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خطير جدا.. هذا التقرير 
الذي نشرته «جون أفريك» 
لمنظمة  الحالية  الوضعية  عن 
وختمته  واإلحــســان»،  «العدل 
بقولها بأن منظمة «العدل واإلحسان» 
في  المؤمنين  أمير  ريادة  ((ترفض 
وهي  السادس))،  محمد  الملك  حق 
السالم  عبد  المرحوم  مؤسسة  تربط 
يس بالكثير من التنظيمات العالمية 
المشبوهة، الشيء الذي لم تعلن عنه 
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كواليس األخبار

 الرباط. األسبوع
سجلت األنشطة ا�لكية في استقبال عدد من السفراء األجانب الجدد، 
العربية  ا�ملكة  سفير  الجدد،  السفراء  ب�  من  كــان  أنــه  وا�ــودعــ�، 
يكون  أن  دون  الغريري،  سعد  بن  هللا  عبد  السيد  الجديد،  السعودية 

السفير السعودي السابق محيي الدين خوجة، من ب� ا�ودع�.
السعودية،  الحكومة  في  السابق  الوزير  هذا  غياب  أسباب  لتبقى 
مجهولة، بعد أن قضى كسفير في الرباط مدة قصيرة، جعلت أسباب 
هذه الحالة تبقى محط اهتمام كبير، ال يعرف ما إذا كانت لها عالقة 
خصوصا  السعودية،  ا�غربية  العالقات  عرفتها  التي  العابرة  باألزمة 
وأن الشاعر الكبير، السفير السعودي السابق، كان يطمح إلى تثم� 
العالقات ا�غربية السعودية، إال إذا كان انسحابه نتيجة أزمة داخلية في 

إطار غضبات ولي العهد السعودي، األمير بن سلمان.

صورة األسبوع
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السفري الجديد الغريري السفري الغائب خوجة

»≤jôaE’G OÉ–’G ‘ ΩÓµdG øe Üô¨ŸG ™æe

{z

 الرباط. األسبوع 
ــا  ــفـ وســــيــــربــــحــــون ألـ
في  أخرى  مليار  وسبعمائة 
زادوا  أن  بعد  ا�قبلة،  األيام 
فـــي أســـعـــار ا�ــحــروقــات، 
وبتأكيد من الوزير الداودي، 
اليوم�  في  زادوا  أن  بعد 
ثمن  في  درهم�  السابق�، 

كل لتر يبيعونه.
كـــان  إذا  ــا  ــ م ويـــجـــهـــل 
ضحايا  دفــع  هو  ا�قصود، 
ــزيــادات، إلــى تنظيم  هــذه ال
للبنزين(...)،  مقاطعة  عملية 
ا�واطنون  أصبح  أن  بعد 
ــع عشرة  دفـ عــن  عــاجــزيــن 
لتر تستهلكه  كل  في  دراهــم 
يركنون  وربما  سياراتهم، 
ويعوضونها  ســيــاراتــهــم 

بالدراجات.
إذا  مــا  أيــضــا،  يفهم  وال 
ــادة الغير  ــزي ال ــذه  كــانــت ه
ــمــان  مـــبـــررة، مـــادامـــت أث
الست�  تتعد  لــم  الــبــتــرول 
كانت  إذا  إال  للباريل،  دوالرا 
هذه الزيادة مجرد عقاب على 
التي أقامها  الكبرى  الضجة 
صـــنـــدوق ا�ــنــافــســة الـــذي 
طالب بتسقيف األثمان تحت 

مراقبة الدولة.
الــوزيــر  تصريح  أن  كما 
فكرة  بأن  ــداودي،  ال الوصي 
ا�ستغلة  الــشــركــات  إلـــزام 
بــإرجــاع  البنزين،  لتوزيع 
لهفوها  مليار  عشر  سبعة 
في الشهور ا�اضية، }مجرد 
ــارغz حسب تصريح  ف كــالم 
تسقيف  بأن  واعــدا  الوزير، 

األرباح سيتم في نهاية شهر 
مارس، وأنه بصدد التفاوض 
أجل  من  الشركات  هــذه  مع 

صيغة متوافق عليها(...).
وإذا كان أصحاب شركات 
أثمان  فــي  زادوا  الــتــوزيــع 
تفسير  أي  دون  الــبــنــزيــن 
سكوت  فإن  لألسباب،  علني 
الفوضى،  هــذه  عــن  الــدولــة 

يعترف  ــر  ــوزيـ الـ أن  رغـــم 
بــأنــهــم يــكــســبــون درهــمــ� 
يعتبر  يبيعونه،  لتر  كل  في 
عند  الشرائية  للطاقة  ضربا 
أن  يخشى  الذين  ا�واطن� 
يكون رد فعلهم هو الضربة 
يحتمها  التي  الحقيقية(...) 
ــادات على  ــزيـ وقـــع هـــذه الـ

جيوب ا�واطن�.

●  الرباط. األسبوع
ــال مـــصـــدر بــر�ــانــي  ــ ق
الحكومة،  أن  مطلع،  جــد 
الخميس  يــوم  بتصويتها 
اجتماعها  خــالل  ا�ــاضــي 
األسبوعي، على االتفاقيت� 
ــيــة  ــة ا�ــغــرب ــك ــل ــم بـــ� ا�
ــاد األوروبــــــــي،  ــ ــحـ ــ واالتـ
ا�تعلقت� با�جال الفالحي 
بعدما  البحري،  والصيد 
ــق لــبــر�ــان االتـــحـــاد  ســب
عليهما  ا�صادقة  األوروبي 
تكون  أعــضــائــه،  بأغلبية 
الحكومة قد اتجهت رسميا 
إلى دعوة البر�ان لالجتماع 
بدوره استثناءا، للمصادقة 

على هات� االتفاقيت�.
ــه،  ــاف ا�ــصــدر ذات وأضـ
مصادقة  بعد  مباشرة  أنه 
تؤكد  ــي،  ــ األوربـ الــبــر�ــان 
ــدســتــور  ــرة فـــي ال ــســط ا�

ــرورة  ــ ــي عـــلـــى ضـ ــربـ ــغـ ا�ـ
ا�غربية  الحكومة  مصادقة 
عــلــى نــفــس االتــفــاقــيــة، ثم 
عليها  ا�صادقة  ــك،  ذل بعد 
الوزاري، قبل  داخل ا�جلس 
إحالتها على البر�ان ا�غربي 
عليهما،  للمصادقة  بغرفتيه 
بعد مناقشتهما مع الوزيرين 

تــعــديــل  دون  ا�ــعــنــيــ�، 
الــقــانــون  إذ  مضمونهما، 
للبر�اني�  يسمح  ا�غربي 
الدولية  االتفاقيات  بمناقشة 
مع  ــغــرب  ا� يوقعها  الــتــي 
األخرى،  واالتحادات  الــدول 
التصويت  إمــا  ذلــك،  وبعد 
عليها دون تعديل مضمونها، 

وإما رفضها.
يؤكد  السياق،  هذا  وفي 
مباشرة  أنه  ذاتــه،  ا�صدر 
في  االتفاقيت�  مــرور  بعد 
األيام  في  الوزاري  ا�جلس 
تدعو  ــة،  ــادم ــق ال القليلة 
البر�ان  العثماني  حكومة 
مرسوم  بواسطة  بغرفتيه 
لــالجــتــمــاع مــن جــديــد في 
ــر مـــــارس الـــجـــاري،  ــه ش
اللت�  االتفاقيت�  لتمرير 
كبيرا  انــتــصــارا  تشكالن 
الصعيد  ــى  عــل لــلــمــغــرب 
ــه  ــي صــراع األوروبــــــــي فـ
البوليساريو  جبهة  مــع 
يعترف  حيث  والــجــزائــر، 
األوروبـــي رسميا  االتــحــاد 
بمقتضى هات� االتفاقيت� 
بسيادة ا�غرب على أراضيه 
وعلى  الجنوبية،  باألقاليم 
والبحرية  الفالحية  ثرواته 

بهذه األقاليم.  
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صورة فريدة من أرشيف «األسبوع»، للملك محمد الخامس 
ووزيره َّـ االقتصاد، عبد الرحيم بوعبيد، وقد فاجأتهم أمطار 
الخري َّـ زمن الخري، واِّـلك والوزير يتقاسمان مظلة واحدة. 

●  الرباط. األسبوع
رغم مرور سنت� على مصادقة ا�غرب على قرار العودة إلى 
حضن االتحاد اإلفريقي، إال أنه الزال متأخرا في مسيرة االندماج 
في هياكله اإلدارية، ولم يعرف حتى الطاقم اإلداري ا�غربي الذي 

سيعمل داخل االتحاد اإلفريقي، لتسهيل مهمة الوفود ا�غربية.
ا�منوع  ا�غربي  الوفد  البوليساريو صور  مواقع  نقلت  وقد 
أن أحد  لوال  الفوضى،  إثارة  ا�تسبب في  باعتباره  الكالم،  من 
األعضاء ا�غاربة، سجلته كاميرات االتحاد اإلفريقي وهو يحتج 

على حرمانه من الحق في الكالم.
هو  ا�غربي،  الوفد  غضب  سبب  أن  أكــدت  ا�ــواقــع،  نفس 
تصريحات مفوض السلم واألمن باالتحاد اإلفريقي، الذي دعا 
الصحراء،  إلى  الخاص  ا�بعوث  جهود  لدعم  آلية  إنشاء  إلى 

هورست كوهلر.

الداودي



 الرباط. األسبوع 
الدولة  في  أو  الجزائر  في  ســواء 
التي تشبهها، مصر)..( أو عندنا في 
التشاؤم  مؤشرات  تواصل  املغرب، 
خط  فــي  ارتفاعها  املستقبل  إزاء 
تصاعدي، حيث لم يجد الوزير األول 
يستشهد  مــا  أويحيى  الــجــزائــري، 
املستقبل،  ضبابية  عن  للحديث  به 
فــي مــواجــهــة مــعــارضــي اســتــمــرار 
القول  ســوى  الحكم،  في  بوتفليقة 
ــأن »املــســيــرات فــي ســوريــا بــدأت  ب
بالورود وانتهت بالدم«، وهو مؤشر 
على انعدام األمن الذي يمهد لسقوط 
من  ينهل  كــام  أنــه  كما  األنــظــمــة، 
محبرة التشاؤم، الذي يجد عندنا هنا 
كام  في  وتفسيره  أصله  املغرب  في 
امللك الراحل الحسن الثاني، الذي بدا 
وكأنه يتوقع هذه الكوارث التي حلت 
بكل من سوريا وليبيا.. وغيرهما في 
إطار الربيع العربي، حيث قال بلغته 
الصارمة: ))أتكلم عن فترة من الزمن 
في الثاثني سنة املقبلة)...(، فكل من 
سولت له نفسه أن يمس هذا الكيان 
املغربي، فليعلم أنه سيكون الضحية 
األولى، مثل ذلك الذي أطاح بالسقف 
سقفا  يبني  أن  قبل  يظلله،  الـــذي 
املستقبل((  في  به  ليستظل  وطيدا 
)خطاب 20 غشت 1972/ عن كتاب 

الحسن الثاني امللك املظلوم(.
أول  وفاة  تعلن  الجزائر  هي  وها 
االحتجاجية  ــرات  املــســي ضــحــايــا 
على  مــؤشــر  وهــو  بوتفليقة،  ضــد 
يسبق  الــذي  األمني  االنفات  بداية 
موقف  ــرب  أغـ ويبقى  انــهــيــار،  كــل 
لشعارات  رفعهم  هــو  للمحتجني، 
تذكروا  وقد  مغربي،  هو  ما  كل  ضد 
واليات   4 حكمهم  الــذي  الرئيس  أن 
لهذا  »مروكية«..  أصول  من  متتالية، 
املحتجني  بعض  الــقــنــوات  سجلت 
املــروكــي..  »بوتفليقة  يـــرددون  وهــم 
مكاينش والية خامسة«، كما سجلت 
خاوة  والجيش  »الشعب  بأن  قولهم 
لتدخل  استباقي  كشعار  ــاوة«،  خــ
محتمل للجيش على غرار السيناريو 
السوري)..(، لم ال وقد تناقلت املواقع 
املطلعة، صورة عراب الثورات، هنري 
رفــقــة سعيد ســعــدي،  لــيــفــي، وهـــو 
الناشط باسم األمازيغية في الجزائر، 
وأحد منتظري الربيع األمازيغي)..(، 

وأمثاله كثيرون عندنا)..(.
تعليق  أي  اآلن  حتى  يصدر  ولــم 
رســمــي مــغــربــي عــمــا يــجــري في 
العيون  لكن  التوجس،  الجزائر، رغم 
تراقب  كلها  املغرب،  إلــى  مصر  من 
مـــا ســيــحــدث فـــي الـــجـــزائـــر، وقــد 
على  اإللكترونية  الــقــنــوات  عـــادت 
تحيي  و»الواتساب«..  »اليوتيوب«، 
طرائف امللك الراحل الحسن الثاني، 
في  الوضع  تــطــورات  مع  بالتزامن 
الجزائر، مثل قصة »العقدة« الدائمة 
بني املغرب من جهة، ومصر والجزائر 
القصة،  ــعــود  وت ثــانــيــة،  جــهــة  مــن 
القرن  من  الخمسينات  أواخــر  إلــى 
املصري  الرئيس  قام  املاضي، عندما 
جمال عبد الناصر بزيارة إلى اململكة 
الخامس  محمد  امللك  فأقام  املغربية 
الرئيس  شـــرف  عــلــى  عــشــاء  حــفــل 
األمير  قربه  يجلس  وكــان  املصري، 
موالي الحسن )امللك الراحل الحسن 
الرئيس  أن  الحــظ  عندما  الثاني(، 
املصري يجد صعوبة في تناول الديك 
وسكني،  شوكة  باستعمال  الرومي 
فقال له بفطنته املعروفة : ))ال أظن 

أن أكل الديك الرومي أصعب من قلب 
امللك فاروق((، وعندما اندلعت حرب 
»الرمال« بني املغرب والجزائر، استمر 
فأرسل  ومصر،  املغرب  بني  العداء 
 1000 حوالي  الناصر  عبد  جمال 
ضد  الجزائري  الجيش  لدعم  جندي 
وكان  العتاد،  إلى  باإلضافة  املغرب، 
مبارك،  حسني  الضابط  بينهم  من 
ملعرفة  املصري  الرئيس  أرسله  الذي 

أن  الجزائري، غير  الجيش  حاجيات 
الطائرة التي كانت تقله سقطت داخل 
توقيع  تم  وعندما  املغربي،  التراب 
عقب  الــجــزائــر،  مــع  الصلح  اتــفــاق 
دعوة  الثاني  الحسن  تلقى  الحرب، 
استقباله  في  فوجد  مصر،  لــزيــارة 
صغيرة  وطفلة  املــصــري  الــرئــيــس 
قدمت له باقة من الورود، عندها قال 
أقدم  بــدوري  ))أنــا  الثاني:  الحسن 
لك باقة من اللحوم الحية((، وكانت 
املصريني  الضباط  من  عــددا  الهدية 
ممن اعتقلوا في املغرب وعلى رأسهم 

حسني مبارك)..(.
املصري  الــرئــيــس  تــواجــد  قصة 
مبارك،  حسني  واملخلوع  السابق 
تفاصيلها  كشف  املــقــري،  دار  فــي 
الصحافي العلوي في كتابه »الحسن 
حكى  عندما  املظلوم«،  امللك  الثاني 
دار  غــرف  إحــدى  في  اعتقاله  قصة 
إبعاده  أوفقير  قــرر  بعدما  املــقــري، 

لكونه صحافيا،  املعتقلني،  باقي  عن 
ليقول في كتابه: ))اهتزت بي الغرفة 
في منتصف الليل، ليتم رمي مجموعة 
من كبار الضباط املصريني، الذين تم 
الرمال  حرب  انــدالع  خال  اعتقالهم 
بينهم  من  وكــان   ،)1963 )أكتوبر 
الطائرة  يقود  كــان  الــذي  الضابط 
الــذي  ــارك،  ــب م املــحــجــوزة، حسني 
سيصبح فيما بعد رئيسا ملصر، وهي 

جزئية رغم املراعاة التي كانت تمنع 
الضابط  أن  إال  ذكرها،  من  الصحف 
املغربي  الــضــابــط  اعتقلهم،  الـــذي 
في  مذكراته  كتب  العمري،  ــرزازي  ك
»األيام«  جريدة  مع  استجواب  شكل 
كيف  حكى   ،)2009 دجنبر   26(
جنبه  نزلت  هيليكوبتر  طــائــرة  أن 
الضابط  ونزل  الشواطر«،  »عني  في 
بلهجة  ليكلمني  ــارك  ــب م حسني 
قلت  العبادلة،  هاذي  رديئة:  فرنسية 
لتصدر  الشواطر،  عني  هــذي  ال  لــه: 
يوسف  الضابط  طــرف  من  األوامـــر 
أسلحتهم  ــا  وحــجــزن الـــجـــبـــاري، 
وجوازات سفرهم، ومن بينهم جواز 
حسني  يدعى  ــذي  ال الطائرة  ــان  رب
بالتنب  الهيليكوبتر  وغطينا  مبارك، 
االستكشاف  طائرات  تراها  ال  حتى 
لعامل  نسلمهم  أن  قبل  الجزائرية 
كتاب  )عن  الزياني((  حمو  املنطقة، 

»الحسن الثاني امللك املظلوم«(.

ــذي  ــوي، ال ــعــل ــاتــب، ال ــك نــفــس ال
ملحاولة  املحبوك  السيناريو  كشف 
كذب  األجــهــزة،  طــرف  مــن  تصفيته 
الرواية االتحادية عندما قال: ))ليس 
الفقيه  االتحاديان  قاله  ما  صحيحا 
في  الفرقاني  والحبيب  البصري 
فبراير   10 )عــدد  »املشعل«  جريدة 
أنهما تاقيا مع حسني  2011( من 
الــدار  ألنها  املــقــري،  دار  في  مبارك 

التي ال يلتقي فيها أحد مع أحد، ولو 
معزولة  غرفة  في  مسجونا  أكــن  لم 
معي  فيها  ســجــن  األول،  بــالــدور 
وتكلموا  معه،  ومن  مبارك،  حسني 
أن  عرفت  ملا  باملصرية،  بينهم  فيما 
ملصر،  املقبل  بالرئيس  يتعلق  األمر 
كتبه صحفي مصري  ما  إلى  إضافة 
آخر كان معتقا في دار املقري معنا، 
واسمه سعد زغلول فؤاد، في مذكراته 
»بنبركة إنسان العالم الثالث«، مثلما 
أن املحجوبي أحرضان، وكان وزيرا 
للدفاع، أكد أنه هو الذي رافق حسني 
مبارك ومن معه في الطائرة من مطار 
نقل  ومنها  ســا،  مطار  إلــى  وجــدة 
املعتقلون إلى دار املقري حيث قضوا 
الغرفة  في  بجانبي،  األولــى  ليلتهم 
التي أمر أوفقير أن أكون فيها، بعيدا 
عن باقي املعتقلني في تلك الليلة التي 
تم فيها تعذيب واستنطاق مجموعة 

اتحاديي مراكش((.
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ما خفي
كان  أعظم

ــغــش  ــات ال ــي ــل ــم اســتــفــحــال ع
القياسي  الرقم  سجل  والتزوير، 
في حالة موثقة أكادير، التي باعت 
من  ملجموعة  زبنائها  أحــد  عقار 
فجمعت  ــعــامــات)...(،  امل أغنياء 
إلى أمريكا. امرأة  مليارين وهربت 
أعطت  ألنها  السجن،  دخلت  أخرى 

شيكا بأربعة مايير.

لدعاة إلغاء الحكم باإلعدام، هذه 
التي  الفردية  املجازر  من  النماذج 
املغرب،  من  أطراف  عدة  في  تجري 
آخرها هذا الذي ذبح شابا في حي 
في  مرميا  وتركه  بمكناس،  البرج 

الشارع.

االستقال،  حزب  رئيس  تكليف 
الــرســالــة  بتسليم  بـــركـــة،  ــزار  ــ ن
املوريطاني  الرئيس  إلــى  امللكية 
وقد  باملعاني،  مليئة  العزيز،  عبد 
الرئيس  تسلم  عندما  املعنى،  ظهر 
مادام  امللكية،  الرسالة  املوريطاني 
املــوريــطــانــيــون يــعــتــبــرون حــزب 
باملواثيق  متشبثا  حزبا  االستقال 

التاريخية.

الصرف  مكتب  أن  كيف  عجيب 
أو  املغاربة  أن  اكتشف  املغربي، 
ــوا خمسة  هــرب ــة،  ــارب ــغ امل بــعــض 
أجــل شــراء  مــن  مــلــيــارا،  وسبعني 
ممتلكات في تركيا، علما بأن تركيا 
من  لكل  التركية  الجنسية  تعطي 

يشتري عقارا في تركيا.

سميرة  الــشــاعــرة  تكريم  خــال 
فراجي من طرف »النادي الجيراري« 
بفندق حسان في الرباط قبل أيام، 
الداخلية،  وزارة  مفتشة  جلست 
الطاولة  نفس  على  العدوي  زينب 
التي جلس فيها رئيس جهة الشرق 
إلى  باإلضافة  بعيوي،  النبي  عبد 

الشاعرة املكرمة.

إسبانيا،  اتــحــاديــو  ــف«  ــص »أن
ــة عــائــشــة الــكــرجــي في  ــحــادي االت
ــي الـــداخـــل«،  ــادي ــح مــواجــهــة »ات
للحزب  إقليمية  كاتبة  بانتخابها 
ــدد من  ــ ــا، وكــــان ع ــي ــان ــب ــي إس فـ
أن  بعد  هاجموها  قد  االتحاديني 
ربطوها بمهنة »الرقص«)..(، وكان 
أكبر منتقد لها، قد انتقل إلى حزب 

التجمع الوطني لألحرار.

أهــمــلــت الــقــنــاة الــثــانــيــة خــال 
احــتــفــالــهــا بـــالـــذكـــرى الــثــاثــني 
اإلعامية  عن  الحديث  إلطاقها، 
يتم  ولــم  ــاك،  مـ مليكة  املــتــمــيــزة 
أو صورة  بكلمة  استحضارها ولو 
واحدة، حسب ما نبه إليه الناشط 
الواحد  عبد  املدني،  املجتمع  في 

زيات.

بعد  املتتبعني،  بــعــض  فــوجــئ 
وهو  عثمون  الرحيم  عبد  ظهور 
البرملانية  للجمعية  نشاطا  يقدم 
تم  بينما  املــغــربــيــة،  ــة  ــيـ األوروبـ
في  مغربي  كسفير  مؤخرا  تعيينه 
دبلوماسي  مصدر  ليؤكد  بولونيا، 
يحصل  لم  عثمون  أن  لـ»األسبوع« 
بعد على موافقة الدولة املستضيفة، 
التقاليد  فــي  عـــادي  ــراء  إجـ ــو  وه
الدبلوماسية، حسب نفس املصدر.

تحت األضواء

»املروكي« وم�ؤ�صرات الت�صاوؤم بني املغرب وم�صر واجلزائر

عندما قارن احل�صن الثاين بني اإ�صقاط امللك فاروق 
واأكل الديك الرومي

حسني مباركامللك فاروق 

صورة تاريخية لجمال عبد الناصر يف ضيافة امللك محمد الخامس
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بالغ الدي�ان امللكي ي�ؤكد

 اأخبار »الأ�سب�ع«

الأذرع احلق�قية للدولة »تاأكل« بع�سها اأمام اأكرب هج�م على �س�رة املغرب يف اخلارج

●  الرباط. األسبوع
»يبدو أن الحرب الباردة 
السواء،  على  والساخنة 
التي تخوضها قيادة حزب 
األحرار مع حليفهم السابق 
واملعاصرة،  األصالة  حزب 
ال تقل خطورة وضراوة عن 
يخوضونها ضد  التي  تلك 
العدالة والتنمية في العلن« 
تجمعي،  قـــيـــادي  يــقــول 
ــاف بــأن قــيــادة  ــذي أضـ الـ
»البام«، بدأت فعال في شن 
قيادة  على  قوية  هجومات 
األحرار، وبدؤوا يتهمونهم 
جــدا،  خطيرة  بــاتــهــامــات 
ــى  ــي إل ــســع ــن قــبــيــل ال مـ
الداخل  من  »البام«  تفكيك 
الساحة  في  مكانته  وأخذ 
بعد  ــك  ــ وذل الــســيــاســيــة، 
مناضليه،  على  السيطرة 
فــعــال هناك  »أنـــه  ــدا  ــؤك م

ــى  ــة عــل ــ ــرك ــ ــع ــ م
الواقع  أرض 

يــخــوضــهــا 
ــع  ــجــم ــت ال
السترجاع 
ــه  ــانـ ــيـ أعـ

ومنتخبيه 
ــه  ــ ــادتـ ــ وقـ

الــجــهــويــن 
واملـــحـــلـــيـــن، 

وهذا حقه املطلق 
معهم  حـــوار  فتح  فــي 

مباشر  بشكل  إما  محليا، 
عبر  أو  حزبهم  قيادة  مع 

وسطاء«.
وأوضح املصدر ذاته، أن 
ما يقوم به األحرار حاليا، 
بعقد  اتــهــامــه  خـــالل  ــن  م
بمجموعة  جهوية  لقاءات 
مناضلي ومنتخبي وأعيان 

ــذيــن  »الـــبـــام« ال
يـــجـــمـــعـــون 
الـــــــنـــــــاس 
ألخـــنـــوش 
حصل  كما 
مدينة  فــي 
ــاون  ــشــ ــ ال
قــــــــبــــــــل 
أســبــوعــن، 
يــخــتــلــف  ال 
ــام بــه  ــ عـــمـــا قـ
قبل،  مــن  ــام«  ــب »ال
بنعدي  حسن  كــان  حن 
ـــ»الــجــرار«،  ل عــامــا  أمينا 
ومنتخبو  نواب  كان  حيث 
ــرار هــم من  ــ ــان األح ــي وأع
لقيادة  الــنــاس  يجمعون 
ليخطبوا  األصــالــة  حــزب 
 2008 ســـنـــوات  ــم  ــه ــي ف
حالل  هــذا  فهل  و2009.. 
على بنعدي »البام«.. حرام 

عــلــى أخــنــوش األحــــرار؟ 
يتساءل املصدر نفسه.

قيادات  من  عدد  وكانت 
حزب  هاجمت  قد  »الــبــام« 
ما  بسبب  مؤخرا،  األحرار 
أعيان  »ســرقــة  عنه  قــالــوا 
ومنتخبي البام« كما حصل 
أيت  واشتوكة  الشاون  في 
وأكــاديــر،  وتيزنيت  باها 
استقالة  عن  الحديث  بعد 
حزب  من  جماعية  وهجرة 
ومن  واملعاصرة  األصــالــة 
فــي اتجاه  ــرى  أحـــزاب أخ
ــرار، وهـــو ما  ــ حـــزب األحـ
ــعــض قــيــاديــي  أغــضــب ب
ــدأوا  ــ ــن ب ــذيـ ــام« الـ ــ ــب ــ »ال
حكيم  ــت  صــم ــهــمــون  ــت ي
العام،  أمينهم  بنشماس، 
ــع أخــنــوش  بــالــتــواطــئ م
ــب شــــراكــــات غــيــر  ــســب ب

مفهومة)..(.

