،  االجـــتـــمـــاعـــي 
على  اإلجهاز  دون  والحيولة 
التي راكمتها هذه  املكتسبات 
الرعاية  مجال  في  املؤسسة 
سنة  منذ  والحماية  الصحية 
1950، حتى يكون بمستطاع 
املحدث، االضطالع  الصندوق 
التغطية  نظام  تجويد  بمهام 
الــصــحــيــة وتــحــســيــنــهــا من 
إمكانيات  من  توفره  ما  خالل 
في مجال اقتسام املخاطر مع 
مدبري املنظومة والحفاظ على 
متدخل  لكل  املالية  التوازنات 
الخدمات  ديــمــومــة  لضمان 
املستهدفة«،  للفئات  املوجهة 
ــالغ الــصــادر عن  ــب حــســب ال

الجمع العام.

اجلمع العام للتعا�ضدية يرحب بقرار حل »الكنوب�س«

املحامون على راأ�س قائمة املتهمني يف املهن الق�ضائية 
●  الرباط. األسبوع

كشف تقرير صدر عن رئاسة النيابة 
أكبر  وجود  عن   ،2018 لسنة  العامة 
نسبة متابعة ترتبط باملهن القضائية، 
توصلت  حيث  املحامني،  صفوف  في 
 2018 سنة  خــالل  العامة  النيابة 
بحوالي 1197 شكاية ضد املحامني، 
أحيل منها 87 محاميا على املجالس 

التأديبية لنقابات املحامني.
العدول  أن  نفسه  التقرير  وكشف 
بلغ  حيث  الثانية،  املرتبة  في  يأتون 
بها  توصلت  التي  الشكايات  عــدد 

حوالي  حقهم،  في  العامة  النيابة 
564 شكاية، تم اتخاذ إجراء األبحاث 
في 404 منها، وإصدار حوالي 103 

توقيفات مؤقتة عن العمل.
عدد  أن  نفسه،  التقرير  ــح  وأوض
طرف  من  فتحها  تم  التي  األبــحــاث 
املفوضني  حــق  فــي  العامة  النيابة 
القضائيني، بلغت حوالي 320 ملفا، 
قامت خاللها بتفتيش مكاتب حوالي 
وتحريك  قــضــائــيــا،  مــفــوضــا   195
حوالي  حق  في  التأديبية  املتابعات 

65 منهم.

حجم  عن  التقرير  ذات  كشف  كما 
النيابة  فتحتها  الــتــي  الــشــكــايــات 
العامة في حق املوثقني، والتي بلغت 
حوالي 319 ملفا، منها إجراء النيابة 
العامة لحوالي 152 مراقبة وتفتيشا 
148 متابعة  ملكاتب املوثقني، وإثارة 
حق  في  العمل  عن  وإيقاف  تلقائية، 

8 حاالت.
أبحاثها في  العامة  النيابة  لتنهي 
 6 في  تحقيق  بفتح  القضاء،  مهن 
وحوالي  بالتراجمة،  تتعلق  ملفات 

خمس ملفات تهم النساخ.

●  الرباط. األسبوع
بالرغم من الخطاب الصريح للملك أثناء 
موضوع  في  املاضي،  غشت   20 خطاب 
من طرف  األداء  آجــال  احــتــرام  ــرورة  ض
لفائدة  والجماعات  واإلدارات  املؤسسات 
والصغيرة،  املتوسطة  خاصة  املقاوالت، 
االلتماس  بعملية  تقوم  الحكومة  تزال  ال 
بما  تقوم  كي  املؤسسات  لهذه  والترجي 

هو واجب عليها بنص القانون.
الذي تنتظر فيه املقاوالت  الوقت  وفي 
التوصل  يوميا،  إفالسها  تعلن  التي 
والجماعات  املؤسسات  بمستحقاتها من 
ما  بــأداء  األخيرة  هذه  ــزام  وإل الترابية 
مرة  واملالية  االقتصاد  وزير  قام  بذمتها، 
أخرى، بتوجيه رسالة »استعطافية« لهذه 
جديدة،  دوريــة  عن  عبارة  املؤسسات، 
على  يحثها  املــاضــي،  األســبــوع  بــدايــة 
األداء، هذا األداء الذي كبد خسائر مالية 

قدرها القيادي في العدالة والتنمية 
مليار   400 بـــ  بــوانــو،  هلل  عبد 

سنتيم. 
إلى ذلك، أكد مصدر جد مطلع، 
يحمل  الــيــوم  أصــبــح  املــلــف  أن 

خطورة كبيرة، بعدما باتت 
املــئــات مــن املــقــاوالت 
الصغيرة واملتوسطة 
اإلفالس،  حافة  على 
بسبب عدم توصلها 
مما  بمستحقاتها 
ــســرح  ــا ت ــه ــل جــع

إليه  يشر  لم  اإلشــكــال  هــذا  بل  عمالها، 
السبب  يعتبر  ــه  ألن عبثا،  الــبــالد  ملك 
املباشر اليوم في قتل الحركة االقتصادية 
الحرفيني  واسألوا  باملغرب،  والتجارية 
واملهنيني ومختلف قطاعات التجارة التي 
توقفت الحركة بها بسبب توقف السيولة 
لعمالها  تنقلها  الــتــي  ــاوالت  ــق امل ــدى  ل

لتحريك االقتصاد« يقول املصدر ذاته.
وبخصوص قول الوزير بنشعبون بأنه 
هذا  في  الشكايات  تلقي  باب  فتح  رغم 
املجال، إال أنه ال يزال يسجل عدم اتخاذ 
لتحسني  الــالزمــة  للتدابير  املؤسسات 
تفضل  املقاوالت  بعض  فإن  األداء،  آجال 
إلى  اللجوء  دون  حبيا  األداء  ملفات  فك 
الشكايات التي من شأنها عرقلة امللفات، 
املسؤولني  بعض  عقليات  تواجد  بسبب 
املصدر  يؤكد  املقاوالت،  »يبتزون«  الذين 

ذاته.
الجدير بالذكر، أن ملك البالد سبق له 
أن دعا في خطاب 20 غشت املاضي، 
وآداء  اآلداء،  ــال  آجـ ــرام  احــت إلــى 
بذمتها  مــا  العمومية  املــؤســســات 
لــفــائــدة املــقــاوالت الــخــاصــة، »ألن 
التأخير يؤدي إلى إفالس املقاوالت 
وما يتبعه من فقدان العديد من 
ملك  ينبه  الشغل«  مناصب 
حكومة  تغير  فهل  ــبــالد،  ال
تعاملها  ــن  م الــعــثــمــانــي 
بأسلوب االستعطاف مع 

امللف؟
العثماني

أمزازيالصمدي



إلى  السابقة،  أعــدادنــا  أحــد  في  أشرنا   ❐
»أغصان«  من  العمالة  أقسام  »تشذيب«  قرب 
شاخت في مزرعة الفساد. فعال، وبكل شجاعة 
وموضوعية، تم تنفيذ الشوط األول في انتظار 
أشواط أخرى تم التمهيد لها، وألول مرة بفصل 
وتبعيتها  األصلية  أسالكهم  حسب  املوظفني 
العمالة،  أو الجماعة أو مجلس  للعمالة  سواء 
للفوضى  حد  جعل  خــارق،  بذكاء  تم  وهكذا 
املسؤولني  »روينة«  بسبب  سائدة  كانت  التي 
بالضبط  ومنها  اإلدارات،  داخل هذه  اإلداريني 
اإلنذار  هو  هذا  العاصمة.  مشاكل  كل  تراكمت 

األول للفاسدين واملفسدين.

من  وهــو  أبــوابــه  الكبير  املسبح  فتح   ❐
ال  هلل،  وسبحان  امللكي،  املــشــروع  إنــجــازات 
حتى  وال  العمالة  مجلس  وال  الجماعة  مجلس 
تحت  نفق  بناء  في  فكرت  املقاطعة،  مجلس 
املسبح،  زوار  الراجلني  لوقاية  السايح،  شارع 
شبه  الطريق  أخطار  من  األطفال،  وخصوصا 
السيار الذي تقطعه السيارات بسرعة مفرطة، 
وتجهيز  وأمــن  براحة  بالتكلف  ساهموا  وال 
منقطع  إقباال  سيشهد  الــذي  املرفق  وحراسة 
النظير، وهو في حي ساكنته حوالي 350 ألف 

نسمة.
 

العاملية،  اإلدارة  خبراء  العاصمة  زار  لو   ❐
بــإداراتــهــا  مجالس   8 فشل  مــن  الستغربوا 
إلعـــداد  خصوصية  ومــكــاتــب  ومنتخبيها، 
أسواقها  على  ــالء  ووك مشاريعها،  دراســـات 
ومــجــازرهــا ونــقــلــهــا وكــهــربــائــهــا ومــائــهــا 
بناياتها،  وتصاميم  وتعميرها  وتطهيرها 
وكلها »ضربها هلل«، ومع ذلك، وال حزبا واحدا 
حاسب مرشحيه أو عاتبهم أو وجههم، أو حتى 
تسيير  في  طريقتهم  لتصحيح  »استعطفهم«، 

مدينة هي عاصمة لكل املغاربة.  

❐ نتذكر العائلة العاملة بنمسعود طوليدانو 
وما قدمته من علوم واستشارات، وهي عائلة 
أندلسية أصلها من طوليدو اإلسبانية، غادرتها 
قادمة   ،1492 سنة  غرناطة  سقوط  إثــر  على 
مستشار  منها  برز  حيث  وفــاس،  مكناس  إلى 
سنة  هلل،  رحمه  إسماعيل  مــوالي  للسلطان 
مدن  في  استقرت  أسر  منها  وتفرعت   ،1680
طنجة ومراكش والدار البيضاء وسال والرباط، 

ومنها العائلة الرباطية بنمسعود طوليدانو.

أبريل   12 بتاريخ  الصورة  هذه  التقطت 
وذلــك  صنعاء،  اليمنية  بالعاصمة   1988
الرباط  جماعة  من  عضوين  زيــارة  بمناسبة 
وسط  الصورة(  يسار  من  والرابع  )الثالث 
جلسة  في  اليمنية  العاصمة  أمانة  أعضاء 
عمل تقليدية للتعبير عن سعادتهم بالضيفني، 
حديث  في  )الثالث  الدكالي  أحمد  املرحوم 
قيد  كان  والذي  اليمنية(،  العاصمة  أمني  مع 
حياته نائبا رابعا لرئيس الجماعة )1990(، 
وسبق له أن كان عضوا في البلدية )1970(، 
قبيلة  من  الرباطية، جذورها  الدكالي  وعائلة 
بني  تتموقع   16 الــقــرن  فــي  وكــانــت  دكــالــة، 

وادي أم الربيع ووادي نفيس على األراضي 
والسراغنة  وأغمات  وأحمر  لعبدة  الجديدة 
قبل أن »تتقلص« في ضواحي مدينة الجديدة.
وحسب جل املؤرخني، فأصل الدكاليني من 
البربر، إال أن مخطوطات من صنهاجة تشير 
أوكــال،  إذ  قبيلة  من  صحراويون  أنهم  إلى 
وأخرى تنسبهم إلى مصمودة، وقد »تعربوا« 
أوالد  مثل  عربية،  قبائل  مع  اندمجوا  بعدما 
وأوالد  فــرج،  وأوالد  عمرو،  وأوالد  عمران، 

بوعزيز، وأوالد سبيطا وأوالد يعقوب.
رحم هلل الرجل الفاضل سي أحمد الدكالي 

وأسكنه فسيح جناته.

على ما في جيوب الرباطيين أم على شرف المهنة؟

يف هذه احلالة عليهم اإعفاء ال�شعب من كل نفقات انتخاباتهم

مهنية  صراعات  في  الشارع  يقحم  عندما 
وجمعيات،  بهيئات  ومؤطرة  بالقانون  مقننة 
وخــاضــعــة لــوصــايــة الــحــكــومــة، فـــدون شك 
إال  تسويته  يمكن  ال  عــادي  غير  شيئا  هناك 
باستعراض العضالت في مظاهرات، فما هو 
الخروج  هل  والجمعيات،  الهيئات  دور  إذن 
والتعقل  بالحوار  االنتصار  أم  مسيرات،  في 
املختصة  الحكومية  الهيأة  إلى  واالحتكام 
التي لن تفتي بأي »فتوى« إال إذا تشاورت مع 
كل األطراف املعنية في إطار تام لقانون املهن 
آراء  إبداء  بإجبارية  واملحمية  بظهير  املقننة 
آراء  جانب  إلى  املعنية  الحكومية  القطاعات 

هيئات وجمعيات وطنية مهتمة؟
وذكرتنا الصورة املنشورة، وهي غنية عن 
كل تعليق مادام في مدننا مجالس للعلماء هم 
املؤهلني لإلفتاء في املوضوع، ذكرتنا باألذى 
الذي يمكن أن يتسرب من ماليني امليكروبات 
املعششة في تلك »الزربية الزبالية« املفروشة 
أرض  على  سيسجدون  وأطفال  شيوخ  أمام 
تتصيد فيها الجراثيم عيونهم بالدرجة األولى، 
العاصمة،  خارج  البشع  املنظر  ذلك  كان  وإن 

األزبال  »طــاروات«  تحتضنه  ذلك  من  أفظع  فإن 
على رأس كل زنقة في رباط األنوار، وأخطر ما 
يفتك بعيوننا، نابع من التلوث الشنيع املنبعث 

من  أو  والــعــربــات،  »الطوبيسات«  أدخــنــة  مــن 
السيارات  صباغة  أوراش  ومحالت  البالوعات 
سكان  كــل  أصبح  حتى  محركاتها،  وإصـــالح 
أمراض  من  يعانون  وصغارا،  كبارا  العاصمة، 

بالنظارات  االستعانة  على  ويجبرون  العيون 
إما لتصحيح النظر أو لتخفيف آالم الضغط 
الدموي الذي يذهب بالبصر في ظرف وجيز، 
وهو مرض صامت وعالجه جد مكلف ودائم، 
تتطلب  االستئصالية  الجراحية  وعملياته 
األولياء  أيــوب ودعــوات  ــارون وصبر  ق مــال 

الصالحني لنجاحها.
منهم  و90  الرباطيني  يهم  الــذي  هو  هذا 
بنار  ويكتوون  العيون  أمــراض  من  يعانون 
الغالء، سواء القتناء نظارات، املحترمة منها 
تساوي ثمن تذكرة طائرة ذهابا وإيابا وإقامة 
فندق ومصاريف عيادة طبيب ونظاراتي  في 
والعودة  العيون،  طب  عاصمة  برشلونة  في 

إلى الرباط بنظارات و»تفويجة«.
ــبـــاء الــعــيــون  ــهــل نــفــعــل مـــا فــعــلــه أطـ ف
واملبصراتيون، ونندد ونستنكر في مظاهرات 
مليونية، ونعلن رفضنا تحويل الرباطيني إلى 
املتنازعون؟  يتنازع على حليبها  بقرة حلوب 

سنفعل ذلك إذا لم يفهموا صحوتنا.
حلوها  الداخلية،  بمشاكلكم  تشغلونا  فال 
فيما بينكم واستعدوا ملواجهة املواطنني على 
في  طرفا  املواطنون  سيكون  اآلن،  ومن  غالئكم، 
كـ»مول  واستعمالهم  قوتهم  الستنزاف  نزاع  كل 

الشكارة« فقط، بينما هم أصحاب القرار.

أسرار العاصمة

معركة اأطباء العيون مع املب�شراتيني لن تكون على ح�شاب املواطنني

المناضلون المنتخبون يناضلون مقابل األجور واالمتيازات

أرشيف الرباط
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بها  تتباها  شــعــارا  صـــارت  التنمية  مــوضــة 
مشاريع  أنها  حني  في  والجماعات،  الحكومة 
ملموسة نتيجة مخطط عقالني لضبط كل البرامج 
فتنفيذها  ثانيا،  برمجتها  ثم  أوال،  االستعجالية 
ثالثا مع مراقبتها رابعا، والتنمية سياسة فكرية 
تتبلور من محبرة السياسيني املفكرين، وتنفذ من 
طرف التقنيني املؤهلني، وعندما يتشوه الرباطيون 
في نقل الطوبيسات / الكراريس، ويتعذبون عند 
دخول الجوطيات الجماعية املليئة بسلع معيشية 
فوق  األحيان  بعض  وفي  األرض،  فوق  معروضة 
بالوعات الصرف الصحي، فبالـله عليكم، هل هذه 
سنة  وكل  املاليير  من  تستفيد  التي  التنمية  هي 
من ضرائبنا التي تصب في حساب جماعتنا، أم 
أن التنمية هي تفويت قطاعات حيوية في ملكية 
الرباطيني، مثل الكهرباء واملاء والتطهير وإصالح 
شركات؟  إلــى  الجماعية  املمتلكات  مــرافــق  كــل 
الجماعية  ــواق  األسـ ــالء  وك مــع  حقها  لـــ»تــأكــل« 
بني  املعيشي  البيزنس  ووســطــاء  وســمــاســرة 
حتى  املستهلك،  وبني  والصياد  والكساب  الفالح 
مرات  عشر  أخرى  إلى  من ضفة  تقفز  األثمنة  أن 
نتيجة املضاربات الفوضوية التي يؤدي تبعاتها 

املستهلك الرباطي، فهل هذه هي التنمية؟
بعض  لتنمية  فقط  ــك..  ــذل ك تــكــون  أن  يمكن 

الجيوب.
والهناء  ــرخــاء  ال هــي  الحقيقية،  فالتنمية 
تمتيع  هي  والغالء،  الفوضى  وليس  للمواطنني 
وسلمت  منهم  سلبت  التي  بثرواتهم  الرباطيني 
للمحظوظني وأغلبهم في مراكز القرارات الحزبية، 
والصفقات  والتعويضات  اإلمــدادات  إلى  إضافة 

والتوظيفات. 
والتنمية ثقافة وسياسة وهدف واستراتيجية، 
وال  منتخبينا  أولويات  من  األســف  مع  تكن  ولم 
وتوجيههم،  تأطيرهم  عن  املسؤولة  أحزابهم، 
والتي يجب أن تتحمل مسؤولية فشلهم في تنزيل 
فبسواعد  العواصم،  أم  يا  معك  وهلل  تنمية،  أي 

الرباطيني ستنهضني ال محالة من كبوتك.

التنمية هي 
الرخاء والهناء 
ولي�س الفو�شى 

والغالء

 بقلم: بوشعيب اإلدريسي

في كتاب »املغرب الرباطي: قصة وتاريخ«، أبدع 
الكاتب الصحفي األستاذ عبد العزيز بلبودالي، كما 
هي خصاله في كل كتاباته، في فتح صفحات تاريخ 
قائد  محطة  عند  وتوقف  الرباطي،  الفريق  هــذا 
وإنسان  موثوق  ومــؤرخ  رياضي  وبطل  سياسي 

خلوق، الرباطي املرحوم الحاج محمد بالكناوي.
عبد  األستاذ  الرباطيني،  نقيب  فضيلة  قدم  وقد 
الكريم بناني، شهادة في مناقب املرحوم، كانت هي 
مقدمة الكتاب، نقتطف منها هذه الفقرة: ))... وقد 
الحكيم  عبد  الكريم  الصديق  صدوره،  إلى  نبهني 
الرياضي  املغرب  لنادي  الحالي  الرئيس  بنعمر، 

الرباطي.
وملــعــرفــتــي بــالــحــاج بــالــكــنــاوي، فــقــد وجــدت 
االستجواب عبارة عن تحفة منحوتة بأنامل رجل 
في  هلل  رحمه  ذاكرته  صمدت  الوطن،  رجاالت  من 
بلبودالي،  املقتدر  الصحافي  فحرك  الزمن،  وجه 
كل ما علق بها بذكاء كبير وحرفية عالية، وبحكم 
اهتمامه بالتدوين والتوثيق، فقد أبدى عزمه على 
عن  الكتاب  هذا  بتأليف  النهج  هذا  في  االستمرار 
النادي  هذا  الرباطي«،  الرياضي  املغرب  »جمعية 
انتفض  صعبة،  ظــروف  في  أســس  الــذي  العريق 
خاللها الشعب املغربي للدفاع عن حريته وكرامته 
ووحدة ترابه، إذ كان للرياضة دور كبير في تعبئة 
الشباب واملساهمة الفاعلة في االنتفاضة الشعبية 
الكبرى، ولتربيته وتكوينه رياضيا ملنافسة األندية 
من  الرباطي  النادي  ليصبح  ثم  وقتئذ،  املناوئة 
الحصول  بعد  املغربية  لألندية  األقوياء  املنافسني 

على االستقالل(( انتهى.
البيضاء  األيـــادي  صاحب  الفاضل  هلل  رحــم 
بالكناوي  الحاج محمد  الرباط،  رأسه  على مسقط 
وأسكنه فسيح جناته، وأطال عمر النقيب األستاذ 
من  حقال  الرباطية  لألجيال  غــرس  ــذي  ال بناني 
ثمرات  منه  لتقتطف  الفتح،  لرباط  العام  التاريخ 

األمجاد التي أصبحت إرثا لكل الرباطيني.

نفقات  كل  يتحمل  الشعب 
ــيــات االنــتــخــابــيــة،  ــعــمــل ال
بأحكام  تلغى  الــتــي  حتى 
األسباب  من  لسبب  قضائية 
الالقانونية، التي تورط فيها 
مرشحون حزبيون، لذلك فإن 
تكون  ال  إعادتها  مصاريف 
على املتورطني، بل - وتحيا 
العدالة- على حساب الشعب 
املسكني الذي يمنح أصواته 
ملرشحي األحزاب، لتنقلب في 
اليوم املوالي إلى سوط يجلد 
بــه مــن نــوابــه الــذيــن دفنوا 
وأشهروا  وبعثوا  نضالهم، 
للقيام  واالمتيازات  األجــور 
بــمــهــامــهــم، وفـــرضـــوهـــا 
الوزارية  واملناشر  بالقانون 
كما فرضوا علينا معاشاتهم 
وتأميناتهم  وتعويضاتهم 
ومجانية  تنقالتهم  ورفاهية 
دراســات  ومنح  تليفوناتهم 
أبــنــائــهــم، وأغــلــبــهــم وضــع 
مهنهم  خدمة  فــي  توكيلنا 
ــم  ــحــه ــة ومــصــال ــيـ ــلـ األصـ
الشخصية. كان هذا وال يزال 
على حساب الشعب املسكني، 
أو الذي كان مسكينا وأصبح 

جريئا  متنورا  عظيما  اليوم 
ومتحررا من وصاية األحزاب 
االنــتــخــابــات،  ميعت  الــتــي 
بإطالق  أو  بالتزكيات  سواء 
مراقبتهم  دون  مرشحيها 

ليفعلوا ما يشاؤون.
فقير  لــكــل  ــول  ــقـ نـ كــنــا 
الثراء  مظاهر  عليه  ظهرت 
هذا؟  لك  أيــن  من  الفاحش، 
الذكاء،  عهد  وفي  اليوم  أما 
ــى..  ــف ــا نـــحـــذرهـــم: ك ــن ــإن ف
فالشعب لم يعد قاصرا، ولقد 
عليه  الوصاية  من  تخلص 
العفاريت  بمواجهة  وتكلف 
صنعها  التي  والتماسيح 
ــه وســلــطــاتــه  ــ ــوات ــن أصــ مـ
وأمواله، لينبهها إلى رفضه 
انتخابي  أي مشروع  تمويل 
ــت  ــادامـ ــه، مـ ــبـ ــرائـ مـــن ضـ
األحــزاب  تخدم  االنتخابات 
الشعب،  وليس  ومرشحيها 
بكل  التكفل  األحــزاب  فعلى 
عمليات  تكلفه  ما  مصاريف 
وفي  مرشحيها،  انــتــخــاب 
مشاركة  لضمان  ــني،  ــ دورت
محترمة تكون باطلة وملغاة 
من  أكثر  فيها  يشارك  لم  إذا 

في  املــســجــلــني  ــن  م  %  50
اللوائح االنتخابية.

انتخابية  عملية  كل  ففي 
على  املــاليــيــر  آالف  ــهــدر  ت
الناخبني  من  مشاركة هزيلة 
 %  15 إلــى  تصل  املقيدين 
العاصمة  فــي  هـنـا  فـقـط 
 30 ليتقاسمها  حسرة«،  »يا 
حزبا  يتعاركون على معركة 
الجماعة  فــي  مــلــيــارا   117
وخيراتها  ممتلكاتها  وعلى 
وسلطاتها، ويتفاهمون على 
فيما  املجالس  باقي  تقسيم 
بينهم، كل حزب ينال »جطو« 
إدريــس،  للسي  االعتذار  مع 
فكفى وبعضكم في السجون، 
وأغلبكم متورطون، وجلكم ال 
معامالت  تنمية  سوى  يهمه 
مهنته أو نفخ رصيده املالي 
للتفرغ  وظــيــفــتــه  ــرك  تـ أو 

لتجارة بيع األوهام.
كفى.. فالشعب العظيم لم 
تصطاده  غبيا  مسكينا  يعد 
ــام  ــ ــارات بــطــعــم األوه ــنـ صـ
للوصول  ثورية  وشــعــارات 
ــو على  ول ــثــروة  ال ــى  إل بها 

حساب الشعب.  



 شجيع محمد 
النفسي  ــطــب  ال مصلحة  ــعــرف  ت
في  حــادا  نقصا  بخنيفرة،  والعقلي 
التي  واألدويـــة  التجهيزات  مختلف 
العالج،  يمكن أن تساعد املصابني في 
على  الصحة  وزارة  أقدمت  أن  وبعد 
إغالق  ضريح »بويا عمر« بعد الكلمة 
الصحة  وزيــر  ألقاها  التي  الشهيرة 
قبة  وســط  الـــوردي  الحسني  السابق 
البرملان قائال: »غير أنا وال بويا عمر«، 
املعنية  والقطاعات  الــوزارة  والتزام 
عقليا  املختلني  مــن  املنطقة  بــإخــالء 
حيث  نفسية،  بــأمــراض  واملــصــابــني 
حالتهم،  وتتبع  بهم  بالتكفل  تعهدت 
بأن  الصحة  ــر  وزي أيضا  صــرح  كما 
املستشفى اإلقليمي بخنيفرة، سيشهد 
إضافة  اإلقليم،  تاريخ  في  مرة  وألول 
والعقلي،  النفسي  للطب  مصلحة 
غرضها  والتي  اململكة،  مناطق  كباقي 
كافة  وتقديم  النفسية  الحاالت  تتبع 
خاص،  بشكل  الفئة  لهذه  العالجات 
مثل  أصبحت  املصلحة  هــذه  أن  غير 
بناية مهجورة، تغيب فيها أهم املرافق 
املعنية  الفئة  لتبقى  والتجهيزات، 
تعاني في صمت، بني النظرة الدونية 
من املجتمع وإهمال من األطباء ومعاناة 
ذويهم، إذ ال يمر يوم دون السماع عن 
االنتحار  ومحاولة  الهيجان  من  حالة 
بشكل  أو  األبيض  بالسالح  واالعتداء 

سواء  األشــخــاص،  على  األشــكــال  من 
من عائلة املريض أو أي شخص آخر، 
مما يتطلب استدعاء الشرطة وعناصر 
الوقاية املدنية وممثل السلطة املحلية 
وأعوان القوات املساعدة، من أجل الحد 
للشخص  العدوانية  السلوكيات  من 
املريض، والتي تبقى مجهولة العواقب 
ــى غــايــة إخــضــاعــه لــركــوب سيارة  إل

إلى مصلحة  به  والتوجه  اإلسعاف 
امللفت  لكن  والعقلي،  النفسي  الطب 
في املوضوع، هو أنه ال تمضي سوى 
يومني أو ثالثة، حتى يتم إطالق سراح 
األطباء  أو  الطبيب  طرف  من  املريض 
ليعود  شفائه،  تمام  دون  املختصني، 
عدوانية،  ــزداد  ي بل  السلوك،  لنفس 
فــي ظــل غــيــاب عـــالج فــعــال أو عــدم 

املقدمة،  األدويــة  نجاعة 
ــن جهة  ــن جــهــة، ومـ م
األطباء  يكلف  ال  ثانية، 
هؤالء  بمثل  االهتمام  عناء  أنفسهم 
كان  الذي  عمر«،  »بويا  اللهم  املرضى، 

يفي بالغرض في مثل هاته الحاالت.
العقليني  املرضى  أغلب  بــات  وقــد 
باإلقليم، يشكلون خطورة على املجتمع 

على  بالهجوم  العدوانية،  بسلوكاتهم 
األبيض  السالح  بحمل  أو  األشخاص 
واســتــعــمــالــه فــي وجـــه كــل مــن يقف 
أمامهم، كما هو الشأن بالنسبة ملريرت، 

حيث تحدث بني الفينة واألخرى أفعال 
مرتكبة من طرف هؤالء.. فليتحمل إذن 
األطباء املسؤولون واملصالح اإلقليمية 
أن  بعد  ذلك،  عن  املعنية مسؤوليتهما 
أصبح املرضى العقليون قنابل بشرية 

موقوتة تجوب املدينة.

ــدى  ــإح ــطــة ب يـــقـــوم عــــون ســل
تطوان،  لعمالة  التابعة  الجماعات 
بسرقة املياه وجلبها من أجل إعادة 

بيعها ملزارعي عشبة »الكيف«.
ولم يتوقف األمر عند مكان محدد 
هذه  يطوف  إنه  بل  املياه،  لسرقة 
األيام على جميع املنابع والسواقي 
بواسطة  مياهها  لجلب  والوديان، 
ملــزارعــي  بيعها  وإعـــادة  أنابيب 
قــدره  مــالــي  مبلغ  مقابل  الكيف 
العديد  حسب  للفرد،  درهم   1500
يحتفظ  ــه  أن كما  املــواطــنــني،  مــن 
يسمى  الــذي  املــاء  بمصدر  لنفسه 
التي  إمام،  سيدي  للولي  »الحمة« 

تتميز بمائها الطبيعي والعذب. 
املكان،  عني  من  مصادر  وتقول 
بنقل  كذلك  قام  نافذا،  شخصا  أن 
وفوتها  املـــاء،  »ســانــيــات«  إحــدى 
لرئيس إحدى الجمعيات الفالحية 
من أجل شراء صمته مقابل األعمال 
بها،  يــقــوم  الــتــي  املــشــروعــة  غير 
غابة  من  املياه  بسرقة  واملتعلقة 

حيث  الشيخ،  دوار  إلى  بوهاشم 
أنبوبا   160 مــن  بأكثر  يستعني 
مدفون  بعضها  املــيــاه،  بها  ينقل 
فوق  اآلخر  والبعض  التراب  تحت 
الطريق، كما هو ظاهر في الصورة 
خرق  في  بـــ»األســبــوع«،  الخاصة 
سافر لجميع القوانني املعمول بها 
املنطقة  ساكنة  استفادة  مجال  في 
بها،  املوجودة  املائية  الثروة  من 

الوطني  املكتب  يتحدى  أنــه  كما 
ومديرية  للشرب  الصالح  للماء 
املديرية  صمت  أن  غير  الفالحة، 
التي  والغابات  للمياه  اإلقليمية 
مجال  ضمن  بوهاشم  غابة  تعد 
اختصاصها، لم تتحرك لوقف هذا 
عيون  تشهده  الــذي  االســتــنــزاف 
حرمان  يتم  حيث  املنطقة،  ومنابع 
الساكنة  من  والضعفاء  البسطاء 

أسرة، من   300 التي يصل عددها 
املاء، ليستفيد منها األقوياء، وعلى 

رأسهم مزارعو »الكيف«. 
املهتمني  من  العديد  واستنكر 
له  تتعرض  مــا  البيئي،  بالشأن 
تعتبر  التي  بوهاشم  جبل  غابة 
ليث  بني  بجماعة  سياحية  منطقة 
لها  يحدث  ملا  حسان،  بني  قيادة 
من  املائية  الــثــروة  استنزاف  من 
من  الدواوير،  أحد  إلى  نقلها  أجل 
مناطق  وكذلك  الكيف،  سقي  أجل 
فضال  مائها،  سرقة  تتم  مجاورة 
للمديرية  التابع  الصهريج  عــن 
أنشأته  الــذي  للفالحة،  اإلقليمية 
و»الحمة«  الزيتون،  سقي  أجل  من 

املوجودة بزاوية سيدي إمام.
املعنية  السلطات  تتدخل  فهل 
دقت  بعدما  الــنــزيــف  ــذا  ه لــوقــف 
من  العديد  جانبها  إلــى  الساكنة 
ناقوس  البيئي  بالشأن  املهتمني 
الطبيعية  املياه  سرقة  في  الخطر 

وحرمان ساكنة املنطقة منها؟

ــرة  ــبـ ــقـ املـ أن  ــم  ــ ــ رغـ
تعد  بتطوان  اإلسالمية 
املدينة  تـــراث  ــن  م جـــزء 
لم  ــا  ــه أن إال  الــعــتــيــقــة، 
املقدم  الدعم  من  تستفد 
وإصالح  ترميم  إطار  في 
مما  ــة،  ــق ــي ــت ــع ال املـــــدن 
لجميع  مرتع  إلى  حولها 
السلبية،  الظواهر  أنواع 
املفضل  املــكــان  ــارت  وصـ
ومخلفات  األزبـــال  لرمي 
أن  كما  وغيرها،  البناء 
بعض اللوحات اإلرشادية 

املعلقة على جدرانها،  تم 
كسرها وتخريبها.

من  العديد  أتلفت  وقد 
لعدة  تعود  التي  القبور 
ــة،  ــروف ــع ــات م شــخــصــي
كبعض  ودينية،  سياسية 
التي  الغرناطية  العائالت 
ــاجـــرت مـــن األنــدلــس  هـ
وكان  بتطوان  واستقرت 
ــادة  ــي إعـ لــهــا الــفــضــل ف
 ،1484 سنة  تطوان  بناء 
على  املـــســـؤولـــني  ــن  ــك ل
بـ»الحمامة  العام  الشأن 

يهتمون  ال  الــبــيــضــاء«، 
ــاء فــبــاألحــرى  ــيـ ــاألحـ بـ
تعبير  على حد  األمــوات، 
التطوانيني،  من  العديد 
على  يــتــأســفــون  الــذيــن 
الوضع الذي صارت عليه 

هذه املقبرة.
ومـــن نــاحــيــة أخـــرى، 
املسؤولني  انتباه  نلفت 
ــتــشــار  إلــــى ظـــاهـــرة ان
واملنحرفني  املــتــســولــني 
ــســحــون  ــت ــك الـــــذيـــــن ي
املــقــبــرة، واألدهـــــى من 

الحراس  بعض  أن  ذلــك، 
ــوا  ــول ــح الـــخـــاصـــني، ت
متسولني،  إلــى  بــدورهــم 
وهذا ما حدث مساء يوم 
تقدم  املاضي، حني  األحد 
يديه  فــي  يحمل  حـــارس 
جــهــاز »الــالســلــكــي« من 
انتهت  التي  األسر  إحدى 
وطلب  لها،  ميت  دفن  من 
منهم الصدقة، مما زادهم 
صدمتهم  عــلــى  ــة  صــدم

ومأساة على مأساتهم.
تطوان  ساكنة  وتطالب 

السلطة الوصية، للتحرك 
األزبال  رمي  ملنع  العاجل 
ــاء في  ــن ــب ــفــات ال ومــخــل
جدرانها  وعلى  املقبرة 
املسلمني،  ملوتى  احتراما 
الجماعة  ستتحرك  فهل 
لتهيئة  لتطوان  الترابية 
وصيانة املقبرة اإلسالمية 
ــاســم »بـــاب  املــعــروفــة ب
املقابر«، وإعادة النظر في 
الذين  الــحــراس  وضعية 
هذا  على  بها  يــوجــدون 

األساس؟

تخريب املقربة الإ�سالمية بتطوان يف غياب ال�سلطات املعنية
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قنابل ب�سرية موقوتة تهدد املواطنني بعد اإغالق »بويا عمر«

إعداد: زهير البوحاطي

عيـن على الشمال

مختصرات شمالية
■ تحركت مؤخرا سلطات طنجة، 
بــعــد الــعــديــد مــن الـــحـــوادث التي 
عرفتها املدينة خالل الفترة األخيرة، 
العديد  إزهــاق  في  تسببت  والتي 
مستديمة  عاهات  وفي  األرواح،  من 
للعديد من األشخاص، وذلك بتثبيت 
رادارات ملراقبة وتحديد سرعة داخل 
تقليص  أجــل  من  الحضري،  املــدار 

حوادث السير املستمرة باملدينة.

الــشــرطــة  أحــبــطــت عــنــاصــر   ■
القصر  املــتــوســط  ميناء  بمنطقة 
الصغير، مساء يوم اإلثنني املاضي، 
من  كيلوغراما   270 تهريب  محاولة 
مخدر »الشيرا« داخل سيارة مرقمة 
عقده  في  مغربي  يقودها  بالخارج 
ــك خــالل إجـــراءات  الــخــامــس، وذلـ
هذه  إطـــار  فــي  املنجزة  التفتيش 
القضية، وتم االحتفاظ باملشتبه فيه 
من  النظرية  الحراسة  تدابير  تحت 
أجل إتمام البحث الذي يجري تحت 

إشراف النيابة العامة بطنجة.

 20 بعدد  »األسبوع«  مقال  بعد   ■
انتشار  ظاهرة  حول   ،2019 يونيو 
للسيارات  العشوائيني  الــحــراس 
جماعة  تــحــركــت  الــشــمــال،  بــمــدن 
لهذه  حد  وضع  أجل  من  الحسيمة 
العشوائية، ونصبت عالمات تشوير 
تدل على مواقف السيارات باملجان.. 
حدو  الجماعات  باقي  تحدو  فهل 
الحسيمة، أم أنها تترك مدن الشمال 

متخبطة في هذه العشوائية؟ 

عون �سلطة يحرم ال�سكان من املاء ل�سالح مزارعي احل�سي�ش

الدكالي



 محمد بودويرة
امللكي  الدرك  عناصر  أوقفت 
من  عنصرين  مؤخرا،  بتاهلة 
سرقة  في  متخصصة  عصابة 
املواشي باملنطقة أو ما يسمى 

بـ»الفراقشية«.
فإن  وحسب مصادر محلية، 
وتحت  امللكي  عناصر الدرك 
قيادة رئيس املركز، تمكنت من 
فك لغز سرقة املواشي واألبقار 
بمنطقة تاهلة ضواحي تازة، إذ 
مفادها  بشكاية  توصلهم  بعد 
بدوار  منزل  من  بقرتني  سرقة 
الــزراردة،  بجماعة  لحمر  واد 
انتقلوا على وجه السرعة إلى 

عني املكان، وتمكنوا من اعتقال 
وحجز  فيهم  املــشــتــبــه  ــد  أحـ
ــران  اآلخـ الذ  فيما  ســيــارتــه، 

بالفرار إلى وجهة مجهولة.
وبعد تكثيف األبحاث، تمكن 
على  القبض  إلقاء  من  ــدرك  ال
رأس  بجماعة  الثاني  العنصر 
األول،  اعتقال  بعد  يوما  املــاء 
في حني أصــدرت مذكرة بحث 
ــي حــق الــثــالــث والــســيــارة  ف

الثانية.
هذا، وتم تقديم الجناة أمام 
التي  العامة  النيابة  أنــظــار 
حالة  فــي  متابعتهما  قـــررت 

اعتقال.