الأحرار يف 2019 ينتقم�ن من »البام« يف 2008
وداعا الدكت�ر زكي مباركمن ح�سن بنعدي اإىل بن�سما�س

عندما منع »رئي�س احلك�مة« دخ�ل اأبناء ال�زراء اإىل املدار�س اخل�س��سية

ملاذا ل ياأخذ العثماين العربة من الي��سفي؟
●  الرباط. األسبوع

في الوقت الذي كان فيه قراء »األسبوع« 
الجريدة،  من  السابق  العدد  يتصفحون 
بالغ  نــزل  املــاضــي،  الخميس  يــوم  مساء 
انفردت  ما  مضمون  يؤكد  امللكي  للديوان 

به الجريدة في موضوع التكوين املهني.
أن  الجريدة  فيه  أكدت  الذي  الوقت  ففي 
القطاعات الحكومية املعنية بملف التكوين 
متكاملة  دراســة  وضع  عن  عاجزة  املهني 
حن  األخيرة،  امللكية  الغضبة  ضوء  على 
بن  املهني  التكوين  ملف  العثماني  قدم 
يدي ملك البالد، الذي وجده فارغا وأعاده 
الديوان  خبر  نزل  العثماني،  حكومة  إلى 
ملك  أن  يؤكد  الــيــوم،  نفس  مساء  امللكي 
»استكماال  املعنين  مــع  اجتمع  الــبــالد 
ما  أن  إلى  ملمحا  السابقن«،  لالجتماعن 

حملته الحكومة، لم يف بتطلعات امللك.
ــوع« فــي صباح  ــب وكــمــا انــفــردت »األس
ملك  بأن  امللكي،  الديوان  بالغ  يوم صدور 
»تشتغل  أن  الحكومة  من  ينتظر  البالد 
وتقدم  ومسؤولية،  بجدية  امللف  هذا  على 
العصر  لتطورات  متكاملة ومواكبة  دراسة 
بخطابات  مليئة  أوراق  مجموعة  وليس 
متطور  تعليمي  تصور  دون  الخشب  لغة 
اتجاه مجاالت  التكوين وذهابه في  لقطاع 
كالسيكية مثل امليكانيك والنجارة والبناء، 
وغيرها، دون انفتاح على عالم التكنولوجيا 
البالغ  سيكشف  الــعــصــر«،  ومتطلبات 
إلى  صريح،  بشكل  للحكومة  امللك  دعــوة 
التكوين  »اعتماد مقاربة واقعية في مجال 
األولويات  صارمة،  بكيفية  تحدد  املهني، 
وسوق  الوطني  االقتصاد  لحاجيات  وفقا 
وتطلعات  االجتماعية  واالنتظارات  الشغل 
الجريدة..  به  انفردت  ما  ويؤكد  املغاربة«، 

فهل يسقط هذا امللف حكومة العثماني؟

بنعدي

●  الرباط. األسبوع
ماذا حصل لصورة املغرب الحقوقية، 
املاضي  األســبــوع  خــالل  اهــتــزت  حتى 
األممية  اإلدانــة  من  الكبير  الحجم  بهذا 
والحقوقية العاملية؟ ووسط تعدد الرؤوس 
ينتظر  من  باملغرب،  الرسمية  الحقوقية 
على  األممية  للمواجهة  األخضر  الضوء 

هذا املستوى؟
حقوقي  مصدر  قال  السياق،  هذا  في 
جد مطلع، أن األزمة الحقوقية في املغرب 
الدولية،  التقارير  مضمون  ليس  اليوم، 
بل بسبب الطريقة والجهة التي ستتكفل 
الحقوقية  الــتــقــاريــر  هــذه  على  ــرد  بــال
الساخنة التي هاجمت املغرب، سواء من 

األمم املتحدة أو من منظمة العفو الدولية.
ــى أن هناك  ــه، إل ــار املــصــدر ذاتـ وأشـ
وفي  حكومية  أطــراف  من  مبطنا  اتهاما 
بحقوق  املكلف  الــدولــة  لوزير  السلطة 
لم  الـــذي  الــرمــيــد،  املصطفى  ــســان،  اإلن
يتفاعل بقوة وحماس وبمسؤولية كبيرة 
مع هذا الهجوم الحقوقي الذي يتعرض 

له املغرب.  
اليوم بن  أن خالفا حادا حاصل  ذلك 
املندوب  ومرؤوسه،  الرميد  الدولة  وزير 
الوزاري املكلف بحقوق اإلنسان الجديد، 
على  ــرد  ال طريقة  حــول  بنيوب،  شوقي 
من  منعها  كيفية  في  بل  التقارير،  هذه 
خالل العالقات الخاصة والحوار القبلي 
والرد على مالحظات هذه املنظمات قبل 

وأن  السيما  النهائية،  تقاريرها  إصــدار 
بنيوب يعلم جيدا خبايا املنظمات العاملية 
الحكومية وغير الحكومية بسبب تجربته 
في االشتغال معها، يوضح املصدر نفسه، 
التقارير  من  املزيد  صــدور  توقع  ــذي  ال
السلبية في حق املغرب، مضيفا أن العديد 
من األطراف داخل الدولة، غاضبة من ما 
سمته باالستراتيجية السطحية للحكومة 
انتظار  حيث  اإلنسان،  حقوق  مجال  في 
الساخنة في حق  التقارير  صدور ونشر 
لتتدخل  العاملي،  املستوى  على  املغرب 
الخلفي،  مصطفى  الوزير  عبر  الحكومة 
التقارير  هذه  تكذيب  في  تخصص  الذي 
واتهامها بالعداء للمغرب، حتى أصبحت 
جاهزة  املوضوعية«  تجنب  »لقد  الزمته 

للرد على كل تقرير.. فهل تكلف التقارير 
منصبه  الرميد  الخارجية  الحقوقية 

الوزاري؟
تتجه  واألنظار  التخوف  بدأ  ذلك،  إلى 
كذلك إلى الدور املستقبلي الذي يمكن أن 
اإلنسان،  لحقوق  الوطني  املجلس  يلعبه 
في ظل الرئيسة الجديدة أمينة بوعياش 
محدودية  اعتبار  على  املجال،  هــذا  في 
سلفها  عكس  على  الــدولــيــة،  عالقاتها 
األخطبوطية  العالقات  صاحب  اليزمي، 
داخل املنظمات الحكومية وغير الحكومية 
سابقا  عــامــا  كاتبا  بصفته  ــيــة،  ــدول ال
التي  الدولية لحقوق اإلنسان  للفيدرالية 
كانت تضم عشرات الجمعيات الحقوقية 

العاملية.

●  الرباط. األسبوع
أن  في حزب حكومي،  قيادي  قال 
التي  الخالفات  في  الرئيسي  السبب 
التعليم،  قانون  حــول  حاليا  تنشب 
الشعب  أبناء  تعليم  لغة  وبخاصة 
قائد  إلــى  باألساس  يرجع  املغربي، 
الرئيس  عهد  على  ســواء  الحكومة، 
الحالي، سعد  أو  كيران،  بن  السابق 

الدين  العثماني. 
أشار  الذي  ذاتــه،  وأوضح املصدر 
ــوط  كــبــيــرة على  ــود ضــغ إلـــى وجــ

العثماني لعقد اجتماع عاجل ملناقشة 
ــون اإلطــــار الــخــاص  ــان ــوع ق ــوض م
بالتعليم، لحل قضية اللغة كموضوع 
األغلبية  مكونات  بــن  حــاد  خالفي 
الحكومية، )أوضح( أن أمن عام حزب 
في الحكومة، أسر لبعض مقربيه أن 
املسؤول عن هذه األزمة املفتعلة، هو 
رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، 
في  النموذجي  القرار  يتخذ  لم  الذي 
وقته، والــذي كان من خالله سيبعث 
املغربي  الشعب  إلــى  قوية  برسائل 

كما فعل سلفه، الزعيم االتحادي عبد 
1998 حن  سنة  اليوسفي  الرحمان 

ترأس حكومة التناوب التوافقي. 
األمن  أن  ــه،  ذات املصدر  ــاف  وأض
العثماني  على  عــاب  املعني،  العام 
عدم اتخاذ قرار مماثل لليوسفي الذي 
»أخالقيا« منع وزراء حكومته  فرض 
في  أبنائهم  بتدريس   1998 سنة 
مــدارس  أو  الخصوصية،  ــدارس  املـ
البعثات األجنبية، في إشارة قوية منه 

إلى الشعب املغربي وأبنائه.

وزراء  جميع  عمل  فقد  وبالفعل، 
الوقت،  ــك  ذل فــي  اليوسفي  حكومة 
من  ألبنائهم  الــفــوري  السحب  على 
على  وإحالتهم  الخاصة  املؤسسات 
إعداديات وثانويات التعليم العمومي، 
رفضت  استقاللي  وزيــر  باستثناء 
زوجته قرار اليوسفي، فجعله يعيش 
في حرج كبير بن زمالئه قبل أن يطير 
من الحكومة، فلماذا لم يفعل العثماني 
هذا القرار في حق وزرائه وقادة حزبه؟ 

يتساءل نفس املصدر. 

يتقدم السيد محمد الحيان، الكاتب 
للمحافظة  الوطنية  العام للوكالة 
العقارية واملسح العقاري والخرائطية، 
والتقدير  واالمتنان  الشكر  بجزيل 
ونيابة  نفسه  عن  أصالة  والعرفان، 
عن جميع أفراد أسرته وعائلته، لكل 
من قدم له التعازي واملواساة في وفاة 
بن  بنت  العيد  املرحومة أم  والدته، 

حادة.
نسأل هلل تعالى أن يتغمدها بواسع 
إنه  جناته،  فسيح  ويسكنها  رحمته 
ولي  الدعاء،  سميع  وتعالى  سبحانه 

ذلك والقادر عليه.
إنا للـه وإنا إليه راجعون.

 �سكر على تعزية

صديقنا  الخلود،  دار  إلــى  غادرنا 
كان  أن  بعد  ــارك،  ــب م ــي  زك الــدكــتــور 
أبريل   19 عــدد  »األســبــوع«  اختار  قد 
وهــو  مــقــاالتــه،  آخـــر  لنشر   ،2018
لعب  ــد  وق صعبة،  صحية  حــالــة  فــي 
السياسي،  املسار  أدوارا مصيرية في 
املجاهد  تاريخ  فرض  بكتاباته  وتولى 
الحاضر  على  الخطابي  الكريم  عبد 
السياسي املغربي، وكان مقاله األخير 
»الخطابي  بعنوان:  »األســبــوع«  في 
العقيد  وعباس املساعدي في مذكرات 

ــطـــود«، ثــالثــة أقــطــاب  الــهــاشــمــي الـ
وخلدهم  املغرب،  تحرير  في  ساهموا 

الفقيد زكي مبارك بقلمه وكتبه.
وتكريما لروحه، نعيد في هذا العدد 
نشر هذا املوضوع، الكفيل بتخليد هذا 

القطب الخالد )انظر الصفحة 20(.
و»األسبوع« تتقدم بتعازيها الحارة 
إلى املغاربة جميعا، وإلى عائلة مبارك 
يشمله  أن  هلل  من  راجية  الصغيرة، 

بواسع رحمته.

اليوسفيالعثماني
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 الرباط. األسبوع
مطلع،  مصدر  من   zاألسبوع{ علمت 
االشتراكي،  االتحاد  في  القيادي�  أن 
الحبيب ا�الكي رئيس مجلس النواب، 
للحزب،  األول  الكاتب  لشكر  وإدريــس 
وبدعم من عزيز أخنوش زعيم األحرار، 
العثماني  الدين  سعد  على  يضغطان 
عاجل  اجتماع  لعقد  الحكومة،  رئيس 
ا�رة  هذه  للحسم  الحكومية  لألغلبية 
النواب  مجلس  رئــاســة  مــوضــوع  فــي 
خالل  انتخابها  أطــوار  ستجري  التي 

شهر أبريل القادم.
لشكر  أن  ذاتـــه،  ا�ــصــدر  وأوضـــح 
وا�الكي، يريدون انتزاع اعتراف رسمي 
من العثماني وحزب العدالة والتنمية، 
ــرشــح األغــلــبــيــة  ــكــي هـــو م ــال ــأن ا� بـ
الحكومية من اآلن، وذلك لتفادي ما وقع 
 zا�صباح{ تعمد  حيث   ،2017 خــالل 
على  التصويت  عــن  االمتناع  موقف 
بدعم  فاز  الذي  النواب،  مجلس  رئيس 
ــاصــرة رغــم  ــع ــوات األصــالــة وا� ــ أص
اختيار هذا األخير التموقع في صفوف 
قبل  أي  األولى،  اللحظة  منذ  ا�عارضة 

تشكيل حكومة العثماني أصال.
العثماني  أن  ذاتـــه،  ا�ــصــدر  وقــال 
اآلن،  من  االتحادي�  يواجه ضغط  بدأ 
لجعله أمام األمر الواقع ولقطع الطريق 
من  يفكر  قد  استباقية  عملية  أي  على 

في  والتنمية  الــعــدالــة  حــزب  خاللها 
تقديم مرشح له لرئاسة مجلس النواب 
إدريــس  إخـــوان  لذلك  يــروج  ــدأ  ب كما 
وا�الكي  لشكر  تحرك  حيث  األزمـــي، 
الشعبية  والحركة  ــرار  األح من  بدعم 

إلى  رسالة  لتوجيه  اآلن  من   zو}الــبــام
الخضوع،  }إمــا  مضمونها  العثماني 
من  واالستعداد  حكومته  نهاية  وإمــا 
الحالية  الحكومة  وحــل  للرحيل  اآلن 

.zواحتمال تشكيل حكومة جديدة
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اِّـالكي ولشكر

 الرباط. األسبوع
الحياة  تاريخ  في  نوعها  من  سابقة  في 
وبر�انيا،  حكوميا  ا�غربية،  السياسية 
بالجواب  العثماني،  حكومة  في  وزير  قام 
عبر  وقانوني،  دستوري  كتابي  سؤال  عن 
األمر  ويتعلق  العام،  للرأي  موجه  بــالغ 
الدكالي،  أنــس  التقدمي،  الصحة  بوزير 
الوطني  التجمع  بر�اني  له  وجهه  عندما 
موضوع  في  بايتاس،  مصطفى  لألحرار، 
التعي�  عملية  شابت  التي  }االخــتــالالت 
في ا�ناصب العليا بوزارة الصحة مركزيا 
 ،zالحزبي ا�عيار  على  واالعتماد  وجهويا 
مما أغضب قيادة حزب األحرار، التي تتهم 
عمل  وتبخيس  الدستور  بخرق  الدكالي 
البر�اني� في مراقبة عمل الحكومة، يقول 

مصدر مطلع.
وأوضح ا�صدر ذاته، أن هذا ا�وضوع، 
يتجه نحو خلق أزمة جديدة داخل أغلبية 
قيادة األحرار احتجت على  العثماني، ألن 
الوزير  تنبيه  بضرورة  الحكومة،  رئيس 
وقع  الذي  الدستوري  الخرق  إلى  الدكالي 
فيه، و}تعديه على حق السلطة التشريعية 
وإال  قانونيا،  الحكومة  عمل  مراقبة  في 
سيقومون بالتصعيد في حق وزراء التقدم 

 .zواالشتراكية
على  مكتوب  ببالغ  رد  قد  الوزير  وكان 
بايتاس،  وجهه  كتابي  ــؤال  س مضمون 
الـــوزارة  فيه  يتهم  أخــنــوش،  مــن  ا�ــقــرب 
بأن  الدكالي  رد  حيث  الحزبية،  با�حاباة 

تعتمد  }وزارتــــــــه 
مــعــيــار الــكــفــاءة 
ــة  ــيـ ــافـ ــفـ ــشـ والـ
واحــــــــتــــــــرام 
ــيـــات  ــقـــتـــضـ مـ

الــــــدســــــتــــــور 
في  ــ�  ــوانـ ــقـ والـ

ــ� داخـــل  ــي ــع ــت ال
مــــــنــــــاصــــــب 

ــة،  ــي ا�ــســؤول
ما  وأن 
ــروج،  ــ ي

مــــــجــــــرد 
حــــمــــلــــة 
 .zمغلوطة
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 الرباط. األسبوع

قال مصدر جد مطلع من قيادة األحرار، أن فريق 
يعيش  النواب،  بمجلس  لألحرار  الوطني  التجمع 
على صفيح ساخن بعدما رفع بعض قيادييه شعار 
}أ موال نوبةz في مناصب ا�سؤولية التي ستجدد 
بارزين  قيادي�  أن  ذلك  القادم،  أبريل  شهر  خالل 
بفريق التجمع، من قبيل القيادي محمد عبو، الوزير 
السابق في حكومة بن كيران، وعمدة سال السابق، 
رئاسة  سباق  رسميا  دخال  قد  األزرق،  نورالدين 
افتتاح  خالل  تتغير  أن  ا�نتظر  من  التي  الفريق 

البر�ان يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل القادم.
وأكد ا�صدر ذاته، أن كال من عبو واألزرق، شرعا 
في االتصال بصقور الحزب وبالقيادة الكالسيكية 
داخل األحرار، وبخاصة وزير العدل محمد أوجار 
والرياضة،  الشباب  وزير  العلمي  الطالبي  ورشيد 
�نحهما  أخــنــوش،  عزيز  على  الضغط  أجــل  مــن 
كرسي رئاسة الفريق، وإال تهديد القيادة الجديدة 

بالعصيان في مناطق نفوذها.

وأوضــح ا�صدر ذاتــه، أن تحركات كل من عبو 
راج وسط  بعدما  ارتفعت حدتها مباشرة  واألزرق 
عزيز   ،zالحمامة{ زعيم  أن  ــرار،  األحـ البر�اني� 
بحي  الــحــزب  مقر  عــن  دائــمــا  الغائب  أخــنــوش، 
التجمع  فريق  رئاسة  منح  إلــى  يتجه  الــريــاض، 
الشاب  البر�اني  ثقته،  لرجل  ــى،  األولـ بالغرفة 
مصطفى بايتاس، الذي منحه من قبل منصب مدير 
مقر الحزب، ضدا على صقور الحزب الذين كانوا 

يقترحون القيادات العاطلة لتولي هذا ا�نصب، من 
قبيل �داسني وبيرو وغيرهما.

الدستوريون  النواب  يتجه  آخــر،  سياق  وفــي 
رسميا إلى فك االرتباط البر�اني مع حزب األحرار، 
 zالسيما بعد الخرجة األخيرة لقيادي� في }الحصان
وذلك   ،zالحمامة{ بحزب  عالقتهم  لتقييم  يدعون 
بالتوجه نحو  أخنوش  كرد على تصريحات عزيز 

انتخابات 2021 بشكل منفرد.

؟

صورة وتعليق

 الرباط. األسبوع
تعديل  عــن  الحديث  ــاد  ع مفاجئ،  بشكل 
دستور 2011 للساحة السياسية ا�غربية بقوة 
دخوله حيز  على  يمر  لم  أنه  رغم  األيــام،  هذه 

التطبيق إال ثماني سنوات.
أي  حـــدوث  استبعد  مطلع،  جــد  مــســؤول 
أسباب  لعدة  جهة،  من  الدستور،  في  تعديل 
موضوعية وقانونية وحتى سياسية، أولها أن 
الحديث عن تعديل الدستور في الوقت الراهن، 
خلقته  ونقاش  محض،  إعالمي  موضوع  هو 
أي  من  يطرح  ولم  فقط،  اإللكترونية  ا�واقع 
حزب سياسي وال من أي تكتل سياسي كما كان 
في عهد الكتلة الديمقراطية، بل لم تطرحه أي 
البر�ان،  أو  الحكومة  سواء  دستورية،  سلطة 
ولم يرد في أي تلميح من ا�ؤسسة ا�لكية، ومن 
تعديل  أي  ذاته  ا�سؤول  استبعد  ثانية،  جهة 
الذي   ،47 للدستور وبخاصة موضوع الفصل 
رئيس  تعي�  ومسطرة  وشروط  طريقة  يحدد 
الحكومة  رئيس  منصب  أن  حيث  الحكومة، 
بقوة  وا�طروح  للنقاش،  مطروح  غير  حاليا 
دستوري،  وليس  حكومي  تعديل  هو  اليوم، 
منظم  الحكومة)  رئيس  (تعي�  ا�جال  وهذا 
تنظيمية  إشكاالت  أي  يطرح  وال  الدستور  في 

أو دستورية.
كما أكد ا�صدر ذاته، أنه حتى فرضية تعديل 
الفصل 47 من أجل تهييء األرضية الدستورية 
لالنتخابات ا�قبلة، فإن اإلشكال غير مطروح، 
على  يتوفر  الحالية،  بصيغته   47 الفصل  ألن 
في  األول  الحزب  فشل  حالة  في  أخرى  حلول 
تشكيل الحكومة ا�قبلة، وهذا أمر حسمه بالغ 
حالة  في  كيران  بن  أقال  الذي  ا�لكي  الديوان 
هذا  أن  القصر  بيان  قــال  حيث   ،zالبلوكاج{
الخيار هو جزء من خيارات أخرى تبقى في يد 
ا�لك، بمعنى أن الفصل ا�عني، يوفر حلوال عدة 

.zألزمة }البلوكاج
عدم  ــه  ذات ا�ــســؤول  آخــر، ختم  مــن جانب 
بإشارة   ،47 الفصل  الدستور، وخاصة  تعديل 
من وضع  هو  ا�لك  أن  مفادها  قوية،  سياسية 
في  خطابه  في  الفصل  لهذا  الكبرى  األســس 
التاسع من مارس 2011، والذي نسخته لجنة 
أجندة  في  تعديل  }ال  لذلك،  الدستور،  تعديل 
يختم   zالكبرى باألحداث  أصال  ا�ليئة  الدولة 

ا�سؤول ذاته.

مسؤول كبير يعلق: 
تعديل الدستور صخب 

إعالمي وغير وارد سياسيا

عبواألزرق
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شهادة اِّـستشفى الذي يرقد فيه بوتفليقة بإمضاء الدكتور بوراوي، الذي يشهد أن اِّـريض 
الدكاليبوتفليقة ال يمكنه أن يرتشح لالنتخابات، والشهادة مؤرخة بيوم 3 مارس 2019. 
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●  الداخلة. األسبوع
ــنـــوش من   أعــلــن عــزيــز أخـ
الداخلة، عن تقديم حزب األحرار 
التنموي  النموذج  حول  �ذكرة 
وهي  ا�لكي،  للديوان  الجديد 
ا�ذكرة التي تعد تلخيصا مركزا 
ومن   ،zالثقة }مسار  في  جاء  �ا 
التي  الــقــويــة  ــرســائــل  ال خـــالل 
ترأسه  خــالل  أخــنــوش  وجهها 
للتجمع  ــي  حــزب تــجــمــع  ــر  ــب ألك
انشقاق  بعد  لــألحــرار  الوطني 
األمــ�  محمد  الــحــالــي  زعــيــمــه 
االستقالل،  حزب  عن  هللا  حرمة 

.zوانضمامه لحزب }الحمامة
اختار  الــذي  أخنوش  وكشف 
اجتماع  لعقد  الــداخــلــة  مدينة 
مكتبه السياسي أياما قليلة على 
على  األوروبــي  االتحاد  مصادقة 
البحري  الصيد  اتفاقية  تجديد 
ــم  ــي ــال والـــفـــالحـــة لــتــشــمــل األق
من  مجموعة  عــن  الــجــنــوبــيــة، 
بإمكانها  التي  الجديدة  التدابير 
التي  التنظيمية  الدينامية  دعم 
يشهدها الحزب، من بينها مبادرة 
التي   zاألحرار البر�اني�  }قافلة 

ستجوب كافة جهات ا�ملكة قصد 
القرب  تواصل  من  ا�زيد  خلق 
الــخــارجــي،  الــحــزب  محيط  مــع 
وضرورة تنظيم الحملة الوطنية 
لالنخراطات في الحزب بدءا من 
للعمل  تجسيدا  الجاري،  الشهر 
السياسي النبيل وممارسة للدور 
ــدســتــوري ا�ــنــوط بــاألحــزاب  ال

السياسية.
وفي سابقة من نوعها، التحق 
بــا�ــكــتــب الــســيــاســي لــلــحــزب، 
ا�نسق الجهوي للتجمع الوطني 
وادي  الــداخــلــة  بجهة  لــألحــرار 

حرمة هللا،  األم�  محمد  الذهب، 
بالجهة،  اإلقليمي�  وا�نسق� 
ا�كي،  وداداه  الغيالني  مشنان 
الرهانات  مناقشة  تمت  بحيث 
الحزب  ووضعية  بها،  التنموية 
وقد  ا�ستقبلية،  وآفاقه  الحالية 
ا�نسق�،  السياسي  ا�كتب  حث 
تنزيل  مــواصــلــة  ضـــرورة  على 
سياسة  ــج  ــه ون ــثــقــة  ال ــســار  م
ــات لــســاكــنــة ا�ــنــطــقــة،  ــصـ اإلنـ
انتظاراتهم،  على  اإلجابة  بهدف 
وتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة ا�ــحــلــيــة 

ا�نشودة.
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●  الرباط. األسبوع
محمد  الحالي،  ا�وريتاني  الدفاع  وزير  أعلن 
الجمعة  يــوم  الغزواني،  ولــد  أحمد  الشيخ  ولــد 
الرئاسية  لالنتخابات  رسميا  ترشحه  ا�اضي، 
التي ستشهدها البالد، الصيف ا�قبل، وذلك خالل 
حفل بأحد مالعب العاصمة ا�وريتانية، تم فتحه 
أمام ا�واطن�، وحضره عدد من أعضاء الحكومة 
عنه  وغاب  السياسي�،  والناشط�  والبر�اني�، 

الحالي  الــرئــيــس 
الذي عبر في وقت 
دعمه  ــن  ع ســابــق 

لولد الغزواني.
ــد  ــ وقـــــــــــال ولـ
ــي فــي  ــ ــزوان ــ ــغ ــ ال
مقتضب  خــطــاب 
ــام الــجــمــهــور،  ــ أم
على  سـ}يعمل  إنه 
الحظوظ  تكثيف 
ــة  ــ ــون ــ ــك ــ م ألي 
اجتماعية تعرضت 
عبر  ظلم  أو  لغ� 

}تحقيق  على  سيعمل  بأنه  وأضاف   ،z..تاريخها
توفير  للمواطن، من خالل  السعادة  من  أعلى حد 
األمن له، واستفادته من خيرات البلد، دون تمييز 
 ،zإال للفئات التي سبق أن تعرضت للغ� والظلم
النظام  إلصــالح  سـ}يسعى  أنــه  إلــى  أشــار  كما 
التربوي ا�وريتاني، من أجل الرفع من األداء في 
تشهدها  التي  الكبرى  االجتماعية  التحوالت  ظل 

.zموريتانيا
مع  الجيش  من  تقاعد  الــذي  الغزواني،  وولــد 
بأن  ا�وريتاني�  أمام  تعهد  الجاري،  العام  بداية 
من  يستحقان  ما  بكل  ــرأة  وا� الشباب  }يحظى 

.zعناية ومكانة الئقة
الفترة  أعلن خالل  قد  ا�وريتاني،  النظام  وكان 
في  له  كمرشح  الغزواني  ولد  تقديم  عن  األخيرة، 
يتمكن  لم  وقت  في  ا�قبلة،  الرئاسية  االنتخابات 
مرشح  تقديم  من  ا�عارضة  أحــزاب  تحالف  فيه 
االنتخابات  في  الغزواني  ولــد  �نافسة  موحد 
عن  عجزها  عن  حديث  وســط  ا�قبلة،  الرئاسية 
صفوفها،  داخل  من  مرشح  اختيار  على  االتفاق 
ا�رشح�  على  األطــراف  بعض  اعتراض  بسبب 

الذين تم تقديمهم.
انتخابات  ا�قبل،  الصيف  موريتانيا  وستشهد 
رئاسية مصيرية، لن يشارك فيها الرئيس الحالي 
من  الدستور  يمنعه  الذي  العزيز،  عبد  ولد  محمد 

الترشح لوالية رئاسية ثالثة.

●  عبد اهللا جداد. العيون 
إبراهيم  ا�غتال  الصحراوي  جددت عائلة 
جميع  مناشدة  ــرى،  أخـ ــرة  م السالك  ــد  ول
الشرفاء والضمائر الحية من داخل مخيمات 
داخليا  الــحــقــوقــيــة،  وا�ــنــظــمــات  ــنــدوف  ت
با�ساعدة  الدولة،  ومؤسسات  وخارجيا، 
الذين  الجالدين  تقديم  أجــل  مــن  والسند 
عائلة  وعقدت  القضاء،  إلى  ابنهم  اغتالوا 
ا�غتال إبراهيم ولد السالك ولد ابريكة عدة 
اجتماعات تواصلية، آخرها كان يوم السبت 
حضره  والــذي  بالعيون،   2019 مــارس   02
حقوقي�،  نشطاء  بمعية  الضحية  ــارب  أق
جميع  بمطالبة  التجديد  إطــار  فــي  وذلــك 
وخارجها  ا�ملكة  داخل  الحقوقية  ا�نظمات 
العون  يــد  بمد  تــنــدوف،  مخيمات  وداخـــل 
إلحقاق العدالة، وذلك بتقديم الجناة الطلقاء 
نزيهة تقتص  في مخيمات تندوف، �حاكمة 
لروح الشاب إبرهيم ولد السالك ولد ابريكة، 
وممنهج  وحشي  بشكل  تعذيبه  تــم  ــذي  ال

أفضى إلى موته بسجن الذهيبية.
وأكدت جميع تدخالت العائلة وا�ؤازرين، 
كامل  الــبــولــيــســاريــو  جبهة  تحميل  ــن  ع

ا�سؤولية عن اغتيال ابنهم. 

تم  ابنهم  ملف  أن  العائلة  تخف  لم  كما 
إهماله ولم يعط له القدر الكافي من االهتمام، 
حاشدة  ومسيرات  مظاهرات  خــروج  رغــم 
إبراهيم  باب  إلى  وصلت  تندوف  بمخيمات 
عبر  دوليا  بالترافع  وذلك  بالرابوني،  غالي 
الدولي من  قنوات حقوق اإلنسان والقانون 
البوليساريو  أجل زيادة الضغط على قيادة 

لكشف القتلة وتقديمهم �حاكمة عادلة.

ويسي،  سالم  محمد  للشيخ  سبق  وقــد 
من  نسخة  أرســل  أن  يــكــوت،  قبائل  شيخ 
بتاريخ  بالعيون،  القبائل  أصــدرتــه  بيان 
غوتيريس،  أنطونيو  إلــى   2018/06/04
النسخة  ونفس  ا�تحدة،  لألمم  العام  األم� 
إلى فيليبو غراندي، ا�فوض السامي لألمم 
على  اليد  لوضع  الالجئ�،  لشؤون  ا�تحدة 

ا�جرم� وتقديمهم للعدالة.
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لفتيت

ولد الغزواني

عائلة الصحراوي اِّـغتال إبراهيم ولد السالك
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●  العيون. األسبوع

خصص مجلس جهة العيون الساقية 
مليون   42 بـ  قدر  ماليا  دعما  الحمراء، 
درهم، بهدف تفعيل اتفاقية الشراكة مع 
 ،zالرام{ ا�غربية  ا�لكية  الخطوط  شركة 
عليها  صــوت  التي  االتفاقية  وتشمل 
الحمراء  الساقية  العيون  جهة  مجلس 
العادية  الدورة  أشغال  خالل  باإلجماع 
عدد  ــادة  زي ستعرف  والتي  للمجلس، 
 19 من  العيون  من  الجوية  الــرحــالت 
وكــذا  أسبوعيا،  رحلة   36 إلــى  رحلة 
في  ثابتة  بطائرة  جوية  محطة  إنشاء 
وستطبق  األول،  الحسن  العيون  مطار 
�دة  عليها  ا�صادقة  بعد  االتفاقية  هذه 
عشر سنوات انطالقا من السنة الجارية 

وإلى غاية سنة 2029. 
وأفاد مصدر مقرب من رئيس الجهة، 
حمدي ولد الرشيد، أن الرحالت الجوية 
السمارة  إلــى  الــعــيــون  مــن  الــجــديــدة 
تذكرتها  ثمن  تحديد  تــم  قــد  وكلميم، 
فقط،  درهــم   300 مبلغ  في  باالتفاقية 
تكون  االتفاقية،  هــذه  بنود  وبتفعيل 
قطعت  قد  ا�غربية،  والخطوط  الجهة 
 zللطيران }العربية  شركة  أمام  الطريق 
بجهة  ا�ناسبة  أمامها  فتحت  الــتــي 
أثمنة  بفضل  الــذهــب  وادي  الــداخــلــة 
آفاقا  يفتح  مــا  وهــو  قــويــة،  تنافسية 
نحو  ا�واطن�  تنقالت  لتسهيل  جديدة 
منخفضة  رحــالت  وفــق  ا�ملكة  شمال 
أنها  الجمعيات  ترى  ح�  في  التكلفة، 
مناسبة  تخفيضات  إلـــى  حــاجــة  فــي 
لتنقلها للمشاركة في مختلف ا�ناسبات 
تتعدى  ال  التي  والرياضية  الثقافية 

مدتها األسبوع.

والحزن،  األسى  ببالغ  تلقينا 
وبــقــلــوب مــؤمــنــة بــقــضــاء هللا، 
برحمة  ا�شمولة  التحاق  خبر 
هللا، بوشاح مليكة، والدة زميلنا 
جريدة  مدير  مفتاح،  الدين  نور 

}األيامz، بالرفيق األعلى.
األليم،  ا�صاب  هذا  إثر  وعلى 
التعازي  بأحر   zاألسبوع{ تتقدم 
الزميل  عــائــلــة  ــراد  ــ أف لجميع 
بالرحمة  للفقيدة  وتدعو  مفتاح، 

وا�غفرة.
إنا للـه وإنا إليه راجعون.

●  العيون. األسبوع
مستشار  أول  ميلوس،  كراي  قام 
بزيارة  إفريقيا،  جنوب  بحكومة 
�دينة العيون، مؤخرا، التقى خاللها 
بعدد من ا�سؤول� والشيوخ، حيث 
استقبله حمدي ولد الرشيد، رئيس 
جــمــاعــة الــعــيــون بــاعــتــبــاره شيخ 
تحديد الهوية، وشدد على أنه ال حل 
لقضية الصحراء خارج إطار الحكم 
الذاتي الذي يحظى بإجماع ا�نتظم 
الدولي، واستمع ا�ستشار الجنوب 
التنموي  الــعــرض  ــى  إلـ إفــريــقــي 
رئيس  قدمه  الذي  العيون،  لجماعة 
الجماعة، حول ا�شاريع وا�ؤهالت 
التحتية  والبنيات  بها،  تزخر  التي 
التي تتوفر عليها ا�دينة في مختلف 
الرياضية،  الـــواعـــدة،  الــقــطــاعــات 
وعلى  واالجتماعية،  واالقتصادية 
تنمية  لضمان  ا�بذولة  ا�جهودات 
مستدامة  ســوســيــو-اقــتــصــاديــة 

باألقاليم الجنوبية.

 π«eõ∏d ÉæjRÉ©J

ìÉàØe øjódG Qƒf

 áeƒµëH QÉ°ûà°ùe

 É«≤jôaEG ÜƒæL

AGôë°üdG Qhõj

?Üô¨ª∏d IAÉ°SE’G ä’hÉ ájô°ùjƒ°ùdG á«Hô¨ŸG ábGó°üdG ¿É÷ »¨∏J πg

OÉ°ùØdG í°†ØJ ƒjQÉ°ù«dƒÑdG ô“DƒŸ OGóYE’G íFGƒd
●  األسبوع

صفوف  فــي  الغليان  مــن  حالة  تسود 
قادة  تعي�  إثر  البوليساريو،  مكونات 
التفكير  بـ}لجنة  سميت  للجنة  الجبهة 
إبراهيم  أسند   ،zالقادم ا�ؤتمر  لتحضير 
غالي رئاستها لحمة سالمة وسيد أحمد 
قيادي�  إلى  إضافة  اللجنة،  مقرر  بطل، 
البشير  أبرزهم  من  العامة،  األمانة  في 
وامحمد  أدوه  وخطري  السيد  مصطفى 
خداد وعبد القادر الطالب عمر وعبد هللا 
ومحمد  محمود  أحمد  وإبراهيم  لحبيب 
ومنصور  البوهالي   �� ومحمد  عــالل 
ــادة  ــم وحــم ــي ــراه ــحــجــوب إب عــمــر وا�

وفاطمة  احــمــادة  السالك  ومــريــم  سلمى 
الحيسن  ــا  وابـ ــدة  ــي اول ومحمد  ا�ــهــدي 
ومحمد  السيد  حمدها وبالهي  وعــمــار 
والغوث  التامك  ويوسف  النعناع  امبارك 
ماموني وإبراهيم بومخروطة وحمى مالو 
فاضل ولحريطاني  محمد  مولود  ومحمد 
األسماء  وهي  ديه،  عمي  لحسن والطالب 
بأنهم  الشارع  ويعتبرهم  بالفساد،  ا�تهمة 
على  الــرد  تم  وقــد  والفاسدين،  الجالدين 
إعدادها  تم  أخــرى  بالئحة  الالئحة  هــذه 
من طرف فعاليات مستقلة ترى أنها األقدر 
على ترتيب شؤون البيت الداخلي، حيث تم 
إسناد رئاسة لجنة الفعاليات الصحراوية 
با�خيمات لغيثي النح، الخبير في شؤون 

األلغام وسعد ولد هنان ولهدية دافة وغالي 
ا�هدي  وحمى  احريطن  ومــولــود  الزبير 
في  الوحيد  الصحفي  الناجم  وســالمــة 
اللجنة، والتاقي موالي وأحمد بادي محمد 
سالم و�حفوظ محمد �� بشري والبشير 
محمد لحسن وتتاح لحبيب ابريكة ويحيى 
محمد سالم والعصرية محمد طالب ومحمد 

سليمان.
ــرى  ــة أخــ ــجــن ــل ل ــي ــشــك ــم ت ــ كـــمـــا ت
وغالي  رئيسا،  ازروك  برئاسة محمد 
ــدد من  ــى ع زبــيــر مــقــررا، بــاإلضــافــة إل
نقاشا  خلقت  اللوائح  وهذه  الفعاليات، 
وزعزعت  ا�خيمات  داخل  جديدا  جديا 

استقرار قيادة البوليساريو.

●  العيون. األسبوع
االتــحــادي  خرج ا�جلس  أن  سبق 
ــراف  ــ ــســري، عــن صــيــغــة األع ــســوي ال
ــم  األم لـــقـــرارات  ا�تبعة  السياسية 
ا�تحدة، واعتبر بأن الصحراء الغربية 
إذ  ا�ــغــرب،  ــي  ليست جــزء مــن أراضـ
بالحكم  متمتع  غير  إقليما  يعتبرها 
الذاتي وفقا للمادة 73 من ميثاق األمم 
ا�تحدة، لكنه عاد ليجدد التزامه بدعم 
جهود ا�بعوث األممي هورست كوهلر، 
وللمفاوضات ا�باشرة ب� طرفي النزاع 

من أجل التوصل إلى حل سياسي وفقا 
للعملية التي تقودها األمم ا�تحدة في 

الصحراء ا�غربية.
كرم  التوقيت،  هــذا  مع  وبالتزامن 
جنحاوي خطري، عضو سابق بمجلس 
الحمراء ورئيس  الساقية  العيون  جهة 
الذي  الحمراء  الساقية  شباب  قدماء 
فريق  رئــيــس   ،1967 ســنــة  تــأســس 
موظفي األمم ا�تحدة بجنيف، ا�شارك 
ضمن فريق الجالية ا�غربية بسويسرا 
القدم  لكرة  الدولي  الصداقة  دوري  في 
األسبوع،  نهاية  خالل  بأكادير  ا�قام 

والذي لعبت فيه األطر ا�غربية بجنيف 
دعم  فــي  مباشر  غير  أســاســيــا  دورا 
خالل  مــن  الــصــحــراء  مغربية  قضية 
عبر  ــد  وق الــريــاضــيــة،  الدبلوماسية 
ا�نظمة،  اللجنة  رئيس  أينوش،  رشيد 
الحتضان  العيون  مدينة  اختيار  عن 
الصداقة  دوري  من  الثامنة  النسخة 
سيتميز  والذي  السويسرية،  ا�غربية 
ــد إعــالمــي ســويــســري  بــمــشــاركــة وفـ
على  للوقوف  مختلفة،  رياضية  وفرق 
ا�جال  في  التنموية  األوراش  حقيقة 

االجتماعي والثقافي والرياضي.
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z120 ¢S ` ¢ù«dƒµf
كشف مصدر موثوق لـ}األسبوعz، أن ما نشرته 
وسائل إعالم إسبانية عن شراء غواصة يونانية، 
دون ذكر طرازها، غير صحيح، وأنه مجرد بالون 
اختبار �عرفة هل ا�فاوضات الجارية مع روسيا، 
ا�واصفات  بشأن  صفقة  حول  مستمرة  تــزال  ال 
البحرية  لحاجات  تستجيبان  لغواصت�  التقنية 

ا�غربية؟
دخــول  على  اليونانية  البحرية  وتحفظت 
الغواصة }بابا نكوليس ـ س z120 إلى الخدمة، 
البحرية  ــى  إل نقلها  فــي  ا�ــفــاوضــات  وتوقفت 
ا�غرب،  القتراح  طرف  يتدخل  أن  قبل  البولونية 
دون أي تنسيق أو استشارة مع العاصمة الرباط.
و}بابا نكوليس ـ س z120 هو االسم اليوناني 
 ،zطراز }7 دال z214  للغواصة األ�انية }يوـ  بوتـ
سبق تجريبها بنجاعة في حروب سابقة، محسنة 

بأدوات ذكية، لكنها للتدريب فقط.
ليست  الغواصة  هــذه  فــإن  ا�ــصــدر،  وحسب 
الطرف  قال  كما  االستراتيجي،  الــردع  سالح  من 
يمكن  ال  مــشــكــالن  لــلــغــواصــة،  ألن  ــانــي،  اإلســب
وتكتيكي،  جيد  بحري  لعمل  تقنيا  تجاوزهما 
ولذلك، بقي مصير الغواصة معلقا، وهناك اقتراح 
بشراء }بابا نكوليس ـ س z120 للتدريب والعمل 
أ�انية  غواصات  لوجود  وا�ناورة،  التقنية  على 
لدى الجار الجزائري، وهو التقدير الذي أخذت به 
تعلنه  أن  قبل  اإلسبانية  العسكرية  االستخبارات 

 .zخبرا في موقع }إلكونفدونثيال

øe Öjô≤dG …hÓY OÉjEG ÜõM ÖfÉL ¤EG Iô°UÉ©ŸGh ádÉ°UC’G ÜõM
zÜôM ¿ÓYEG{ ¿GôjEG √Èà©J É«æeCG É«ª«∏bEG Gô“Dƒe ¿ÉMÎ≤j z…EG.…BG.»°ùdG{ 

اقترح حكيم بنشماس، األم� العام لحزب 
إياد  ابنة  لقائه،  في  وا�عاصرة  األصــالــة 
 ،zإي آي.  }السي.  من  جدا  القريب  عالوي، 
مؤتمرا إقليميا أمنيا يوازي ا�حور القطري 
بقيادة  والخليجي  جــهــة،  مــن  الــتــركــي  ـ 
الخطاطة  أخرى، وهذه  السعودية من جهة 
لتخفيف  األمريكية  ا�خابرات  بها  تقدمت 
ونقل  ا�حتمل   zالهدوء{ واستثمار  الشحن 
صناعة األمن إلى السفارة األمريكية ببغداد.

ــاق  ــوف ويـــرافـــع حـــزب إيـــاد عـــالوي }ال
العراق،  في  ا�غرب  سفارة  لفتح   zالوطني
ــتــعــاون األمــنــي الــعــراقــي األمــريــكــي ـ  وال
ا�غربي، لتجاوز العمل اإليراني ا�فرط فوق 
إيران هذه  اعتبرت  وقد  العراقية،  األراضي 
الستهداف  ا�غرب  من  مواصلة  الخطوة، 
أن  الثوري،  الحرس  أكد  فيما  مصالحها، 
بعد   ،zحــرب }إعــالن  هو  الرباط،  أعلنته  ما 
الشرير  الــدور  محاصرة  ا�ملكة   قررت  ما 
إلى جانب  إفريقيا، ودائما  إليران في غرب 
األصالة  ب�  التحالف  ويحاول  األمريكي�، 
قناة  بناء  الوطني،  والــوفــاق  وا�عاصرة 
كي  الحزبية  الدبلوماسية  لتعزيز  خلفية 

تتقدم االستراتيجية اإلقليمية ضد إيران.
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أن   ،zلـ}األسبوع مطلع  مصدر  أكد 
جيوسيبي  اإليــطــالــي،  األول  الــوزيــر 
األوروبـــي  الــبــر�ــان  فــي  ــر  أق كونتي، 
ا�غرب  أن  أخيرا، وفي جملة عارضة، 
يتحرك إلى جانب واشنطن في ليبيا، 
والحرس  طهران  يمنعان  البلدان  وأن 
إفريقيا  شمال  في  التمدد  من  الثوري 

وغربها وباتجاه أوروبا قطعا.
وقال إن الحلفاء في جنوب ا�توسط، 
وكما  أوروبا،  مستقبل  معنا  يرسمون 
إلى  تستمع  أن  ــا  ــ أوروب على  يجب 
مواطنيها، على ا�توسطي� أن يفعلوا 

األمر نفسه.
الحرب  ا�ــصــدر،  حسب  تـــزال  وال 
في   zالثوري و}الحرس   zالدجيد{ ب� 
بدايتها، ولم تتجاوز الخطوط الحمراء 
فــي مغامرات  تــدخــل  لــم  بــعــد، ألنــهــا 
األطراف  ترغب  وال  النظام�،  إلسقاط 
األوروبية في دخول هذا النفق، يقول 
ا�صدر، الذي كرر خوف اإليطالي� من 

هذه ا�واجهة.

ــوعz، أن  ــب ـــ}األس ــد مــصــدر حــزبــي ل أك
الثاني  التشاوري  اللقاء  بيان  صياغة 
الديمقراطية  األحـــزاب  لشبكة  بطنجة 
بشمال إفريقيا، لم تسمح بتدخل االتحاد 
االشتراكي، رغم مساس البيان لتحالفه مع 
إدريــس لشكر  األحــرار، وبعيدا عن  حزب 
الجزائر، نشرت  باتجاه  النار  أطلق  الذي 
بما  كامال،  الشبكة  بيان  الحزب،  جريدة 
فرض السكوت على شركائه في األغلبية، 
العدالة  إلى حزبي  النقد مباشرة  لتوجيه 
فقرة  في  خصوصا  واألحـــرار،  والتنمية 
كاملة متسائلة عن: أي مكانة ودور جديد 
الديمقراطي  التقدمي  ا�شروع   / للفكرة 
ا�نحى  ــام  ــ أم الــحــداثــي  ــاعــي  ــم االجــت
ويقصد  وســيــاســيــا؟  فــكــريــا  االنــغــالقــي 
في  يتقدمها  اإلسالمية  األحــزاب  البيان، 

والتيار  والتنمية،  العدالة  حزب  ا�غرب 
والرجعي  اقتصاديا  ا�توحش  الليبرالي 

ثقافيا، ويمثله في ا�غرب حزب األحرار.
بالحرب  ا�شاركة  األحزاب  أوصت  وقد 
على الشعبوية والتطرف العنيف، وأعادت 
ألوانها  بمختلف  الشعبوية  تصاعد 
إلى  الهوياتي  واالنغالق  اإليديولوجية، 
بالربيع  يسمى  �ا  ا�باشرة  غير  النتائج 
االتحاد  كفر  يظهر  مــرة،  وألول  العربي، 
في  الحليفة  األحــزاب  وباقي  االشتراكي 

الشبكة، بالربيع العربي.
ا�شارك�  إن  الحزبي:  ا�صدر  وقــال 
وهو  الصياغة،  للضيوف  تركوا  ا�غاربة، 
في  صدمت  التي  ا�واقف  بعض  يبرر  ما 
والحزبي�،  االتحادي�  بعض  البيان، 

يتقدمهم حزب االستقالل.

القوات  أن   ،zـــ}األســبــوع ل مطلع  مصدر  أكــد 
القوات  جانب  إلى  ا�شاركة  اإلسبانية  الخاصة 
نفذت   ،z2019 }فلينتلوك  مناورات  في  األمريكية 
تدريبات لفرقة خاصة موريتانية متعددة التدخل، 
رد  بهدف  الكويرة،  لحماية  وبحرا،  وبــرا  جــوا 
على  اعتمد  وإن  الشمال،  من  عسكري  تدخل  أي 
على  رد   ،15 التمرين  وفي  فقط،  البحرية  سالح 
اجتياح سريع لقوات خاصة، أما  التمرين الثاني، 
يعرض  ما  وهــو  الخنادق،  قصف  على  رد  فهو 
الجدار الدفاعي للمملكة �خاطر تطور الجيش�، 
ا�باشر  واستهدافهما  والجزائري،  ا�وريتاني 
الخاصة،  ا�ختلطة  الكتيبة  وعملت  الجدار،  لهذا 
اإلسبانية األمريكية، على تطوير جديد لتكتيكات 
التمتع  على  وكذا  الصغيرة،  والجزر  الخلجان، 

بقدرة كبيرة على ا�ناورة.
وأضاف ا�صدر، أن تكتيكات الفرقة اإلسبانية 
والجوي  البرمائي  التدخل  شملت  الــخــاصــة، 
الجنود  له  وصفق   ،zليلى{ جزيرة  في  ا�ستخدم 
الفرق  عملت  ا�ـــنـــاورات،  ــي  وف ا�ــوريــتــانــيــون، 
ا�ختلطة، من 15 فردا، مكونة من القوة الخاصة 
اإلسبانية ونظيرتها األمريكية من الفريق الثالث 
للعنصر  قاسية  تدريبات  على  جــوا،  ا�حمول 
الثنائي  الــعــمــل  تشمل  ــرى  وأخــ ا�ــوريــتــانــي، 

اإلسباني ـ األمريكي.

نسبة  أن   ،zلـ}األسبوع مهني  مصدر  أكد 
85 في ا�ائة، ا�علنة في 28 فبراير 2018، 
لتلقيح مليون� و561 ألفا و705 رأس من 
يحققه  ما  إلى  تصل  لم  نسبة  هي  األبقار، 
األفارقة، وأن ا�غرب قبل هذا التاريخ، كان 
ا�ائة  في   90 فيما  القاري،  ا�عيار  خــارج 
حيوانات  من  يأتي  إفريقيا  في  اللحم  من 

طرف  من  عليها  ا�صادق  التلقيحات  تلقت 
.zبانافاك{

ووصل عدد التلقيحات ا�وجهة للمواشي، 
مليار حقنة لحماية القطيع، وهو ما لم يسع 
إليه ا�غرب إال أخيرا، طبقا لتقرير ا�مثل� 
الدائم� لالتحاد اإلفريقي الصادر يوم 29 

مارس 2018، تحت الرقم 2018/7/2.

عن  عجزها  ا�غربية  الــدولــة  وتتحمل 
الوصول إلى النسبة ا�عتمدة قاريا، ويكون 
تعويض وزارة الفالحة ا�غربية للمتضررين، 
أقل مما قرره االتحاد اإلفريقي في مثل هذه 
مجانية  التلقيحات  حملة  وتعتبر  الحالة، 

في ا�غرب منذ سنة 2014.

بنشماس

كونتي

لشكر



تأتي زيارة البابا إلى املغرب، بعد اتفاق الخمس نقط بين الفاتيكان واململكة، يف الثالث من ماي 2017، عقب يوم دراسي ترأسه الكاردينال جون 
لويس توران، وعبد الجليل لحجمري، األمين العام الدائم ألكاديمية اململكة، عنونت ىلع إثره جريدة «الكروا» صدر صفحتها األولى بدعوة املغرب 

والفاتيكان إلى تمييز «الدنيوي» عن «الروحي» يف آخر خطوة لعلمانية إمارة املؤمنين، ويرأس أمير املؤمنين الدولة، وكل أجهزتها األمنية والدينية 
والقضائية إلى جانب الجيش، وباقي املؤسسات االستراتيجية، كما يرأس روحيا، املؤمنين بلله من باقي الديانات األخرى، كما جاء يف تصريح امللك 

املغربي يف مدغشقر.
وكتب الطرفان، أن الحوار بين املسيحيين واملسلمين ضرورة ألجل السالم واألمن، ورفاه املجتمعات، تعزيزا التفاق بين األزهر والفاتيكان يف 22 فبراير 

.2017
وتهدف زيارة البابا إلى املغرب إلى تعميم اتفاق مع األزهر، بعد الزيارة األولى إلى شبه الجزيرة العربية الستقبال اإلمارات العربية املتحدة للحبر 

األعظم قبل أيام، ومعروف عن اإلمارات، أنها أكبر مجتمع مختلط وتعددي يف الخليج العربي (27.8 يف املائة من الهنود و12 يف املائة إماراتيين و10.2 
يف املائة باكستانيين و9.5 يف املائة من بنغالديش و4 يف املائة إيرانيين و4 يف املائة مصريين...)، فيما املغرب، أول إمارة إيمانية «سماوية» 

التميز يف إشرافها بين املسلمين واليهود واملسيحيين.
ومن بين مستشاري امللك من له ود كبير وعالقات مع الفاتيكان، ويذكر البابا املستشار  عزيمان، الذي حاول تسوية ملف املسيحيين املغاربة، وتابع 

الفاتيكان قبل حلوله باململكة، نتائج لقاء تنسيقية املسيحيين املغاربة واملجلس الوطني لحقوق اإلنسان.
وال تخلو عالقات الفاتيكان واملغرب من أبعاد سياسية، إذ تبادل الطرفان التمثيل الدبلوماسي يف 1976 عشية دخول املغرب إلى الصحراء، وإعالنها 

جزء ال يتجزأ من ترابه تعزيزا للبيعة أو الرابطة الدينية بين ساكنة هذا اإلقليم والعرش، ومع بدء مشاورات وقف إطالق النار يف حرب الصحراء، زار امللك 
الحسن الثاني الفاتيكان، ورد البابا ىلع هذه الزيارة بوصوله إلى مطار الدار البيضاء عام 1985، وتطور هذا البعد السياسي إلى بعد ديني ضد التطرف، 

بدعم الفاتيكان إلمارة املؤمنين الجامعة للمسلمين واليهود واملسيحيين، يف انتقالة تجعلها هللا، وليست تبعا لنبي واحد.
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 إشراف إمارة المؤمنين على أتباع 
الديانات «اإلبراهيمية»

فيه  أعلن  الذي  مدغشقر  تصريح  منذ 
ا�ؤمن�  أمير  أنه  السادس  محمد  ا�لك 
اليهود وا�سيحي� وا�سلم�، قرر البابا 
}تحالفz مع هذه اإلمارة  فرنسيس عقد 
 ،zاألندلس{ اإليمانية التي تذكر بنموذج 
بإحياء  الكاثوليك  األحبار  بعض  وقال 
بلده،  في  أندلسية  إلمــارة  ا�غربي  ا�لك 
التاريخية  ا�صالحة  دعم  يستوجب  بما 
}ا�ؤمن  وبناء  واإلســالم  العلمانية  ب� 
ا�تمدنz كما في إعالن الرباط عام 2017.
سنة  في  السادس  محمد  ا�لك  وزار 
عرش  اعتالئه  من  شهور  بعد   ،2000
يمكن  ال  التي  الدولة  الفاتيكان،  أبيه، 

الزاوية  من  إال  معها  عالقات  أي  تطوير 
من  سفيرا   178 البابا  ولــدى  الدينية، 

178 دولة.
ويعرف الجميع تحالف ا�لك الراحل مع 
األسبق  (ا�ستشار  بريجينسكي  مذهب 
االتحاد  ضد  األمريكي)  القومي  لألمن 
السوفياتي في تحالف معروف ب� بابا 
وخــادم  الثاني،  بــول  جــون  الفاتيكان، 
في  ا�ؤمن�  وإمارة  الشريف�  الحرم� 
ا�غرب ضد اإللحاد }الشيوعيz، ومن ثم 
احتواء تأثير الحرب الباردة في استمرار 
حرب الصحراء، وتفككت الكتلة الشرقية 
واالستراتيجيات  األديـــان  تأثير  تحت 
ثقال  الفاتيكان  ــرف  ع ــد  وق ــســالح،  وال
ا�متدة  السادس  بول  إدارة  منذ  واسعا 
من 1963 إلى 1978، وجون بول الثاني 

الجمهوريات  تحرير  في  األول  ا�نخرط 
من  الــشــرقــيــة  ــا  ــ وأوروبـ السوفياتية 
الشيوعية، وفاز الغرب ألن ممثلة اليهود 
(الفاتيكان)  وا�سيحي�  (إسرائيل) 
واألنظمة اإلسالمية، في تحالف كامل مع 

واشنطن.