 نور الدين هراوي
ــوات  األمـ مــســتــودع  استقبل 
اإلقليمي  االستشفائي  باملركز 
مؤخرا،  بسطات  الثاني  الحسن 
نقلت  عــشــريــنــي  ــاب  ــ ش ــة  جــث
الطبي  التشريح  أجــل  من  إليه 
بإحدى  الــوفــاة  سبب  وتحديد 
ــقــديــمــة تــاريــخــيــا  الــفــنــادق ال
واملــشــهــورة بــاملــديــنــة، ووفــق 
مصادر »األسبوع«، فإن الشخص 
املتوفي واملنتحر حسب تصريح 
معاينة  وشهود  الفندق  صاحب 
من  حياته  قيد  منحدر  الواقعة، 
بمدينة  ويقطن  تارودانت  مدينة 
الدار البيضاء، وكان نزيال بفندق 
معروف اسمه، قبل أن يتم العثور 
الغرف، حيث  بإحدى  على جثته 
بحبل  شنقا  لحياته  حدا  وضع 
ــة  رواي حسب  عنقه،  حــول  لــف 
في  املصنف  بالفندق  املكلفني 

درجة نجمتني.
وحــســب مـــصـــادر املــصــالــح 
فتحت  فقد  املختصة،  املعاينة 
من  بتعليمات  األمنية  املصالح 

العامة،  والنيابة  املالءمة  سلطة 
وانتهت  املــوضــوع،  في  تحقيقا 
واالنتحار،  املوت  ورواية  حكاية 
لكن حسب مصادر أخرى جمعوية 
فإن  باملدينة،  يحدث  ملا  متتبعة 
يبلغ  ــذي  ــ ال الــبــيــضــاوي  جــثــة 
هي  ليست  سنة،   27 العمر  من 

بهذا  حصلت  الــتــي  الــوحــيــدة 
الوفاة  إنها  بل  املذكور،  الفندق 
بضع  في  التوالي  على  الثالثة 
مما  وقصيرة،  متفرقة  سنوات 
استفهام  عالمة  من  أكثر  يطرح 
حول دور مختلف أجهزة املراقبة 
لها  املخول  املختصة  واملصالح 

للسياحة  واملــراقــبــة  التفتيش 
ملا  تتبعها  ومـــدى  الــفــنــدقــيــة، 
وما  الفنادق،  في  ويقع  يجري 
والسنوية  الدورية  التقارير  هي 
املنتظمة التي بحوزتها عن سير 
وفخمة  مصنفة  فنادق  أنشطة 
كملحقة  للضيافة  دور  وبــهــا 
للفندق املذكور، الذي شهد وفيات 
التغذية  وجــبــات  تقدم  متكررة 
على  زبناء  ويقصدها  لزبنائها 
املستوى الوطني وأجانب، وفرق 
املبيت  تفضل  وطنية  رياضية 
لتواجده بوسط  املذكور  بالفندق 

املدينة ولقربه من الجميع؟
بحدة  املطروح  السؤال  ليبقى 
هو: ملاذا يتم طمس هذه الجرائم 
الفندق؟  هــذا  بــداخــل  الــواقــعــة 
املحققني  فريق  يصرح  ال  وملــاذا 
أسباب  أن  املختصة  والجهات 
عامل  ــى  إل راجــعــة  مثال  املـــوت 
إلى  أو  املقدمة،  األغــذيــة  فساد 
مكوناته  وبــعــض  الــبــنــاء  بنية 
املسمومة، أم أن عملية البيزنس 
على  تغطي  ــظــالم  ال جــنــح  ــي  ف

أسباب وطرق هذه الوفيات؟ 

سطات

مـا الـذي يح�سل فـي قـطاع الـ�سـياحـة يـا وزير ال�سياحـة؟
وفاة غام�سة ت�ستدعي التحقيق

شمال  أنــزا  حــي  سكان  بعض  ناشد 
أكادير، كافة املتدخلني، بضرورة اإلسراع 
بإغالق جزء منهار من سور بقعة أرضية 
للسكن  الــســابــق  فــي  مخصصة  كــانــت 
اإلسمنت،  مصنع  ألطر  التابع  الوظيفي 
وخاصا  مهجورا  املكان  أصبح  أن  بعد 
مشجعة  سوداء  ونقطة  األزبــال،  بتفريغ 
على ممارسة أي عمل إجرامي  خصوصا 
موحشة  أحــراشــا  بالداخل  هناك  وأن 
تخفي  متهالكة  مــنــازل  وبــهــا  ومظلمة 
فترة  خــالل  الشرطة  أعــني  مــن  البعض 
ــذا عــن أعــني رجــال السلطة  املــســاء، وك
منهم  البعض  شوهد  أنه  رغم  املحلية، 
النقطة  بنفس  متفرقة  يومية  في حمالت 
لقائد  ميداني  بتواجد  مــرة،  من  وألكثر 
املنطقة مرفوقا بعناصر القوات املساعدة 
يوميا  مبيتا  مؤخرا  املكان  شهد  أن  بعد 

لبعض مربي الجمال الرحل.

للدراجني  املتحركة  الفرقة  تمكنت   
توقيف  من  أكادير،  أمن  لوالية  التابعة 
قضايا  في  لضلوعهم  أشخاص،  سبعة 
جنحية وجنائية مختلفة على مدى يومي 
وأسفرت  املاضيني،  والجمعة  الخميس 
أشخاص  توقيف  عــن  العمليات  ــذه  ه
متلبسني بالسرقة تحت التهديد بالسالح 
األقــراص  واستهالك  وحيازة  األبيض، 
العلني  السكر  عــن  فضال  املــهــلــوســة، 
والهجوم على ملك الغير وإصدار شيكات 
بدون رصيد، فيما تم حجز دراجة نارية 
وسالح أبيض من الحجم الكبير متخلى 
عنهما بالشارع العام، إلى جانب مراقبة 
تم  كما  النارية،  الدراجات  من  العشرات 
اعتقال شخص كان موضوع مذكرة بحث 
بكلميم،  امللكي  الدرك  عن  صادرة  وطنية 
من أجل الضرب والجرح الخطيرين، إلى 
بحث  مذكرة  موضوع  كانت  فتاة  جانب 

لفائدة العائلة.

أنابيب  بعض  تغيير  أشغال  تطرح   
الوكالة  تباشرها  التي  الصحي  الصرف 
بإنزكان هذه  الخدمات  املتعددة  املستقلة 
األيام، بزنقة آسفي، والتي تضم أزيد من 
من طرف ساكنة  أسئلة  عدة  32 مسكنا، 
األنابيب  تلك  كــانــت  إن  عما  املنطقة، 
العادمة بسبب  املياه  كافية للتخلص من 
والستجالء  »الــدائــري«،  حجمها  صغر 
من  الساكنة  تطالب  كاملة،  الحقيقة 
في  عاجل  تحقيق  اإلقليم بفتح  عامل 
تمرير  عملية  في  والتدقيق  املــوضــوع، 
تتالءم  وهــل  الصحي،  الصرف  أنابيب 
مع حاجيات السكان أم ال، خصوصا وأن 
هذا  نزاهة  في  الشكوك  تنتابه  الجميع 

اإلصالح الذي وصف بـ»الترقاع«.

أنه  أكادير،  من  محلية  مصادر  قالت   
تم العثور، يوم الخميس املاضي بمنطقة 
على  أوفــال،  أكادير  جبل  بجوار  الغزوة 
تحمل  عدلية،  سوابق  ذي  شخص  جثة 
ــوض وجــــروح، مــشــيــرة إلــى  ــار رضـ أثـ
إمكانية  أو  الجسدية  التصفية  فرضية 
سقوط الضحية الثالثيني من أعلى جبل، 
ومباشرة بعد علمها بالخبر، حلت عناصر 
العلمية  والــشــرطــة  املحلية  السلطات 
تحقيقا  وفتحت  املكان،  بعني  والقضائية 
في النازلة، انتهى بنقل جثة الضحية إلى 
الجهوي  باملستشفى  األمــوات  مستودع 

الحسن الثاني بأكادير .
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تاهلة

الصويرة

درك تاهلة ي�سع حدا لن�ساط ع�سابة متخ�س�سة يف �سرقة املوا�سي

بولي�س ال�سويرة حتت 
جمهر  جلنة احلمو�سي 

 هشام شكار
علم من مصادر متطابقة، أن املدير العام لألمن 
الوطني، أوفد لجنة تقصي الحقائق إلى املنطقة 
االستماع  قصد  وذلك  الصويرة،  ملدينة  األمنية 
وصياغة  املأمورة،  األمنية  املصالح  رؤساء  إلى 
تصريحاتهم في محاضر إدارية داخلية، من املقرر 
اللجنة  انتهاء  بعد  العامة،  اإلدارة  إلى  ترفع  أن 
في  الصادرة  االتهامات  صك  تفريغ  من  املركزية 

حق كبار بوليس الصويرة.
وكشفت نفس املصادر، أن أسرة األمن الوطني 
مدة  منذ  تعيش  الصويرة،  بمدينة 
الطوائف،  إيقاع حراك حرب  على 
إلى حد التناحر، وإطالق النيران 
عشوائي،  بشكل  الصديقة 
وهــــي الـــحـــالـــة الــتــي 
العناصر  عليها  وقفت 
األمــنــيــة الــخــارجــيــة، 
إبان  استقدمت  التي 
تــنــظــيــم مــهــرجــان 
كتعزيزات  كــنــاوة 
ــة، وكــانــت  ــي ــائ وق
ــر  ــاريـ ــقـ مـــحـــل تـ
وصلت  إخــبــاريــة، 
العام،  املدير  علم  إلى 

الحموشي. الحموشي

ساجد

عامل معاق يقتل م�سغله ب�سبب خالف 
حول الأجر

سيدي بنور

 عزيز العبريدي
ــة الــجــمــاعــة  ــن ــاقــت ســاك ــف اســت
سيدي  بإقليم  العطاطرة  الترابية 
ناصر،  أوالد  دوار  وبالضبط  بنور، 
بشعة،  قتل  جريمة  خبر  وقع  على 
 ،2019 مساء يوم األحد 30 يونيو 
راح ضحيتها مشغل صاحب ضيعة 
طعنات  عــدة  تلقيه  بعد  فالحية، 
بواسطة السالح األبيض من طرف 
عامل من ذوي االحتياجات الخاصة 
يعاني من إعاقة في السمع والنطق، 
بسبب عدم دفع أجر العمل ملدة عدة 
الطريقة  هــذه  اختار  بحيث  ــام،  أي

البشعة لالنتقام من مشغله وفر إلى 
وجهة مجهولة.

من  ساعات  ثــالث  وبعد  أنــه  إال 
امللكي  ــدرك  ــ ال ــن طـــرف  م الــبــحــث 
بسيدي بنور، تم إلقاء القبض على 
يستعد  وهو  املدينة  بنفس  الجاني 
وقد  العونات،  أربعاء  إلــى  للسفر 
السجن  وإيداعه  إليه  االستماع  تم 
أجل  من  بالجديدة،  موسى  بسيدي 
الجنايات  غــرفــة  ــام  أمـ محاكمته 
بالجديدة  االســتــئــنــاف  بمحكمة 
باستعمال  العمد  القتل  بتهمة 

السالح األبيض.

تلكس

املناطق  مبختلف  مؤخرا  واألفاعي  العقارب  لدغات  ضحايا  عدد  تزايد 
التي تعرف درجات حرارة مرتفعة، يدق ناقوس اخلطر، ويطرح سؤال ندرة 
وغياب األمصال املضادة للسموم على وزارة الصحة، خاصة بعد وفاة طفلة 
بضواحي زاكورة، لتنضاف إليها طفلة عمرها سنتان لفظت أنفاسها األخيرة 
يوم اإلثنني األخير بأحد الدواوير ضواحي الفقيه بن صالح، متأثرة بلسعة 

عقرب، بعدما لم جتد مصال مضادا باملستشفى إلنقاذ حياتها.



سهير  مع  جالس  وأنــا  يــوم  ذات 
البابلي في منزلها، رن هاتف البيت 
الثابت، ألنه في ذلك الوقت لم يظهر 
على  وكــانــت  النقال،  الهاتف  بعد 
واملطربة  السينمائية  النجمة  الخط 
تتحدث  وكــانــت  شــاديــة،  الجميلة 
إلى  رحلة  في  كانت  إذ  أمريكا  من 
هناك لدى شقيقتها الفنانة السابقة 
عفاف شاكر، التي كانت هي األخرى 
ظهرت  التي  الجميلة  الــوجــوه  من 
نجحت  أن  بعد  بسرعة،  واختفت 
لفترة قصيرة في فرقة عميد املسرح 
وامتدت  وهــبــي،  يوسف  الــعــربــي، 
وشادية  البابلي  سهير  بني  املكاملة 
لعدة دقائق، الحظت خاللها عالمات 
وفجأة  سهير،  مالمح  على  الجزع 
بعد  وتــولــول  تصرخ  سهير  بــدأت 
فهرعت  شادية،  مع  مكاملتها  انتهاء 
عما  وسألتها  نحوها  جلستي  من 
يحدث وما هو السبب، وكنت موقنا 
فــي حياة  ــدوث شــيء خطير  مــن ح
شادية التي كانت ال تخفي أي شيء 
بــأن   سهير  لــي  فقالت  سهير،  عــن 
األطباء في أمريكا قد أكدوا لشادية 
وأن  السرطان،  بــداء  مصابة  بأنها 
العصيبة  املراحل  في  كانت  حالتها 
واألخيرة، وبأن حياتها لن تمتد ألكثر 
من سنتني على أكبر تقدير، وأضافت 
ــررت االنــتــحــار  ــ شـــاديـــة، بــأنــهــا ق
املبرحة  ــرض  امل آالم  مــن  للتخلص 
التي  االحتمال  الصعبة  ــة  واألدويـ
لسهير  فقلت  األطباء،  لها  وصفها 
بأن تطلب رقم شادية فورا، فعاودت 
بمجرد  لها  وقــالــت  بها  االتــصــال 
شادية،  »حبيبتي  معها:  تواصلها 
رمزي صوفيا معايا في البيت وعايز 
يتكلم معك«، فأخذت السماعة وقلت 
وصديقتي  »عزيزتي  بالحرف:  لها 
وأختي شادية، أرجوك أن تسمعيني 
أكمل  حتى  تقاطعيني  وال  لآلخر 
كالمي. أنت نجمة محبوبة واملاليني 
يعشقون  العرب  وغير  العرب  من 
أن  بعد  شخصك  ويحترمون  فنك 
قدمت لهم أحلى الشخصيات وأقوى 
أنا  أدوارك،  خــالل  ــن  وم األدوار، 
كبيرا  عددا  أنقذت  قد  أنك  من  واثق 
كلها  كانت  ألنها  االنتحار،  فكرة  من 
للحياة  واملحبة  النبيلة  املرأة  أدوار 
أنت  واليوم  الصعاب،  تتحدى  التي 
في امتحان كبير أمام هلل الذي خلق 
كل  على  قادر  وهو  واملــوت،  الحياة 
رحمته  من  أبــدا  تقنطي  فال  شــيء، 
ورأفته بك وبالعباد، إنه قادر على أن 
يشفيك.. أليس هلل هو خالق البشر 
القيامة؟  يــوم  حتى  جيل  أول  مــن 
أليس هلل هو خالق الجبال والبحار 
هو  ــه  إنـ واألرض؟  والـــســـمـــاوات 
الشفاء  منحك  على  برحمته  القادر 
إذا  واحــدة:  حالة  في  وذلــك  التام، 
اعتمادا  واعتمدت  إليه  أمرك  وكلت 
قنوطك  وعــدم  به  إيمانك  على  كليا 
أرجو  اآلن  فإني  لهذا  رحمته،  من 
التحدث مع شادية صديقتي املؤمنة 
وال  ــره،  وشــ خــيــره  ــقــدر  وبــال بلله 
أتحدث مع شادية القانطة من رحمة 
الحياة  من  الهروب  تريد  التي  هلل، 

هلل  مع  لوجه  وجها  نفسها  لتجد 
أتحدث  وكنت  عليها«،  غاضب  وهو 
مطبقا،  صمتا  صامتة  وهــي  إليها 
وهي  الخط  على  بصوتها  ففوجئت 
»أيــوه  لــي:  وتقول  مــرا  بكاء  تبكي 
كل  على  وقادر  كبير  ربنا  رمزي.  يا 
مما  إليه  وأتوب  أستغفر هلل  شيء. 
كنت ناوية أعمله في نفسي. أستغفر 
هلل من اليأس اللي خالني أفكر في 
فشعرت  ربــي«،  وإغضاب  االنتحار 
وبعد  كالمي،  مع  الكبير  بتجاوبها 
التي  انتهاء مكاملتنا، طمأنت سهير 
كانت تبكي بكاء مرا هي األخرى، بأن 
شادية وبعون ربنا لن تنتحر، وبأن 
على  جديدا  عمرا  لها  سيكتب  هلل 
يدي، وطلبت من هلل أن يجعل كالمي 
وهكذا  نفسها،  على  وسالما  بــردا 
مدى  على  يوميا  بها  أتصل  أخــذت 
داومت خاللها  بأكملها،  أيام  عشرة 
على تذكيرها بأن االنتحار سيغضب 
هلل، وأنها ستدخل إلى العالم اآلخر 
االنتحار  ألن  النار  أهــل  من  لتكون 
مــحــرم شــرعــا وديــنــا، وأنــهــا بذلك 
ستكون قد خسرت حياتها وخسرت 
اقتناعا  بكالمي  فاقتنعت  آخرتها، 
أقلعت عن  تاما وأخبرتني بأنها قد 
قريبا  وأنها ستعود  االنتحار،  فكرة 
الفني  لتواصل مشوارها  إلى مصر 

باملوازاة مع تلقيها للعالج.
وهكذا عادت شادية إلى مصر وهي 
بحتمية  ومتفائلة  النفس  منشرحة 
مرتاحا  وجــهــهــا  وكـــان  ــاء،  ــشــف ال
بأي  مصابة  غير  وكأنها  وصبوحا 
مرض، وبعد فترة شفيت شفاء تاما 
العناية  بفضل  السرطان  مرض  من 

اإللهية.
هذا  كتمت  فقد  الحال،  وبطبيعة 
كما  البعيد،  قبل  القريب  عن  السر 
تاما،  كتمانا  البابلي  سهير  كتمته 
حيث أن الجميع كان واليزال يشيد 
بأخالق سهير وشهامتها وحرصها 
زمالئها  ومشاكل  أخبار  ستر  على 

وزميالتها في عالم الفن.
شادية  بــي  اتصلت  يــوم،  وذات 
ــا رتبت  أنـ »رمـــــزي،  ــي:  لـ وقــالــت 
كبير في  عــشــاء  إلقــامــة  كــل شــيء 
شفائي،  بمناسبة  هيلتون  فندق 

أعز  من  مجموعة  مع  عازماك  وأنــا 
الليلة  وفي  وصديقاتي«،  أصدقائي 
الفندق،  إلى  توجهت  عليها،  املتفق 
مشاهير  مــن  لفيفا  هناك  فــوجــدت 
الصحفي  ومنهم  والصحافة،  الفن 
القيدوم محمد بديع سربيه، واملخرج 
حسن  واملخرج  الوهاب،  عبد  فطني 
املوسيقار  األلــحــان  ونجم  ــام،  اإلمـ
ومحمد  أحمد  وفايزة  حمدي،  بليغ 
سهير  وكــانــت  وغــيــرهــم،  سلطان، 
البابلي على رأس املدعوات، فقضينا 

رائعا ونحن نتسامر ونضحك  وقتا 
وكانت  العشاء،  لوجبة  تناولنا  بعد 
واألنــاقــة،  الجمال  قمة  فــي  شــاديــة 
كان  التي  الحاملة  النظرات  والحظت 
يوجهها لها الفنان الكبير صالح ذو 

الفقار، بينما كانت هي تبادله نفس 
أراقبهما،  وأنا  وملحتني  النظرات، 
فضحكت من األعماق واقتربت مني 
»وإيه  لي:  قائلة  أذنــي  في  وهمست 
فقاطعتها  إيـــدي«،  طلب  هو  ــك؟  رأي
مبروك.  »ألــف  أذنــهــا:  فــي  هامسا 
املعرفة  عز  أعرفه  ألنــي  تــتــرددي  ال 
وأعرف أخالقه الطيبة وعزة نفسه«، 
وســط  إلـــى  تــتــوجــه  بــهــا  ففوجئت 
املدعوين وتقول لهم بصوت مرتفع: 
»أرجوكم تسمعوني. أنا عايزة أقول 

لكم خبر أخلص به ذمتي أمام أخي 
املخلص العزيز عندي وعندكم كلكم: 
تلك  فــي  فتمنيت  صــوفــيــا«،  رمــزي 
عملته  ما  ليظل  تسكت  أن  اللحظة 
بيني وبينها وبني هلل تعالى وطبعا 

سهير البابلي، لكنها واصلت كالمها 
مدينة  »أنــا  للجميع:  تقول  وهــي 
صوفيا.  لرمزي  الجديدة  بحياتي 
الثقة  أستعيد  جعلني  الـــذي  هــو 
نفسي  أراجــع  وجعلني  الحياة  في 
الذي  الشيطان  دوامــة  من  وأخــرج 
تنفيذ  نحو  بسرعة  يدفعني  كانت 
كل  عن  لهم  وحكت  االنتحار«،  فكرة 
املستمر  وتواصلي  مرضها  أطــوار 
معها ونجاحي في جعلها تقلع عن 
الحضور  فصفق  االنــتــحــار،  فكرة 
أحمد  فايزة  دموع  ورأيت  بحرارة، 
لتعانق  مكانها  مــن  تنهض  وهــي 
الجميع  جعل  طويال  عناقا  شادية 

يعيش حالة تأثر كبيرة.
الفنية  حياتها  شادية  وواصلت 
ــادة  ــاؤل وســع ــف ــت والــشــخــصــيــة ب
جمهورها  بحب  محاطة  كبيرين، 
ووفاء صديقاتها وأصدقائها، حتى 
جاء اليوم الذي قررت فيه االعتزال 
اعتزالها  ورغم  ونهائي،  تام  بشكل 
وتغييرها لرقم هاتفها، فقد اتصلت 
محددة  بأسماء  أوصت  أن  بعد  بها 
يمكنهم الحصول على رقمها وكنت 
ــن بــيــنــهــم، وفــعــال اتــصــلــت بها  م
االرتياح،  قمة  في  نفسيتها  فوجدت 
قصير  حديث  وبينها  بيني  ودار 
احتراما  أحترم  بأنني  فيه  لها  قلت 
االعتزال،  وقرارها  اختيارها  تاما 
»أنا اعتزلت لتلبية نداء  فقالت لي: 
خاصة،  بطريقة  جاءني  الــذي  ربي 
الرحمة  منه  وطالبة  تائبة هلل  وأنا 
حياتي  بقية  وســأكــرس  واملغفرة، 
للعبادة وعمل الخير«، وهكذا غادرت 
شادية ميدان الفن تاركة فيه بصمة 
جميلة وسمعة عطرة كما تركت حبا 
الذين عرفوها  عميقا في نفوس كل 

عن كثب.
وبعد عقود طويلة قضتها شادية 
بعيدة عن األضواء، داهمت أمراض 
قد  كــان  الــذي  جسدها  الشيخوخة 
هذه  فغادرت  كبيرا،  وزنــا  اكتسب 
الحياة في أواخر سنة 2017 رحمها 

هلل وغفر لها ولنا جميعا.
قد  شادية  أن  إلى  اإلشــارة  تجدر 
تتمتع  كانت  ومطربة  كنجمة  ملعت 
لقب  حمل  معه  استحقت  بصوت 
بامتياز،  العربية«  الشاشة  »دلوعة 
أدوار  ــقــديــم  ت فـــي  بــرعــت  حــيــث 
الولهانة  والعاشقة  الدلوعة  الفتاة 
لزوجها  املخلصة  الطيبة  والزوجة 
نجمة  دور  لعبت  أنها  كما  وبيتها، 
»معبودة  الرائع  فيلمها  في  كبيرة 
الجماهير« الذي تحركت فيه ألسنة 
وجود  عن  إشاعة  وأطلقت  الخبثاء 
عبد  وبـــني  بينها  غــرامــيــة  عــالقــة 
الحليم حافظ، الذي مثل أمامها دور 
الزوج الفاشل فنيا، ولكنهما سرعان 
ما كذبا تلك الشائعة بأن صرحا أمام 
تفرق  لن  وأخت  أخ  بأنهما  الجميع 
الثنائي  وأن  املــوت،  سوى  بينهما 
تلك  تجعله  لن  بينهما  جمع  الــذي 
الشائعة املغرضة ينتهي، وهكذا قدم 
السينمائية  األعمال  أجمل  الثناني 

واالستعراضية.
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عندما كنت مقيما في القاهرة لسنوات طويلة، وكان عملي يخلق لي عالقات وطيدة مع أشهر نجوم السينما 
المصرية، كانت والتزال النجمة الرائعة والذائعة الصيت، سهير البابلي، التي كانت ذات يوم ملكة غير متوجة 

بالمسارح العربية، من أعز  الصديقات اللواتي ربطتني بهن عالقة صداقة أقرب إلى األخوة، فكنت دائما أزورها في 
منزلها فنتجاذب أطراف الحديث حول أحوال الفن والسينما، كما كان يحلو لها االستماع إلى حكاياتي عن أسفاري 

المتوالية نحو أوروبا وأمريكا بحثا عن أسرار وأخبار نجوم العالم الغربي.

نعم.. اأنا الذي منعت النجمة �شادية من االنتحار
بقلم: رمزي صوفيا

الصحفي رمزي صوفيا يف صورة تذكارية مع النجمة الراحلة شادية

حياة �شادية يف �شطور
ولدت الفنانة شادية في مطلع سنة 1931، وعاشت حياة 
بسيطة قبل أن تختطفها األضواء وتجعل منها نجمة يشار 
لها بالبنان، وكان أول زواج لها، مع النجم عماد حمدي، الذي 
وقع في غرامها من أول مرة التقاها فيها وطلب يدها، فوافقت 
عاما،  بـ20  يكبرها  كان  ألنه  عائلتها،  رفض  من  الرغم  على 
عائلي  في حفل  وتزوجا  الــزواج  إتمام  على  أصرت  أنها  إال 

متواضع .
وعلى الرغم من قصة حبهما، إال أن الخالفات التي طبعت 
حياتهما فى الفترة األخيرة من زواجهما بسبب األزمة املالية 
التي كان يعاني منها عماد حمدي، وغيرته الشديدة عليها، 
وقيامه بصفعها في أحد املواقف أمام أصدقائها، عجل بنهاية 

عالقتهما على الرغم من محاولته تصفية الخالفات.
الذي  املهندس عزيز فتحي  1985، تزوجت من  وفي سنة 
كان يعمل باإلذاعة والتليفزيون بعد أن تعرفت عليه بواسطة 
أحد أصدقائها، وظال معا فترة حتى علمت بمعلومة لم يكن 

أخبرها بها، وهي أنه كان متزوجا من قبلها، وبسبب الغيرة 
على  وشهرتها  عملها  بسبب  عليه  تظهر  كانت  التي  الفنية 
الرغم من محاولتها مساعدته في دخول العالم الفني، إال أن 

الفشل الذريع كان من نصيبها وانتهى األمر بطالق هادئ.
الفنان  من  فكان  واملعروف،  األخير  شادية  زواج  عن  أما 
فيلم  تصوير  أثناء  عليه  تعرفت  ــذي  ال الفقار  ذو  صــالح 
بينهما،  واإلعجاب  الحب  شرارة  وبدأت  حياتي«  من  »أغلى 
في  طويلة  مدة  معا  وعاشا  فوافقت  الــزواج،  عليها  وعرض 
الدلوعة  يمنع  أي شيء  فعل  يستطع  لم  لكنه  حب وسعادة، 
من التفكير في األمومة ورغبتها في الحصول على طفل منه، 
ولم  حياتهما  على  والكآبة  الحزن  ودخل  كثيرا  أحزنها  مما 
1972، فقررت  يستطيعا االستمرار معا، وتم االنفصال عام 

بعدها شادية االبتعاد عن الزواج والغرام والتفرغ للفن.
رحم هلل شادية، ورحم نجوما ونجمات طاملا متعونا بفنهم 

وإبداعاتهم الرائعة.



إدريس أبايا

انق�شام ال�شف الفل�شطيني وخماطر ما بعد ور�شة املنامة

القول املعروف
 يف الرد على

 من اأنكر الت�شوف
09

في إحدى اللقاءات التي كان يعقدها الراحل 
موالي عبد هلل إبراهيم في مدينة مراكش بعد 
إصدار كتابه »هل يتحمل اإلسالم مسؤولية 
امبراطورياته؟«، كانت لقاءاته رحمه هلل في 
كلية اللغة العربية بمدينة مراكش في مقرها 
املناقشة  كانت  العلمي(،  )باملجلس  الحالي 
قد فتحت بعد كلمة موالي عبد هلل من طرف 
لقاءات  كانت  كما  الشباب،  املتدخلني  بعض 
فاس  بمدينتي  املحاضر  أجراها  قد  أخــرى 
والرباط، ومن ضمن املشاركني الذين ناقشوا 
الزهراوي،  الفقيه  الراحل  إبراهيم،  عبد هلل 
وهو املوسوعي في الدراسات العربية والفقه 
املتدخلني  من  وكنت  والحضاري،  اإلسالمي 
املنظر  الزعيم  على  األسئلة  بعض  بإلقاء 
الذكريات  بي  ورجعت  هلل،  رحمه  املغربي 
انعقد  لقاء  آخر  إلى  السبعينات  بداية  منذ 
بمراكش في النادي الذي أحدثته حاليا وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية في ذكرى وفاة 
الرجل  كلمة حول  ألتناول  إبراهيم،  عبد هلل 
اإلسالمية«  القضية  »مناقشة  موضوع  في 
تناول  عن  خارجا  الحضاري،  إطارها  في 
واملسلمون  اإلســالم  يعانيه  الــذي  الحصار 
بمواقفه  تفتح  كلها  التي  ــاه  رؤي بتقليص 
الرسول  الكريم، وما كان  القرآن  الواردة في 
أحاديثه  في  يطرحه  وسلم  عليه  هلل  صلى 
سنها  التي  الحضارة  مع  يتناقض  ال  مما 
وباألخص  املخلصون،  ــوه  ودارسـ اإلســالم 
به  آمنوا  الذين  املستشرقون  أولئك  منهم 
كلمتي  فكانت  واقتناع،  قناعة  واعتنقوه عن 
ما  في  إبراهيم  هلل  عبد  طرحه  بما  تذكيرا 
جاء في مؤلفه »هل يتحمل اإلسالم مسؤولية 
الفكري  التفتح  أجواء  امبراطورياته؟«، وفي 
ملا جاء في بحوث أولئك املستشرقني املسلمني 
الصالح  هو  اإلســالم  بأن  به  صرحوا  وبما 
بإعالن  ذلك  على  ودللوا  ومكان،  زمــان  لكل 
جاء  عما  نقال  قلت  ومما  الصريح،  إعالنهم 
يمكن  ال  أنه  إبراهيم،  عبد هلل  في محاضرة 
أن تقنع مفكرا مخلصا في بحثه وفكره أعلن 
اإلسالم بمجرد ادعاء للكسب كما يفعل الذين 
باعوا ضمائرهم وضمائر شعوبهم وضربوا 
حكام  لترضية  عاتقهم،  على  امللقاة  باألمانة 
قاله  مما  لشعوبهم،  واملستغلني  املصالح 
املنظر عبد هلل إبراهيم في اإلسالم، وهو ما 
جاء في تصريح لروجيه غارودي بعد إسالمه 
في كتابه »حوار الحضارات«، ليتمم بحثه في 
))دروب جديدة في إيراد شقها أمام اإلنسان 
يزال  ال  الــذي  التاريخ  أمــام  أي  والسياسة، 
في حيز املخاض((، وهو بحث تجلى خالل 
هذه السنوات األخيرة في كتبه، والسيما في 
نظرة  وبإلقاء  أمل«،  و»مشروع  رجل«  »كالم 
اإلســالم  فعالية  أثبتت  التي  املصادر  على 
متعددة،  كتب  في  ورد  ما  اإلنسان،  رقي  في 
منها ما جاء مؤلفا في كتاب »شمس اإلسالم 
األملانية  للمستشرقة  الغرب«  على  تسطع 
زيغريد هونكه، وقد نقله عن األملانية فاروق 
ووضع  وراجــعــه  دســوقــي،  وكمال  بيضون 
حواشيه مارون عيسى الخوري، ومن ضمن 
ما اشتمل عليه هذا الكتاب، ما كتبته املؤلفة 
أوروبــة«،  في  العربية  الحضارة  »أثر  حول 
في  هنتنغتون  صموئيل  كتبه  مــا  وكــذلــك 
كتاب »صدام الحضارات وإعادة بناء النظام 
الدكتور  العربية  إلــى  نقله  وقــد  العاملي«، 
محمد  والــدكــتــور  سهيوة  أبــو  عبيد  مالك 
على  الشهود  من  الكتاب  هذا  ويبقى  خلف، 
»مكانة  إلــى  مشيرا  الــحــضــارات«،  »صــدام 
اإلسالم وانبعاثه«، و»حدود اإلسالم الدامية« 

و»اإلسالم والغرب«.
وبالرجوع ملناقشة تصوف اإلمام الغزالي، 
اتخذ  ممن  وغيره  رشد  ابن  يخاطب  نجده 
الفلسفة كحل واحد، حيث كتب كتابا بعنوان 
»تهافت الفالسفة«، وفي حوار الغزالي كتب 
التهافت«،  »تهافت  كتابه  الحفيد  رشد  ابن 
وتظهر شخصية اإلمام الغزالي، في تمسكه 
كتبه  في  الحل  إيجاد  في  املتصوفة  بمبدإ 
املؤلفة في مزالق النفس وتدبير املخارج من 

مآزقها.

 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى ال�شعب في دار غفلون

مـا �شاع حق وراءه مـطـالب
ــك مــحــمــد الــخــامــس  ــل ــان امل كـ
بكثير  يتحلى  ــراه،  ثـ هلل  طيب 
التي  الــحــمــيــدة  الــصــفــات  مــن 
إال  وجــل  عــز  اإللـــه  بها  ينعم  ال 
من  والصالحني  األصفياء  على 
القوي  اإليمان  منها  نذكر  عباده، 
واإلقـــدام  والشجاعة  بمبادئه، 
ــك ما تجلى  ونــكــران الـــذات، وذل
في أول خطاب له في طنجة سنة 
1947، حيث صرح أمام املإل بأن 
العالم  من  يتجزأ  ال  جزء  املغرب 
العربي، وأنه يسعى إلى تحقيق 
من  عاد  ما  وبمجرد  االستقالل، 
إلى  له،  رحلة  أول  كانت  املنفى، 
ألقى  حــيــث  الـــغـــزالن،  محاميد 
مغربية  ــى  إل فيه  أشــار  خطابا 
املناطق الصحراوية في الجنوب. 
الصفات  هــذه  ــى  إل بــاإلضــافــة 
ــان رحــمــه هلل ذا  الــحــمــيــدة، كـ
ملستقبل  وضــع  وكأنه  نظر  بعد 
جميع  تهم  طريق  خارطة  املغرب 
على  يجب  لهذا  اململكة،  ــوع  رب
يستلهموا  أن  السياسيني  قادتنا 
الخطابني،  هذين  من  مسيرتهم 
ألن من يفرط أو يتخلى عن جزء 
ــالده، إنــســان ال مــكــان له  ــ مــن ب
بيننا، هؤالء يتجردون من حسهم 
الوطني ألن الوطنية كما سبق أن 
اإلنسان  مع  يولد  شعور  أكدنا، 
ربــه،  يلقى  أن  ــى  إل ويصاحبه 
كلما  بأمه  حبا  يــزداد  فالرضيع 
يحب  والطفل  ثديها،  من  رضــع 
الحي  ثم  فيه،  ولــد  الــذي  املنزل 

وفي  فيها،  ولد  التي  املدينة  ثم 
آخر املطاف، يتملكه حب الوطن، 
شاءت  أبنائنا  من  جيل  وهناك 
الوطن،  خــارج  يولد  أن  األقـــدار 
البعد وطول املسافة، يحن  ورغم 
هذا  ويتجلى  األم،  الــوطــن  إلــى 
الحنني في الزيارات التي يتحمل 
لزيارة  البررة  أبناؤنا  مشقتها 
املغرب، لينهلوا من منابع أصلهم 
املدن  ــزورون  ي وجــذورهــم، حيث 
فيها  الــنــور  رأى  التي  والــقــرى 

آباؤهم وأجدادهم.
وهنا أتساءل عن إخواننا الذين 
السليبتني،  باملدينتني  ازدادوا 
إليهم  أضفنا  إذا  ومليلية،  سبتة 
أمهاتهم  تتعمد  الذين  األطــفــال 
املدينتني  ــني  هــات ــى  إلـ الــســفــر 
والبحث  بها  أبنائهن  لــوضــع 
فيها  تحترم  أفــضــل  حــيــاة  عــن 
أدركنا  وإنسانيتهم،  كرامتهم 
لهذه  ــظــاهــرة،  ال خــطــورة هـــذه 
ــزاء  ــو قــرائــي األع األســبــاب، أدع
الحدود  نقطة  ــى  إل السفر  ــى  إل
عن  الوطني  التراب  تفصل  التي 
الدموع  ليذرفوا  الثغرين،  هذين 
والنساء  األطفال  يشاهدون  وهم 
العجائز يتحملون الرفس والركل 
والــضــرب بــالــهــراوات مــن طرف 
اإلسباني  املدني  الحرس  عناصر 
الــذي  الشعبي  للمثل  تطبيقا 
يقول: »الدار دار بونا وعبيد اّبا 
هؤالء  أن  علمنا  فإذا  يطردونا«، 
عند  يستيقظون  املغاربة  السكان 

ضمن  مكانهم  ليضمنوا  الفجر 
الطوابير األولى املتوجهة كل يوم 
إلى املدينة املحتلة وهم يحملون 
معهم مبالغ مالية ضخمة بالعملة 
شــراء  مــن  ليتمكنوا  الوطنية، 
بعد  بها  يتاجرون  بضائع وسلع 
عودتهم، بل األمر أخطر من ذلك، 
أن جل هؤالء املواطنني أصبحوا 
مثل وسائل نقل السلع، ويسمون 
كبار  يستغلهم  الذين  الحمالة، 
وأباطرة التهريب الذين يمتلكون 
دكــاكــني تــوجــد فــي جــل أســواق 
هذه  أن  املؤكد  من  الشمال،  مدن 
هؤالء  بها  يقوم  التي  السفريات 
رزقهم  ــورد  مـ تشكل  الــحــمــالــة، 
املعامل  انعدام  بسبب  الوحيد، 
أن  شأنها  مــن  التي  واملــصــانــع 
تمتص البطالة التي يعاني منها 