 المنفعة الجيوسياسية العابرة لألديان 

الفاتيكان  مع  ا�غربية  العالقات  تكاد 
أو  الدولي  التأثير  إدارة  على  تعمل  أن 
تخفيفه في ملف أو أكثر، وكانت فرصة 
العالم  تمثيل  في  الثاني  الحسن  ا�لك 
لعدم  ــارزة،  بـ الفاتيكان  فــي  اإلســالمــي 
وجود عالقات دبلوماسية ب� الفاتيكان 
للرباط  وتحققت  السعودية،  وا�ملكة 

هذه القدرة في تعزيز التسامح ا�غربي 
نحو اليهود، وا�سيحي� عبر الكنيسة 
ــود الــعــالقــة ب�  ــع الــكــاثــولــيــكــيــة، وت
إلى  ا�غربي،  والحكم  البابوي  الكرسي 
عهد ا�رابط� (1061ـ1147م)، وبقيت 
العالقات غير مباشرة إلى سنة 1888م، 
حيث قرر السلطان ا�ولى الحسن األول، 
خارجيته،  وزير  إلى  ا�وجه  قراره  عبر 
بالده  تمثيل  الطريس،  بلعربي  محمد 
عند البابا ليون الثالث، وواصل الحسن 
الثاني مع جون بول الثاني هذه الخطوة 

بالزيارات ا�تبادلة.
وجــود  ــول  ح الــخــبــراء  يختلف  وال 
 ،zلألديان عابرة  جيوسياسية  }منفعة 
بمعارضة  ا�ــؤرخــ�  بعض  ــول  ق منذ 
ــب، جــيــر  ــ ــراهـ ــ الـــــــروس وصــــــول الـ

لدراسته  البابوية،  إلــى  بيردوريياك، 
سيلفستر  البابا  وأصبح  القروي�،  في 
الثاني (999 - 1003م)، وهو من بارك 
و�نع  أوروبــا،  إلى  العربية  األرقــام  نقل 
في  العشرين  القرن  في  موسكو  تأثير 
العالقة  ا�غرب  اختار  الصحراء،  حرب 
الدينية  التقديرات  ألن  الفاتيكان،  مع 
بعض  تتخللها  متواطئة،  والسياسية 
االنطباعات يعود آخرها إلى أب الكنيسة 
ا�غربية، محمد بن عبد الجليل، ا�توفي 
 3 حياته  فــي  حضر  ــد  وق  ،1979 ــام  ع
ب�  الدبلوماسية  العالقات  من  سنوات 

بالده والفاتيكان.
وتعمد محمد بن عبد الجليل، ليصبح 
الجليل، وينتهي  اسمه جون محمد عبد 
 ،1935 عام  منذ  فرانسيسكاني  كراهب  
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عبد  بن  عمر  ا�عروف  ا�قاوم  أخ  وهــو 
بعد  سنة   25 ا�غرب  وانتظر  الجليل، 
الدبلوماسية  العالقات  لربط  االستقالل 
مع الفاتيكان، ألن قضية الصحراء فرضت 
هذا ا�نحى، إلى جانب استقرار العرش 
فاشلت�،  انقالبيت�  محاولت�  بعد 
الغربية،  الدينامية  في  الرباط  وانخراط 
الحرب  إعــالن  دون  كامل  شبه  بشكل 

ا�باشرة على مصالح الكتلة الشرقية.
عام  الجزائرية  الخطوة  تكون  ال  وكي 
1972، في تبادل السفراء مع الفاتيكان، 
مؤثرة في ا�نطقة، قرر الحسن الثاني أن 
األمريكية  االستراتيجية  مع  بقوة  يعمل 
وإلى  الزايير  مشكل  من  إفريقيا،  غرب 
سمحت  الــقــارة  في  التدخالت  عشرات 
لم  وإن  إفريقي،  لعمل  األوضاع  بتهييء 
يصل إلى كل أهدافه، فاضطر ا�غرب إلى 
اإلفريقية  الوحدة  منظمة  من  االنسحاب 
العتراف ا�نظمة اإلقليمية بالدولة ا�علنة 

من جانب واحد في الصحراء.
الرباط كبيرة  وكانت خشية العاصمة 
العالقات  �سار  استثنائي  تطور  أي  من 
اعترافا  يضمن  الفاتيكان  مع  الجزائرية 
بالدولة ا�علنة، ألن الفاتيكان له ترتيبات 
بعدها  بالطبع  لها  ودينية،  إنسانية 

السياسي.
الخطوة قبل  الرباط في هذه  وتقدمت 
انخراطها في خطة بريجينسكي لتحالف 
بهدف  الشيوعي  اإللــحــاد  ضد  األديـــان 
وانخراط  السوفياتي،  االتحاد  محاصرة 
خلق  ا�عركة،  هــذه  في  الديني  الجهاد 
الشرقية  ا�نظومة  الحــتــواء  آخــر  جــوا 

بالكامل.
الفاتيكان  في  ا�غرب  سفير  ويحكي 
ب� 1997 و2001، عبد الوهاب �علمي، 
األربعة  التعليمات  عن   zزمان{ مجلة  في 

للملك الحسن الثاني ا�وجه إليه:
والــصــداقــة  الشخصية  الــعــالقــات  ـ 

واالحترام للكرسي البابوي.
ـ االتفاق ب� أمير ا�ؤمن� والبابا فيما 

يخص الكنيسة الكاثوليكية با�غرب.
ا�سيحية  بــ�  والــتــعــاون  الــحــوار  ـ 
والتسامح،  السالم  قيم  لدعم  واإلســالم 

خصوصا ب� شعوب ا�توسط.
لقضية  الكاثوليكية  الكنيسة  دعــم  ـ 

القدس(1).
وذهب الفاتيكان إلى االستماع العميق 
لكل القضايا ذات االهتمام ا�شترك، لكن 
سماها  عالقات  إلــى  تحولت  العالقات 
وجود  لعدم  با�حدودة،  �علمي  السفير 
هذه  تــبــرز  مغربية  كاثوليكية  طائفة 
أســرار  ضمن  التبشير  فيما  العالقات، 
بعد  ما  فترة  فتحت  ولذلك  الفاتيكان، 
�علمي، أفقا جيوسياسيا آخر في ترتيب 

ا�نطقة.
السلطات  وحــضــور  استدعاء  ومنذ 
قمة  إلى  القدس  في  الكاثوليكية  الدينية 
2000 على شكل  عام  أكادير  القدس في 
الحديث  ممكنا  يعد  لم   ،z�مراقب{ هيئة 
وانعكس هذا  الــقــدس،  فــي  عــن شــركــاء 
الوضع على ملف ا�سيحي� ا�غاربة قبل 
إلى  اإلنجيلي�  مع  الوضع  يتصاعد  أن 
بطردهم   zاللوح ع�  }قضية  في  ذروتــه 

من ا�نطقة.
وبالتصريح ا�لكي في مدغشقر، حدث 
تطور كبير بتحول ا�سيحي� إلى شركاء 
اليهود  جانب  إلى  ا�ؤمن�،  إمــارة  في 
في  ــواء  ــ األض واجتمعت  وا�ــســلــمــ�، 
إلى  ا�تحولون  ا�سلمون  واحدة:  نقطة 
 ،zا�سيحية أو ملف }ا�سيحي� ا�غاربة
واتــحــاد  تنسيقية  عــن  أعــلــنــوا  الــذيــن 
وشرعت  البيتية،  للكنائس  يشرعن 
السلطات في تشميع بيوت الذكر التابعة 
لجماعة }العدل واإلحسانz، تأكيدا منها 
السلطات  تسامح  على  ا�رحلة  هذه  في 
وفي  للمسيحي�،  البيتية  الكنائس  مع 
أي لحظة، يمكن تعميم هذا التشميع على 

الكنائس ألنها غير مرخصة.
وفي ظل هذا الوضع ا�تذبذب، يدافع 
على   zا�غاربة اإلنجيليون  }ا�سيحيون 
الحقوقي،  نضالهم  ا�عتقد، ضمن  حرية 
حضور  وتعليق  خاصة،  مقابر  لتوفير 
في  اإلسالمية  للتربية  الطائفة  أبــنــاء 
واألسماء،  والزواج،  العمومية،  ا�دارس 
 zالتعميد }شــهــادة  لـــ  ترخيص  ضمن 
خانة  إلى  االنتقال  للمسلم  تخول  التي 

ا�سيحي� ا�غاربة.
ا�غاربةz على  }ا�سيحيون  وال يعتمد 
والسلطات  البابا  ب�  ملفهم  مناقشة 

ا�غربية، لكن زيارة الحبر األعظم، تخفف 
إثر حكم  السابقة،  اإلجراءات  جزئيا من 
بأن الحصول على اإلنجيل  قال  قضائي 
عقيدة  }زعــزعــة  في  يدخل  ال  وامتالكه 

ا�سلمz التي يعاقب عليها القانون.
ا�ملكة  الجنائي في  القانون  وال يزال 
متضمنا لعقوبات تعد رادعة، وال يجتمع 
ا�سيحي  قلب  فــي  ــخــوف  وال ــمــان  اإلي
صحافي  تصريح  في  جاء  كما  ا�غربي، 
لقس الكنيسة البيتية (ا�جد) في تمارة 

قرب العاصمة الرباط.

 الصحراء ليست في نفوذ السفير البابوي 
بالعاصمة، وتعد إقليما رسوليا مستقال

إلى اآلن، ومع كل االتصاالت واللقاءات 
وأمير  األعــظــم  الحبر  بــ�  والــزيــارات 
الصحراء  تزال  ال  ا�غرب،  في  ا�ؤمن� 
لنفوذ  يتبع  ال  مستقال،  رسوليا  إقليما 
الرباط،  العاصمة  في  البابوي  السفير 
حول  استفهام  عالمات  يضع  ما  وهــو 
الفاتيكان،  مع  ا�غربية  العالقات  مسار 
قناعة  على  األول  يتأسس  ترتيب�:  من 
مع  الثاني  الحسن  عالقات  أن  مفادها 
إثر   ،1976 في  انزالقا  منعت  الفاتيكان 
والجزائر  البابوية  ب�  السفراء  تبادل 
استقبال  الجميع  ويتذكر   ،1972 سنة 
ــى رومــا  أطــفــال صــحــراويــ� قــادمــ� إل
لقضاء عطلتهم، وكتب ا�غرب للبابا كتابا 
بتأجيل  الفاتيكان  ورد  ا�ــوضــوع،  في 
بالعالقات  للمكلف  ا�غرب  إلــى  زيــارة 
أما  تــوران)،  لويس   (جــون  الخارجية 
واضح،  بشكل  فيرى  الثاني،  الترتيب 
التسامح  بناء  في  ا�غرب  مشاركة  أن 
في الشرق األوسط وإفريقيا، قادرة إلى 
بناء  اإلمــارات، على  التحالف مع  جانب 
مناخ جديد في ا�نطقة، وهو ما يزيد من 
األجواء اإليجابية لحل قضية الصحراء 
أو عزلها، لكن ما صرح به مطران الرباط 
 zتيمنياك{ (فانسون النديل) في جامعة 
عن  لقوله  ا�ــشــهــد،  يختزل  بفرنسا، 

محيط  في  التعبد  حرية  }لدينا  ا�غرب: 
.zتنعدم فيه الحرية الدينية

مسيحيا  مبشرا   150 ا�غرب  وطــرد 
بحرية  الحديث  يمكن  وال  بلدا،   19 من 
يعتمد  والفاتيكان  الدينية،  الحرية  عن 
على مؤشر }كيزاكي سوفريz أو }معاناة 
فرع  وهــو  اإليطالية،  باللغة   zالكنيسة
في  الكنائس  �ساعدة  الدولية  للجمعية 
وتذهب  أ�انيا،  فــي  وا�ــوجــود  ا�حنة 
النديل،  ا�طران  خالصة  إلى  ا�عطيات 

وهي رأي عام لدى البابوية.
ــر، عــــدم اســتــخــدام  ــؤشــ ــ وذكـــــر ا�
ا�سيحي� ا�غاربة للكنائس التي بنيت 
في عهد الحماية الفرنسية، وتخصيصها 
لألجانب فقط، ونشرت الجمعية ورقة لها 
لزيارة  ترتيبا   ،2016 في  ا�غرب  حول 

البابا إلى ا�ملكة(2).

 مؤشر الحرية الدينية في المغرب هو 
وحده الذي يحدد إلحاق الصحراء بالكرسي 

البابوي بالعاصمة الرباط 

ــادا عــلــى فــصــل الـــروحـــي عن  ــم اعــت
فإن  البابوية،  نهج  في  كما  الدنيوي، 
ليست سياسية بشكل  الصحراء  مشكلة 
بمستوى  بــاألســاس  متعلقة  بل  كامل، 
ــي ا�ــمــلــكــة، تقول  الــحــريــة الــديــنــيــة ف
تقرير  آخــر  في   (3)zبورتيبيرتيتاليا{
صدر لها عن ا�غرب في 16 يناير 2019.

إن ا�غرب الحاصل على 65 نقطة في 
الوضع يحمل مظهرين  أن  يؤكد   ،2019
لكل من  ا�سلم�  األول ظلم  لالضطهاد: 
مصادرة  ومنها  ا�سيحية،  إلــى  تحول 
ومنع  بــالــعــربــيــة،  ا�سيحية  الــكــتــب 
األجانب،  مع  ا�غاربة  ا�سيحي�  تعاون 
بأمان  االعتراف  في  أخــرى  وصعوبات 
الـــردة،  حــد  يــواجــهــون  ــم  وه تعبدهم، 
أو  األعلى،  العلمي  ا�جلس  أكــده  الــذي 
مجرد  ا�تحول�  تعتبر  التي  االستتابة 
وا�ظهر  استتابتهم،  يجب  مشرك� 
في  ا�نظمة  سمته  لالضطهاد،  الثاني 

لربط   ،zالدكتاتورية }البارانويا  ا�غرب 
ا�واطن� باإلسالم من أجل ربطهم بأمير 
ا�غربي  ا�لك  رد عليه  ما  ا�ؤمن�، وهو 
تحجب  القناعة  وهـــذه  مدغشقر،  فــي 
في  البابوي  بالكرسي  الصحراء  إلحاق 
متعلق  شيء  كل  ألن  الرباط،  العاصمة 
بالبعد  وليس  الدينية  الحريات  بمؤشر 

السياسي الكامل األوصاف.
الدولة  الفاتيكان في رفع ظلم  ويرغب 
ا�سيحية،  إلى  ا�تحول�  ا�غاربة  عن 
ا�غرب  في  االضطهاد  مستوى  ويبقى 
اضطهادها  توقف  أن  الدولة  وعلى  أقل، 
وضغوط  ا�تطرف�  ا�سلم�  �واجهة 
ا�حلي�،  ا�سيحي�  تــجــاه  ا�جتمع 
ومن  الــقــرويــة،  ا�ناطق  فــي  خصوصا 
 220 ا�ادة  حذف  الصدد،  هذا  في  ا�هم 
من  البد  وأيضا  الجنائي،  القانون  من 
على  ا�تطرف�  ا�سلم�  اعتداءات  وقف 
في  ا�سيحي�  حــقــوق  عــن  ا�ــدافــعــ� 
القانون  فيما  الدينية،  والحقوق  الحرية 

ال يعاقب سوى عن التبشير.
يدعمها  الــتــي  ا�ــنــظــمــات  وتــطــالــب 
ويحمل  ا�طالب،  من  بجملة  الفاتيكان 
البابا فرنسيس مطلبا يحرجه كثيرا أمام 
أحد  عدم حرمان  في  ويتجلى  محاوريه، 
األبوين من أبنائه إن تحول أحدهما إلى 
ا�سيحية، وقد اعتبرت أوساط قريبة من 
.zالبابا أي إجراء في هذا الصدد، }قاسيا

ــواب  ــ وتـــحـــاول الــكــنــيــســة عــبــر األب
في  الكنسي  الوضع  معالجة  ا�فتوحة، 
التكوين  من  ا�زيد  عبر  إفريقيا  شمال 
واالتصال  اإلعــالم  وسائل  على  والعمل 
وتوزيع  ورعــايــة  الصغرى  ــقــروض  وال
فإن  ولذلك،  ا�سيحية،  والكتب  األناجيل 
الدعاء  تشمل  للمغرب،  البابوية  الصالة 

إلى الرب:
في  ا�سيحي�  حماية  أجــل  مــن   (1
واألجانب  الرسمية  فالكنائس  ا�غرب، 
}تعبير  للمحلي�  األسرية  والتجمعات 
كاثوليكي للمغاربة ا�تحول� من اإلسالم 

إلى ا�سيحيةz تحت ا�راقبة.
ا�ؤمن�  أجل حكمة وشجاعة  من   (2
الذين شاركوا بشارة اإلنجيل أو البشارة 

مع اآلخرين.
ألن  وتمجيده،  هللا  حمد  أجل  من   (3
بإخوتهم،  ا�ؤمن�  لقاء  يسر  األنترنيت 
كي  ا�عزول�  للمؤمن�  الصالة  وتكون 
ـ  أمــان  بكل  إخوتهم  لقاء  من  يتمكنوا 

آم�.
النظرة  تفاصيل  تكشف  الصالة  هذه 
البابوية إلى حقيقة ما يجري في ا�غرب، 
فرنسيس  البابا  يصلي  مجاملة،  وبدون 
ا�غرب،  في  الدينية  الحرية  من  �زيد 
بعقيدة  ا�ؤمن�  حرية  يدعم  فالبابا 
يساهم  ما  وهــو  وأخــيــرا،  أوال  ا�سيح 
الدينية،  الحرية  مؤشر  بأن  القول  في 
بالكرسي  الصحراء  إلحاق  وحده  يحدد 
البابوي في العاصمة الرباط، والسلطات 
هذه  مع  واسع  تطبيع  إبداء  في  مترددة 

الحساسية.
}نيفيو  كتاب  من   156 الصفحة  وفي 
بــرونــيــتــاz تــحــت عــنــوان }الــحــق في 
ا�ادة  إن   :(4)zواالتصاالت ا�علومات 
حقوق  ضد  الجنائي،  القانون  من   220
اإلنــســان وشــرعــيــة الــحــقــوق الــدولــيــة، 
واهتم  دينية،  وليست  حقوقية  فا�سألة 
نشرته  بما  إيطاليا  وباقي  الفاتيكان 
}كــوريــســبــونــديــنــزا رومـــانـــاz يـــوم 28 
}ا�غرب:  عنوان:  تحت  ا�اضي  غشت 
الدخول  يعني  ا�سيحية  إلــى  التحول 
النفسية(5)،  ــراض  األم مستشفى  إلى 
ورفضت الرباط عبر قنواتها، رواية نقل 
عدنان لحميدي في 8 غشت ا�اضي إلى 
 zمستشفى األمراض النفسية }بن الحسن

بفاس �جرد أنه اعتنق ا�سيحية.
ــة فـــي األوســـــاط  ــادثـ ــحـ وأثــــــرت الـ
الكاثوليكية بشكل يؤكد أن حرية ا�عتقد، 
الصحراء  قضية  يتخطى  جزء  أصبحت 
الفاتيكان  مع  صحية  عالقات  بناء  نحو 
والجماعة ا�سيحية بعيدا عن الحسابات 
هو  فرنسيس،  البابا  فطموح  الظرفية، 
مسلم  بلد  مــع  نموذجية  عــالقــات  بناء 

أساسها الدفاع عن الحرية الدينية.
ــم كــل هــذه الــحــاالت، فــإن قناعة  ورغ
مؤكدة،  ا�غرب  وتسامح  بانفتاح  البابا 
جانب  إلــى  يعتبرها،  ــذي  ال الحد  إلــى 
ا�غاربة(6)،  ــدى  ل  zتقليدا{ ــن،  آخــري
ودخولهم  ا�حلي�  ا�سيحي�  وقبول 
إلى الكنائس ا�وروثة من عهد الحماية، 

وليدة  ا�غاربة  تجربة  ألن  وقت،  مسألة 
األمازيغية،  مع  الداخلي  الثقافي  التعدد 
لغة  األوروبــيــة:  اللغات  مع  والخارجي 
ا�ستعمر  ولــغــة  اإلســبــانــيــة،  ــجــوار  ال

الفرنسية، واللغة ا�رغوبة اإلنجليزية.
فرانسيس  الــبــابــا  ــارة  ــزي ل و}تــبــقــى 
 ،(7)zأفريك }جـــون  تــقــول   zرهــانــاتــهــا
زيارة سلفه جون بول  34 سنة من  بعد 
سفيرة  تعي�  بعد  خصوصا  الثاني، 

للمغرب في الفاتيكان.
ويبدأ برنامج الزيارة، بنزول الطائرة 
ا�لك  طرف  من  استقبال  بدون  البابوية 
إال بعد 30 دقيقة، بما يؤكد على أن لقاء 
رسائل  يحمل  قد  ا�ؤمن�،  وأمير  البابا 
كثيرة، منها زيارة الحبر األعظم �تحف 
األئمة  لتكوين  السادس  محمد  مؤسسة 

وا�رشدين وا�رشدات.
تقبيل  للبابا،  ا�غربي  العاهل  وتــرك 
رسو  ــور  ف ــصــالة  وال ا�غربية  األرض 
ــى غــيــرهــا من  طــائــرة الــفــاتــيــكــان، إلـ
مقصورة  من  خطابه  ومنها  اإلشــارات، 
اليوم  وفــي  الــثــانــي،  الحسن  مسجد 
الثاني من الزيارة، هناك تبشيرا مالئكيا 
بمركب  الكبير  اللقاء  قبل  (إنجيلوس) 
موالي عبد هللا على الساعة الثانية و45 
للعودة  الطائرة  إلى  ومنه  ظهرا،  دقيقة 
العاصمة  فــي   zشيامبينو{ مطار  إلــى 

روما.
بعد  القريبة،  ــارة  ــزي ال ــذه  ه وتــأتــي 
}بـــرودة  ا�غربية  الصحف  سمته  مــا 
والفاتيكان،  ا�ملكة  ب�   zدبلوماسية
وقانونية  ديــن  عــا�ــة  بتعي�  انتهت 
سفيرة  مكاوي،  ناجي  رجــاء  التكوين، 
إلى  الفاتيكان  دفع  مما  الفاتيكان،  لدى 
على  الدين  انفتاح  وامــتــداح  التحرك، 
النوع االجتماعي في نظام إمارة ا�ؤمن� 
وطيب  البابا  لقاء  سبب  وقد  ا�غربية، 
رجب أردوغان في 5 فبراير 2018 حول 
الرئيس ترامب بها  إثر اعتراف  القدس، 
عاصمة إلسرائيل، تجاوزا للمغرب الذي 
ا�نبثقة عن منظمة  القدس،  لجنة  يرأس 
التعاون اإلسالمي، وقد استثمر رئاستها 
الرئيس التركي لفتح حوار استراتيجي ـ 
إسالمي ـ مسيحي حول ا�دينة ا�قدسة.

وألسباب سياسية:
ملف  في  ا�غرب  دور  تجديد  جاء   (1
للمملكة،  البابا  زيارة  خالل  من  القدس، 
رغم عدم تضم� ا�وضوع في ا�حادثات 

الرسمية ب� الجانب�.
ــررت الــفــاتــيــكــان فــصــل زيـــارة  2) قـ
ا�غرب عن زيارة الجزائر، واعتذر البابا 
يتمكن  كي  أجندته،  الزدحام  للجزائري� 
مــن عــدم ربــط الــزيــارتــ� إلــى الجزائر 
فصل  وقــرر  أوال،  يكون  ومــن  وا�ــغــرب، 

الزيارت� بمسافة زمنية واسعة.
البابا  تطويب  الــجــزائــريــون  وأراد 
لكن  أراضيهم،  فوق   zتبحرين{ لرهبان 
ألغت  الجزائرية،  ـ  ا�غربية  الحساسية 

ا�ناسبة.
3) أن البابا له موضوع مفضل حول 
بالء  ا�غرب  وأبلى  وا�هاجرين،  الهجرة 
حسنا فيه، ولذلك، أراد مباركة هذا الجهد 
من جهة، ومن جهة أخرى، يريد لقاء مع 
طلبا  ا�غربية،  األراضي  فوق  ا�هاجرين 
في  نــمــوذج  إلــى  األرض  هــذه  لتحول 
التعامل مع هذه الفئة التي تركت وطنها 
في  ا�سيح  خطى  على  آخر،  وطن  نحو 
من  إبراهيم  وهجرة  مصر،  إلى  هجرته 
هجرات  وباقي  فلسط�،  إلــى  الــعــراق 
دائما  البابا  وأكــد  ــرســل،  وال األنــبــيــاء 
أجل  من  ــي  دول عمل  إلــى  الحاجة  على 
ضمان األمن، واحترام الحقوق والكرامة 
من  مهاجرين  طرد  رفض  وقد  للجميع، 
الهجرة  موضوع  فخدمة  ولذلك،  ليبيا، 
يخدم البابا وا�غرب، في مواجهة مقاربة 
تبقى  ــرى  األخ الرهانات  فيما  تــرامــب، 
مهمة، وإن حاول البعض اختزال رسائل 

الطرف� في:
ـ تعي� الفاتيكان لإلسباني كريستيانو 
ا�طران النديل، صاحب  لوبيز بديال عن 
في  دينية  حرية  وجود  بعدم  التصريح 
 20 وفي   ،2018 مــارس   8 يوم  ا�غرب، 
غشت، رد القصر بتعي� مكاوي سفيرة 
له لدى البابا، فطويت صفحة غلب فيها 
والعلمي  الــروحــي  وحضر  السياسي، 

أكثر لتعزيز عالقات الجانب�.
ولم يزعج النديل ا�غرب فقط، بل صرح 
وكالة  في  جاء  كما  الغربية  الــدول  ضد 
}اختيارات  قائال:  الكاثوليكية  الصحافة 
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رسالة الفاتيكان تجاوزت بل أبعدت نهائيا لقاء جون 
بول الثاين والملك الراحل الحسن الثاين حني أعادت 

لقاء البابا فرنسيس والملك محمد السادس إىل لقاء 
البابا فرنسيس األسزيي والملك الكامل األيويب

ويتقدم المغرب عن اإلمارات يف إعادة بناء النموذج األندليس المتسامح بني 
األديان الثالثة، بعد تحول رمزي كبري أحدثه ترصيح العاهل المغريب يف مدغشقر، 

بتوسيع النظام الوحيد المعلن يف العالم اإلسالمي، رعاية أمري المؤمنني للمسلمني 
والمسيحيني واليهود اإلبراهيميني.

نرشت الوكالة الرسمية للفاتيكان «فاتيكان نيوز» يوم 7 يناير 2019، شعار 
الرحلة البابوية إىل المغرب، مستعيدة يف لقاء البابا فرنسيس والملك محمد 

السادس، لقاء دمياط بني البابا فرنسيس األسزيي والملك الكامل األيويب يف 
عام 1219، أي قبل 800 سنة.

ومعروف يف كتب التاريخ عن سماح الملك الكامل للكنيسة البابوية بالوعظ 
يف مرص، وسط األرثوذوكس األقباط، مع حرية البحث والتعبد، وهو ما يريده 

المسيحيون المغاربة بالمملكة، بعد االعرتاف بمركز لهم (موافقة)، كأول مركز 
الهويت مسيحي يف التاريخ المغريب بعد الحماية، ويدمج المكون المحيل من 

المسلمني المتحولني إىل المسيحية والمكون اإلفريقي واألورويب يف المعرفة 
والحوار، وألغى الفاتيكان مباركة الحرب األعظم لمركز «موافقة» كي ال يكون يف 

مقابل معهد محمد السادس لتكوني األئمة والمرشدني والمرشدات، الذي يدخله 
البابا حسب برنامج الزيارة (30 و31 مارس) الجاري، ويه شهادة تعزز موقعه يف 

غرب إفريقيا تحديدا، وباقي العالم.

التوفيق



الحكومات ـ األوروبية ـ توحي باألنانية« 
وعلقت »جون أفريك« على هذا التصريح، 
حرفية  وبترجمة  يهرف«،  »النديل  بــأن 
كلماته  جيدا  يمضغ  »ال  الفرنسية:  عن 
قبل الحديث« دون أن تذكر تعليقه املثير 

للجدل حول الحرية الدينية في اململكة.
ــة الــديــنــيــة  ــوي ــه ــلــحــفــاظ عــلــى ال ول
للمهاجرين األفارقة في املغرب، وتبشير 
املسلمني منهم، قال النديل بأن الكنيسة 
ونصف  مليونا  صــرفــت  الكاثوليكية 
ــى جــانــب بــرنــامــج  ــيــون يــــورو، إلـ املــل
آالف  إلــى  يصل  »قنطرة«،  يسمى  آخــر 

املهاجرين.
ويــبــقــى الــخــاف مــع النــديــل حــول 
املسيحية،  إلـــى  املــتــحــولــني  املــغــاربــة 
»أفرقة«  إلى  الخصوص  بهذا  دعا  وقد 
اململكة  يستفز  ال  كي  املغربية،  الكنيسة 
تكون  ولن  »مغربتها«،  إلى  دعا  لو  أكثر 
األفرقة سوى مرحلة وسطى نحو املغربة.

إفريقيا  غــرب  من  املؤمنون  ويشكل 
الكاثوليك  أغلبية  اململكة،  أراضي  فوق 
أن  النديل  فــأراد  املغربية،  الكنيسة  في 
القارة السمراء،  يعني مطران الرباط من 
تقليدا  حاليا  كسر  فرنسيس  البابا  لكن 
ــوم عــلــى تــعــيــني مــطــران  ــق ــا، ي ــوروثـ مـ
الكنيسة املغربية في الرباط من الجنسية 
من  بطنجة  الشمال  ــي  وف الفرنسية، 
الحماية  لخارطة  تبعا  إسبانية،  جنسية 
الفرنسية واالستعمار اإلسباني ألراضي 

اململكة.
الــربــاط  أسقفية  فــمــطــران  وحــالــيــا، 
فيما  املغربية إسباني،  الكنيسة  ورئيس 
جنوب  من  مطران  تعيني  النديل  اقترح 
كي  املغربية،  الكنيسة  لقيادة  الصحراء 
املغربة  خطوات  ألول  مستجيبة  تكون 
الــقــدرة  وهـــذه  املحلية،  يسمى  مــا  أو 
يمكن تطويرها، فيما ال تعترف الكنيسة 
لرفضها  املغاربة،  باملؤمنني  الكاثوليكية 
الــتــبــشــيــر، والــتــعــمــيــد، وكـــل األصـــول 

الكنسية املرعية.
الكاثوليكية  للكنيسة  ليست  وحاليا، 
لن  البابا  فــزيــارة  لــذلــك،  محلية،  ــواة  ن
املغاربة  املسيحيني  تجاه  شيئا  تغير 
اتخذوا  اإلنجيليون  فيما  الكاثوليك، 
مستقبليا،  رهــانــا  البيتية  كنائسهم 
ويطالبون بترخيص التعميد، خصوصا 
وأن سلبيات السلوك االجتماعي منسوبة 
للدين املحمدي، ويريد اإلنسان سلوكا في 
في  البعض  ويجد  قيمه،  يساير  الحياة 

اإليمان املسيحي ـ أو الرعوي ـ ضالته.