شباب هاته املناطق.
قد  طنجة  مــديــنــة  كــانــت  إذا 
أكبر  تضاهي  الــيــوم  أصبحت 
بفضل  األوروبــيــة  املــدن  وأجمل 
وإنشاء  الصناعية  ــجــازات  اإلن
الشغل،  مناصب  لتوفير  معامل 
يجب  الصناعية  االنطالقة  فــإن 
املنطقة  ــدن  م جميع  تشمل  أن 
مدينة  رأسها  وعلى  الشمالية، 
ــا، أمـــا  ــهـ ــيـ ــواحـ ــوان وضـ ــ ــط ــ ت
الحسيمة عاصمة الريف و»منارة 
معظم  أن  يعلم  فالكل  املتوسط«، 
تنحصر  االقتصادية،  مــواردهــا 
وما  الهندي  القنب  ــة  زراعـ فــي 
يتم استخراجه من هذه العشبة، 

فلماذا ال تحاول الحكومة إحداث 
معامل ومصانع على غرار مدينة 
مناصب  توفر  وبالتالي،  طنجة، 
الذين  املدينة  هذه  لشباب  شغل 
والفقر  البطالة  من  ذرعا  ضاقوا 
ــى خــرجــوا  ــت ــش، ح ــي ــم ــه ــت وال
سلمية  مظاهرات  في  لالحتجاج 
شابتها بعض االنزالقات، تمخض 
بعض  ومحاكمة  اعتقال  عنها 
بعضهم  زال  ال  الذين  املحتجني 
املغرب،  سجون  بمختلف  قابعا 
ــراج عن  اإلفـ مــؤخــرا  تــم  أن  بعد 
بعضهم، كما أدت تلك املحاكمات 
االحتقان  مــن  جــو  ــدوث  حـ إلــى 
ينتظر  التي  الشمال  ببعض مدن 
سكانها مبادرة ملكية تتجلى في 
املحكومني،  كل  على  شامل  عفو 
الدينية  املــنــاســبــات  أكــثــر  ومــا 
يتولد  حلت  كلما  التي  والوطنية 
لدى هؤالء أمل في االستفادة من 
له  تدين  الــذي  البالد  ملك  عطف 
ساكنة الريف بالوالء واإلخالص، 
فعسى أن تكون مناسبة االحتفال 
أطــال  الــبــالد  عاهل  ميالد  بعيد 
لالستجابة  مناسبة  عمره،  هلل 
الذين  آباء وأمهات كل  إلى رغبة 
ملا  مصداقا  املحاكمات،  طالتهم 
الثاني  الحسن  املــرحــوم  خلفه 
على  اعتمد  أثار حميدة حني  من 
شيم وكرم امللوك العلويني بقولته 
غفور  ــوطــن  ال »إن  املــشــهــورة: 

رحيم«. 
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لم تحقق واشنطن كل ما كانت 
تتمناه من ورشة املنامة، ولكنها لم 
هذه  شكلت  حيث  باملطلق،  تفشل 
باتجاه  خطيرة  خطوة  الــورشــة 
اإلسرائيلي،  الــعــربــي  التطبيع 
عالقات  ــأي  ف املــنــامــة،  بعد  ــا  وم
العربية  ــدول  ال بني  تفاهمات  أو 
ضجيج،  بــدون  ستمر  وإسرائيل 
الرفض  ــإن  ف أخـــرى،  جهة  ــن  وم
والحزبي  الرسمي  الفلسطيني 
كان  املــنــامــة،  لــورشــة  والشعبي 
مهما وال شك، ولو حضر الرئيس 
أبو مازن الورشة لحضرها ملوك 
ورؤســاء الــدول، أو كان الحضور 
على املستوى الوزاري على األقل، 
و»صفقة  الــورشــة  سُينجح  مما 
القرن« معا، إال أن الرفض ال يكفي 
الــقــرن«  »صفقة  إلفــشــال  لــوحــده 
التي  القادمة  املرحلة  ومواجهة 

ستكون أصعب وأخطر.
صعب  الفلسطيني  ــع  ــوض ال
الصفقة  نجحت  ســواء  وخطير، 
يعني  فشلها  أن  حيث  فشلت،  أو 
حالها  عــلــى  األمــــور  ــرار  ــم اســت
الراهنة، وهو وضع ال يقل خطورة 
القرن«،  »صفقة  نجحت  لو  عما 
رفضه  يعتبر  من  فــإن  وبالتالي، 
إنــجــازا،  أو  انــتــصــارا  للصفقة 
ويتوقف  حساباته  يعيد  أن  عليه 
وربما  وفشله،  عجزه  إخفاء  عن 
الــرفــض،  تــواطــئــه تحت خــطــاب 
»صفقة  مواجهة  يمكن  ال  وعليه، 
لم  وإن  االنقسام،  ظل  في  القرن« 
ُتنجز املصالحة حاال، فهذا معناه 
في  له  دورا  ينتظر  لها  املعيق  أن 
األمـــوال  فــي  أو  ــقــرن«  ال »صفقة 

املوعودة من ورشة املنامة.
على  صعوبة  األمــر  يزيد  فما 
من  وبالرغم  أنــه  الفلسطينيني، 

وقوة  الفلسطينية  القضية  عدالة 
ــرارات  ــ ق فـــي  فلسطني  حــضــور 
الدولي  النظام  فإن  املتحدة،  األمم 
الحالي ال يقوم على مبادئ العدل 
الشرعية  عــلــى  وال  واألخـــــالق، 
أيضا  بل  فقط،  وقراراتها  الدولية 
موازين  وحسابات  املصالح  على 
يفتقرون  والفلسطينيون  القوى، 
عربيا  استراتيجي،  لحليف  اآلن 
دولــيــا،  أو  ــا  ــي ــالم إس أو  ــان  ــ ك
األطـــراف  بعض  تعتبرهم  ــن  وم
الفلسطينية حلفاء استراتيجيني، 
ليسوا  ــران،  وإي وقطر  تركيا  مثل 
مصالحها  عــن  تبحث  دوال  إال 
القضية  عــدالــة  توظيف  وتــريــد 
مصالحها  لتحقيق  الفلسطينية 
القومية، وهذه الدول ال تعاب على 
ذلك، ألن السياسة الواقعية اليوم 
أي  على  القومية  املصالح  تغلب 
إيديولوجية  روابط  أو  اعتبارات 
أو دينية، بل العيب في من يراهن 
على هذه الدول ويضخم من دورها 
طمعا في مالها، وألن هذه األحزاب 
مصلحة  تــغــلــب  الفلسطينية 
الوطنية  املصلحة  على  الــحــزب 

الفلسطينية.
ظاهريا، لم تخرج فلسفة ورشة 
لطبيعة  العام  السياق  عن  املنامة 
اليوم،  الدولية  والعالقات  النظام 
املــال  على  تــقــوم  سياسة  وهـــي 
واملصالح، إال أن واشنطن والذين 
اجتمعوا في املنامة، أرادوا تجاهل 
الفلسطينية،  الحالة  خصوصية 
في  يعيشون  ال  فالفلسطينيون 
اقتصادية  أزمــة  من  تعاني  دولــة 
أو دولة فاشلة يمكن حل مشاكلها 
الفلسطيني  الشعب  إن  بل  باملال، 
يخضع لالحتالل ويناضل من أجل 
الحرية واالستقالل، وليس تحسني 

تحت  وهـــو  املعيشي  مــســتــواه 
االحتالل، وقد سبق أن ثار الشعب 
سواء  االحتالل  على  الفلسطيني 
مع حركة  الستينات  منتصف  في 
خالل  أو  التحرير،  ومنظمة  فتح 
وبعد  و2000،   1987 انتفاضتي 
ذلك في كل الهبات واالنتفاضات، 
ــورات كانت  ــث وخــالل كــل هــذه ال
مقبولة،  االقتصادية  أوضاعهم 
وهذا يؤكد أن الشعب الفلسطيني 
يثور من أجل الحرية واالستقالل 
مستواه  تحسني  أجل  من  وليس 

املعيشي وهو تحت االحتالل.
منذ  الفلسطينيون،  جــرب  لقد 
اتفاق أوسلو وتحت وهم السالم 
في  إطالقها  تــم  الــتــي  ــود  ــوع وال
والتي  وأســلــو،  مــدريــد  مؤتمري 
كتابه  في  بيريز  لخصها شمعون 
»الشرق األوسط الجديد« )1994(، 
جربوا تنمية شمولية اعتمادا على 
ذاتهم ومستلهمني قصص وحاالت 
الباهرة للفلسطينيني في  النجاح 
دائما،  العائق  أن  إال  العالم،  دول 
ــه، حيث ال  كــان هو االحــتــالل ذات
حرية وال تنمية وال ازدهار في ظل 
االحتالل وغياب السيادة الوطنية، 
األرض  على  السيادة  وخصوصا 
والتحكم بالحدود واملعابر وحرية 

التنقل.
يسعى  املنامة  مؤتمر  كــان  لو 
إلى ازدهار الفلسطينيني وتحسني 
الوضع االقتصادي، لكان على الذين 
هرولوا لورشة املنامة أن يتساءلوا 
مــن املــســؤول عــن تــردي الوضع 
في  سواء  للفلسطينيني  املعيشي 
الضفة أو غزة؟ أليس هو االحتالل 
وممارساته وحصاره لقطاع غزة؟ 
نعم قد يتحمل الفلسطينيون جزءا 
السلطة  كالتزام  املسؤولية  من 

االقتصادي،  باريس  ببروتوكول 
وسوء اإلدارة، وممارسات حماس 
وفشلها في إدارة غزة، إال أن هذه 
األمور ثانوية، وكان من املمكن أن 
يكون الفلسطينيون مسؤولني عن 
تردي أوضاعهم االقتصادية لو لم 

يكن هناك احتالل وحصار.
مؤتمر  ينعقد  أن  قــبــل  حــتــى 
رخيصة  مساومات  فــإن  املنامة، 
تجري  ومــازالــت  كانت  وخطيرة 
في الخفاء بني واشنطن وتل أبيب 
من جهة، وبني أمريكا ودول عربية 
وابتزاز  للضغط  أخــرى،  من جهة 
الفلسطينيني، آملني أن يحقق املال 
عن  إسرائيل  عجزت  ما  العربي 

تحقيقه بالسالح واإلرهاب.
وأخيرا، فإن املعركة ضد »صفقة 
البحرين،  بورشة  تنته  لم  القرن« 
بداية  هي  األخيرة  هذه  كانت  بل 
املعركة  تبدأ  اآلن  ومن  املواجهة، 
فلسطينيا  اقتصرت  وإن  التي 
والتنديد،  الرفض  خطابات  على 
وما  خــاســرة،  معركة  فستكون 
الداخلي،  للوضع  بالنسبة  يقلق 
األحــزاب  كل  أن  من  وبالرغم  أنــه 
بـ»صفقة  ــددت  ــ ن الفلسطينية 
القرن« وورشة املنامة واعتبرتهما 
تصفية للقضية الوطنية، فإنها لم 
واحدة،  ملرة  ولو  لالجتماع  تتداع 
مواجهة  استراتيجية  في  للبحث 
املصيري  الخطر  وكــأن  الصفقة، 
شأنا  أقــل  الصفقة،  تشكله  الــذي 
بينما  واحدا،  اجتماعا  ليستدعي 
اجتمعوا مئات جلسات املصالحة، 
تقاسم  يدور حول  األمر  كان  حني 
املغانم واملناصب والسلطة بشكل 
عام، وهذا يثير شكوكا حول جدية 
على  اقتصر  إن  وجــدواه  الرفض 

الخطاب.



ــون في  ــاركـ ــشـ ــح املـ ــت ف
»املأساة  كتاب  تقديم  لقاء 
التنصير  من  املوريسكية.. 
انعقد  الذي  التهجير«،  إلى 
يونيو   27 الخميس  يــوم 
2019 بالرباط، قضية طرد 
األندلس  من  املوريسكيني 
1614، وما طالهم  عام  في 
سقوط  بعد  طــردهــم،  قبل 
مختلف  مـــن  ــة،  ــاطـ ــرنـ غـ
ضروب التعذيب والتقتيل، 
وتنصيرهم قسرا، وانتهاك 
داعني  اإلنسانية،  حقوقهم 
إسبانيا إلى االعتراف، ولو 

الرمزي، بهذه االنتهاكات.
الريسوني،  وذهب طارق 
بمدينة  أسنان  طبيب  وهو 
ــف الــكــتــاب  ــؤل تـــطـــوان، م
املذكور، إلى دعوة إسبانيا 
إلــــى االعــــتــــذار ألحــفــاد 
ألحقته  عما  املوريسكيني 

»ما  قائال:  ــأجــدادهــم،  ب
املوريسكيون  له  تعرض 
ــراف  ــ ــت ــ ــي االع ــدع ــت ــس ي
الرسمي باالعتذار، وجبر 

سبل  لــتــعــزيــز  الـــضـــرر، 
والحضارات،  التعايش 
ال سيما أن للتاريخ شاهدا 

اسمه الحقيقة«.

العملي  ملخططها  تنفيذا 
وتثمني  حماية  ــى  إل ــرامــي  ال
والتعريف  الوطني  ــتــراث  ال
تثمني  إلــى  منها  وسعيا  بــه، 
الصخرية  النقوش  وحماية 
مكانتها  وتعزيز  وتصنيفها 
جانب  إلى  حضاري  كموروث 
والثقافية  التاريخية  املعالم 
ملقتضيات  وتنزيال  باململكة، 
املكون الثقافي ضمن املشروع 
األقاليم  لتنمية  النموذجي 
وزارة  ــت  صــادق الــجــنــوبــيــة، 
قطاع   / واالتــصــال  الثقافة 
مجموعة  ترتيب  على  الثقافة، 
الصخرية  النقوش  مواقع  من 

في عداد اآلثار. 
موقع  بإدراج  األمر  ويتعلق 
»أزرو كالن« الذي يوجد بنفوذ 

الجماعة الترابية لعوينة لهنا 
عــداد  فــي  ــزاك،  الـ أســا  بإقليم 
الهائل  بالعدد  ويتميز  اآلثــار، 
على  تتمركز  الــتــي  للنقوش 
مساحة  ذات  صــخــرة  سطح 
شاسعة، حيث يستأثر باهتمام 
كما  املجال،  هذا  في  الباحثني 
مواقع  باقي  عن  املوقع  ينفرد 
باملغرب،  الصخرية  النقوش 
من  فريد  رسم  على  باحتوائه 

نوعه يحيل إلى سفينة.
وصادقت الوزارة أيضا على 

للنقوش  مواقع  ثالثة  إدراج 
ضمن  كلها  تتمركز  الصخرية 
لجماعة  الــتــرابــي  ــوذ  ــف ــن ال
ويتعلق  كلميم،  بإقليم  أداي 
زرزم«،  »أدرار  من  بكل  األمــر 

و»تارسلت«، و»أوموكجيم«
، وهي مواقع مهمة سواء من 
العلمية ألنها تحتوي  الناحية 
التي  النقوش  من  العديد  على 
تــؤرخ  مختلفة  تيمات  تمثل 
لفترات قديمة وتعكس املحيط 
القديم، أو من الناحية  البيئي 
ركيزة  باعتبارها  التنموية، 
الثقافية  للسياحة  أساسية 

باملنطقة.
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 - مورا  »أل  الوثائقي  الفيلم  تصوير  عملية  انطلقت 
محمد  والسيناريست  الباحث  ملؤلفه   »AL MORA
حول  إسماعيل،  محمد  التطواني  وإخــراج  ــزاوري،  امل
مواجهة  في  اململكة  شمال  مدن  عرفتها  التي  املقاومة 

االستعمار  يطلق قوات  كان  حيث  الحماية،  عهد  على 
ــفــيــلــق  ــلـــى ال املــكــلــف عـ
ــة مــدن  ــاي ــحــم ب
الــــــشــــــمــــــال 

»النظاميون«، 

ــان  ــث كـ ــيـ حـ
ــارك فــيــه  ــشــ ــ ي
ــتـــطـــوعـــون  مـ
تحت  مغاربة 
إشــــــــــــــراف 
إسبان  ضباط 
قيادة  وتحت 
العام  القائد 

فرانكو.
ــي  ــ ــ ــق ــ ــ ول
الفيلم  ــذا  ه
ــا  ــ ــاب ــ ــرح ــ ت
بــــعــــدمــــا 
املدن  غابت 

الشمالية 
عن الشاشة املغربية، حيث تجسد قصته 

حب جندي مغربي متطوع في القوات اإلسبانية، لفتاة 
املغرب،  لشمال  اإلسباني  االستعمار  فترة  في  إسبانية 
املناطق  مختلف  في  أجزائه  باقي  تصوير  سيتم  كما 

والنواحي الشمالية.

فيلم وثائقي حول 
املقاوم واال�ستعمار 
االإ�سباين بال�سمال

ترتيب جمموعة من مواقع النقو�ش 
ال�سخرية يف عداد االآثار

العدد:  1034الخميس 04 يوليوز 2019الثقافة 20

االإكليل الثقايف  ملغرب التجديد الدكتور طارق الري�سوين يطالب اإ�سبانيا 
تــنــظــم جــمــعــيــة ربـــاط باالعتذار للموري�سكيني

الفتح للتنمية املستديمة، 
لإلكليل  الثالثة  ــدورة  الـ

من  ــافــي  ــق ــث ال
 20 إلــى  فاتح 
تحت  يوليوز، 
»مغرب  شعار: 

التجديد«.
ــتــضــمــن  وي
بــرنــامــج هــذه 
ثالث  ــدورة،  الـ
مـــحـــاضـــرات، 
ثــالث نــدوات، 
عــروض  ثالثة 
ــة،  ــي ــل ــي ــشــك ت
وثالث سهرات 
ــة،  ــي ــق ــي ــوس م
وكــــذا تــقــديــم 
مـــــغـــــامـــــرة 

متفردة لشباب مغربي.
ــوج اإلكــلــيــل  ــتـ ــيـ وسـ
وطنية  بسهرة  الثقافي 
الوطني  باملسرح  كبرى 

ــس، يــوم  ــام ــخ مــحــمــد ال
السبت 20 يوليوز 2019، 
الوطنية،  تطبعها األغنية 

من  مجموعة  بمشاركة 
املغاربة،  الفنانني  كبار 
بعيد  احـــتـــفـــاال  وذلـــــك 

العرش املجيد.

»مهرجان الدقة واالإيقاعات.. �سون الرتاث 
دعم لل�سياحة الثقافية«

 / الثقافة واالتصال  تنظم وزارة 
عمالة  مع  بشراكة  الثقافة  قطاع 
إقليم تارودانت واملجلس اإلقليمي 
الجماعي  واملجلس  لــتــارودانــت 
و06  و05   04 ــام  أي لــتــارودانــت، 
الوطني  املهرجان   ،2019 يوليوز 
شعار:  تحت  واإليــقــاعــات  للدقة 
»الــدقــة واإليــقــاعــات.. بــني صون 

ــاش الــســيــاحــة  ــ ــع ــ ــراث وإن ــ ــت ــ ال
تحرص  مناسبة  وهو  الثقافية«، 
تنظيمها  عــلــى  الــثــقــافــة  وزارة 
سنويا، بهدف صون هذا املوروث 

ــادي األصــيــل،  ــ ــالم ــ ــي ال ــاف ــق ــث ال
خالل  مــن  بممارسيه  والــعــنــايــة 
اكتشاف أبرز العروض الفنية لفن 
الدقة، وأيضا االهتمام باإليقاعات 
تثمني  ــهــدف  ب األخــــرى  الــفــنــيــة 
التعدد  وتعزيز  الثقافي  التنوع 
الهوية  مقومات  إلبـــراز  اللغوي 

الثقافيـة الوطنية ووحدتها.
وسيرا على نهجها في الدورات 
البرنامج  سيتضمن  الــســابــقــة، 
ــذه الــــــدورة، ثــالث  ــه الــثــقــافــي ل
سهرات فنية كبرى ستقام بساحة 

فيها  ســتــشــارك  غــشــت   20
الفنية  الــفــرق  مــن  مجموعة 
مختلف  من  القادمة  املتميزة 
ومن  الجهة  وأقاليم  مناطق 
مدن مغربية أخرى، ستشكل 
مزيجا غير مسبوق ملختلف 
)الدقة الرودانية،  اإليقاعات 
تاسكوين،  املراكشية،  الدقة 
ــواش،  ــ ــ الــــــروايــــــس، أحـ
موسيقى  الغيوان،  كناوة، 
صـــحـــراويـــة، إيــقــاعــات 

شبابية..(.