 ثالثون ألف كاثوليكي أجنبي على 
األرض المغربية يرعاهم 30 قسا بمعدل 

قس واحد لكل ألف مؤمن معمد دون 
احتساب المغاربة، وتقاتل الكنيسة 

الكاثوليكية كي ال يسلم المهاجرون 
األفارقة على أرض المغرب تحت الحاجة، 

لذلك جعل البابا همه األكبر هو 
المهاجرين األفارقة إلنقاذ إيمانهم، ألن 
مشكلة المغاربة المسيحيين معقدة، وال 

تؤمن الكنيسة الرسولية في الرباط 
بالكاثوليك المغاربة، وأحدثت مركز 

»موافقة« لربط الجسور بين البروتستانت 
والكاثوليك قصد توحيد جبهة العمل 
من خالل حوار المسلمين واإلسالم دون 

خوف، ومن خالل الثقافة 

»املسيحية  املغاربة  من  العديد  يعيش 
من  هناك  فيما  واســع،  بشكل  الثقافية« 
يعيش السلوك والثقافة املسيحيني دون 
تؤمن  عقيدة  مع  أو  بالعقيدة،  االهتمام 
بمحمد والسام دون أي تطبيقات، لذلك، 
فإن حرية االعتقاد لن تؤثر في تعقيدات 
والنفاق  الزيف  ستزيل  لكنها  الــواقــع، 

والتردد وعدم اإليمان.
ومن املهم أن يعيش املغربي مسيحيته، 
السلوك  وال يعيش ضبابيته كي ينضج 
املغربي من عقيدتي الوضوح والشفافية، 
ويعمل مركز »موافقة« على حوار واقعي 

وتقدير شفاف في الحوار مع املسلم.
في  املسيحية  لتقدم  الفت  تطور  وفي 
فوق  البابوي  املجلس  يعمل  املــغــرب، 
جيد  عــارف  ومن خال  اململكة،  أراضــي 
ميغيل  واإلسامية،  العربية  بالقضايا 
أنجيل أيوسو غيسكسو، من جهة، يصف 
»جون  صفحات  على  لوبيك  كريستوف 
»امليدان«،  دبلوماسي  بأنه  البابا  أفريك« 
الكثيرون  يختلف  ال  ثانية،  جهة  ومــن 
العاهل  مشاركة  في  الطابع  نفس  على 
اجتماعي  مشروع  في  والبابا  املغربي 
قد  ملا  اجتذابهما  على  للتأكيد  بتمارة، 
يسمى »الدبلوماسية امليدانية«، ونجدها 
االتحاد  إلى  املغرب  عــودة  في  واضحة 
اإلفريقي وطلبه االنضمام إلى املجموعة 
)اإليكواس(،  إفريقيا  لغرب  االقتصادية 
اتفاق  ومنها  الــخــطــوات،  مــن  وغيرها 
زيارة  على  واملغربي،  البابوي  الطرفني، 
للغاية،  ميداني  ببرنامج  للمغرب  البابا 
الكنيسة  مستقبل  فــي  انفراجا  يخدم 

الكاثوليكية في املغرب.

المركز األكاديمي »موافقة« في 
العاصمة الرباط، يديره إفريقي جنوب 
الصحراء انتصارا الستراتيجية »أفرقة« 
الكنيسة المغربية، ومن خالل تعاون 

كاثوليكي بروتيستاني وتوحيد 
المذاهب لتجاوز مشكل »المسيحيين 

المغاربة« في المستقبل

إن التأطير املوحد للمذاهب والكنائس، 
لجامعة  النظري  التأطير  خــال  ومــن 

سيكون  حد  أي  إلــى  يكشف  »موافقة«، 
تأثير  البابوي،  والعمل  البابا  لزيارة 
التأطير  »أفرقة«  خال  من  الساحة  على 
على  قادرين  ملسؤولني  املوجه  املسيحي 
مرافقة املسيحيني في املغرب إلى »حياة 
مسكونية« بالتعبير الكهنوتي، أي عاملة 
وعاملية في مملكة املغرب: »مملكة السام 
راعية  تقول  املسيح«  يسوع  أعلنها  كما 
كارين  املغربية،  اإلنجيلية  الكنيسة 
أن  بــوضــوح  ويظهر  سميث،  تــومــاس 
دراسة علم الاهوت في اململكة، هو تطور 
الفت في املمارسة املسيحية منذ 2012، 
لدراسة  جامعي  قطب  على  لشمولها 
لتحول  النابض  القلب  وهو  الاهوت، 
كنسي ناضج في املغرب بتأطير أساتذة 
بني  اتفاقية  لوجود  وأفارقة،  أوروبيني 
الكاثوليكي  واملــركــز  »مــوافــقــة«  مــركــز 
جامعة  مــع  ثانية  واتفاقية  بــبــاريــس، 

ستراسبورغ.
وبإدارة اإلفريقي جون كوالنيا، ياحظ 
املتصاعد بني  التوافقي  الخط  املتابعون 
الكنائس في املغرب لتوجيه رعايا السيد 
جامعة،  أهــداف  إلى  املغرب  في  املسيح 
األمر،  هذا  يعزز  مؤشر  من  أكثر  ويظهر 
للقادة  السنوي  التأطير  معدل  وأولــه 
 80 إلى  إذ يصل  املسيحيني في املغرب، 
عن  القادة  تخريج  زاد  اآلن،  وإلى  قائدا، 
400 قائد )مؤطر كنسي أو قائد رعوي( 

موجهني لخدمة املسيحيني في بلدنا.
وتأتي زيارة البابا، لدعم هذا التوجه 
الرعوي الجامع للمسيحيني املغاربة، وال 
كاثوليكي  نشاط  أي  فرانسيس  يحمل 

يكون  أن  ســهــر  ــل  ب لــطــائــفــتــه،  مــوجــه 
في  املسيحيني  لوحدة  موجها  برنامجه 

املغرب.
عــدم  إلـــى  نشير  أن  ــيــق،  ــدق ال ومـــن 
أنه  رغــم  »موافقة«،  ملركز  البابا  ــارة  زي
على  القادر  وهو  وإشعاعا،  دعما  األكثر 
»تفاهم  نحو  املغربي  التحول  إحــداث 
»املسيحيني املغاربة«  كبير ونهائي« بني 

وحكومة بلدهم.

 دبلوماسية الفاتيكان، لم ترد أن تضع 
مركز »موافقة« في مقابل مركز محمد 

السادس لتكوين األئمة والمرشدين 
والمرشدات 

من املهم مباركة البابا لتكوين الهوتي 
في  متمثل  ومعتدل،  وسطي  إســامــي، 
األئمة  لتكوين  السادس  محمد  مؤسسة 
ينعكس  ما  وهو  واملرشدات،  واملرشدين 
املؤسسة  ألن  إفريقيا،  في  صورته  على 
يجعل  بما  املؤمنني،  أمير  اســم  تحمل 
تكوينها متمثا لهذا الخط من جهة، ومن 
للدراسة  البابا  مباركة  ألن  أخرى،  جهة 
يكشف  اإلسامية،  والاهوتية  الدينية 
مدى التسامح املرغوب بني األديان، وهو 

ما يؤكده مركز »موافقة« في الرباط.
الفاتيكان  دبلوماسية  تــرغــب  ولــم 
»موافقة«  مركز  بني  مقارنة  أي  عقد  في 
ومؤسسة محمد السادس لتكوين األئمة 
املركز  فأقصي  واملــرشــدات،  واملرشدين 
الفاعلون،  الزيارة، وحضر  من  املسيحي 
املعتمدة  االستراتيجية  الجميع  وتذكر 
على التكوين، فاملسألة ليست وسطا في 
اإلسام فقط، بل بني الكنيسة الكاثوليكية 
يجعل  بما  املغرب،  في  والبروتستانتية 
وسطية  املستقبل،  في  املغربية  الكنيسة 
ومتسامحة وجامعة، وهي من اآلن تجمع 
ورؤى  شتى  ومــذاهــب  جنسية،   100
متعددة لقناعة املسيح »الفادي« لإلنسان.

األوقــاف  وزارة  أن  الجميع،  وياحظ 
السادس  محمد  مؤسسة  لها  تتبع  التي 
واملرشدات،  واملرشدين  األئمة  لتكوين 
أدارت بشكل مفصل ظهور إمارة املؤمنني 
وقد  الكاثوليكية،  البابوية  مقابل  في 
وإمــارة  املؤمنني  أمير  أنشطة  وضعت 
خصوصا  مــواقــعــهــا،  عــلــى  املــؤمــنــني 
زعيمني  لقاء  على  للتأكيد  بالفرنسية، 

دينيني.
هذه  توسيع   2017 فــي  سبق  ــد  وق
مربع)8(،  متر  آالف   10 بـــ  املؤسسة 
فيها  يدرس  إذ  املرتفع،  للطلب  استجابة 
طلبة من مالي وغينيا كوناكري وساحل 
العاج وتونس وفرنسا ونيجيريا وتشاد، 
بمباركة  سيزيد  إشعاعا  أعطى  ما  وهو 
انطاقا  التسامح  تنتج  ملؤسسة  البابا 

من مصادر اإلسام.
ــاح املــمــلــكــة عــلــى الــتــكــويــن  ــت ــف وان
مــصــادره  مــن  الديني  أو  التيولوجي 
نظامني:  ومــن  واإلسامية،  املسيحية 
الفاتيكانية،  والبابوية  املؤمنني  إمــارة 
يعتبر خطوة للتأكيد على تسامح ال يقبل 
القانون  من   220 املــادة  استمرار  معه 
الجنائي املغربي وباقي القيود القانونية 

واألمنية ذات الصلة.
التمثل  جـــدا  بعيد  غــيــر  يظهر  ــد  ق
تجاوز  بعد  »األندلس«  لنموذج  املغربي 
وتأهيل  السابق،  العهد  معيقات  بعض 
جميع  تجاه  التسامح  من  ملزيد  املغرب 
الرسمي  الشعار  يثبته  ما  وهو  فئاته، 
نيوز«  »فاتيكان  وزعته  ــذي  ال للزيارة 
في  غوميز)9(، وجاء  روبني  عنه  وكتب 
األمل،  خادم  فرنسيس  البابا  أن  مقاله، 
املغرب )بالعربية( 2019، فيما الصليب 
باللون األصفر  متمايا على  خشبتني  
واألخضر  واألحــمــر  الفاتيكان(  ــون  )ل
)لــونــا املــغــرب(، وفــي دائـــرة بيضاء  

تحيطها دائرة حمراء.
أن  للفاتيكان،  الرسمي  املعلق  ويرى 
املوضوع هو »خدمة األمل«، وأن الزيارة 

نحو  هي  املغرب،  إلى  للبابا  الرسولية 
من  لدعوة  واستجابة  املسلمة،  األغلبية 
امللك محمد السادس وأساقفة هذا البلد.

ضمن  الزيارة،  شعار  البابا  واختار 
50 اختيارا، وشمل في قراءة الفاتيكان، 
الهال والصليب والعاقة بني املسيحيني 
واإلسام، لكن ما تثيره الوكالة الرسمية 
ذكر  عدم  ملــاذا  ســؤال:  يطرح  للفاتيكان 
بامللك  ولقائه  الثاني  بول  جون  البابا 
إلى  بالذاكرة  والعودة  الثاني،  الحسن 
توصيف  إليجاد  الــوراء  إلى  سنة   800
فرنسيس  البابا  أن  والــواقــع  للزيارة؟ 

اختار قدوته من التاريخ.

 بشكل رسمي، أعاد الفاتيكان زيارة 
البابا فرنسيس ولقائه قائد المسلمين 

المغاربة، حسب تعبير الوكالة الرسمية، 
إلى لقاء فرنسيس األسيزي والملك 

الكامل سلطان مصر قبل 800 سنة، 
ويبقى السؤال: لماذا استحضار الملك 

الكامل هي الرسالة المبطنة للبابا؟

بلقاء  للملك  زيارته  البابا  تشبيه  إن 
في  املتوفي  األسيزي  فرنسيس  البابا 
األيوبي  الكامل  وامللك  للمياد   1226
يعتمد  مثاله  أن  يؤكد  سنة،   800 قبل 
والرحمة  الديانات  جميع  احترام  على 
ما  وأســـس  والــنــبــاتــات،  بالحيوانات 
فرانسيسكو«  القديس  »أحكام  يسمى 
ــارا دنــوفــردشــي«  ــ وانــضــمــت إلــيــه »ك
جمع  )أي  »كاريساس«  نظام  فتأسس 
البابا  خطة  يختزل  مــا  وهــو  كـــارا(، 
وفي  القدس،  إلى  سافر  الــذي  الحالي، 
طريقه التقى في مدينة دمياط بالسلطان 
الــديــن  لــصــاح  ــر  ــب األك األخ  ــكــامــل،  ال
األيوبي، ويعد الحوار األول من نوعه في 
التاريخ بني األديان، وقد منحه السلطان 
إلى  الحج  له  يخول  مكتوبا  تصريحا 
مصر،  في  والوعظ  املقدسة،  ــي  األراض
وبسبب  األرثوذوكسيني،  سكانها  رغم 
في  الفرانسيسكان  تواجد  الزيارة،  هذه 
في  أعطوا  وقد  الشام،  ومنطقة  القدس 

عهده لقب »حراس األراضي املقدسة«.
واستحضار بابا الفاتيكان ألول حوار 
بني البابا وسلطان مسلم في لقائه امللك 
البابا  لقاء  متجاوزا  الــســادس  محمد 
جون بول الثاني وامللك الحسن الثاني، 

له رسائل منها:
1( رغبة البابا في التصريح املكتوب 
املغرب،  في  املسيحي  الوعظ  أجــل  من 
مع  بالتكوين  الــتــوجــه  هــذا  بــدأ  وقــد 
الخط،  هذا  ولتكريس  »موافقة«،  مركز 
بني  توحدت  املغرب،  في  الكنيسة  فإن 
والبروتستانتية  الكاثوليكية  رئاستيها 
ألجل ما سمي »نداء املسيح« الذي يمثله 
فرنسيس  لقاء  ثمار  في  الراغب  البابا 

األسيزي والسلطان الكامل.
الفرنسيسكاني  بالعمل  السماح   )2

املبني على العمل االجتماعي والبيئي.
في  الكنيسة  وحدة  على  االعتماد   )3

املغرب.
واستبق البابا فرنسيس زيارة املغرب 
ــا ربـــي اجعلني  ))يـ مــن خـــال صـــاة 
موحية  صــاة  وهــي  لــســامــك((،  أداة 
في  واملسلمني  املــغــاربــة  للمسيحيني 
العودة  ألن  املؤمنني،  وإلمـــارة  اململكة 
بني  وعملي  منفتح  إيجابي  لقاء  ألول 
محاولة  ــي  ه مــســلــم،  وســلــطــان  بــابــا 
نموذجه  بــنــاء  على  املــغــرب  ملــســاعــدة 
وأن  خصوصا  الديني،  التسامح  فــي 
قائما،  ــزال  يـ ال  اململكة  على  ــرهــان  ال
للمغرب  الثاني  بول  جون  زيــارة  فبعد 
فرنسيس  رأس  بمسقط  الفاتيكان  أعلن 
األسيزي في إيطاليا، واملسماة »أسيز«، 
اليوم الدولي للصاة عام 1986، وتبعا 
املسكوني«،  »الــســر  يسمى  مــا  لنفس 
للمغرب  زيارته  فرنسيس  البابا  يحدد 
بنفس الخطوات املباركة لسبع باباوات 

وتقاليد راسخة في الفاتيكان.

  1- Maroc – Vatican, le choix du dialogue,
Zamane, 29/1/2019.
 2- Marrocco – aluto alla chiesa che soffre.ch/
relazione – 2016.

  3- Morocco / porte aperle italia on lus, org,
16/1/2019.

  4- ll dirritto dell informazione e della com-
 municazione, nivio brunetto, seconda edizione
aggiortana a settembre 2012, libereriauniversi-
taria, p: 156.

   5- Marocco: si converte, internato in ospedale
psichiatro, corrispondenza romana, 28/8/2018.

  6- Il magisttero della chiesa sulla multicu-
 turalita, milena sankerini (conglialtri) vita e
pensiero, quanderno n° 2001, p: 48.

   7- Les enjeux de la visite de pape François au
 Maroc, 34 ans après celle de jean Paul II, jeune
Afrique, 13/11/2018.

   8- Le Roi inaugure le projet de l’extention
 de l’institut Mohammed VI de formation des
imams. huffpost Maroc avec Map, 20/10/2017.

   9- Vatican releases logo for pope François
 visit to morocco, roben gomes,Vatican news
7/1/2019.
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البابا فرنسيس يبارك الكنيسة الواحدة يف المغرب أو كنيسة »الموافقة«، تبعا 
لروح المركز الالهويت يف العاصمة الرباط، وتأسيس هذه الكنيسة ذات الطابع 

المغريب ـ اإلفريقي، مستمد من التسامح األندليس، ويه تساير نظام إمارة المؤمنني 
الذي يمكن أن يدرس اإلسالم الوسطي لطلبة إفريقيا من 30 دولة إضافية تنتمي 

للقارة السمراء.
وصىل البابا صالة ))ياريب اجعلني أداة سالمك((، وفيها الدعوة المسيحية إىل 

الوحدة يف بلد األغلبية المسلمة، لفتح الكنائس الموروثة عن االستعمار الفرنيس 
عىل اإلنجيليني والمتحولني إىل المسيحية.

تجتمع يف مظلة أمري المؤمنني، إمارة المسلمني والمسيحيني واليهود، حيث تجري 
مباركتها من الحرب األعظم، بابا روما.

ويف فقرات برنامج البابا، ما يسمى »التبشري المالئكي« يف صالته الواحدة 
للمسيحيني، ويه عالمة عىل التمسك بالروح القدس، ليكون  »مساعدا ومبرشا 

الكتشاف المسيح«، وهذه الرسالة مزدوجة إىل رفض التبشري البرشي، مع 
اإليمان بالحوار والقناعة وحرية المعتقد.

وهذه الصورة تفيد المملكة يف الحفاظ عىل أمنها وروح وعقائد مواطنيها، ويه 
رضبة موجعة لمن يتمسك بالدولة لحماية إسالم المملكة، وقد بدأ المغرب مرحلة 

أخرى يف نظر المنتقدني.

المسيحيون المغاربة ساهموا يف إعالن الكنيسة 
الواحدة يف المغرب

إعالن عالمي لميالد إمارة المؤمنني اإلبراهيمية



يحيى  ا�ــدعــو  خــلــق   ...
ــر  ــي ــخــب الـــســـعـــيـــدي، ال
والــبــاحــث الــريــاضــي كما 
بعد  الحدث،  نفسه،  يقدم 
 zالفيسبوكية{ تدوينته 
ويشكك  فيها  يتهم  التي 
القياسية  ــام  األرقـ كــل  فــي 
العا�ية التي حققها نجوم 
ا�غربية  ــوى  ــق ال ــاب  ــع أل
وعلى  السن�،  مرور  على 
األسطورة  النجم  رأسهم 
ومفخرة كل ا�غاربة، هشام 

الكروج.
الذي فتحت  هذا الشخص 
ــع  ــواق ــد مـــن ا� ــعــدي لـــه ال
االجــتــمــاعــيــة الــتــافــهــة 
ــد }يــا  ــرائـ ــجـ وبـــعـــض الـ
يقدم  ــا،  ــه ــواب أب  zحــســرة
لوزير  كمستشار  نفسه 
ــة،  ــاضـ ــريـ ــبـــاب والـ الـــشـ
ا�لكية  الجامعة  ولرئيس 
دون  القدم،  لكرة  ا�غربية 
ما  يجد  لم  طبعا،  علمهما 
يقوله سوى قصف أبطالنا 
بدون حجج، حيث اتهمهم 
ــاول ا�ــنــشــطــات في  ــن ــت ب
الصرامة  عنه  غابت  زمــن 
تعاطي  �ــراقــبــة  الدقيقة 

ا�نشطات، حسب قوله.
والرياضة،  الشباب  وزارة 
ــرد في  ــ لــم تــتــأخــر عــن ال
كذب  الذي  الوزير  شخص 
التي  التهم،  هذه  كل  بقوة 
ــة وســمــعــة  ــرام ــك تــمــس ب

راية  رفعوا  الذين  أبطالنا 
أكبر  ــي  ف ــوطــن خــفــاقــة  ال
ا�لتقيات العا�ية، كما أعلن 
عن تبرئه من هذا الشخص 
بالوزارة  له  عالقة  ال  الذي 
آليات  على  تتوفر  الــتــي 
مع  للتواصل  مؤسساتية 
ما  كل  في  اإلعــالم  وسائل 

يخص الشأن الرياضي.
الــبــطــل الــعــا�ــي، هــشــام 

الـــكـــروج، هـــو اآلخــــر لم 
يستسغ مثل هذه االدعاءات 
استعداده  مبديا  الكاذبة، 
يملك  ما  كل  إلعادة  الكامل 
ــتــنــازل عن  مــن ثـــروة، وال
جميع أرقامه القياسية إذا 
ما تبث تعاطيه للمنشطات، 
وهذا دليل قاطع على الثقة 
بها  يتمتع  التي  الكبيرة 
هشام وكل أبطالنا األبرياء 

من كل اتهام باطل.
ففي الوقت الذي نتابع فيه 
اإلعالم  تدافع وسائل  كيف 
ــن أبــطــالــهــا،  األجــنــبــيــة ع
نرى  بإنجازاتهم،  وتفتخر 
الــذي  الشخص  هــذا  مثل 
سهوا   zسقط{ كيف  نجهل 
على هذا ا�يدان، يشكك في 
نزاهة أبناء وطنه، ويشهر 
هــدفــه  حـــيـــاء،  دون  بــهــم 

ولو  الشهرة  هو  الوحيد 
على حساب كرامة وتاريخ 

أبطالنا.
يقول هللا في كتابه العزيز: 
ــا الــذيــن آمــنــوا  ــه ــا أي }يـ
بنبإ  ــاســق  ف جـــاءكـــم  إن 
قوما  تصيبوا  أن  فتبينوا 
بجهالة فتصبحوا على ما 
(صدق هللا   z�نادم فعلتم 

العظيم).
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قالوا ونقــــــــــــول إلى الباحث والخبير في... البهتان!

?ÉædÉ£HCG ágGõf ‘ ∂µ°ûj øe
● الفتح يطالب لقجع باحترام الوعود التي 

التزم بها في الصخيرات...
المساء

● الوعود خاص الحكام يطبقوها، ماشي لقجع.
●  الرجاء فقدت }الكاشيz ديالها

الصديقي، مدرب يوسفية برشيد
●  وشهد شاهد من أهلها.

لقجع  لقرارات  يمتثل  الركراكي  ا�ــدرب    ●

ويرفض انتقاد التحكيم...
األخبار

●  موحال، ميقدرش.

●  قريبا، سأكون أفضل حارس في إفريقيا
التكناوتي، حارس مرمى الوداد

●  قل إن شاء اهللا...
●  ما يحدث أمام ا�رمى ال يعجبني

البنزرتي، مدرب الوداد
●  إيوا فتش عن الحل؟

● برنامج }دراسة ورياضةz سيعطي أكله في 
ا�ستقبل

مسلم، مدرب المنتخب المغربي النسوي
●  كل شي باغي يلعب الكرة، حتى واحد ما بغى يقرا...

يوسف ظهير يستقيل شفويا من رئاسة    ●

الكوكب ا�راكشي
جرائد

●  وقتلونا غير بالشفوي!

● الجمهور يمنع تداريب الكوكب ا�راكشي
الصباح

●  اللعابة مالهم؟ خاصهم يمنعوا اللجنة ا�ؤقتة...
● ليس لديكم الوقت للبكاء...

كارتيرون، مدرب الرجاء
●  بكي انت فبالصتهم!

● تراجع نتائج الرجاء يهدد مستقبل فتحي 

جمال
المساء

●  طاحت الرجاء، علقوا جمال! ــة وســمــعــة  ــرام ــك تــمــس ب

قـــف

لم  ا�تفائل�،  أكبر  حتى   ...
يكن يراهن على عودة الجيش 
االنتصارات،  سكة  إلى  ا�لكي 
بعد بداية كارثية بكل ا�قاييس، 
من  طويلة  لسنوات  انضافت 

الهزائم واالنتكاسات.
بعد تعاقده مباشرة، مع ا�درب 
ا�كتب  ظـــن  فـــاخـــر،  امــحــمــد 
أن  العسكري،  للفريق  ا�سير 
ستعرف  التقنية  ا�شاكل  كل 
ــول، وأن  ــحــل طــريــقــهــا إلـــى ال
إلى  محالة  ال  سيعود  الفريق 
فتح  أن  بعد  خاصة  توهجه، 
خزينته ا�الية في وجه ا�درب 
الذين  الــالعــبــ�  كــل  ــداب  ــت الن
تقديم  على  قــادريــن  سيراهم 

اإلضافة للفريق.
أحــالم  كــل  الــواقــع، حطم  لكن 
ألنه  الجمهور،  ومعه  ا�كتب 
ا�شاكل  تفاقمت  مــا  ســرعــان 
التقنية، باإلضافة إلى الخرجة 
ــيـــة لـــالعـــب الــشــيــخ  اإلعـــالمـ
القديوي،  يوسف   zو}الشبح
ــدرب فــاخــر،  ــ ــم ا�ـ ــه الــــذي ات
ــه الــفــضــل في  الـــذي يــرجــع ل
بالرشوة  العطالة،  من  إنقاذه 
ومحاباة بعض الالعب� الذين 
مالية،  عموالت  مقابل  جلبهم 

كإسماعيل بلمعلم ومعاوي...
من  زادت  الــقــديــوي،   zقنبلة{
لم  الذي  الفريق  تأزيم وضعية 
يحصد سوى النتائج السلبية، 
ــ� إلــى  ــا�ــســؤول مــمــا دفـــع ب
إبعاده وإقالة فاخر، وتعويضه 
اسمه  مغمور  إسباني  بمدرب 
أكاديمية  من  قادم   ،zكارلوس{

التجارب  بعض  وله  برشلونة، 
ا�حدودة خارج إسبانيا.

شكوك  تبددت  ما  سرعان  لكن 
الذي  ــدرب،  ا� لهذا  الرافض� 
ظــرف وجيز،  وفــي  اســتــطــاع 
عجز  بــاهــرة،  نتائج  تحقيق 
ــ�،  ــدرب ا� ــل  ك تحقيقها  ــن  ع
اإلدارة  على  تعاقبوا  الــذيــن 
التقنية للفريق خالل السنوات 

األخيرة.
ــا الــطــريــقــة  ــن ــذا الحــظ ــكـ وهـ
أصبح  التي  والسهلة  الجميلة 
ا�لكي،  الــجــيــش  بــهــا  يلعب 
حيث  نفسيا،  العبيه  وتحرر 
بثقة  يتمتعون  أصبحوا  أنهم 
نظرا  مؤهالتهم،  فــي  كبيرة 
والوصفة  ا�عنوية  للشحنة 
منحها  التي  الرائعة  التقنية 
ــذي  ــدرب كـــارلـــوس ال ــ لــهــم ا�

أخرس كل منتقديه.

أصبح  الــعــســكــري،  ــفــريــق  ال
بصمت،  ــات  ــدرجـ الـ يتسلق 
ا�راتب  نحو  بثبات  ويقترب 
على  تغلب  أن  بــعــد  ــى،  ــ األول
ــي أرهــقــتــه  ــت ــل ال ــشــاك كـــل ا�
وأبــعــدتــه عــن األضــــواء، كما 
مـــع هــذا  ا�ــكــتــب  تــعــاقــد  أن 
صفقة  يعتبر  الــشــاب،  ــدرب  ا�
فما  ا�ــقــايــيــس،  بكل  ناجحة 
التشبث  ا�سؤول� سوى  على 
حتى  مأموريته،  وتسهيل  به، 
ذلك  العاجل  القريب  في  نــرى 
لدى  كان محبوبا  الذي  الفريق 
اختالف  على  ا�غاربة  جميع 
لفرقهم،  وحبهم  انتماءاتهم 
ألن الجيش ا�لكي كان ومازال 

فريق كل ا�غاربة.
العسكري  لــلــفــريــق  فهنيئا 
ورونــقــه،  تألقه  ــى  إل بــعــودتــه 

ومزيدا من االنتصارات.

الكروج

 ÖcGƒJ zádƒ£ÑdG{ á∏›
á«°VÉjôdG çGóMC’G

»µ∏ŸG ¢û«÷G Iƒë°U ..GÒNCGh

الشهرية  الرياضية  ا�جلة  من  جديد  عــدد  صــدر 
ــداث  األحـ أهــم  كــالــعــادة  ويتضمن   ،zالــبــطــولــة{
اللقاء  بينها  من  بالدنا،  تشهدها  التي  الرياضية 
ا�غربي  ا�نتخب  سيجمع  ــذي  ال الكبير  الــدولــي 
الكبير  العا�ي  النجم  بقيادة  األرجنتيني،  بنظيره 
ليونيل ميسي، كما خصصت ملفا هاما عن ظاهرة 
ونحن  مدربا   17 عددهم  بلغ  حيث  ا�درب�،  إقالة 
باإلضافة  الــكــروي،  ا�وسم  منتصف  في  مازلنا 
إلى العديد من ا�واضيع الهامة والتي تشغل بال 

ا�هتم� بالشأن الرياضي الوطني.

مالحظة:
بالرغم من الهزيمة األخيرة ا�فاجئة والغير متوقعة في 
بمجمع   ،(4-3) برشيد  يوسفية  ضد  مجنونة  مباراة 
األمير موالي عبد هللا، ففريق الجيش ا�لكي مازال عازما 
في  له  تخول  التي  ا�راتب،  إحــدى  إلى  الوصول  على 

ا�وسم ا�قبل، ا�شاركة في إحدى ا�سابقات اإلفريقية.

هذا الخبر
zƒ«HÉfÒÑdG{ ‘ »Hô¨e ó°SCG :¢TÉjR º«µM

... قلب فريق أجاكس أمستردام الهولندي الطاولة 
الثالث  خــالل  البطلة،  لألندية  أوروبـــا  بطل  على 
سنوات األخيرة، ريال مدريد، وأقصاه من دور سدس 
عشر نهائيات كأس عصبة األبطال لألندية البطلة، 

بانتصار تاريخي غير منتظر (1-4).
الفريق الهولندي ا�نهزم في مباراة الذهاب بملعب 
نجمه  وبفضل  استطاع  بــأمــســتــردام،   zكــرويــف{
ا�غربي، حكيم زياش، أن يرد الصاع صاع�، ويه� 
االستسالم،  على  أجبره  بل  جمهوره،  أمام  البطل 
سيطرة  حقبة  بنهاية  الخطر،  ناقوس  بذلك  ليدق 

الفريق ا�لكي على كأس العصبة.
 ،zالبيرنابيو{ في  وجال  صال  زياش،   zا�ايسترو{
اللقاء،  هذا  تابعت  التي  الغفيرة  الجماهير  وأمتع 
حيث  العالية،  وتقنياته  بمهاراته  أعجبت  والتي 
الذين  الريال  نجوم  كل  على  يتفوق  أن  استطاع 
ــن حــولــهــم حكيم إلــى  ــذي ــســاوون ا�ــاليــيــر، وال ي
عروضه  يتابعون  فقط  ا�يدان،  في  تائه�  أشباح 

االستعراضية باستغراب كبير.
الثمن،  دور  إلى  للتأهل  ثقة  بكل  فريقه  قاد  زياش 
األول،  الهدف  منها  سجل  برباعية  انتصار  بعد 
وقدم العديد من التمريرات الحاسمة لزمالئه الذين 

حولوها إلى أهداف.
فريقه  مع  خرافي  موسم  على  زياش  حكيم  ويوقع 
أجاكس، إذ خاض لحد اآلن 35 مقابلة، سجل فيها 
18 هدفا، ومرر 15 تمريرة حاسمة في كل ا�باريات 
نصير  ا�غربي  زميله،  نال  كما  فيها،  شــارك  التي 
حيث تمكن  اآلخر،  والتقدير هو  اإلعجاب  ا�زراوي، 
من التفوق على كل مهاجمي ريال مدريد، وذلك تحت 
أنظار الناخب الوطني، الفرنسي هيرفي رونار، الذي 
كان حاضرا خالل هذه ا�باراة، بعد أن سبق له أن 
تابع مباراة ليفانتي ضد ليغانيس، الذي غاب عنه 

الهداف ا�غربي يوسف النصيري بسبب التوقيف.

كارلوس

أجاكس أمستردام يهين ريال مدريد في عقر داره
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إعداد
سعيد الريحاني

العدد: 1017الخميس 07 مارس 2019تحليل إخباري

احتفت الجرائد واملواقع الحزبية الناطقة باسم حزب األصالة واملعاصرة وحزب 
التجمع الوطني لألحرار واالتحاد االشتراكي، مؤخرا، بما سمته «اللقاء التشاوري لألحزاب 

الديمقراطية يف شمال إفريقيا»، وهو نفسه اللقاء الذي خلص إلى تأسيس ما سمي 
بـ«شبكة األحزاب الديمقراطية بشمال إفريقيا»، ورغم أن الصور املروجة عن هذه اللقاءات 

ال تضم سوى بضعة أشخاص كانوا يجتمعون يف قاعة صغيرة، إال أن الصحافة كتبت أن 
األمر يتعلق باجتماع أمناء عامين ورؤساء وممثلي 17 هيئة سياسية من املغرب والجزائر 

وتونس وليبيا ومصر وموريتانيا.

إخبــاري
تحليل

صورة تؤرخ للقاء طنجة لألحزاب الديمقراطية، وَّـ اإلطار صورة اِّـشاركني َّـ اللقاء األول الذي انعقد بتونس السنة اِّـاضية 

وراءها  يقف  ا�ذكورة،  ا�بادرة 
وهو  وا�عاصرة،  األصالة  حــزب 
حزب في ا�عارضة، ولكنه استطاع 
أن يضمن مشاركة أحزاب مغربية 
الحكومة  داخل  توجد  التي  منها 
ــتـــي تــوجــد خـــارجـــهـــا، هي  والـ
واالستقالل  االشتراكي  االتــحــاد 
وجبهة  واالشــتــراكــيــة  والــتــقــدم 
ــوى الــديــمــقــراطــيــة، إضــافــة  ــق ال
وا�عاصرة،  األصــالــة  حــزب  إلــى 
استطاعت  ا�ــغــرب،  خــارج  ومــن 
ــاء(..)،  ــقـ ــلـ ــة ا�ــنــظــمــة لـ ــجــه ال
ضــمــان مــشــاركــة أربــعــة أحــزاب 
من الجزائر، هي حزب التجمع من 
أجل الثقافة والديمقراطية وحزب 
الــحــريــات وحـــزب جبهة  طــالئــع 
جبهة  ا�ستقبل الجزائرية وحزب 
ــقــوى االشــتــراكــيــة، بــاإلضــافــة  ال

مشروع تونس،  حركة  حزب  إلى 
هي  ليبيا  ــن  م ــزاب  ــ أح ــة  ــالث وث
حركة  ــزب  وح ــة  األم ليبيا  حــزب 
حركة  وحــزب  الليبية  ا�ستقبل 
االئــتــالف الــجــمــهــوري، وحــزبــان 
التجمع  حزب  من موريتانيا هما 
اتحاد  أجل موريتانيا وحزب  من 
ــزب ا�ــؤتــمــر  ــدم، وحــ ــق ــت ــوى ال قـ
اتحاد  إلــى  باإلضافة  مصر،  من 
الديمقراطية  االشتراكية  الشبيبة 

في العالم العربي.
ما الذي يمكن أن يجمع كل هذه 
األحزاب في هذا التوقيت بالذات، 
وفـــي مــصــلــحــة مـــن يــصــب هــذا 
التحالف؟ سؤال يطرح نفسه لكن 
ا�نظم� ال يقدمون جوابا عن مثل 
هذه األسئلة، ألنها يمكن أن تشكل 
قبل  التحالف  هــذا  النفجار  لبنة 

ا�شارك�  جل  فإن  لذلك  ميالده، 
مخاطر  عـــن  ــث  ــحــدي ال فــضــلــوا 
وضــرورة   ،zالسياسي }اإلســـالم 
التحرك والتنسيق �واجهته، وقمة 
الجانب  تبدو جلية في  التناقض، 
بأحزاب  يــشــارك  ــذي  ال ا�غربي، 
يقودها  الــتــي  لألغلبية  تنتمي 
وإدريس  والتنمية،  العدالة  حزب 
لشكر على سبيل ا�ثال يعتبر أحد 
شأنه  األغلبية،  بميثاق  ا�لتزم� 
الناصري،  خالد   zالرفيق{ شــأن 
خسارته  تعويض  فــي  الــطــامــح 
عام  أم�  بمنصب  سفير،  �نصب 
وقد  واالشتراكية،  التقدم  لحزب 
دشن أولى تحركاته في هذا الصدد 
إياكم  ثم  اللقاء،  هذا  في  بظهوره 
أن تصدقوا الخصومة ا�علنة ب� 
العماري  وإلياس  بنشماس  حكيم 

ــق لــحــزب  ــســاب ــ� الـــعـــام ال ــ األم
فعله  فما  وا�ــعــاصــرة،  األصــالــة 
قصاصات  قدمته  الذي  بنشماس 
رئيسا  بصفته  األجنبية  األخبار 
دخل  ال  أنه  رغم  الثانية،  للغرفة 
يقم  لم  با�وضوع،  الثانية  للغرفة 
وقع  ما  بتطبيق  إال  النهاية  في 
في  العماري  إلياس  سلفه  عليه 
وهو  التونسية،  ا�ونستير  مدينة 
ا�اضية  السنة  انعقد  الذي  اللقاء 
 ،zبدعوة من }حركة مشروع تونس
فما عالقة مشروع تونس بمشروع 
ا�غرب؟ علما أن مشروع تونس كما 
((ليس  التحليالت،  بعض  تقدمه 
للشارع  سياسية  لحاجة  نتاجا 
فكري  لتدافع  نتاجا  أو  التونسي، 
وصراع برامج ب� تيارات مختلفة 
أولهما  بعامل�،  ارتبط  ما  بقدر 

العام  أمينه  لــدى  ا�لحة  الرغبة 
وارتباطه  للسلطة  الــوصــول  في 
في  عليه  راهنت  إقليمية  بقوى 
الديمقراطي  للتحول  مواجهتها 
األم  الحزب  في  أملها  خيبة  بعد 
ونعني  ا�شروع  عنه  انشق  الذي 
في  انخرط  الــذي  تونس  نــداء  به 
تحالف حكومي مع حركة النهضة 
بانتخابات  فــوزه  بعد  مباشرة 

.((2014
يقول  ا�ــغــرب..  إلــى  تونس  من 
ا�جتمعون أنهم يستحضرون في 
لقائهم روح }مؤتمر طنجةz، ورغم 
أنهم ال يشرحون ا�قصود بذلك، إال 
ا�قصود  أن  يدركون  ا�تتبع�  أن 
إلى   27 من  طنجة  }مؤتمر  هــو: 
ا�ؤتمر  وهو   ،z1958 أبريل   30
أجل  من  للتالحم  لبنة  شكل  الذي 
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الذي  االستعمار  محاربة 
ــان يــبــســط ســيــطــرتــه  ــ ك
عــلــى شــمــال إفــريــقــيــا، 
الــذي  املستعمر  هــو  فــأيــن 
ــزاب، بعد  ــ ســتــحــاربــه هـــذه األحـ
ــهــا، الــلــهــم إال  ــدان ــل ــال ب ــق اســت
تقصد  األحـــزاب  هــذه  كــانــت  إذا 
ألنه  باملستعمر)..(،  آخــر  شيئا 
املنطقية  الناحية  من  يستعصي 
والعملية، تحويل مشروع ملحاربة 
ملحاربة  مشروع  إلى  االستعمار 
»التنظيم  أو  السياسي  اإلســام 
العاملي لإلخوان املسلمني«، ذلك أن 
محاربة االستعمار تجمع الجميع 

والسياسة تفرق الجميع)..(.
على طاولة طنجة، كان الهاجس 
ــام  ــة اإلسـ ــن، هـــو مــحــارب ــل ــع امل
واإلرهـــاب  والــتــطــرف  السياسي 
والحسابات الجيوستراتيجية في 
منطقة الساحل، وال شك أن املتتبع 
»تحديات  ملناقشة  سيستغرب 
منطقة  فــي  ــن  ــ و»األم ــاب«،  ــ اإلرهـ
الساحل«، من طرف أحزاب يفترض 
فيها أنها تمارس السياسة، بينما 
مواضيع خطيرة كهذه تحتاج إلى 
خبراء أمنيني وتدخل ضمن األمن 
القومي للبلدان املعنية، وال سبيل 
ملناقشتها بشكل علني، إال إذا كان 
الغرض هو اإلنشاء، ثم لنعد إلى 
هذا  عن  الصادر  الختامي  البيان 
فبراير   23 بتاريخ  بطنجة  اللقاء 
لم يتضمن أي حرف  ملاذا   ،2019
إزاء قضية الصحراء املغربية، ما 
فائدة اإلشارة إلى »مؤتمر طنجة« 
دون الحديث عن القضية الوطنية 

األولى للمغاربة)..(.

ــام  ــك ال إن  قـــائـــل  يـــقـــول  ــد  قـ
العاملي  »التنظيم  مــحــاربــة  عــن 
وامتداداته  املسلمني«  لــإلخــوان 
الربيع  عقب  البلدان  بعض  فــي 
منطقيا  مطلبا  يــبــدو  الــعــربــي، 
لكن  السياسية)..(،  الناحية  من 
نتائج  بصناعة  مرتبط  التغيير 
االقــتــراع  صناديق  فــي  ملموسة 
تنتمي  الــتــي  الــبــلــدان  داخــــل 
عبر  وليس  األحــزاب،  هذه  إليها 
السلطة  على  االنقضاض  محاولة 
والكل  إعــامــيــة)..(،  بتكتيكات 
يعلم أن حزب األصالة واملعاصرة، 

اليوم  يواجه  املثال،  سبيل  على 
مشاكل  بسبب  االنــقــراض،  شبح 
وإعــان  الداخلية،  الديمقراطية 
إمارة  على  مبكرة  حربا  أعضائه 
املؤمنني، وهي نفس مشكلة حزب 
الذي  لــأحــرار،  الوطني  التجمع 
وقف وراء أخطر بلوكاج حكومي، 
بن  مع  العمل  يريد  ال  أنه  بدعوى 
أن  املفترض  من  كان  الذي  كيران 

لوال  ثانية،  لوالية  الحكومة  يقود 
فلم  املعروفة،  األخطاء  ارتكب  أنه 
إبعاده،  ســوى  القصر  أمــام  يكن 

واالكتفاء بحمايته أمنيا)..(.
تجنبوا  املــنــظــمــني  أن  ــم  ــ ورغ
ذلك  أن  إال  باملشاركني،  التعريف 
النفس  على  الوقوف  من  يمنع  ال 
االنقابي لبعض التنظيمات، علما 
تحده  النوع،  هذا  من  تنسيقا  أن 
من الناحية العملية، ضوابط عدم 
التدخل في الشؤون الداخلية لكل 
كل حزب  فمهمة  حــدة،  على  دولــة 
في  املواطنني  تأطير  هي  سياسي 

الداخل والجاليات املحسوبة على 
الشأن  في  التدخل  وليس  الباد، 
بمحاولة  الــدول  لباقي  السيادي 
االنــتــخــابــات)..(،  نتائج  تغيير 
محاولة  املــغــرب  فــي  عشنا  ــد  وق
االنتخابات  نتائج  على  االنقاب 
االقتراع)..(،  صناديق  خارج  من 
األمني  قادها  التي  املحاولة  وهي 
الــعــام الــســابــق لــحــزب األصــالــة 

ــيــاس الــعــمــاري،  ــاصــرة، إل ــع وامل
وهو ما عرف بـ»مؤامرة 8 أكتوبر 
نتائجها  من  كــان  والتي   »2016
االستقال  حزب  حرمان  العملية، 
عقابا  الحكومة،  في  املشاركة  من 

له، وإبعاد شباط)..(.
ــعــودة إلـــى املــشــاركــني في  بــال
أحزابا  بينهم  سنجد  طنجة،  لقاء 
يمكن  الــذي  األمــر  وهو  جزائرية، 
سطحي  بــشــكــل  ــه  لـ الـــتـــرويـــج 
الحزبية،  للدبلوماسية  كانتصار 
أن  ذلك  وهمية،  دبلوماسية  وهي 
الدبلوماسية  هي  الدبلوماسية 

الرسمية، ويختص بها في املغرب 
امللك محمد السادس، وال أحد غيره، 
وزارة  املغرب  في  توجد  ال  لذلك، 
لـ»الشؤون  وزارة  بل  للخارجية، 
الخارجية والتعاون الدولي«، وهو 
ذا  وليس  ــا  إداري عملها  يجعل  ما 
إلى  بعد سياسي)..(، وإذا رجعنا 
قائمة األحزاب الجزائرية املشاركة، 

»التجمع  حزب  بينها  من  سنجد 
والثقافة«،  الديمقراطية  أجل  من 
وال يعرف كثير من املغاربة أن هذا 
الراديكالية  األحــزاب  من  الحزب، 
والدليل  الــدولــيــة،  األبــعــاد  ذات 
مع  تفاعله  طريقة  هو  ذلــك،  على 
االنتخابات الرئاسية في الجزائر، 
حيث أصدر مؤخرا بيانا دعا فيه 
وتقرير  الشعبية  االنتفاضة  إلى 
املــصــيــر فـــي الـــجـــزائـــر: ))مـــن 
ُيختزل  الذي  الرجل  أن  سيصدق 
قائمة  في  السياسي  رصيده  كل 
والخيانات  االنقابات  من  طويلة 

ــة،  والــدســائــس الــتــي دمـــرت األم
يمكن أن يتحول إلى النقيض لكي 
ينجز - اآلن بعد أن خانته الصحة 
ما ظل يحاربه  الخزينة-  وأفرغت 
طــول  ومــنــهــجــيــة  تصميم  بــكــل 
بوتفليقة(((..  )املقصود  عمره 
ــحــزب املــذكــور  هــكــذا يــتــحــدث ال
))إن  يضيف:  أن  قبل  بيانه  في 
تجري  التي  الشعبية  االنتفاضة 
أبهرت  والتي  أعيننا،  أمــام  اآلن 
التي  الظواهر  من  تعتبر  العالم، 
ــرن في  ــدة كــل ق تحدث مــرة واحـ
بيان  )املصدر:  الشعوب((  حياة 

الحزب(.
ــذا الــحــزب الــجــزائــري، على  ه
في  بالثورة  يحلم  املثال،  سبيل 
تجد  أن  غرابة  ال  لذلك  الجزائر، 
ســعــدي،  سعيد  مــؤســســه  صـــور 
الــثــورات والــحــروب  ــراب  رفقة ع
ليفي  هــنــري  بيرنار  الــداخــلــيــة، 
األخير  هــذا  الـــصـــورة(،  )انــظــر 
ــرب في  ــغ ــي امل ــوات ف قــضــى ســن
بإقامة  يحلم  كــان  وربما  طنجة، 
ثورة هنا، لكنه وضع قصره للبيع 
أمــره،  انكشف  أن  بعد  ورحـــل، 

بشكل فج)..(.
إن مجرد بحث بسيط في الئحة 
املشاركني في لقاء طنجة، الخاص 
سيتبعه  والــذي  إفريقيا،  بشمال 
تكليف حزب  تم  بليبيا،  آخر  لقاء 
األصـــالـــة واملــعــاصــرة املــغــربــي 
من  أن  سيكشف  أوراقـــه،  بإعداد 
بني املشاركني، رئيس الكونغريس 
العاملي األمازيغي، فتحي نخليفة، 
األمازيغي«،  »حركة  باسم  الناشط 
عن  النظر  بغض  تسعى،  الــتــي 
صراع الشرعية داخلها، إلى إحياء 
على  أو  تامزغا«،  دولــة  »مشروع 
االنفصالية،  الحركات  دعم  األقــل 
لتفريق  األمازيغية،  تستغل  التي 
ال  وربما  توحيدها،  بدل  الشعوب 
فتحي  أن  املغاربة،  من  كثير  يعلم 
»ليبو«  حزب  رئيس  هو  نخليفة، 
الذي  الحزب  وهو  األمــة(،  )ليبيا 
حماية  تحت  الــعــام  جمعه  عقد 
امليليشيات في ليبيا، بعد إسقاط 
القذافي، وهو نفسه الحزب املتهم 
ــم املــتــحــدة بأن  فــي تــقــاريــر األمـ
مهربي  بلوبي  عاقة  ملؤسسيه 
نفسه  وهو  الليبي)..(،  البترول 
ــذي يــرفــض مــد األمــم  الــحــزب الـ
فكيف  أعضائه،  بائحة  املتحدة 
وصــل هــذا الــحــزب إلــى املغرب؟ 

وألية غاية؟
اليوم  يتحركون  الــذيــن  ــؤالء  ه
يوجد  السياسة،  فــي  كــأصــدقــاء 
لذلك،  الشعوب«،  »أصدقاء  بينهم 
سيقود  بــســيــط،  بــحــث  فــمــجــرد 
فتحي  أن  مــعــرفــة  إلـــى  الــبــاحــث 
هو  املــثــال،  سبيل  على  نخليفة، 
»منظمة  مــؤســســي  مـــن  واحــــد 
إفريقيا«  شــمــال  شــعــوب  اتــحــاد 
فرحات  الجزائري  يرأسها  التي 
مهني، الذي يقود مبادرة انفصال 
»القبايل« في الجزائر، ولربما يبدو 
مال  أمــني  كــون  فــي  أكثر  العجب 
إلياس  ليس سوى  الجمعية،  هذه 
»جمعية  يترأس  الــذي  العماري، 
الــصــداقــة بــني الــشــعــوب«، فمنذ 
الشعوب  بني  الصداقة  كانت  متى 
من  االنفصالية؟  للمشاريع  رديفا 
يدري.. ربما تكون مبادرة األحزاب 
إفريقيا،  شمال  في  الديمقراطية 
مستترة  ملـــبـــادرة  غــطــاء  مــجــرد 
شمال  شــعــوب  على  لـــ»الــضــحــك 
إفريقيا« بالتزامن مع االستحقاقات 

االنتخابية في هذه البلدان)..(.
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بالعودة إلى المشاركين في 
لقاء طنجة، سنجد بينهم 
أحزابا جزائرية، وهو األمر 

الذي يمكن الترويج له بشكل 
سطحي كانتصار للدبلوماسية 

الحزبية، وهي دبلوماسية 
وهمية، ذلك أن الدبلوماسية 
هي الدبلوماسية الرسمية، 
ويختص بها في المغرب 
الملك محمد السادس، وال 

أحد غيره، لذلك، ال توجد في 
المغرب وزارة للخارجية، بل 
وزارة لـ»الشؤون الخارجية 
والتعاون الدولي«، وهو ما 

يجعل عملها إداريا وليس ذا 
بعد سياسي)..(

إلياس العماري رئيس »جمعية أصدقاء الشعوب« ويظهر إىل جانبه فتحي نخليفة مؤسس حزب »ليبو« 
املتهم بعالقته مع كبار مهربي البرتول من طرف األمم املتحدة، وقد كان حاضرا يف لقاء طنجة 

الجزائري سعيد سعدي مؤسس حزب "األرسيدي" بني أحضان عراب الحروب والثورات برينار 
هنري ليفي، الذي كان يقيم يف طنجة 



 الرباط. األسبوع
اإلعالم  وسائل  كل  اتفقت 
العربية  القمة  واكبت  التي 
ــة األولـــــى الــتــي  ــ ــي ــ األوروب
انــعــقــدت مــؤخــرا فــي شــرم 
حذف  على  بمصر،  الشيخ 
فقرات من خطاب امللك محمد 
للقمة،  ــوجــه  امل الـــســـادس، 
الحكومة  رئيس  تاله  والذي 
ســعــد الـــديـــن الــعــثــمــانــي، 
وخاصة الفقرة التي قال فيها 
القومي  ))األمن  أن  جاللته 
يظل  أن  ينبغي  ــعــربــي،  ال
شأنا عربيا، في منأى عن أي 
تأثير خارجي، مع  أو  تدخل 
أهمية  االعتبار  بعني  األخــذ 
يمكن  ــذي  ال الــدولــي  الجهد 
للشركاء املوثوق بهم، القيام 
أي مساس  منع  أجل  من  به 
إضــرار  أي  ألن  ــن،  األم بهذا 
إلى  محالة،  ال  سيفضي  به، 
بل  أوروبـــا،  بأمن  ــرار  اإلضـ
وبأمن العالم أجمع.. وهنا ال 
ما  أن  إلى  أشير  أن  يفوتني 
من  العربي  العالم  يواجهه 

أمنه  تهدد  خطيرة  تحديات 
واستقراره، راجع أحيانا إلى 
بعض  وسلوكيات  سياسات 
بلدانه تجاه البعض اآلخر((.
وقـــــد وجـــهـــت أصـــابـــع 
املحللني  طــرف  من  االتــهــام، 
الدوليني، إلى أجهزة »الرقابة 
اعتبرت  ألنها  السعودية«، 
نفسها معنية بهذا الكالم، ما 
جعل وسائل اإلعالم املواكبة 

املوقف  مع  تتماهى  للحدث، 
راعية  باعتبارها  السعودي، 
»الفقرات  وتحذف  لــلــدورة، 
املزعجة« من الخطاب امللكي.

ــت بــعــض األطـــراف  ــان وك
حاولت  للقمة،  الــحــاضــرة 
الحضور  أهمية  من  التقليل 
املغربي، غير أن جهود املغرب 
إبراز دور رئيس  ركزت على 
القضية  فــي  الــقــدس  لجنة 

إحــدى  وهــي  الفلسطينية، 
املستترة  الخالفية  النقاط 
في األزمة الباردة بني الرباط 
تحاول  فبينما  ــاض،  ــري وال
»صفقة  فـــرض  الــســعــوديــة 
القرن« على الفلسطينيني، أي 
»دولة بدون سيادة« في إطار 
يتشبث  األمريكي،  املشروع 
العربية  بــاملــبــادرة  املــغــرب 

للحل.
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من خطاب امللك حممد ال�ساد�س؟

كواليس أخرى

ثالثة اأع�ساء من الديوان امللكي 
يجتمعون يف تكرمي �ساعرة بالرباط 

 الرباط. األسبوع
وسط أجواء باذخة في فندق حسان بالرباط، كرم »النادي الجيراري« الذي 
وكان  فراجي،  سميرة  الشاعرة  الجيراري،  عباس  امللكي  املستشار  يترأسه 
الجيراري قد جلس خالل الحفل إلى جانب مؤرخ اململكة عبد الحق املريني 
وعبد الكريم بناني مدير البالط امللكي وإلى جانبهما وزير الثقافة واالتصال 

محمد األعرج.
اللقاء الذي تميز بحضور عدد كبير من املسؤولني، ونخبة من أهل فاس)..(، 
»رسالة  صاحبة  فراجي،  سميرة  للشاعرة  العربي«  الشعر  »سيدة  لقب  منح 
غاضبة إلى بان كيمون«، وقال عنها الجيراري إنها »عارفة متمكنة من ناصية 
اإلبداع ومتحكمة في قواعده ومعاييره، بدفق موسيقي وزخم متصاعد، وحفاظ 
سليقي على اإليقاع، مع إضافة إيقاع داخلي يكون خفيا في بعض األحيان، وال 

يراه إال من يتقن القراءة واإلنشاء«.
كما قال الجيراري أنه قرأ دواوين الشاعرة املذكورة بشغف وتذوقها بإمعان، 
»صاحبة هذا اإلبداع، شاعرة مضبوطة لها قدرة على اإلبداع  ورأى فيها أن 
الرائق األنيق بيسر ودون تكلف«، موضحا بأن »الشعر بهذا املفهوم ال يتنافى 

مع العلم«.
عبد الحق املريني، مؤرخ اململكة، أخذ الكلمة بدوره وقال: »في هذه الجلسة 
بالقصيدة  احتفاء  فراجي،  سميرة  الصاعدة،  املتميزة  للشاعرة  التكريمية 
املغربية املعاصرة«، موضحا أن اإلنسان املثقف املتبصر، سـ»يبقى في حاجة 

إلى الشعر القويم املوزون املقفى، حتى ينمي فكره، ويطهر ضميره وروحه«.
وخاصة  الدبلوماسية،  البعثات  من  عــدد  ممثلو  أيضا  حضره  الحفل 
الخليجية، وقالت الشاعرة في كلمة مقتضبة إنها »في حالة انفعال قصوى 

وينتابها خجل فظيع«.

«»

»النادي الجراري« يمنح لقب »سيدة الشعر« لفراجي

الفو�سوي الذي 
�سرب معلمه 

واأ�سقطه 
يف �ساحة املدر�سة
ــذه الــحــالــة املــزريــة  ه
في  حسرة«  »يا  لتلميذ 
ــدرســة، الــذي  ســاحــة امل
وأسقطه،  معلمه  ضرب 
وهو عاري الجسم هكذا 
بطريقة همجية أبعد ما 
املدرسة،  جو  عن  تكون 
مقارنة  لــهــا  أهــمــيــة  ال 
ضرب  الــذي  املجرم  مع 
قاضيا في قلب املحكمة، 
وعـــنـــدمـــا نــقــلــوه من 
املحكمة إلى سجن سال، 
هرب من شباك الحافلة، 
ــا لـــحـــالـــة من  ــوانـ ــنـ عـ
أصبحت  التي  الفوضى 
املجتمع  عــلــى  تهيمن 
املـــغـــربـــي، وأصــبــحــت 
املكلفني  ــى  عــل تــحــتــم 
ــدوا  ــزي ي أن  ــني  ــي ــن األم
الجيل  هــذا  مراقبة  في 
الجديد من الفوضويني.