»LA MORA »انطالق ت�سوير »األ مورا



أطفال  ظــاهــرة  ظلت  لقد 
ــب  ــ ــع واج ــ الـــــشـــــوارع، م
النعت،  هــذا  على  التحفظ 
الذين  ــال  األطــف ــؤالء  هـ ألن 
من  هم  كذلك،  تسميتهم  تتم 
مسؤولني  غير  أبوين  صلب 
في غالب الحاالت، ظلت هذه 
على  مستعصية  الــظــاهــرة 
أجيال  تعاقب  رغــم  الــحــل 
وأجـــيـــال مــن املــســؤولــني، 
انتماءاتهم  اختالف  ورغــم 
واإليــديــولــوجــيــة،  الفكرية 
ــن يــمــني إلـــى يــســار ومــا  م
بينهما، فمنظر وحال أطفال 
يفترشون األرض ويلتحفون 
الشتاء  فصل  في  السماء، 
ــرد، وفــصــل  ــ ــب ــ ــوة ال ــسـ وقـ
املفرطة،  وحــرارتــه  الصيف 
ــوب ويــخــدش  ــل ــق يــدمــي ال
عار  وصمة  إنــه  بــل  الفكر، 

على جبني املجتمع.  
مدينة،  تخلو  تــكــاد  وال 
ــرة  ــوات األخــي ــســن ــي ال وفـ
من  والــبــوادي،  القرى  حتى 
أطفال مشردين، دون مأوى، 
الحياة،  لبوصلة  فــاقــديــن 
املخدرات،  يتعاطى  أغلبهم 
ــات  ــاوي ــون مـــن ح ــات ــت ــق وي
في  أيديهم  ويمدون  األزبال، 
املارة  كل اتجاه يستعطفون 
يقول  وال  درهـــم  أجـــل  ــن  م
أحدهم أكثر من ذلك، من أجل 
سد رمق سنني من الحرمان، 
فــهــم لــيــســوا كــغــيــرهــم من 

في  يعيشون  الذين  األطفال 
محرومني  غير  أسرهم  كنف 
التي  الحياة،  من ضروريات 
أوالها اإلحساس باالستقرار 
في  العيش  ــدم  وع النفسي 
ــن كل  ــوف م ــخ الـــخـــوف، ال
ــن أي شـــيء، ذلك  شــيء وم
ــمــا ال  ــذي رب ــ اإلحـــســـاس ال
املغاربة،  ماليني  به  يحس 

اللهم فئة قليلة. 
ــع  ــ ــى دواف ــ ــظــر إل ــن ــال وب
تــواجــد أطــفــال الزالـــوا في 
والــتــمــدرس،  التربية  ســن 
ــوارع، والـــتـــي ال  ــشــ ــ فـــي ال
أحد  ال  ألنه  حصرها،  يمكن 
الحقيقية  باألسباب  يعلم 
بعضهم،  به  يصرح  ما  رغم 
في  تلخيصها  يمكن  والتي 
واالنقطاع  والفقر،  الطالق، 
عــن الـــدراســـة، واملــشــاكــل 
بعض  ــي  فـ أو  ــة،  ــ ــري األســ

من  الطفل  يجد  ال  الحاالت 
والديه  موت  بعد  به  يتكفل 
أن  القول  يمكن  أحدهما،  أو 
متداخلة،  العوامل  هذه  كل 
أطفاال  للتشرد  وتقدم  تؤهل 
مــنــحــرفــني يــعــيــشــون في 
ترحم،  ال  شـــوارع  أحــضــان 
للقوي،  الغلبة  وفــق  تسير 
إذ غالبا ما يتعرض األطفال 
لــالعــتــداءات  سنا  األصــغــر 
بعض  وفــــي  الـــجـــســـديـــة، 
من  تلقفهم  يتم  ــحــاالت،  ال
طرف عصابات تتاجر في كل 
شيء، أقله تقديمهم للتسول 
الورقية،  املــنــاديــل  بيع  أو 
الــخــروج  يستطيع  ــذي  والـ
يعمل  املستغلني،  طــوع  عن 
لشيء،  ال  لألحذية،  ماسحا 
إال ليجني بعض الدريهمات 
ويشتري  رمقه  بثمنها  يسد 

مخدرا أو »السيلسيون«.

فـــوضـــعـــيـــة »أطــــفــــال 
مسؤولية  هــي  الـــشـــوارع« 
واحد  كل  عاتق  على  ملقاة 
ــن، فــهــي  ــ ــوط ــ ــذا ال ــ ــي هـ ــ ف
العمل  وواقع  طبيعة  تعكس 
الحد  وسياسة  االجتماعي، 
ــن الــفــقــر ومـــن الــبــطــالــة،  م
والهشاشة،  الفقر  ومحاربة 
املتخلى  باألطفال  واالهتمام 
عنهم، وغيرها من الشعارات 
كل  حلول  مــع  تسطع  التي 
مــنــاســبــة، لــكــن شــتــان بني 
الــنــظــري والــتــطــبــيــق، فكل 
النوع  هــذا  مــن  املـــبـــادرات 
األعداد  أمام  الفشل  يطبعها 
ــفـــال  املـــتـــزايـــدة مـــن األطـ
يؤثثون  ــذيــن  ال املــشــرديــن 
األعمار،  بمختلف  شوارعنا 
ثانية،  جهة  ومن  جهة،  من 
التي  الــقــرارات  نجاعة  عدم 
ــخــرج بــهــا االجــتــمــاعــات  ت
حيث  الــخــصــوص،  ــذا  ــه ب
بالشكل  املــتــابــعــة  تــتــم  ال 
تظافر  عــدم  ليبقى  ــالزم،  الـ
الجهود، كل حسب منصبه، 
ومــســؤولــيــتــه، وكــل حسب 
مساهما  عامال  مستطاعه، 
الظاهرة،  استفحال هذه  في 
وعدم احتواء هذه الشريحة 
لها  ذنب  ال  التي  املجتمعية 
إال كونها ولدت  في ما يقع، 
قــادرة  غير  أســر  كنف  فــي 
أكبادها،  فلذات  رعاية  على 
الشارع  حضن  في  لتتركهم 
حيث البيئة خصبة لتخريج 

مجرمي املستقبل.

 لقد تم التصريح خالل برنامج 
»مباشرة معكم« على القناة الثانية 
يونيو   26 األربــعــاء  يــوم   ،»2M«
املغربية  الدولة  أن  على   ،2019
توفر مبلغ 34 مليون درهم سنويا، 
ــة على  ــراء إضــافــة ســاع ــ مــن ج
الزمنية  للمنطقة  املطابقة  الساعة 
التي  »fuseau horaire« للمغرب 
ــذي  وال غرينتش،  توقيت  تطابق 
الطاقة  استهالك  خفض  من  يمكن 

بقدر يساوي املبلغ املذكور.
بسيطة،  حسابية  بعملية  وأنــه 
وبعد األخذ بعني االعتبار أن ساكنة 
مليون   34 بحوالي  تقدر  املــغــرب 
نسمة، فإن حظ كل مواطن من هذا 

املبلغ يكون درهما واحدا.
ــام بــمــعــادلــة بـــني هــذا  ــي ــق ــال وب
يتجرعه  الذي  الضرر  وبني  الدرهم 
عملية  خــالل  من  املغربي  املــواطــن 
في  واملتمثل  الساعة،  هذه  إضافة 
وسلوكية  هرمونية  اضــطــرابــات 
ومزاجية تنعكس حتما على الصحة 
أنها معادلة  القول  الجسدية، يمكن 
حتى  وأنــه  املقاييس،  بكل  خاسرة 
مردودية  فإن  املــردوديــة،  حيث  من 
إذا كانت حالته  املواطن تقل بكثير 
مما  مضطربة،  والجسدية  النفسية 
اإلضافية  الساعة  هذه  معه  تكون 
منها،  املــقــصــود  بعكس  أتـــت  ــد  ق
الناحية  من  حتى  خسارة  وشكلت 
االقتصادية، بمبلغ يفوق بكثير 34 

مليون درهم. 
أننا فتحنا حسابا  ولو افترضنا 

ألداء  املواطنني  إشــارة  رهن  بنكيا 
املتمثل  »املزعوم«،  الربح  هذا  قيمة 
ــد لكل مــواطــن، في  ــم واح فــي دره
ــة عـــن هــذه  ــدولـ مــقــابــل تــخــلــي الـ
التي  املشؤومة،  اإلضافية  الساعة 
والتي  اإلنسان،  عيش  صفو  تعكر 
دون  بحذفها  الساكنة  نــادت  طاملا 
إلرادة  الحكومة  من  استجابة  أية 
الشعب، المتأل بدون أدنى شك هذا 
يضاعف  مبلغا  وكــدس  الحساب، 
34 مليون درهما أضعافا مضاعفة، 
ــه كــان أجــدى وأنــفــع، أن تقوم  وأن
تحث  تحسيسية  بحملة  ــة  ــدول ال
في  االقتصاد  على  املواطنني  فيها 

مختلف  وتوجه  الطاقة،  استهالك 
على  الترابية  والجماعات  اإلدارات 
العمومية،  اإلنارة  استهالك  ترشيد 
وتتخذ التدابير الكفيلة بتفادي هدر 
سياسة  وإرساء  املصطنعة،  الطاقة 
املستدامة،  الطاقة  على  االعتماد 
أسهل  يبدو  ما  إلى  اللجوء  عوض 
الحلول، وهو ما ليس كذلك، بإضافة 

ساعة على التوقيت الزمني.
نظر  ــصــر  ق ــن  عـ ــم  ــن ي ــذا  ــ ه إن 
ــي هــذا  املــســؤولــني واملــســيــريــن ف
من  والبالد،  العباد  وقى هلل  البلد، 
خير  وهلل  تدبيرهم،  وســوء  شرهم 

الحافظني.

ماذ� نرجو من تعريب �أم�ضى �أزيد
 من ثالثة عقود ميتا �ضريريا؟!

 جميلة حلبي

 ذ. هابي حكيم 

 عثمان محمود

أحمد محمد العرابي 

�لإخالل بالتو�زن �لبيولوجي للمغاربة لربح 
درهم و�حد يف �ل�ضنة عن كل مو�طن

�ضيا�ضـة �لعبـث

�ملكفي معفي
و�ملزلوط خمبوط

شحال وأنا متشوق نعرف حالة بانت لي غريبة
كانت وباقيا كتراودني منذ سنين تقريبا

وهي: عالش الفالحين الكبار ما كيأديوش الضريبة؟
رغم األراضي الشاسعة ولكسيبة المتوفرة في الزريبة

وزايدين مازال بانيين تعاونيات فالضيعات مخدما كتيبة
وأنا وجارتي األرملة مي حبيبة ساكنين فدريبة

ضيقة ما مبلطا.. ما دخلها ما وال ضو ما عندنا حتى بويبة
كنأديوها بالثاني والمثني وإيال عطلنا على لوجيبة

يجيونا كيجريو اصحاب الحال حاملين كنانيش وحقيبة
يطالبوا منا إما األداء وإال يصدروا فحقنا عقوبة

العجب هاذا!! لقوي محمي بقوانين رسمية مكتوبة
تعفيه من جميع مستلزمات الدولة ومستحقاتها المطلوبة

والضعيف بحالي حامل على كتافو شاّل فرائض منصوبة
مثقل بها ما قادرش حتى يتحملها ومعذباتو تعذيبة

فهاذا اللي قالوا عليه زمان ناس الحكمة والتجربة
خدم آ التاعس للناعس فجميع األمور الخايبا والصعيبة

وخليه يرتاح مع راسو وهو متع بخيرات التربة
وأنت اهلل يجيب ليك من عندو شي وهبة وتقرقيبة

تخلص بها الضريبة وتشري شويا فويخرات وحطيبة
تواجه بها الفصول الباردة الكئيبة وأيامها المتعبة

ما عندك ما دير آ المزلوط هذا ما جاب حظك فالتركيبة
كلها وزهرو سيما فهاذ األرض الطيبة الحبيبة

اللي فيها حقوق المواطن البئيس مهضومة ومغيبة
أما األغنياء اصحاب النفوذ والكلمة فعليهم الهيبة
ماعمرو  يوصلهم الصهد وخا شهوب العافية لهيبة

ألنهم أوال ساكنين فبنايات شامخة محصنة ومصاوبة
وثانيا عندهم ما يكفيهم لحماية أسرهم وذويهم من المصيبة

فلله إيال ما تستامعوا بجدية يا مسؤولين لهاذ الطليبة
وتحاولوا تقوموا بمراجعة القانون اللي يعفيهم من الضريبة

وتروفوا علينا ولو بالقليل من الخير لمخبي فجعيبة.
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»�أطفال �ل�ضو�رع«.. م�ضوؤولية �ملجتمع باأكمله

لم تثمر في موسم  إذا  هل تالم الشجرة 
املتواصل،  التعهد  عنها  غاب  وقد  الجني، 
والرعاية املتكاملة، سقيا وتشذيبا وتسميدا 
وعالجا ومراقبة؟ عني السؤال يمكن طرحه 
على هؤالء الذين ينفضون هذه األيام أيديهم 
ثالثني  من  أزيــد  مــرور  بعد  التعريب،  من 
املحتشم!!  التبني  ذلــك  تبنيه  على  سنة 
فقد بدا منذ االنطالقة، أن النتائج املرجوة 
ذات  غير  ستكون  املطاف،  نهاية  في  منه 
أهمية. كيف ال، وقد أخذ التعريب املتحدث 
العلمية  للمصطلحات  ترجمة  صبغة  عنه 
الكثير  بتعابير  وصياغتها  العربية،  إلى 
يعطيها  الــذي  بالشكل  منسجم  غير  منها 
أفقه  إلــى هــذا، أن  متانة ورصــانــة، أضــف 
رحبا،  يكون  لن  أنه  بامللموس  حينها  تأكد 
وقطاره سيتوقف عند أقرب محطة!! حيث 
وجدنا التلميذ الذي تلقى املواد العلمية في 
املراحل الثالث باللغة العربية، يرغم إرغاما 
املعاهد  في  العلوم  تلقي  غمار  على خوض 
مودعا  الفرنسية،  باللغة  والكليات،  العليا 
إلى غير رجعة كل ما أخذه باللغة العربية، 
التقصير  عنا  يغيب  أن  هنا  ينبغي  وال 
الجلي الذي طبع مجال التكوين والتدريب، 
منتظم  بشكل  املــدرســون  يخضع  لــم  إذ 
املعارف،  إغناء  قصد  التكوينية،  للدورات 
وتطوير املهارات، كما افتقدنا في هذا الباب 
للملتقيات واملناظرات، والندوات التي تروم 
تقويم النتائج عند نهاية كل مرحلة دراسية، 
املواكبة،  البحوث  غياب  هــذا  إلــى  أضــف 
إلى  وترجمة،  تأليفا  املقومة  والــدراســات 
العقود  خــالل  تحظ  لم  املكتبات  أن  درجــة 
خاص  معجم  باحتضان  املذكورة  الثالثة 

يكون مالذ التلميذ متى لزم األمر. 
الذي  التعريب  في حق  التقصير  إن هذا 
عليها،  متفق  استراتيجية  وفق  تبنيه  تم 
أخذ  عــدم  عــن  املــجــادلــة،  يقبل  ال  بما  ينم 
في  ــر  األم يستوجب  كما  بجدية،  األمـــور 
حضرت  فلو  االستراتيجيات،  هــذه  مثل 

والعزيمة،  بالهمة،  املقرونة  الجدية  هاتيك 
اتخذناه خيارا  الذي  التعريب  ثمار  لقطفنا 
البالغ،  لألسف  لكن  ــدارس،  وت توافق  بعد 
املأمولة،  البغية  تتحقق  لم  كذلك،  والحال 
األطباء  من  ــواج  وأف أفــواج  مثال  وهــا هي 
العقود  خـــالل  تــخــرجــت  ــد  ق والــطــبــيــبــات 
طبيبا  نجد  ولم  آنفا،  إليها  املشار  الثالثة 
العربية  باللغة  أطروحته  أعد  منهم  واحدا 
كتب  طبية  وصفة  نعاين  ولم  الفصيحة!! 
على  وقـــس  ــاد!!  الـــضـ بــلــغــة  مضمونها 
فبحوثهم  واملــهــنــدســات،  املهندسني  ــك  ذل
من  أنجزت  قد  وتصاميمهم،  ومشاريعهم 
أولها إلى آخرها باللغة الفرنسية، وكيف ال، 
وقد خضعوا في دراساتهم العليا للتكوين 
باللغة  التكوين  حساب  على  اللغة،  بتلك 
جهارا  ينطق  الشارع  هو  ها  بل  العربية، 
في  ذلك  ويتمثل  التعريب،  نتائج  بضعف 
اللوحات  على  العامية  للغة  املريح  التربع 
الكبرى، ونواصي  الساحات  في  اإلشهارية 
الرئيسية، حيث نابت نيابة تكاد  الشوارع 
الفصحى،  العربية  اللغة  عن  مطلقة  تكون 
جانب  إلــى  الفتا  حضورا  بذلك  وحضرت 
اإلفصاح  لغة  باتت  التي  الفرنسية،  اللغة 
عن هوية املحالت التجارية، واملهنية، بدءا 
إلى  ووصــوال  بالحالق،  مــرورا  البقال،  من 

كبريات املؤسسات االقتصادية!!
هذه  كــل  بعد  التعريب  إليه  آل  مــا  إن 
إلحاح:  في  التساؤل  يستدعي  السنوات، 
الــخــيــارات  ــع  م الــتــعــامــل  ينبغي  ــذا  أهــك
حساس  قطاع  في  خاصة  االستراتيجية، 
اسمه التعليم؟ فليكن لهذه املرحلة املفصلية 
ذوي  من  ونساء  رجال  تعليمنا،  حياة  في 
الطاقات، واملؤهالت، والعزائم التي ال تلني، 
غايتهم وضع خريطة طريق محكمة، هدفها 
على  والخروج  التعليمية،  األوضاع  تقويم 
الهنات  على  األصبع  بنتائج تضع  ضوئها 
األفضل،  الغد  إلى  التطلع  مع  والعثرات، 

واستشراف املستقبل األحسن.

العثماني
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أدخلوني غرفة العناية 
العملية  بــعــد  املـــركـــزة 
ــدة،  ــق ــع الـــجـــراحـــيـــة امل
ــاك لم  ــأسـ ربــطــونــي بـ
وقفت  عــدهــا،  أســتــطــع 
شــامــخــا أشــاهــد رأســي 
ــزازا  ــت ــي يــهــتــز اه ــام أم
عنيفا من الداخل، فرأيت 
رجــــا حــافــيــة تــخــرج 
مكسرة جمجمتي، فوقف 
القامة، قوي  شاب طويل 
النظرات  تبادلنا  البنية، 
ــة، فــخــرج  ــي ــح بـــــدون ت
حــامــا بــن يــديــه رزمــة 
التي  البوسطة  كنانيش 
 1983 سنة  أنقلها  كنت 
الحسنية  الــخــزانــة  مــن 
املــرحــوم  مــن  بترخيص 
الخطابي  العربي  محمد 
الخزانة  إلى  محافظها، 
الحظ  لنسخها..  العامة 
الغريب تغير مامح  هذا 
أستفسره  كأنني  وجهي، 
لي  فقال  مصيرها،  عــن 
أسأله:  أن  دون  مبتسما 

ــادي  »هـــاذ الــكــنــانــش غ
نــزولــهــم لــك مــن راســك، 
شي  يجعل  هلل  صــافــي 
 36 سكنوك  راهم  باركا، 
ديالهم  و»الفضل  سنة«، 
هوما  حيث  كبير،  عليه 
ويتحمل  يتقوى  خــاالوه 
الصعيبة،  العملية  هــاذ 
قوة  على  ليك  وحافظوا 

الذاكرة«.
بقية حديثه،  أسمع  لم 
ورائــي  والتفتت  تركته 
من  أتـــحـــرك  أن  دون 
ــوات  أصــ ألن  مــكــانــي، 
التي  الكبيرة  الحشود 
جعلتني  تصيح،  كانت 
ــذا الــيــوم  ــأن هـ أحـــس بـ
لـــيـــس عــــاديــــا، مــلــيــئ 
أصوات  والفرح،  بالفرج 
الجهات،  كل  من  تصلني 
ــال مــمــزوج  صـــراخ أطــف
الــبــريــئــة،  بضحكاتهم 
الـــتـــي تـــهـــز أعــمــاقــي 
إلــى أعــلــى الــســمــاوات، 
ــن، خرج  ــي رمــشــة ع وف

القد  مــربــوع  »مــخــزنــي« 
من بن األمواج البشرية 
الهرج  تــاركــا  املتدافعة 
معتمرا  خلفه،  واملـــرج 

محاطة  حــمــراء  شاشية 
برزة بيضاء وفوقية امللف 
األخــضــر، وقـــف أمــامــي 
بعدما دق األرض بعصاه 

مرات متكررة ومتسارعة 
وخاطبني  وزهو،  بعنف 
أجبته  ــت«،  ــ »أنـ ــا:  ــائ ق
»ييه  نــاهــرا:  رد  »أنـــا«، 
أنت، قالك موالي الحسن، 
نلمصاريف  هــم  تهز  مــا 
هو  راه  متاعك،  لــعــاج 
بكلشي«،  مكلفلك  الــلــي 
موالي  »شكون  جاوبتو: 
ساخرا  فقهقه  الحسن«؟ 
ــؤالـــي: »ســيــدنــا  مـــن سـ
البوسطة  صــاح  الــلــي 
السعيدة،  اللي نتا مازال 

خدام فيها«.
املخزني،  انصرف  ملا 
راجعت حساباتي، فتبن 
مــصــاريــف  ــل  كـ أن  ــي  لـ
ــي أؤديــــهــــا مــن  ــاجـ عـ
أختام  بصمات  مداخيل 
التي  ــخــزن،  امل بــوســطــة 
تفقد  وال  ــاشــى  ــت ت ال 
شـــرارتـــهـــا، ورحــــم هلل 
ــطــان  ــســل مـــبـــدعـــهـــا، ال
وأسكنه  األول  الحسن 

فسيح جناته.

ثالثة �صباب مغاربة يف القائمة الطويلة للق�صة الق�صرية »تلك الق�ص�ص«

احلكي عن عوامل جديدة
الأدب والفنون يف �صيدي بنور

الإ�صرائيلي اأفيخاي ي�صتفز امل�صريني
 بعزائه يف وفاة عزت اأبو عوف

● الخضر غيالن

أعلنت مسابقة »تلك القصص لإلبداع 
العربية،  القصيرة  للقصة  والترجمة«، 
النشر  فــضــاءات  »دار  تنظمها  الــتــي 
الصيني  واملوقع  األردنية،  والتوزيع« 
»تلك الكتب«، عن قائمتها الطويلة للدورة 
الثانية، التي شارك فيها قصاصون من 
العدد  بلغ  حيث  العربية،  الــدول  معظم 

اإلجمالي للمترشحن 2465.
وصوت على موقع »تلك الكتب«، في 
القسم الخاص بمسابقة »تلك القصص 

ألف   200 من  أكثر  والترجمة«،  لإلبداع 
قارئ، كما اختارت لجنة التحكيم، املكونة 
من كل من الناقد إبراهيم خليل، والقاص 
عيسى جابلي، والكاتب محمد العثمان، 
والــكــاتــب  ــان،  ــره ب محمد  ــروائـــي  والـ
مؤيد  والناقد  جابلي،  عيسى  والباحث 
والتي  اآلتية،  الطويلة  القائمة  البصام، 
من  الثاثن  دون  قاصا   20 تضمنت 
أعمارهم، ينتمون إلى البلدان العربية« 
العراق،  سوريا،  اليمن،  مصر،  املغرب، 

تونس، الجزائر، واألردن.

ــد بقي فــي هــذه الــائــحــة، ثاثة  وق
بقصة  حليفي  عاء  هم:  مغاربة  شباب 
»في انتظار شيء ما«، وحفصة سريدي 
بقصة »حنظلة«، ثم عماد حفظي بقصة 

»خطيئة مدمن«.

وسيتم اإلعان  عن القصص القصيرة 
العشر الفائزة بالقائمة القصيرة، خال 
اسم  عن  سيعلن  كما   ،2019 يوليوز 
شهر  بداية  في  األولــى  باملرتبة  الفائز 

أكتوبر املقبل.

ال�صلطان المولى الح�صن تكفل بم�صاريف عالجي!

أكـــــــــــــــدت 
املـــــطـــــربـــــة 
ــة  ــي ــان ــن ــب ــل ال
ــرم،  نـــجـــوى كـ
الخميس  يـــوم 
املــاضــي بــالــربــاط، أن 
تجديد  ــى  إل يحتاج  الفنان 
ومواكبة  املوسيقية  أنماطه 
الجديدة،  الغنائية  األلــوان 
مع  ــم  دائ تــواصــل  لتحقيق 

جمهوره.
وأشـــــــــــارت املــغــنــيــة 
ــال نـــدوة  الــلــبــنــانــيــة، خـ
ــار  ــ ــ ــي إط ــ ــ ــة ف ــيـ ــفـ ــحـ صـ
فعاليات  ــي  ف مــشــاركــتــهــا 
ملــهــرجــان   18 ـــ  ــ ال الــــــدورة 

أنها  إلــى   ،2019 »مــوازيــن« 
أغانيها  تجديد  دائما  تحاول 
واأللحان،  الكلمات  حيث  من 
تأسر  موسيقى  خلق  بغية 
ــاب، وذلـــك من  ــشــب قــلــوب ال
من  مقربة  على  البقاء  أجــل 
الجمهور وعدم ترك أية فجوة 

بينها وبن معجبيها.
امللقبة  النجمة  تخف  ولــم 
اللبنانية«  األغنية  بـ»شمس 
املغربية،  لألغنية  عشقها 
بلهجتها  الغناء  تفضل  لكنها 
ونوعها املوسيقي الذي تبدع 
»أنها  إلى  مشيرة  أكثر،  فيه 
أدائها  من  أكثر  واثقة  تكون 

عندما تغني بلهجتها«.

ــبــدع  تــحــت شــعــار »امل
ولسان  مجتمعه  ــرآة  مـ
االتــحــاد  ينظم  أمــتــه«، 
العام للمبدعن باملغرب، 
األول  الدولي  مهرجانه 
العرش  بعيد  احتفاء 
ــرى  ــذك ــل وتــخــلــيــدا ل
الثانية لاتحاد، وذلك 
خال الفترة ما بن 5 
الجاري  يوليوز  و7 
بمدينة سيدي بنور.
هذه  وستتضمن 
من  العديد  ــدورة  ال
املوازية  األنشطة 
ــع  ــاب ــاء ط ــ ــف ــ إلض
الـــعـــاملـــيـــة عــلــى 
هـــذا املــهــرجــان، 
سيشهد  ــذي  ــ ال
ــد مــن  ــ ــدي ــ ــع ــ ال
الفنية  األنشطة 
والـــثـــقـــافـــيـــة، 

ــي مــعــرض  املــتــمــثــلــة فـ
للوحات تشكيلية وطنية ودولية، 
معرض للكتب وتوقيعات للكتاب 
واألدباء والشعراء املشاركن في 
الدورة، وسهرات فنية بمشاركة 

وفرق  فنانن 
الصعيد  على  معروفة 

مجموعة  رأسها  على  الوطني، 
ملشاهب.

جنوى كرم:
 »اأع�صق املو�صيقى املغربية لكني 

اأف�صل الغناء بلهجتي«

الحتضان  تمارة،  بمدينة  الهرهورة  جماعة  تستعد 
»سينما  السينمائي  مهرجانها  من  الرابعة  النسخة 
الشاطئ« الذي ستجري فعاليته بشاطئ سيدي العابد في 

الفترة املمتدة من 23 إلى 27 يوليوز الجاري.
وسيعرف املهرجان املنظم من طرف »الجمعية املغربية 
السينمائية  األفام  من  عدد  مشاركة  با حدود«،  للفنون 
من  بعدد  املهرجان  يحتفي  أن  املقرر  من  إذ  املغربية، 
الفنانن، كما سيشهد برنامجه تنظيم »ماستر كاس« في 

مجال اإلخراج والتصوير.

»�صينما ال�صاطئ« يف متارة

أفيخاي  يستفز  أخــــرى،  ــرة  مـ
الجيش  بــاســم  املــتــحــدث  ــي،  ــ أدرع
وذلك  العرب،  مشاعر  اإلسرائيلي، 
في  كـــ»دولــة«  إسرائيل  إقحام  عبر 
ــط، بــالــتــفــاعــل مع  ــ ــشــرق األوسـ ال
وفاة  عند  آخرها  كبير،  حــدث  أي 
عــوف،  أبــو  عــزت  املــصــري  الفنان 
الفنان  اليوم  »رحل عنا  حيث غرد: 
عن  أبو عوف  عزت  القدير  املصري 
عمر ناهز 71 عاما، حيث اشتهرت 
أعماله في إسرائيل وغيرها من دول 
املنطقة. نعزي الشعب املصري بهذا 
الفن  مايسترو  رحل  الغالي!  الفقد 

املصري.. وداعا يا دكتور«.
فكتب  املغردين  أفيخاي  واستفز 
أحدهم: »فنان مصري عربي وتوفاه 
هلل انت مال أمك؟«، وكتب آخر: »هلل 
فيخا؟!«،  يا  مالك  انت  لكن  يرحمه 
»متى  آخــر:  شخص  كتب  حن  في 
تعتذروا عن قتل األسرى املصرين 

في حرب 67؟«.



مرافعة  في  وبدأ  اإلشــارة  البارع  املحامي  التقط 
الظروف  تعداد  في  الجميع  تبكي  كــادت  قانونية 
النيابة  ممثل  زميلي  مرافعة  عدم  إن  وقال:  املخففة 
العامة في هذه القضية، واكتفاؤه بكلمتني )تطبيق 
القانون( على غير عادته، إشارة إلى هيئة املحكمة 
فيه  أحيي  ملوكلتي، جعلني  التخفيف  بطلبه ظروف 
رفقه بهذه املرأة التي ال تصمد براهني واقعتها أمام 
اتهاماته، وبذكاء كبير، استطاع أن يستغل استغالال 
مشروعا موقف القضاء الواقف واستدرار رأفة هيئة 
املحكمة التي متعت املتهمة بأقصى ظروف التخفيف 

ورفعت عنها حالة االعتقال. 
إلى  املشهورة   4 القاعة  من  الرئيسي  املمر  ومن 
الشرطة  مقدم  كان  الثمانينات،  بداية  في  مكتبي 
املتهمني،  يحرس  كــان  ــذي  ال الــشــرقــاوي،  املــرحــوم 
وأنا أحمل بذلتي، يعطيني التحية وبجانبه املتهمة 
عنها، وبإشارة،  مخفف  حكم  بصدور  املستبشرة 
ابتسم لها جميع من كان في بهو القاعة 4 املطل على 
ساحة املحكمة، استندت املتهمة على الشرفة ورفعت 
مبتسمة،  بتحيتي  وقامت  الشرطي  فعل  كما  يدها 
الهيئة  برئيس  إال  أشعر  ولم  االبتسامة  فبادلتها 
مرة  ألول  ويمازحني قائال:  كذلك  يبتسم  ــي  ورائ

أشاهد متهمة تحيي خصمها ممثل النيابة العامة.
الــيــوم، وعلى صفحات  راعــنــي  مــا  راعــنــي  وقــد 
املرأة  له  تتعرض  ما  يوميا،  االجتماعي  التواصل 
من سلوكات من طرف الرجل، وما خفي كان أعظم، 
هذا الرجل الذي ربما ملرض نفسي نتمنى له الشفاء 
منه، أو لتربية غير سوية في شخصيته، أو النحدار 
زائلة  سلطة  لتقلده  أو  عنده،  اإلتيكيت  قواعد  في 
من سلطات املال أو املنصب أو الصحة أو الرئاسة 
على املرأة، يتعامل معها كرجل ندا للند، في حني أن 
ديننا الحنيف يتعامل معها كقارورة من زجاج يجب 
الخوف على انكسارها املادي واملعنوي، كيفما كان 
هذا الرجل زوجا أو صديقا أو مشغال أو رئيسا أو 
أو  وردة  إهداء  أو  يدها  تقبيل  وما  معها،  متعامال 
عطر إليها، إال مظهر حضاري من مظاهر الحضارة.

وأذكر أن بعض الزمالء القضاة بلغوني يوما من 
بصهرته  يهتم  بأنه  الزمالء  أحد  على  الفكاهة  أجل 
أكثر من زوجته، فأجبتهم بأن تصرف زميلنا مظهر 
»الحضارة«،  نسميه  والزلنا  الحضارة،  مظاهر  من 
رئيس  بأن  ذلك  وعللت  به،  يعتز  الذي  االسم  وهو 
املجامع  وفي  أوباما،  األمريكية  املتحدة  الواليات 
هي  والتي  وبتربيتها  بزوجته  يشيد  الرسمية، 

منبثقة من تربية والدتها.
فالزجاج الذي صنعت منه القارورة أحق باالحترام 
والرجل  ــارورة،  ــق ال سالمة  واستجالب  والتقدير 
القارورة،  السوي مبنى ومعنى، هو الذي تشعر به 
إنه فعال ذلك الرجل املحافظ عليها حتى في لحظات 
غضبه وفراقه ومخاصمته، بل هو ما قرأت للكاتبة 
ديزل  فــان  الفنان  عن  مستغانمي  أحــالم  واألديــبــة 
))املمثل  قالت:  حيث  طليقته،  مع  الرائعة  وقصته 
3 سنوات، لكن  فان ديزل انفصل عن شريكة حياته 
عندما انفصلوا لم يخرجها من بيته، فقد خاف عليها 
أن تعيش في مستوى أقل، فـترك لها املنزل الزوجي 
وذهب ليعيش في مكان قريب منها. ليس فقط هذا، 
بل كان يرسل لها أسبوعيا مصاريف لها والبنتها، 
والهاتف  األنترنيت  فواتير  كافة  لتسديد  باإلضافة 
أي  تتدخل  أن  تماما  ورفــض  شهريا،  والكهرباء 
وسيلة إعالمية بينهم أو تنشر شيئا عن انفصالهم. 
أثناء  حــادث  لها  حصل  شريكته  ســنــوات،   3 بعد 
تصوير،  في جلسة  وكان  تسوق  رحلة  من  رجوعها 
وفي لحظة وصول الخبر إليه، قطع التصوير وذهب 
إلى املستشفى ووقف بجانبها وتبرع لها بدمه ألنها 
رجعا  شريكته  تعافت  وعندما  للدم،  بحاجة  كانت 

لبعضهما((.
بقلوب  محبني  معا  نعيش  أن  ــا  إم الــخــالصــة: 
بيننا  يبقى  لكن  ننفصل،  أو  ومتواضعني،  صافية 
الحب واالحترام ونحافظ على ذكرياتنا الغالية معا، 
ونحترم بعضنا البعض مهما حدث.. أن نفهم ما هو 

الحب الحقيقي، وما هي التضحية اإلنسانية.
فعال، يجب أن نتعامل مع القارورة كما كان يتعامل 
معها األنبياء واملرسلون وامللوك والرؤساء واألدباء 
واألمراض  النقص  عقد  جانبا  ندع  وأن  والشعراء، 
املستشرية في بعض الثقافات البئيسة، ونفرق بني 
ما اقترفته وبني كونها قارورة يجب أن نتعامل معها 
وإتيكيت  سليم،  وسلوك  كبيرة  وعناية  شديد  بحذر 
علنا  الــقــارورة،  تلك  من  املنبعث  العطر  رقي  راقــي 
نستمتع بنفحاته في وقت اندثرت فيه قيم الشعور 

بالجمال والوفاء للقيم الجميلة والراقية.
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فريال  املغربية  الحسناء  توجت 
بلقب   املــغــرب،  جمال  ملكة  الــزيــاري، 
لعام  العرب  جمال  ملكة   »Miss Arab«

متفوقة  لبنان،  في  أقيم  والــذي   ،2019
على عدد كبير من الحسناوات من كافة 

أنحاء الوطن العربي.
املسابقة،  فــي  مشاركتها  ــول  وحـ
التي  املنافسة  الزياري بأجواء  أشادت 
»كان  موضحة:  املشاركات،  بني  دارت 
هناك عدد كبير من املشاركات من أنحاء 
مختلفة من الوطن العربي، وتواجدت 
املشاركات من العراق وسوريا ولبنان 
والجزائر وتونس واألردن والخليج 
تدريب  ــواء  أجـ وعشنا  الــعــربــي، 

ممتعة للغاية«.
املنافسة  ــواء  ــ »أج وتــابــعــت: 
كانت صعبة جدا بني املتسابقات 
شديدة  املنافسة  وكانت  العربيات، 
التحدي  روح  رافقتها  كبيرة،  درجة  إلى 

املنافسة  أجــواء  زينت  التي  والحماسة، 
فترة  أثــنــاء  املتسابقات  بــني  الشريفة 
األجواء  تشهد  ولم  والتدريب،  التحضير 

أية مشاحنات أو مواقف سلبية«.
أثناء  عاشتها  الــتــي  املــشــاعــر  وعــن 
لحظات التتويج، قالت فريال أنها عاشت 
الجو سابقا، لكن املشاعر كانت أقوى في 
هذه  »عشت  وأردفـــت:  األخير،  تتويجها 
أولى  كوصيفة  توجت  عندما  اللحظات 
مللكة جمال املغرب، لكن هذه املرة، الفرحة 
تماما،  مختلفا  كان  والشعور  أكبر  كانت 
ال  بشكل  تغير  والشعور  امللكة  أنا  فاآلن، 
يوصف«، واختتمت كالمها بالتأكيد على 
أهمية اقتران جمال الشكل بجمال الروح، 
مشيرة إلى أن »الجمال مفيد كثيرا، لكنه 
يقترن  لم  ما  لصاحبه  شــيء  أي  يقدم  ال 
الذي  هو  ــروح  ال فجمال  ــروح،  ال بجمال 
يعطي اإلنسان الشعبية ويكسبه انطباعا 

رائعا ومحبة الناس«.