رسالة واضحة من أستاذ جامعي بكندا إلى المسؤولين: 
ال تتخلوا عن املدر�سة التي يدر�س فيها اأبناء املعلم 

الذي علمكم واأبناء اجلندي الذي يحمي ثغوركم

شــفــعــاوي،  هلل  عــبــد  ))أنا 
أشــتــغــل كـــأســـتـــاذ جــامــعــي 
بعدما  كندا،  عاصمة  بأوطاوا 
مكتب  فـــي  ــا  ــ دروسـ أعــطــيــت 
ــهــنــي والــشــغــل  ــن امل ــكــوي ــت ال
ببرشيد، بعد املغادرة الطوعية 
املغربية  والتلفزة  اإلذاعــة  من 
رئيسي  كــمــهــنــدس  ــاط  ــرب ــال ب
فـــي املــــواصــــالت الــســلــكــيــة 
فيها  قضيت  التي  والالسلكية، 

ما يقارب الثالثني سنة.
درست مرحلة الكتاب القرآني 
بــوعــلــي،  أوالد  جــمــاعــة  فـــي 
بالبروج  االبتدائي  والتعليم 
بسطات  الــثــانــوي  والتعليم 
حصولي  وبعد  تادلة،  وقصبة 
التقنية  ــا  ــوري ــل ــاك ــب ال ــى  عــل
بالدار  الخوارزمي  بـ»ليسي« 
باملعهد  التحقت  الــبــيــضــاء، 
واملــواصــالت  للبريد  الوطني 
ــذي  ال والــالســلــكــيــة  السلكية 
ــت مــنــه عــلــى دبــلــوم  حــصــل

ــنـــدس، والــــــذي مــكــنــنــي  ــهـ مـ
ــوراه تخصص  ــتـ دكـ نــيــل  ــن  م
بجامعة  الــرقــمــيــة  ــارات  ــ اإلشـ
»الفال« بكندا.. وكل هذا بفضل 
العمومية،  بــاملــدرســة  تعلمي 
هذا  في  الوحيد  مكسبي  وهو 
ترفعوا  أن  أردتم  فإذا  الوطن.. 
العمومي،  التعليم  عن  أيديكم 
ــع الــبــلــد  ــي ــن ب ــا عـ ــوه ــع ــارف ف
أن  أردتم  وإذا  رمزية..  بدراهم 
عليكم  طبقوه  التقشف  تطبقوا 
تقاعدكم  وعلى  رواتبكم  وعلى 
وسفرياتكم  خدماتكم  ونهاية 
واستشفائكم  أبنائكم  ودراسة 
أفخم  ــاء  ــن ــت واق وســيــاحــتــكــم 

السيارات لكم ولعائالتكم..
ال ترفعوا أيديكم عن املدرسة 
العمومية  والجامعة  العمومية 
املعلم  أبناء  فيها  يــدرس  التي 
الشرطي  وأبناء  علمكم،  الــذي 
ــاء  ــن ــر أمــنــكــم، وأب الـــذي يــوف
ثغوركم،  يحمي  الذي  الجندي 

يوفر  ــذي  ــ ال الــفــالح  وأبـــنـــاء 
العامل  وأبــنــاء  يومكم،  قــوت 
معاملكم  ــي  ف يشتغل  الـــذي 
وأبناء  وضيعاتكم،  ومناجمكم 
بيوتكم،  تنظف  التي  الخادمة 
جازفوا  الذين  الفقراء  وأبناء 
بأرواحهم وعائالتهم وأعمالهم 
ما  ليسترجعوا  وممتلكاتهم 

سلب من هذه األرض الطيبة..
الوطن..  هم  وغيرهم،  هؤالء 
يجب  من  وهــم  الشعب..  وهــم 
العودة إليهم قبل وضع الخيط 
أنكم  أرى  ــي  ــت ال اإلبــــرة  فــي 
تعدونها لوضع آخر »غرزة« في 

كفن هذا الوطن..
وتذكروا  رشدكم  إلى  عودوا 
الشعب،  هــذا  ســواد  مــن  أنكم 
ما  إلــى  صرتم  وبفضله  ومنه 

صرتم عليه..
فليحيا الوطن املغبون((.

عبد اهلل شفعاوي 

مع  تزامنا  تأتي  والتي  العمومية،  املدرسة  عن  الغيورة  الرسالة  بهذه  »األسبوع«  توصلت 
النقاش الدائر حول إمكانية بيع املدارس العمومية وتفويتها، وقد جاء فيها ما يلي:  

 الرباط. األسبوع
من  التاسعة  النسخة  منظمو  أعلن 
املزمع  الرياضي،  للطب  الوطني  املؤتمر 
الجاري،  ــارس  م و9   8 يومي  انعقاده 
 500 ضمن  أجانب  خبراء  حضور  عن 
من  املحطة،  هذه  في  سيشاركون  طبيب 
بينهم الخبير الفرنسي بيالر من املصحة 
وأطباء  بتولوز،  للرياضة  الجامعية 

آخرين من نفس املدينة.
الجمعية،  رئيس  وقعه  بالغ  وأوضــح 
الجمعية  الدكتور أسامة بوغالب رئيس 
أول  وهــي  الرياضي،  للطب  الرياضية 

جمعية من نوعها متخصصة في الدفاع 
في  املتخصصني  األطــبــاء  مصالح  عــن 
الطب الرياضي، أن محاور املؤتمر تتركز 
على مناقشة اإلشكاالت املرتبطة باملهنة، 
الداخل  أطباء  بني  الخبرات  تبادل  وكذا 
والخارج في أفق االرتقاء بهذه املهنة إلى 

مصاف التجارب األوروبية والعاملية.
يحتل  الرياضي،  الطب  أن  ومعلوم 
في  املؤسسات  نشاط  مــن  هاما  حيزا 
نقص  من  املغرب  يعاني  بينما  الخارج، 
في  املتخصصة  الطبية  األطــر  في  كبير 
هذا النوع الذي يمكن أن يغطي حاجيات 

اجتماعية كثيرة.

خرباء اأجانب ي�ساركون يف الدورة التا�سعة ملوؤمتر الطب الريا�سي

بوغالب
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عندما تجتمع ا�جالس وتصوت على وثائق 
وافقت  قد  تكون  ا�جالس  فتلك  ا�يزانيات، 
تلك  �سؤولي  ا�ــرور  جــوازات  ومنحت  وزكت 
ا�جالس، أي أنها وافقت على نفقات السيارات 
واستهالك  وا�نح  والتعويضات  والتلفونات 
في  الذي ظل  االستهالك  هذا  وا�اء..  الكهرباء 
جعلته  التي  األسباب  في  الخوض  عن  منأى 
العامة  ا�يزانية  من   %10 سنويا   zيحصد{
أعمدتها  كل   zالحال }قد  إنارة  على  للعاصمة، 
تيارها  وكــابــالت  أســالك  وبأسفلها  عــوجــاء، 
الكهربائي بارزة، ويرحم هللا من �سها أو مر 

فوقها أو بجانبها، وخصوصا األطفال.
العمومية  اإلنارة  تكاليف  نشرنا  أن  وسبق 
وا�قاطعات  الجماعة  �قرات  والخصوصية 
باألرقام، وال عضوا واحدا من الذين تخرجوا 
تقنية  بوثيقة  تقدم  الهندسة،  مـــدارس  مــن 
وصفة  ويقترح  الكبيرة،  ا�بالغ  فيها  يدحض 
في  بها  ا�عمول  الكثيرة  الوصفات  من  علمية 
يدفعه  ما  من   %80 حوالي  القتصاد  الغرب 
ا�نتخبون  إلى الشركة ا�وزعة، كما ال أحد من 
األعضاء، ومنهم فالح� كبار، قدم حال لترشيد 
وأوصــى  باهظة،  جد  وهــي  ا�ياه،  مصاريف 
باستعمال مياه اآلبار في السقي وحتى داخل 
مقرات ا�قاطعات والجماعة، التي لو استعملت 
بالتأكيد  مبالغها  تتجاوز  فلن  ا�عدنية،  ا�ياه 
وبا�ناسبة،  الشركة،  مياه  تكلفنا  ما  نصف 
وحق  اختصاص  من  هما  والكهرباء  فا�ياه 
وما  منها  ظهر  مــا   - ا�نح  ــا  أم منتخبينا، 
 zو}التحزم السيارات  في   zو}التبند  – بطن 
بالتلفونات واالغتراف من التعويضات.. فكلها 
به  مسموحا  وال  مقبوال  يعد  لم  مفضوح  ريع 
واحد:  بلسان  يــرددون  الذين  الرباطي�،  من 
وطهروا   ،zــريــع ال ديمقراطية  مــن  ــا  }حــررون
العاصمة بقانون خاص بها يرقيها إلى مصاف 
لخدمة   ،zبالصح }ديال  الديمقراطية  العواصم 
ضرائبهم  ولتخصيص  سكانها،  وإســعــاد 
ورفاهية  لسعادة  وليس  بعاصمتهم  للنهوض 

منتخبيها وموظفيهم. 
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رفقته،  الــصــورتــان  بــالــطــبــع.. 
من  هما  بل  إلينا،  وال  منا  ليستا 
السمو  على  تسهر  بلديتها  مدينة 
الفن  ــى  إلـ مــواطــنــيــهــا  بـــــأذواق 
الراقي،  الهندسي  واإلبداع  الرفيع 
يلزمها  بلدي  ــرار  ق بفرض  ــك  وذل
تطبيق  على  بالسهر  ويجبرها 
فنية  بمواصفات  تصاميم عمارات 
تمتيع  مع  متكررة،  وغير  فريدة 
داخلها،  التصرف  بحرية  ا�الك� 
التي  هي  فالبلدية  الواجهات،  أما 

تحدد هندستها.
هناك  العاصمة،  فــي  وعــنــدنــا 
ــاالت  ــ ــ ووك وزارة،  ــن  ــ م ــر  ــثـ أكـ
حــضــريــة، ومــنــدوبــيــات وزاريـــة، 
ا�نتخبة..  ا�جالس  من   zو}دزينة
وتراخيص  بمراقبة  مكلفة  كلها 
تشرذم  النتيجة:  لتكون  البناء 
نوع  إلــى   zو}تفتيته البناء  هــذا 
مـــن }الـــفـــســـادz، كـــل حـــرف منه 

من  ا�جالس  وتقيه  إدارة،  في  يعشش 
التقني  ليتحد  ــارات،  ــ واإلش الــزوابــع 
الكوارث  أبشع  لتنزيل  السياسي،  مع 
ومخططات  تصاميمها  في  العمرانية 
تعميرها، ومن أشهر ضحاياها: الحي 
العتيق التاريخي، وكل األحياء القديمة 
فــي حــســان، والــجــديــدة فــي مختلف 

ا�قاطعات، باستثناء حي الرياض الذي 
.zتكلفت به شركة وطنية }الرياض

 zــرام ــ }اإلج بــخــطــورة  واع  فالكل   
البنائي في الرباط، والكل ساكت، وهنا 
نحمل ا�سؤولية إلى الذين عيناهم في 
ا�جالس، ودون شك هم ملمون بتاريخ 
الدولية،  ومكانتها  مدينتهم  وحضارة 
سواء السياسية أو اإلدارية أو الثقافية 

أو التراث اإلنساني، ودلونا من فضلكم 
التي  البنايات  من  واحــدة  بناية  على 
تترجم  ســنــة،   30 ــذه  ه لها  رخصتم 
اإلضافة  وتبرز  ا�ملكة،  عاصمة  ألقاب 
التي  التصاميم  �ختلف  الجمالية 
ثم  بناءاتها،  ترخيص  على  أشرفتم 
اشرحوا لنا هذه البشاعة ا�رسومة في 
رسوم كاريكاتورية تجسمها بنايات ال 

تنسيق هندسي يجمعها، وقولوا 
لتوسعة  التهافت  هــذا  �ــاذا  لنا 
لصالح  هو  هل  الحضري:  ا�دار 
الرباط أم لفائدة ا�ضارب� الذين 
ضغظوا لالحتفاظ بالبناء األفقي، 
في ح� أن مصلحة العاصمة في 
ا�قاطعات  وكل  العمودي  البناء 
العمودي  البناء  أن  علما  معنية؟ 
واتركوا  الكوارث،  من  لكثير  حل 
على  محافظا  ــروي  ــق ال ا�ــجــال 

طابعه ومتنفسا لجارته الرباط.
فالبناء العمودي يكون مناسبا 
التصاميم  اعــوجــاجــات  لتقويم 
الحالية، وتقييما للتعمير الذي ال 
ا�كلفة  الوزارة  له في مقر  وجود 
الشركة  استنساخ  ينبغي  ثم  به، 
ــداث  ــاضz إلحـ ــريـ الــوطــنــيــة }الـ
بالعاصمة  خاصة  وطنية  شركة 
عن  يفصلها  بقانون  وتزويدها 
 zو}دزيـــنـــة اإلدارات   zخـــــردة{
في  العاصمة  أغرقت  التي  ا�جالس 
جملة  للرباطي�  وخلقت  العشوائية، 
من  وحرمانهم  السير  في  ا�شاكل  من 
بينما  أخير:  بسؤال  لنختم  األســواق، 
فمن  ا�دينة..  بسياسة  مكلفة  الــوزارة 
إذن  فالبد  العاصمة؟  بسياسة  ا�كلف 

من قانون خاص لهذه العاصمة.

إذا لم نواجه زحف الغش بكل صرامة وفي 
ا�عمول  القاعدة  هو  سيصبح  اآلجــال،  أقرب 
واقتسام   zالتدويرات{ بقوة  وا�فروضة  بها، 
غنائمها للتستر على أبشع وأخطر وأفتك ما 
في الوجود.. إنه الغش، الذي تحدى مصلحة 
قمع الغش، ومصلحة ا�كتب الصحي البلدي، 
البيطرة،  ومصلحة  االقتصادية،  وا�صلحة 
فيما  ا�ــهــتــمــة...  والــنــقــابــات  والجمعيات 
 zا�أجورون{ ا�نتخبون الساهرون وا�كلفون 
عيش  احــتــرام  لضمان  سمينة  بتعويضات 
فجولة  صحتهم،  على  أمــان  بكل  الرباطي� 
قلب  في  توجد  التي  والــشــوارع  األزقــة  في 
العاصمة، تعري كل هذه ا�صالح التي تكلفنا 
القيام  عــدم  في  تورطها  وتفضح  ا�اليير، 
بمهامها، مما يستوجب ا�ساءلة عن األسباب 
 zبـ}لجام موظفيها   zتلجم{ جعلتها  التي 
األمن  لحماية  القانون  تطبيق  وعدم  التستر 

الصحي للرباطي�.
الثقافية  والعاصمة  األنـــوار  مدينة  ففي 
هــذا،  كــل  وقبل  اإلنــســانــي،  الــتــراث  ومدينة 
مــواد  تــبــاع   ،zحــســرة ــا  }ي ا�ملكة  عاصمة 
استهالكية من لحوم وأسماك وفواكه وخضر 
وحلويات  وحبوب  وتوابل  وقطاني  وزيــوت 
للرباطي�  وتــقــدم  إلــخ،  وعــجــائــن...  وخبز 
لجودتها  حقيقية  مراقبة  بدون  لالستهالك، 
 zيراقبون{ ا�راقب�  فكل  آجالها،  وصالحية 
مكاتبهم،  إلى   zاألظــرفــة{ وصــول  ويترقبون 

يكون  أن  يجب  الحقيقي  مكانهم  أن  في ح� 
في األسواق، ومهمتهم هي العمل على وقاية 
األثمنة  في  وا�ضاربة  الغش  من  الرباطي� 

وفرض النظافة.
اكتسح  حتى  ا�سيطر  هو  الغش  أن  وبما 
ــجــودة وفــتــك بجيوب  ــلz ال ــت ــن و}ق ــوازي ا�
التبضع  على  ا�ستهلك�  وطــوع  الرباطي� 
مسجلة  كعالمة  القرفصاء،  جالس�  وهــم 
عواصم  عــن  بها  تنفرد  الــربــاط  فــي  خاصة 
الدنيا، في إهانة ما بعدها إهانة للمواطن�، 
فإن  مهامها،  ضبط  في  ا�صالح  فشلت  وإذا 
الرباطي� سيربحون بحلها نهائيا، وسيوفر 
شك  ودون   ،zالـــتـــدويـــرات{ مــبــالــغ  الــبــاعــة 

سينعكس ذلك على األثمنة.
ا�صالح  وتــلــك  ــا،  ــن وواجــب حقنا  ومـــن 
عن  منتخبينا  مساءلة  أموالنا،  من  ممولة 
تلك  على  سنويا  ا�اليير  هــدر  من  الجدوى 
ا�صالح، وهل لهذا الحد تغلغل التواطؤ ب� 
لحقوقنا   z�الحام{ مع  لصحتنا   z�الحام{
فالغش  وسلطاتنا؟  وأمــوالــنــا  وأصــواتــنــا 
مراقبيه..  من  محميا  وأضحى  عاما  أصبح 
أموالنا،  معه  واتركوا  فينا   zيتنزه{ فاتركوه 
بدون  عن حقوقنا  الدفاع  على  قادرون  فنحن 
فقط  الغش  تحارب  بأنها  توهمنا  مجالس 
ثقيلة  ا�يزانيات، وهي ممولة من ماليير  في 
التي  والرسوم  الضرائب  من  علينا  تفرضها 

تجوعنا لنؤديها �نتخبينا.

حول  الظريف  محمد  الدكتور  من  شهادة 
وصحرائها،  ا�ملكة  ب�  الثقافي  االرتباط 
شارك بها في اللقاء الثقافي ا�نظم أيام 20 
و21 و22 نونبر 1991 في مدينة العيون من 

تنظيم أبناء الرباط البررة.
فبعد   ...)) الجامعي:  األستاذ  قاله  ومما 
لها  تعرضت  التي  الكبرى  السطو  حملة 
السعدي  زيــدان  عهد  في  ا�غربية  الخزانة 
عمليات  وبعد  اإلسبان،  القراصنة  يد  على 
إثر  السمارة  بخزانة  أودت  التي  اإلحــراق 
 1913 الهجوم الفرنسي الغادر عليها سنة 
ا�خطوطات  لنفائس  نهب  من  ذلك  تال  وما 
أوروبـــا  ســفــراء  بعض  يــد  على  ا�غربية 
استمرار  يرى  أن  ا�ستعمر  غاظ  وعلمائها، 
ب�  االتصال  تعميق  في  ا�غربية  الثقافة 
كل  فجند  والجنوب،  الشمال  في  ا�غاربة 
إمكاناته ا�ادية وا�عنوية لتشويه صورتها 
وطمس أبعادها الوحدوية، فحاول التمييز 
ــا  ــزواي وال والــبــربــر  البيضان  ثقافة  بــ� 
تحطمت  الطائفية  مخططاته  لكن  وحسان، 
أبنائها،  ويقظة  ا�غربية  الثقافة  قوة  أمام 
في  البربري  الظهير  أصــاب  ما  فأصابها 

األقاليم الشمالية من فشل ذريع)) انتهى.
الجامعي،  األستاذ  فضيلة  فضح  هكذا 
الدكتور الظريف، مؤامرة االستعمار القديم 
لتشتيت الشعب ا�غربي إلى قبائل متنافرة 
ثانيا،  استعمارها  ثم  أوال،  طحنها  يسهل 
والحظوا نضال الرباطي� الذين نظموا ذلك 

اللقاء في قلب الصحراء ا�غربية.   

ح�  اإلنسانية،  ا�آسي  أم  هي  بل  مأساة،   ❐
يــقــاســي ويــعــانــي مــرضــى الــســكــري، ا�ــعــذبــون 
وا�قهورون، من تكاليف العالج الباهظة، وبدونها 
فهم }يحجزون قبورهمz، ألن علبة واحدة من الدواء 
من 50 حبة بمعدل ثالث حبات في اليوم، تساوي 
حوالي 500 درهم لتغطية 15 يوما، أي ألف درهم 
والتحليالت،  العالجات  باقي  دون  الشهر،  في 
يــذوبــون  فــقــراء،  وجلهم  السكان  ثلث  أن  علما 
يوميا با�رض الفتاك، بينما مقاطعاتنا وجماعتنا 
�لء  وتتسابق  ضيوفها   zتبراع{ بضمان  مشغولة 

ميزانياتها لصرفها على }الزرودz كما سنرى:
 

وإطعام  الستقبال   zتجندت{ السويسي  فمقاطعة   ❐
 zلـ}الزرود مليونا   17 ببرمجة  منتخبيها،  ضيوف  وإقامة 
بعدما كانت هذه البرمجة ال تتعدى مليونا واحدا في سنة 
2017، ولهذه }الزرودz أسرار ال يعرفها إال ا�ستفيدون 
(اإلقامة واإلطعام)  ا�هام  تعويضات عن  يتقاضون  الذين 
 ،zنعطيك }اعطيني  ويستعملون  جيوبهم  في  ويضعونها 
يعني }تكلف بيا نتكلف بيكz على حساب الشعب، لتبقى 
التعويضات في الجيوب كريع مفضوح ووسيلة للمساومات 

واكتساب الوالءات.
 

أعلى  وبها  ا�نصور،  يعقوب  مقاطعة  وهذه    ❐
خصصت  الفتاك،  السكري  بداء  للمصاب�  نسبة 
 - واإلقامة  لإلطعام  مليونا   15 لـــ}زرودz ضيوفها 
هذه  ستنفق  الرباطيون-  أيها  عيونكم  وافتحوا 
السنة، 102 مليونا على }النشاطz الثقافي والفني، 
ربما لـzيترنحz فيه مرضى السكري من األلم، لعلهم 
يهتم  وهكذا   ،zوالتبوريدة بـ}الشطيح  يشفون 
وصهيل  الــبــارود  وطلقات  بضيوفهم  منتخبونا 
الخيول وzتعاريج التعارجي�z، ويتركون أهل الدار 

في محنهم القاتلة.
 

عند  باألولوية  ويحظى  اللعاب  يسيل  آخر  ونموذج   ❐
لـzمعالجة  الجماعات  ب�  بالتعاون  ا�تعلق  وهو  منتخبينا، 
مليونا  و159  ماليير   3 السنة  هذه  وسيكلف   ،zالنفايات
إضافة إلى مبلغ 800 مليون دفعة قارة لهذا التعاون، لتكون 
في ا�جموع حوالي 4 مليارات �عالجة األزبال، قبل معالجة 
اإلنسان ا�نهوك وا�هدد با�وت نتيجة السكري الذي يسبب 
وبثر  والكلي  الدموي  والضغط  والشراي�  القلب  أمراض 
أطراف من الجسد والعمى، وا�نتخبون متشبثون بمعالجة 

األزبال قبل معالجة اإلنسان ا�هدد با�وت.

أرشيف الرباط من أقدم ا�دارس العمومية في الرباط: مدرسة 
حسان  بمقاطعة  ا�حيط   بحي  الشرقاوي  أحمد 
يناير   11 ومدرسة   ،1913 تأسست سنة  التي 
اليوسفية،  بمقاطعة   1932 سنة  أحدثت  التي 
شيدت  التي  الليمون  بحي  الليمون  ومــدرســة 
ومدرسة  الرياض،  أكدال  بمقاطعة   1932 سنة 
بمقاطعة   1929 سنة  وتأسست  السويسي 
وأحدثت  ا�نصور  يعقوب  ومدرسة  السويسي، 
أما  ا�نصور،  يعقوب  بمقاطعة   1947 سنة 
ا�ومن  عبد  �درسة  الخلفي  للباب  فهي  الصورة، 
وقد بنيت سنة 1954 بمقاطعة حسان، وبناؤها 
عرض  من  أمتار  أربعة  ويحتل  للتعمير  مخالف 
شارع األدارسة ويعرقل سير العربات والراجل� 
ال  األقسام  بناية  أن  وبما  الخطورة،  درجــة  إلى 
ا�درسة،  أرض  مساحة  من   %20 تشكل سوى 
إلى  ا�ــرافــق  بنقل  ا�شكل  هــذا  تسوية  فيمكن 
الذي  األدارسة  وتوسيع شارع  الفارغة،  ا�ساحة 
يمتد من شارع الحسن الثاني من جهة باب ا�الح 
إلى شارع محمد اليزيدي قرب الضريح الشريف. 

z{



أوقــفــت عــنــاصــر الــحــرس 
بميناء  اإلســبــانــي  ا�ـــدنـــي 
مدينة سبتة ا�حتلة، األسبوع 
بلوحة  مرقمة  سيارة  ا�اضي، 
ــا شخص  ــوده ــق ي إســبــانــيــة 
وهي  بالخارج،  مقيم  مغربي 
ا�هربة  بالسجائر  ممتلئة 
ــجــاورة  ــدول ا� ــ ــن بــعــض ال م
أن  بعد  والجزائر،  كموريتانيا 
سهولة  بكل  سبتة  إلى  دخلت 
تهريبها  الغرض  كان  تم  ومن 
عبر  اإلســبــانــيــة،  ــدن  ا�ـ نحو 
تم  وقــد  الــخــضــراء،  الجزيرة 
باألمر  ا�عني  مع  تحقيق  فتح 
بنفس  للمحكمة  تقديمه  قبل 

ا�دينة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن 
األشخاص  من  مجموعة  هناك 

يقومون بتهريب هذه السجائر 
عــبــر ا�ــعــبــر الـــحـــدودي بــاب 
ــة حــقــائــب،  ــواســط ــتــة، ب ســب
على  تعلق  التي  تلك  وخاصة 
الظهر، والتي يتم ضبطها في 
أحيان  وفــي  األحــيــان،  بعض 
تهريبها،  في  ينجحون  أخرى 
ويتم جمع كمية كبيرة بإحدى 

تم  ومــن  بسبتة  ا�ستودعات 
تهريبها إلى إسبانيا.

وفـــي نــفــس الــســيــاق، فقد 
العاملة  الجمارك  إدارة  أغلقت 
الجهاز  سبتة،  بـــاب  بمركز 
اختصارا  ا�ــعــروف  الكشفي 
ــرz ا�ــخــصــص  ــي ــان ــســك ـــ}ال ب
العامل  دشنه  والذي  للراجل� 

ا�ضيق  عمالة  على  السابق 
عملية  سهل  مما  الفنيدق،  ـ 
أو  ا�خدرات  ســواء  التهريب، 

السجائر أو العملة الصعبة.
اإلدارة  تدخل  انتظار  وفي 
الــعــامــة لــلــجــمــارك، مــن أجــل 
ــا وتــكــثــيــف  ــه ــت ــاب فــــرض رق
البحث وا�راقبة بهذا  عمليات 
إلى مسرح  تحول  الذي  ا�عبر 
لتهريب جميع أنواع البضائع 
وا�خدرات واألموال واألجهزة 
ســواء  وغيرها،  اإللكترونية 
إلى ا�غرب أو إلى خارجه، فإن 
جهاز الحرس ا�دني اإلسباني، 
صار هذه األيام، يقوم بضربات 
استباقية بسبب هذه العمليات 
تهجير  عملية  إليها  ليضيف 
األجانب األفارقة والسوري�.  

 األسبوع 
ال حــديــث فـــي أوســـــاط ســكــان 
إلقليم  التابعة  الترابية  الجماعات 
عن  إال  ــام،  األيـ هــذه  بــنــور،  سيدي 
ا�قرات  من  العائلي  الدفتر  اختفاء 
ــهــذه الــجــمــاعــات دون  اإلداريـــــة ل
وراء  الحقيقية  األســبــاب  معرفة 
ا�توجه�  ا�واطن�  أن  إذ  ــك،  ذل
بخيبة  يصابون  اإلدارات،  هذه  إلى 
مكاتب  يقصدون  عندما  كبيرة  أمل 
الحالة ا�دنية إلنجاز الدفتر العائلي 
ملفاتهم  يضعون  فهم  يجدونه،  وال 
للحصول  شهور  عــدة  وينتظرون 
وعندما  نتيجة،  دون  لكن  عليه، 
يعودون مرات أخرى للبحث عنه ال 
يجدونه، ويكون جواب ضباط الحالة 
ا�دنية، بأن الدفاتر العائلية الزالت 
مفقودة، وأنها غير متوفرة با�كتب 
يزود  الذي  ا�دنية  للحالة  اإلقليمي 
للجماعات  ا�دنية  الحالة  مكاتب 
بسبب  ا�طلوبة  بالوثائق  الترابية 
ما  ا�طبوعة، حسب  الحصة  نفاذ 
ا�ئات  أن  ذلــك  لسانهم،  على  جــاء 
الدفاتر  من  االستفادة  طلبات  من 
بمكاتب  موضوعة  الزالت  العائلية، 
ا�دنية منذ عدة شهور دون  الحالة 
تسوية وضعيتها، بسبب عدم توفر 

الدفاتر العائلية.
عن  ا�ــواطــنــون  يتساءل  ولــهــذا 
الــدفــاتــر  فــقــدان  وراء  األســـبـــاب 

العائلية من الجماعات الترابية، هل 
ألن وزارة الداخلية لم ترسل الحصة 
ا�خصصة إلقليم سيدي بنور، أم أن 
نفذ  اإلقليم  لهذا  ا�خصص  العدد 
ولم يتم طبع نسخ أخرى، أم هناك 
أسبابا أخرى خفية؟ هذا في الوقت 
الجماعات  باقي  فيه  تتوفر  الــذي 
الترابية داخل التراب الوطني، على 

الدفاتر العائلية.

ا�كتب  أن  مطلع،  مصدر  وقــال 
التابع  ا�ــدنــيــة  للحالة  اإلقليمي 
لعمالة إقليم سيدي بنور، لم يتوصل 
خالل  العائلية  الدفاتر  من  بحصته 
سنتي 2017 و2018، وأنه تم تدبير 
ا�توفر  بالفائض  السنت�  هات� 
وزارة  لكون  2016، نظرا  سنة  من 
العروض  طلبات  تفتح  لم  الداخلية 
ا�الي  الــغــالف  وأن  سنت�،  ــدة  �

ا�رصود لطبع هذه الدفاتر العائلية 
تم تخصيصه �شاريع أخرى.