املغربية فريال الزياري تتوج بلقب 
ملكة جمال العرب لعام 2019 

10 دول من خمتلف القارات
 يف مهرجان ال�ضينما بالدار البي�ضاء

حكومة جبل طارق الربيطانية ت�ضدر 
عملة ورقية حتمل �ضورة طارق بن زياد

أعـــلـــن مــنــظــمــو 
السينما  »مهرجان 

ــدار  ــال ــة ب ــن ــدي وامل
أن  ــاء«،  ــضـ ــيـ ــبـ الـ
دورتـــــه الــثــانــيــة 
ــد  فــي  ــق ــع ــن ســت
املمتدة  الــفــتــرة 
و28   24 بني  ما 
 ،2019 شتنبر 
هذه  وستعرف 
تنظيم  ــدورة  الـ
مسابقة رسمية 
للفيلم الروائي 
الـــــطـــــويـــــل 
الـــــــدولـــــــي 
بـــمـــشـــاركـــة 
 10 من  أكثر 

دول من مختلف القارات، 
ــدوات  ون القصير،  للفيلم  جهوية  ومسابقة 

وورشات تكوينية وتكريمات.
الجامعة  تنظمه  واملدينة،  السينما  فمهرجان  للتذكير، 
جهة  مجلس  مع  بشراكة  السينمائية  لألندية  الوطنية 

الدار البيضاء سطات.

املهرجان الإفريقي للفنون ال�ضعبية
بمناسبة الذكرى العشرين لعيد 
جمعية  تعتزم  املجيد،  الــعــرش 
للفنون  ــي  ــق ــري اإلف ــرجــان  ــه امل
املجتمع  وبمعية  الشعبية 
دولــة،   38 لـ  اإلفريقي  املدني 
املجتمع  من  وفــود  وبحضور 
جميع  مــن  املــغــربــي  املــدنــي 
مع  وبشراكة  اململكة،  جهات 
ألكــاديــر  الجماعي  املجلس 
للسياحة  الجهوي  واملجلس 
ماسة  ســوس  جهة  ومجلس 
ــة أكــاديــر  ــال ومــجــلــس عــم
من  وبـــدعـــم  إداوتـــــنـــــان، 
ماسة  ســـوس  جــهــة  واليـــة 
ومــجــمــوعــة مــن الــشــركــاء 
والخواص،  املؤسساتيني 
الخامسة  ــدورة  ــ ال تنظيم 
ــي  ــق ــري ــمــهــرجــان اإلف ــل ل
وذلك  الشعبية،  للفنون 

من 24 يوليوز إلى 4 غشت 
2019 بمدينة أكادير، تحت شعار: 
الوحدة  أجل  من  الطبول  »حــوار 

وسيلة  والتضامن«، باعتباره 
الثقافات  مختلف  بني  للتواصل 

اإلفريقية، وفرصة سانحة لساكنة 
متميزة  ببرمجة  املدينة،  وزوار 

لــــــهــــــذه 
مشاركة  ستعرف  التي  التظاهرة 
عدة دول شقيقة من إفريقيا جنوب 

الصحراء.  

أصــــدرت حــكــومــة جــبــل طــارق 
البريطانية، عملة ورقية جديدة من 
فئة خمسة جنيه إسترليني، تحمل 
صورة القائد املسلم طارق بن زياد 
تاريخ  رمــوز  من  كرمز  هلل،  رحمه 
جنوب  إلــى  اإلســـالم  حمل  العالم 
ــذي وطــئــت قــدمــاه  ــا، وال ــي ــان إســب
صخرة جبل طارق عام 92 للهجرة، 
ولذلك  لألندلس،  فتحه  بداية  في 
تظهر  حيث  باسمه،  الجبل  سمي 
النقدية،  الــورقــة  وجــه  يمني  على 
صورة طارق بن زياد حامال سيفه، 
وفي الخلفية قوس إسالمي، ونجمة 
خماسية، وأسفل الصورة اسم طارق 
وعلى  الالتينية،  باألحرف  زياد  بن 

يسار العملة، القلعة اإلسالمية ذات 
واملوجودة  القديم  املعماري  الطابع 
التي  البريطانية،  املقاطعة  فــي 
من  بالرغم  إسبانيا،  بها  تطالب 
القرن  خالل  رسميا  عنها  تنازلها 

الخامس عشر امليالدي.
ويلقي هذا اإلصدار املالي، الضوء 
ــاالت املــغــرب  ــ ــرز رج عــلــى أحـــد أبـ
كله،  التاريخ  عبر  األفذاذ  اإلسالمي 
القائد الكبير  هــذا  استطاع  حيث 
رجاله  من  قلة  زياد، ومع  بن  طارق 
لنشر  األنـــدلـــس  فــتــح  ــوده،  ــنـ وجـ
الدولة  جيوش  هزيمة  بعد  اإلسالم 
القوطية، خالل الحكم اإلسالمي في 

املغرب.



 

فيها  تــســابــق  فــرصــة  أصــيــلــة، 
فشل  تحليل  في  مفكرون  أقطاب 
الديمقراطية في كثير من الحاالت، 
سميرة  بحرينية،  عاملة  وقالت 
رجب: ))إنه من املضحك احلديث 
يف  الدميقراطية  ممــارســة  عــن 
الوطن العربي((، وأعطت نماذج 
للديمقراطية الصينية واملاليزية، 
استطاعت  الــتــي  والــيــابــانــيــة، 
تبني  دون  ــار  ــ االزده تحقق  أن 
ــة)...(،  ــيـ األوروبـ الديمقراطية 
املغرب  في  امللكي  التفويض  ألن 
ما  أعطى  الــنــفــوذ،  ملسؤوليات 
السلبية،  الــنــتــائــج  ــن  م يكفي 

املخيبة لآلمال.
وضعية  في  مثال  تعمقنا  ولو 
نموذج حكم املغرب ثالثني عاما، 
إدريس  النفوذ، ويسمى  أوج  في 
بمجرد  أنـــه  وكــيــف  ــبــصــري،  ال
حقائبه  جمع  مهامه،  عن  توقيفه 
فيها  ليعيش  بفرنسا،  والتحق 
األمر  أن  الكتشفنا  فيها،  ويموت 
يتعلق بنموذج سلمه امللك الحسن 
املــغــرب،  حكم  مفاتيح  الــثــانــي 
رمى  مهامه،  من  طــرده  وبمجرد 
تلك املفاتيح، ورمى معها املغرب 
سلمهم  ممن  الكثيرين  مثل  كله، 
امللك جزءا من نفوذه، فعملوا ما 
أو  قبلهم  البصري  إدريس  عمله 
بعدهم)...(، كما أن تفويض امللك 
كان  والتسيير،  الحكم  مقاليد 

بعض  ولنراجع  النتائج،  سلبي 
النماذج:

البصري  ــس  إدريـ يسبق  ــم  أل
املسؤوليات  تحمل  آخر  شخص 
املحيط  في  والتجارية  الحكومية 
امللكي، كان يسمى مراد الشريف، 
وقد أجمع كل املتعاملني معه على 
يسمي  كملك،  يتصرف  كــان  أنــه 
االسم  الــثــانــي)...(،  مــراد  نفسه 
أحد  على  التاريخ  أطلقه  ــذي  ال
مــراد  فكان  العثمانيني،  املــلــوك 
الشريف هذا، يتصرف بالعجرفة 
السلطانية، التي لم يقبل زوالها.. 
فهاجر املغرب هو أيضا، لينضم 
إلى سجل األقطاب الذين تحولوا 
ــني فـــي الــخــارج  ــارض ــع ــى م ــ إل
باألموال التي حصلوا عليها من 

الداخل؟
وتعتبر ظاهرة قدماء املفوضني 
ــن الــقــصــر، والــذيــن  املــقــربــني م
أنهم  املقتضبة،  البالغات  نشرت 
رجال الثقة امللكية ليشكلوا لغاية 
هذه األيام، حشدا من املهاجرين 
املغاربة)...( الذين ال يبحثون عن 
شغل، وإنما كل واحد منهم هيمن 
على جزء من الثروة املقدسة)...(، 
ال تستطيع حتى أجهزة املخابرات 
أو  منهم  ــراب  ــتـ االقـ األجــنــبــيــة 
على  لالطالع  تفاديا  محاسبتهم، 
ولوائح  ملفاتهم)...(  جزئيات 
بالرئيس  بدءا  طويلة،  أسمائهم 
زين  السياحي،  للقرض  السابق 

الـــذي أطلقت  الــزاهــدي،  الــديــن 
العقاري  القرض  في  ــدي  األي له 
اضطر  والــذي  والسياحي)...(، 
البوليس  تجاه  نفسه  عن  للدفاع 
بـــأن بنكه  لــيــصــرح  الــفــرنــســي، 
نتيجة  للخسارة  تعرض  الكبير، 
لفائدة  الــعــلــيــا)...(  الــتــدخــالت 

بعض املحظيني..
ــا،  وقــطــب الــبــنــك الــكــبــيــر، وف
أن  بعد  ــذي  ال الــودغــيــري،  خالد 
الكبرى في تفويت  حقق الصفقة 
من  أكبر  أصبح  الــوفــا)...(،  بنك 
عندما  حتى  يتابع،  أو  يطرد  أن 
السعودية،  األبناك  إحدى  وظفته 
ــاده،  ــع إب بتعليمات  لتتوصل 

عنوانا عن نصيبه من الغضب..
من  الكبار  صــراع  إطــار  وفــي 
األكـــبـــر، يدخل  املــصــالــح  ــل  أجـ
املاجدي،  منير  الخاص  الكاتب 

بن  حسن  نائبه  مــع  ــراع  ص فــي 
إلى  ــدوره  بـ التجأ  الـــذي  هــمــو، 
الشائعات  كل  لتصبح  الخارج، 
التي تربطه باملاليير، صعبة عن 

التكذيب.
وكان املغرب قد عانى منذ أيام 
ثقة  رجــل  مــع  الــثــانــي،  الحسن 
املنظري  هشام  الثاني،  الحسن 
املقربني  مــن  يعتبره  كــان  ــذي  ال
بجواز  تــزويــده  لــدرجــة  الكبار، 
امللكي  الــطــابــع  يــحــمــل  ــاص  خـ
أن  قبل  خـــاص،  مستشار  بأنه 
الــثــروة  مــن  جـــزء  عــلــى  يهيمن 
امللكية  الهيأة  وتنشغل  امللكية، 
في  اشتراها  التي  بالصفحات 
األمريكية  بوسط«  الـ»واشنطن 
انتقاما  ليستعملها   1999 سنة 
من نظام تربى في أحضانه، قبل 
أن يعتقل في السجون األمريكية 
السجن  إلــى  ينقل  ثــم  بميامي، 
سجنه  فــي  ليتعرف  الفرنسي، 
روســي  مــواطــن  على  الفرنسي 
هو  أنه  تأكد  ثقته،  رجل  أصبح 
إحــدى  فــي  بتصفيته  قــام  الــذي 
بالرصاص،  اإلسبانية  العمارات 
الشبه  املسلسالت  هــذه  لتكون 
األهمية  صــغــيــرة  سينمائية، 
بالنسبة للكاتب الخاص للحسن 
الذي  فــرج،  الفتاح  عبد  الثاني، 
هــيــمــن عــلــى أجــــزاء هــامــة من 
أن  قبل  الــثــانــي  الحسن  ــروة  ثـ
يلتحق بزوجته في أملانيا، ويعد 

الصحفيني بأنه سيحكي لهم)...( 
في  هناك  اختطفه  املوت  أن  لوال 

سنة 2005.
لإلخوة  آخــر  بنموذج  مـــرورا 
التونسيني، بوريكات، وقد عرفوا 
هم أيضا كيف يخترقون األجهزة 
املواقع  واحــتــالل  الــكــبــرى)...(، 
األساسية في أجهزة النظام)...( 
أقطاب  إلــى  يتحولوا  أن  قبل 
للمعارضة، علي بوريكات وأخوه 
الــثــالــث، وإلــى  يــزيــد، واألخ  بــا 
القصر  لخبايا  بالكتب  ناشرين 
ليكون صاحب كتاب  امللكي)...(، 
أول  بوريكات،  علي  »تازمامرت«، 
بال  على  يخطر  يكن  لم  ملا  ناشر 

أحد.
ساركوزي  الرئيس  عبور  وكان 
فرصة  الفرنسية،  الدولة  لرئاسة 
لوضع املغرب كل ثقته وتفويضه.

الحليف ساركوزي، وزبانيته من 
األقطاب الذين توهم املغرب، أنهم 
ــد)...(،  األبـ إلــى  فرنسا  حاكموا 
كل  من  املغرب  سيحمون  وأنهم 
هذا  توشيح  تم  أن  فبعد  خطر، 
مغربي  ــام  وسـ بأكبر  الــرئــيــس 
إال  قديما  يعطى  مــا  عـــادة  ــان  ك
املغربي  السفير  ثم علق  لألمراء، 
الــســاهــل، وساما  ــس،  ــاري ب فــي 
وكــان  ــوزي،  ســارك لــوزيــر  ملكيا 
الــذي  فــالــس«،  »مانويل  يسمى 
مخزني  بتصريح  شــاكــرا  ــى  أدل
لصاحب  مــديــن  ــي  ــ ))إن قــائــال: 
يكتبها  لم  بصيغة  اجلــالــة((، 
مخزني مغربي من قبل، ثم يوشح 
بوسام  فــو«  »هورتو  آخــر  وزيــر 
أضخم تحت أنظار قطب آخر من 
واسمه  ساركوزي،  نظام  أقطاب 
»د س ك« الذي لم يستقر إال بعد 
توشيحه هو أيضا بوسام علوي، 
ميلو«  »شارل  آخر  مثل مستشار 
به  يحتفل  لم  عالي  ملكي  بوسام 
حكومته  طــردتــه  أن  بعد  كثيرا 
نفسها، حتى رئيس شركة »رونو 
نيسان« الذي نسمع أخباره هذه 
األيام وهو في السجن الياباني، 
على  حصل  غــصــن«،  ــوس  ــارل »ك
نصيبه من التشريف امللكي)...(، 
في  أخــطــاءه  املــغــرب  ليكتشف 
الرئيس  نــظــام  عــلــى  ــة  املــراهــن
الفرنسي ساركوزي، الذي انتهى، 
ليفاجأ املغرب برئاسة االشتراكي 

فرنسوا هولند، الذي دشن وزيره 
شيسون«  »كلود  الخارجية  في 
بدأها  للجزائر،  بــزيــارة  عــهــده 
في  عنه  نشر  الــذي  بتصريحه 
املغرب  ))إن  قــال:  حني  الجزائر 

انتهى((.
بمعنى أن امللك الراغب في حكم 
املغرب، يجب أن يعتمد على نفسه 
دون تفويض لحكمه، وال لنفوذه، 
ــاذة)...(،  ــفـ والـ الــشــاذة  ليعرف 
كل  في  فارضا حضوره  ويتدخل 
الحاالت، فهذا هو امللك، وإال فال، 
كان  الذي  الثاني  الحسن  بينما 
يملك ويحكم، دفع الثمن غاليا في 
كثير من الحاالت التي فوض فيها 
رجاله  من  للكثير  وثقته  حكمه 
واأليــام  التجارب  شهدت  الذين 

على غدرهم وخيانتهم.

لنبضات  املتفحصون  يــقــول 
الشعب املغربي، ومستوى حرارة 
هو  املؤكد  كــان  إذا  أنــه  عــروقــه، 
يخاف  كــان  املغربي  الشعب  أن 
هناك  فــإن  الثاني،  الحسن  مــن 
محمد  ولده  بأن  حاليا  إحساسا 
ــذي يخاف من  ال الــســادس، هــو 
ــرة غــيــر مــؤكــدة  ــاه الــشــعــب، ظ
للنقاش  قابلة  يــبــدو،  حسبما 
هو  املؤكد،  ألن  يظهر..  حسبما 

نجاحهم)...( َمن هم؟
على  الـــحـــصـــار  فـــي ضــــرب 
كــل من  الـــذي يصفه  املــلــك  ــذا  ه
بينما  مسالم،  رجل  بأنه  يقابله، 
الصحفي  املهني  الصعيد  على 
مضروبا  الحصار  يبقى  مثال، 
ــذي أطــاحــت به  ال كــجــدار برلني 
بني  عالقة  كل  على  ــام)...(،  ــ األي
امللك والصحفيني املغاربة، وحتى 
التجارب  تكشف  بينما  األجانب، 
القديمة بني امللوك والصحافة، أن 
فرصا  تبقى  الصحفية  الندوات 
امللك  يكشف  حيث  للمصارحة، 
كل  بني  ولو  مشاعره،  بعض  عن 
سؤال وجواب، ورحم هلل الرئيس 
قال  الــذي  »نيكسون«،  األمريكي 
في خضم الدور األمريكي في دعم 
ندعم  أن  ميكننا  ))ال  األنظمة: 
ملوكا ال يقدمون أي برهان على 

رغبتهم يف دعم أنفسهم((.
قدم  السادس  محمد  كــان  وإن 
في بدايات عهده نماذج كبرى من 
عدم رضاه على كل أساليب والده 
في  رغبته  وعلى  الثاني،  الحسن 
تغيير طريقة حكمه، فإن الصحفي 
الكبير »جان دانييل«، مدير مجلة 
بعدما  أوبسرفاتور«،  »لونوفيل 
قضى فترات طويلة في استكناه 
الثاني،  الحسن  خليفة  خبايا 
بنتيجة  خــرج  الــســادس،  محمد 
ال  ــه  ))إن عنه:  وكتب  إيجابية، 
يكتفي بامللك، ويريد أن يحكم((، 
بينما املراجعة املتعمقة لتواريخ 
خمسة  منذ  الــعــلــويــني،  املــلــوك 
يملك  السلطان  أن  تكشف  قرون، 
ويحكم، وأن الذي يحتار بينهما، 
فإنه  لغيره،  الحكم  ويترك  يملك 
يأتي يوم يعجز فيه عن استرجاع 

الحكم من ذلك الغير.
الحاالت  من  كثير  في  والتعمق 
التي كان فيها النفوذ امللكي متروكا 
السلطاني،  املحيط  في  لألقطاب 
يكتشف  املــعــنــي،  السلطان  ــإن  ف
أن   - األوان  فـــوات  بعد  وربــمــا   -
هيمنت  حاالت  أنتجت  الوضعية 
الداخلية  الصورة  على  كارثيتها 

والخارجية لصاحب العرش.
بنجاح  يتعلق  األمــر  كان  وإذا 
ــلـــك لــلــحــكــم إلــى  تــفــويــض املـ
في  الحال  هو  كما  املؤسسات، 
ملكية  دول  عــدة  وفــي  إنجلترا، 
ــرى مــثــل إســبــانــيــا مــؤخــرا،  أخـ
الظروف  مراجعة  علينا  يحتم 
لتلك  والدستورية  الديمقراطية 
امللكيات الناجحة، فإن ذلك حصل 
الشعوب  تلك  معاناة  أعقاب  في 
السنني،  مئات  دامــت  حــروب  من 
ــام  ــي إســبــانــيــا أي وقـــد دامـــت ف
حرب  شكل  في  فرنكو  الجنرال 
دروســا،  كانت  وتــجــارب  أهلية، 
تعلمت فيها تلك الشعوب أصول 

الديمقراطية، كبديل حتمي.
وقد كانت إحدى الندوات التي 
عقدت مؤخرا باملغرب، في مدينة 
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قدميا كان ال�شعب يخاف من امللك
فهل اأ�شبح امللك اليوم يخاف من ال�شعب؟

مناذج الذين غدروا بامللك.. 
وغادروا املغرب

بقلـــــــم:
مصطفى العلوي

الملك الراغب في حكم المغرب، يجب أن 
يعتمد على نفسه دون تفويض لحكمه، وال 
لنفوذه، ليعرف الشاذة والفاذة)...( ويتدخل 

فارضا حضوره في كل الحاالت، فهذا هو 
الملك، وإال فال.