وأضاف نفس ا�صدر، أن مصالح 
على  ا�وافقة  تنتظر  الـــوزارة  هــذه 
فتح  أجل  من   ،2019 سنة  ميزانية 
هذه  خــالل  جديدة  عــروض  طلبات 
ا�طلوبة  الحاجيات  السنة، وتوفير 
الصعيد  على  العائلية  الدفاتر  من 
الدفاتر  هــذه  بــأن  مؤكدا  الوطني، 
للحالة  أساسيا  مرجعا  تعتبر  ال 
مادامت  ضرورية،  وليست  ا�دنية 
بمكاتب  مسجلة  الـــوالدات  جميع 
الـــوالدات  أن  كما  ا�دنية،  الحالة 
بشكل  تسجل  يوميا،  تحدث  التي 
عادي باالعتماد على النسخ الكاملة 
الدفتر  إلى  الحاجة  دون  للوالدين 
العائلي، ولهذا يجب على ا�واطن� 
من  االســتــفــادة  بطلبات  ا�عني� 
الدفاتر العائلية، تفهم هذا األمر، في 
انتظار توفير الحاجيات الضرورية، 
ترابية  جــمــاعــات  أن  ــى  إل مشيرا 
أخرى في ا�غرب، نفذت فيها الدفاتر 
الجماعات  وبالخصوص  العائلية، 
التي سجلت ارتفاعا كبيرا في نسبة 
ــوالدات، علما  ال الــزواج وفي نسبة 
خالل  شهد  بنور،  سيدي  إقليم  أن 
السنوات األخيرة ارتفاعا في نسبة 
الزواج والوالدات، وهو ما أدى إلى 
ارتفاع طلبات الحصول على الدفاتر 

العائلية.
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عيـن علـى الشمال
إعداد: زهير البوحاطي

ما يجري  ويدور � المدن

مختصرات شمالية

سيدي بنور
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تعيش الجماعة الترابية لسوق السبت 
ــي فوضى  الــتــابــعــة لــعــمــالــة تـــطـــوان، ف
البناء  مجال  في  لها  مثيل  ال  وعشوائية 
ا�واطن�  من  العديد  حسب  والتعمير، 
الحالي،  ا�جلس  سياسة  من  ا�تضررين 
بسبب ما قالوا عنها اختالالت وتجاوزات 
لبعض ا�نتخب� الذين حولوا ا�نطقة إلى 
الفالحية  األراضي  لتجزيء  الجملة  سوق 
ال  القانون  أن  رغم  صغيرة  قطعا  وبيعها 

يسمح بذلك.
العديد  يتداوله  أصبح  ا�وضوع،  فهذا 
فــي ظــل الصمت  ا�ــنــطــقــة،  ــان  مــن ســك
الطرف  وغــض  ا�حلية،  للسلطة  ا�ريب 
على  والترامي  الخروقات  من  العديد  عن 

وإعــادة  فيها،  والتالعب  ساللية  أراضــي 
جهة  عن  صــادرة  ــة  إداري بشواهد  بيعها 
من  تمنح  والتي  الجماعة،  داخــل  معينة 
تتعلق  إداريــة  شهادة  الشواهد،  هذه  ب� 
وهذه  بالبيع،  آخر  وإذن  بتقسيم،  بــإذن 
الشواهد يمنع منحها داخل ا�دار القروي، 
بأراض  يتعلق  األمر  كان  إذا  وخصوصا 
فالحية، كما أن كل من يسمع بهذا الخبر، 
الهكتارات  تقسيم  شواهد  منح  يستغرب 
أو  كــانــت ساللية  ــي، ســـواء  ــ األراض مــن 
القديم،  السوق  مجلس  طرف  من  فالحية، 
وبدء العديد من الفالح� في بيع أراضيهم 
والهجرة إلى مدينة طنجة أو تطوان، هربا 
تتوفر  ال  التي  الجماعة  هــذه  جحيم  من 

على ا�رافق العمومية، كالصحة والتعليم، 
فضال  وغيرها،  التحتية  البنية  وانعدام 
عن كونها أصبحت ال تشتغل إال في مجال 

الشواهد ا�ذكورة.
نفسه  أي مسؤول  يكلف  لم  اآلن،  ولحد 
أضحت  التي  الجماعة  هــذه  تفقد  عناء 
وكأنها خارج نطاق ا�راقبة، بسبب تفشي 
العادي  ا�واطن  صار  حتى  العشوائية، 

يطرد منها طوعا من أجل بيع أرضه.
عامل  سيتدخل  هل  الساكنة:  وتتساءل 
ورفع  ا�وضوع  في  تحقيق  لفتح  اإلقليم 
دار  أن  أم  ا�نطقة،  ساكنة  عــن  الــضــرر 
لقمان ستظل على حالها في انتظار قضاة 

ا�جلس األعلى للحسابات؟

الخارجية  ا�صالح  داخــل  األمــن  رجــال  يطرح   ■
االختصاصات  تتجاوز  أسئلة  عدة  الشمال،  بجهة 
لألمن  العامة  اإلدارة  طــرف  مــن  لهم  منحت  التي 
الوطني، في إطار حماية هذه ا�صالح، كالقنصليات 
فقط،  االعتداءات  من  األجنبية،  وا�دارس  والسفارات 
طنجة  فــي  ــن  األم لــرجــال  بالنسبة  الــشــأن  هــو  كما 
هذه  لدى  موظف�  إلى  تحولوا  أنهم  حيث  وتطوان، 
معلوماتهم  ا�واطن�  من  يطلبون  وصاروا  ا�صالح، 
الشخصية والغرض من تواجدهم بهذه ا�صالح، رغم 
أن بعض ا�علومات تظل سرية ب� ا�واطن وموظف 
هذه ا�صالح، لكن رجال األمن يصرون على معرفتها 
وليس  موظف�  بكونهم  لهم  يوحي  وجودهم  وكــأن 
للحماية األمنية، يقول مصدر من القنصلية اإلسبانية 

بتطوان. 

الشمال  بجهة  النفايات  مــطــارح  مصير  الزال   ■
مجهوال، فرغم تحركات بعض الجهات من أجل إحداث 
خارج  بها  ا�عمول  ا�واصفات  تراعي  جديدة  مطارح 
ا�دار الحضري وبعيدة عن السكان، من أجل سالمتهم 
الواقع،  أرض  على  يتحقق  لم  ذلك  أن  إال  وصحتهم، 
ا�طارح  هذه  أن  ا�تتبع�،  من  العديد  يقول  وربما، 

سوف لن ترى النور بجهة طنجة تطوان الحسيمة.

■ ضبطت عناصر الحرس ا�دني اإلسباني با�عبر 
الحدودي باب سبتة، يوم الخميس ا�اضي، سيارت� 
 75.5)  zالشيرا{ مخدر  من  كبيرة  بكمية  محملت� 
بإسبانيا،  مقيمان  مغربيان  شابان  يقودهما  كلغ)، 
وقد تم احتجازهما من أجل إجراء التحقيق والبحث 
الالزم� وتقديمهما للقاضي ا�ختص، ويقول ضابط 
العملية،  هذه  أن   ،zلـ}األسبوع اإلسباني  الحرس  في 
خاللها  يتم  التي  األخيرة،  تكون  ولن  األولى  ليست 

ضبط ا�خدرات القادمة من ا�غرب. 
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بجماعة  تقصبيت  دوار  من  مصدر  أفاد 
أيت  اشتوكة  إلقليم  التابعة  بلفاع  وقيادة 
باها، أن أفواجا من ا�واشي ا�ملوكة لرعاة 
 zسيطرتها{ جديد لتبسط  من  عادت  رحل، 
على دوار تقصبيت بقيادة بلفاع، متسببة 
في اإلضرار با�حاصيل الزراعية وأشجار 
ا�زروع  الصبار  ونبات  والزيتون  األركان 

.zفي إطار مخطط }ا�غرب األخضر
تشتكي  ا�تضررة،  الساكنة  وأصبحت 
السلطات ا�حلية وغيرها، والتي  من نهج 
تلعب إزاء هذا ا�وضوع دور }الع� بصيرة 
أمام  ا�تفرج،  دور  وأحيانا   zواليد قصيرة
استمرار هجوم الرحل على مصادر عيشهم 
ألهالي  استفزازاتهم  ومواصلة  األساسية، 
السكان،  أحــد  أوضــح  كما  ا�نطقة،  هــذه 
أنهم منعوا من االقتراب من مساكنهم ومن 
يستثن  لم  التهديد  وأن  مزارعهم،  ولــوج 
}انتشار  الصغير وال الكبير، زد على ذلك، 
وحتى  استفزازنا،  واستمرار  مواشيهم 
تالميذ ا�دارس، ما جعل الناشئة تتوجس 
تشعر  والساكنة  محتملة،  اعتداءات  من 
بفقدان األمن واألمان، ونسجل باستغراب، 
استباحة  مــع  ا�عنية  الجهات  تساهل 
 ،zلزراعتنا القانوني  غير  الرعوي  الهجوم 

يقول أحد ا�تضررين.

لفتيت



  األسبوع 
السيار  الطريق  مدخل  شهد 
بــفــاس،  الــشــقــف  عــ�  بمنطقة 
28 مارس  الخميس  يوم  صبيحة 
العاشرة  الساعة  على   ،2019
احتجاجية  وقفة  تنظيم  صباحا، 
والنصف،  الساعة  مدتها  ناهزت 
دواويــر  سكان  إليها  دعا  والتي 
وبخاصة  الشقف،  عــ�  جماعة 
بسابس  ودوار  معلة  أوالد  دوار 
أوالد  ودوار  كير  أوالد  ودوار 
عياد، جاءت للمطالبة بالتعويض 
تفويتها  تــم  التي  األراضـــي  عــن 
السيار  الطريق  مشروع  لصالح 

فاس وجدة سنة 2007.
ــذا، ورفــعــت خــالل الــوقــفــة،  هـ

هذا  عار  }هذا  قبيل  من  شعارات 
عار.. أراضينا في خطرz، }بحقنا 

.zنطالب.. بحقنا نطالب
ا�تضررين  ألحد  تصريح  وفي 
قال:  األراضـــي،  نــزع  عملية  مــن 
ونحن  سنة،   150 من  أكثر  }منذ 
التي  األرض  هاته  في  نتصرف 
ــذوا  ورثــنــاهــا عــن أجـــدادنـــا، أخ
الطريق  لفائدة  منها  هكتار   400
 100 الــســيــار، ومــنــحــونــا فــقــط 
هــكــتــار كــتــعــويــض، ومــنــذ سنة 
2007 ونحن ننتظر التعويضات، 
لكن لم تتصل بنا أي جهة، لذلك، 
ا�لك  الجاللة  من صاحب  نلتمس 
أن  هللا،  نصره  الــســادس  محمد 

.zينظر في حالتنا
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لدن  من  األرصفة  احتالل  مشهد  بات   
يكتم  بإنزكان  ا�ـــدارس  بشارع  التجار 
بالخصوص،  وا�ـــارة  الساكنة،  أنفاس 
وبانتشار األزبال بشكل كبير، إضافة إلى 
عدم احترام األمتار ا�رخص لها، إذ يكتفي 
وسط  في   zخاص{ عالمة  بوضع  التجار 
تكون  أن  ا�ــفــروض  من  والــذي  الطريق 
جانب الرصيف، واستنكرت الساكنة عدم 
جنبات  لتحرير  ا�حلية  السلطات  تدخل 
األرصفة ومحاربة هذه ا�عضلة ا�تفاقمة، 

وذلك بالتدخل العاجل في ا�وضوع.

سيدة  أن  مطلعة،  مــصــادر  مــن  علم    
مولودها  وضعت  التشرد  حالة  تعيش 
بأكادير  حديقة  وســط  الــعــام  بالفضاء 
بالقرب من ا�عهد ا�وسيقي يوم األربعاء 
ا�ــاضــي، وذكـــرت مــصــادر إعــالمــيــة، أن 
السيدة ا�ذكورة، تم نقلها إلى ا�ستشفى 
الجهوي الحسن الثاني بأكادير من أجل 
تقديم اإلسعافات لها بعد اتصال عدد من 
بأنها  ا�دنية، مشيرة  بالوقاية  ا�واطن� 
سبق وأن ولدت طفلت� تبلغان من العمر 

سنت� وثالث سنوات.

وساكنة  الــحــرة  ا�هن  أصــحــاب  وجــه 
}طريق الخيرz وتجار  }أz وعمارة  عمارة 
البلدي  والسوق   zالخير }طريق  قسارية 
ــوالي عــبــد هللا، شــكــايــة إلــى  ــارع مـ وشــ
الجهات ا�سؤولة بأكادير، يطالبون فيها 
بحمايتهم مما سموه التسيب واالنفالت 
ا�ناطق  تعيشه  أصبحت  ــذي  ال األمني 
ساحة  من  بالقرب  وا�تواجدة  ا�ذكورة 
أكــاديــر  باشوية  بــمــحــاداة  العهد  ــي  ول

ا�حيط والقصر البلدي.
في  ا�شاكل،  جــل  الشكاية  ولخصت 
كال  مــن  الشباب  مــن  العشرات  تجمهر 
ضجيج  مــن  يحدثونه  ومـــا  الجنس� 
تعاطيهم  نتيجة  العام  بالحياء  وإخــالل 
تعاطي  قبيل  مــن  قانونية  غير  ألفــعــال 
ا�خدرات والكحول، ناهيك عن الشجارات 

ا�تواصلة والكالم النابي.

 تتفاقم أزمة ا�اء الصالح للشرب، كلما 
اغرغارن  بدوار  الحرارة  درجات  ارتفعت 
إداوتــنــان،  أكادير  عمالة   zتقي{ جماعة 
الدواوير  يجوبون  السكان  أصبح  حيث 
ا�جاورة بحثا عن لترات من ا�اء رغم أن 
التي  الــدوار به بئر إال أن فئة قليلة هي 
لهم،  ملكا  البئر  أن  مدعية  منه  تستفيد 
النصوص  كل  الحائط  بعرض  ضارب� 
القانونية حيث أن البئر تم إنجازه سنة 
2018 من طرف ا�بادرة الوطنية للتنمية 
البشرية والجماعة الترابية }تقيz لفائدة 
ساكنة الدوار دون استثناء، إال أن كل من 
اقترب منه يلقى وابال من السب والشتم 
وأن  سبق  السياق،  هذا  وفي  والتهديد، 
وجهت الساكنة عدة شكايات للمسؤول�، 
بحل  وعــد  الــذي  الجماعة،  رئيس  وإلــى 
ا�شكل، لكن وعوده إلى حدود كتابة هذه 
أن  كما  ورق،  على  حبرا  الزالت  األسطر، 
وقفات  فــي  بــالــخــروج  تتوعد  الساكنة 
احتجاجية أمام الجماعة إن لم يتم إيجاد 

حل لهذا ا�شكل.

شنت مصالح الدرك ا�لكي بأوالد تايمة، 
مساء يوم السبت األخير، حملة تمشيطية 
ــدرات الــذيــن  ــخـ ــد تــجــار ا�ـ ــة ض ــع واس
ينشطون بضفاف واد سوس، أسفرت عن 
حجز كمية مهمة من ا�خدرات عبارة عن 
إلى  باإلضافة   ،zو}طابا  zالكيف{ سنابل 
مسكر  من  كبيرة  وكمية   zالشيرا{ مخدر 
}ا�احياz، كما تم حجز دراجات نارية، في 

ح� تمكن ا�روجون من الفرار مستغل� 
تحرير  تــم  وقــد  بالتضاريس،  درايتهم 

برقيات بحث وطنية في حقهم.

 z¿ƒæ÷G{`H ÜÉ°üj á«∏≤©dG ¢VGôeCÓd zIOÉ©°ùdG{ ≈Ø°ûà°ùe
¿ƒéàëj ¿ƒ«HÉ≤ædGh

أزمورمراكش

 عزيز الفاطمي
بالظروف  وصــف  مــا  خلفية  على 
ا�هتم�  بعض  طــرف  مــن  الكارثية 
بالشأن الصحي بمراكش، التي تشتغل 
فيها األطر الصحية العاملة بمستشفى 
أوضاع  العقلية،  لألمراض   zالسعادة{
الخدمات  على  سلبي  بشكل  مــؤثــرة 
لنزالء  ا�قدمة  األهمية  البالغة  الطبية 
الوضعية  هـــذه  ــام  ــ وأم ا�ستشفى، 
القاتمة، انتظم ا�كتب الجهوي للنقابة 
الوطنية للصحة، في وقفة احتجاجية 
اآلذان  سياسة  نتيجة  وذلــك  مؤخرا، 
حوار  فتح  وعدم  والالمباالة  الصماء 
شامل ومثمر من طرف الجهاز الوصي 
نقابي،  مصدر  حسب  القطاع،  على 
ا�سؤولية   النقابي  ا�كتب  يحمل  كما 
ــى ا�ديرية  ا�ــبــاشــرة فــي مــا يــقــع، إل
الجهوية للصحة وا�ندوبية اإلقليمية.

 zالسعادة{ فمستشفى  ولــإلشــارة، 
لألمراض العقلية، كان قد أشرف على 
السادس  محمد  ا�لك  جاللة  تدشينه، 
مساحة  على   ،2009.09.07 بتاريخ 
تابعة  هــكــتــارات  ثــالث  تبلغ  أرضــيــة 
سعادة  بجماعة  ا�خزنية  لــألمــالك 
بضواحي مراكش باستثمار مالي ناهز 
الـ 22 مليون درهم من إنجاز مؤسسة 

محمد الخامس للتضامن، وتبلغ طاقته 
نزالء  أن  إال  194 سريرا،  االستيعابية 
العمومية،  الصحية  ا�ؤسسة  هــذه 
يعانون من نفاذ مخزون معظم األدوية، 
كغياب ا�ضاد الحيوي والنقص الحاد 
فــي أدويـــة الــصــرع، فضال عــن تــردي 

الوجبات الغذائية الرئيسية.
شــوارع  تعرف  السياق،  ذات  وفــي 
مراكش انتشار مجموعة من األشخاص، 
منهم نزالء سابق� للمستشفى ا�ذكور، 
ال تبدو عليهم أية بوادر عالجية، ذلك 
أنهم يتجولون في حاالت شرود ذهني 
ويعانون من مخلفات أمراضهم العقلية 

بمختلف األعراض.

تحدث  مؤساوية  أحداث  فعال  إنها 
ب� الفينة واألخرى، فاعلوها من هؤالء 
ا�رضى التائه� الشاردين وا�نفعل�، 
وأوضاع  حاالت  يعيشون  أنهم  حيث 
خــطــورة  تــشــكــل  ــورة  ــده ــت م نفسية 
جسيمة على سالمتهم وسالمة غيرهم 
من ا�واطن�، بعد أن استبشر جميع 
والنفسية  العلقية  بالصحة  ا�هتم� 
 zخيرا عند افتتاح مستشفى }السعادة
ضريح   عن  كبديل  العقلية  لألمراض 
}بويا عمرz بإقليم قلعة السراغنة الذي 

في   zعملية }كرامة إطار  في  إغالقه  تم 
لحسن  السابق،  الصحة  ــر  وزي عهد 

الوردي.

 شكيب جالل
ــداث  كــلــمــا ظــهــرت بــــوادر إحـ
عــمــاالت جــديــدة فــي ا�ــغــرب، إال 
الصعداء،  أزمــور  سكان  ويتنفس 
واحــدة  ــور  أزم تكون  أن  متأمل� 
من ا�دن التي سيشملها التقسيم 
إلــى  ــى  ــرق وت ــد،  ــجــدي ال اإلداري 
مصاف العماالت، وذلك بالنظر إلى 
تاريخها العريق كواحدة من أقدم 
ا�دن في العالم، وكأولى البلديات 
 ،1924 سنة  تأسست  أنها  حيث 
ا�دينة  أعيان  يسيرها  كان  بعدما 
تضم  لكونها  ونظرا   ،1908 منذ 
الشاسعة  الجماعات  مــن  عـــددا 
وأوالد  كالحوزية  بها،  ا�حيطة 
رحمون وسيدي علي بن حمدوش 
واشتوكة والبئر الجديد وا�هارزة 
إلــى موقعها  والــغــديــرة، إضــافــة 
السياحي ا�تميز بشاطئ الحوزية 
الشاسعة  ــات  ــاب ــغ وال الــجــمــيــل 
ومآثرها التاريخية ا�طلة على نهر 
أم الربيع، لكن كل هذه ا�ؤهالت لم 
إلى مستوى  ترقى  بأن  لها  تشفع 
فقط  مدينة حاضنة  لتبقى  عمالة، 
ونشاطها  الصالح�،  لألولياء 
يرتكز على ما يسيء لسمعتها، من 

أعمال السحر والشعوذة.  

 QƒeRCG ∫ƒëàJ ≈àe
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 بوطيب الفياللي
شهد مقر باشوية أيت ملول، مؤخرا، ترؤس باشا 
الحضرية  ا�قاطعة  قائد  حضره  الجتماع  ا�دينة 
الثانية مع ممثل� عن ساكنة تجزئة }تينملz، وذلك 
التجزئة،  منها  تعاني  التي  ا�شاكل  عرض  قصد 
الــذي  الصحفي  ا�ــقــال  ضمن  نشرها  تــم  والــتــي 
نشرته جريدة }األسبوعz تحت عنوان: }مواطنون 
في   zالبلدي ا�جلس  ضد  العامل  أبواب  يطرقون 
العدد 1012 بتاريخ 2019/1/31، وطالبوا خالله 
تدخل عامل عمالة إنزكان أيت ملول قصد إنصافهم، 
بعدما يئسوا من سياسة صم اآلذان التي واجههم 
الذي يسيره حزب  للمدينة  بها ا�جلس الحضري 

العدالة والتنمية.
الباشا خالل هذا االجتماع �طالب  وقد استمع 
جرد  فيها  تم  والتي   - ممثليهم  عبر   – الساكنة 
تجزئتي  ب�  الفاصلة  ا�هترئة  الطريق  مشكل 
ا�جلس  يعمل  لــم  والــتــي   zو}أركـــانـــة  zتينمل{
باعتبارها  ــل،  األق على  ترقيعها  على  الحضري 
والسوق  الصناعي  الحي  نحو  رئيسيا  ممرا 
تدخل  الباشا  أكــد  التي  الطريق  هاته  اليومي، 
قصد   zالعمران{ مؤسسة  لــدى  ا�حلية  السلطة 
طرح  إلى  باإلضافة  القادمة،  األيام  في  إصالحها 
ا�شكل األكبر، وهو ضرورة استفادة أزقة التجزئة 
بها  ا�قيم�  معاناة  من  سيحد  الذي  التبليط  من 
ا�وضوع  هذا  أن  علما  ا�ائية،  والبرك  األتربة  مع 
سبق للسكان أن راسلوا رئيس ا�جلس الحضري 

للمدينة بشأنه عبر شكايت� مذيلت� بتوقيعاتهم، 
دون أن يحصلوا على لقاء أو جواب يشفي غليل 
ا�دينة  باشا  أكد  الذي  ا�شكل  وهو  انتظاراتهم، 
طرف  من  الالزمت�  وا�تابعة  بالجدية  أخذه  على 
ا�عنية  الجهات  جميع  مع  وباتصال  السلطات، 
من  لالستفادة  التجزئة  إدمــاج  قصد  با�وضوع، 
برامج التأهيل الحضري أليت ملول، والتي تدخل 
منح  السلطات  عزم  مؤكدا  ا�دينة،  سياسة  ضمن 

االهتمام وا�تابعة الدائمة لهذا ا�وضوع.
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أيت ملول إنزكان
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 األسبوع 
ا�هتم�  ألحــد  ميدانية  جولة  كشفت 
ا�قاهي  إلحــدى  بإنزكان  ا�حلي  بالشأن 
بشارع محمد الخامس، وجود نقص واضح 
في الشروط الصحية بها، وقال نادل يعمل 
بنفس ا�قهى بكل سخرية: }إن الصراصير 
تسبح بحرية داخل ا�طبخ وداخل كولرات 
مأساوي  بشكل  وتتكاثر  الــشــرب  مياه 
يعرض  مما  الطعام،  إعــداد  مشغل  داخــل 
تلوث  جراء  التسمم  لخطر  حياة الزبناء 
بأن  وأضاف   ،zاألغذية وبالتالي  األوانــي، 
الصحية وزياراتهم  ا�راقبة  لجان  غياب 
ا�صلحة أمام  بسيارة   والوقوف  النادرة 
ا�قهى  صاحب  مع   zــدردشــة و}ال ا�قهى 
واالكتفاء بابتسامة عابرة(..)، كان السبب 
تحويل  الوضع دون  تفاقم  في  الرئيسي 
مالكها للقضاء بعد تحرير مخالفة زجرية 

في حقه.
على  تفرض  باتت  ا�قهى،  هذه  وضعية 
الجهات ا�عنية، بذل ا�زيد من الجهد في 
على  واالطالع  ا�دينة،  مقاهي  جل  مراقبة 

وضعيتها ا�تردية بامتياز.



كان روبرت ميتشوم، في عز قوته 
وعنفوانه، عندما عرفته ذات يوم من 
أيام سنة 1955، وجلسنا على شرفة 
إحدى مقاهي والية كاليفورنيا حيث 
أول  وكــان  أفالمه،  أحــد  يصور  كــان 
سؤال طرحته عليه متعلقا بوسامته 
}يعتبرك  له:  فقلت  الجسدية  وقوته 
الكثيرون رمزا للقوة والرجولة، ففي 
كل أدوارك تعطي انطباعا عن الرجل 
عن  وتكشف  شيئا  يــهــاب  ال  الـــذي 
طاقات جسمانية كبيرة، فما سر كل 
يعدل  وهو  ضاحكا  فأجابني   ،zهذا؟
طربوش الكاوبوي الذي كان يحتفظ 
به على رأسه حتى خارج بالتوهات 
بأنني  تقصد  قوي؟  }أنا  التصوير: 
فأنا  الحقيقة،  مني  اســمــع  قـــوي؟ 
قد  تــكــون  أن  يمكن  رجـــل  أضــعــف 
التقيته في حياتك، فقد كنت ضعيفا 
أمام الجمال لدرجة أنني كنت أعشق 
عيني  عليها  تقع  حسناء  امــرأة  كل 
واالستسالم  األحالم  رسم  في  فأبدأ 
للخيال حتى أجد الراحة ب� أحضان 
طويلة،  مــدة  بعد  ولكن  ا�ــخــدرات، 
واحد،  شيء  أمــام  ضعيفا  أصبحت 
هو ا�خدراتz، فقلت له: }ولكن القوة 
التي تبدو عليك في كل أدوارك، يمكن 
 ،zأن تساعدك في اإلقالع عن اإلدمان
}هيهات..  رأسه:  يهز  وهو  لي  فقال 
 ،zرجــل يا  األوان  فــات  لقد  هيهات، 
لقطات  تــصــويــر  ليكمل  نــهــض  ثــم 
مطاردا  بــدوري  وانصرفت  فيلمه، 
حواراتي  سلسلة  في  آخرين  نجوما 
القرن  فــي  العالم  نجوم  أشهر  مــع 
بالصور  دونتها  والتي  العشرين، 
فيما بعد وأصدرت بها مؤلفي }أيام 

.zمع النجوم
ــاء صيف  ومـــرت الــســنــوات، وجـ
ــرت  ــروب ب لــقــائــي  فــتــجــدد   ،1959
كليا،  تــغــيــر  قــد  ــان  ــ وك مــيــتــشــوم، 
هرم،  عجوز  وكأنه  يبدو  صار  حيث 
كما  داكنا  لونا  سحنته  واكتسبت 
فسألته:  جبينه،  التجاعيد  غــزت 
}ماذا حدث لك فجعل شكلك الوسيم 
بشكل  تخبوان  الالمعت�  وعيناك 
غريب بعد أن كنت تصول وتجول في 
الويسترن  نوع  من  الكاوبوي  أفالم 
اليوم  أنت  وها  قوي،  وكأنك حصان 
مضعضع  القوى  مهدود  رجال  تبدو 
الجسم.. ماذا حدث لك؟z، فقال لي: }ال 
تقل لي بأنك ال تعلم السبب في تدهور 
حالتي الجسدية وتقهقر قواي بشكل 
االستسالم  من  قريبا  اليوم  يجعلني 
بمباهج  االستمتاع  من  أكثر  للنوم 
له:  وقلت  السؤال  فعاودت   ،zالحياة
أعرف  كنت  لو  أســألــك..  ــذي  ال ــا  }أن
التغيير  وسبب  لك  حدث  ما  حقيقة 
له  تعرضت  الذي  السلبي  الجسدي 
}كل  ثقة:  بكل  لي  فقال   ،zسألتك �ا 
ما تراني فيه هو نتيجة استسالمي 
على  اعتدت  لقد  ا�خدرات،  لجبروت 
فتكت  حتى  السموم  لهذه  التعاطي 
بكل شيء جميل في جسديz، وكانت 
رأسها  فهزت  زوجته،  معنا  تجلس 
ذات  كان  الذي  ميتشوم  كالم  مؤيدة 
التالل  مراتع  في  ساطعا  نجما  يوم 
الــتــي شهدت  والــجــبــال األمــريــكــيــة 
تصوير أعظم أفالم الويسترن، وكان 
الكاوبوي  أدوار  فــرســان  أشــد  مــن 
إلي  فنظر  وحضورا،  وقــوة  صالبة 
ثم نظر إلى زوجته، واستأنف كالمه 
قائال: }نعم، أنا اليوم عبد ا�خدرات 
وهذا  عنها،  االستغناء  يمكنني  وال 
وعدم  أدوار  لعدة  رفضي  سبب  هو 

 ،zالسينمائي بمستقبلي  اهتمامي 
فسألته: }أنت نجم من كبار النجوم، 
في  بالثقة  التسلح  سوى  عليك  وما 
وهنا   ،zنجوميتك إلى  لتعود  النفس 
قاطعتني زوجته قائلة بصوت يائس: 
}لن يعود روبرت كما كان أبدا، فهو 
ــد دخل  ــدرات، وق ــخ الــيــوم رهــ� ا�
تعاطيه  بسبب  مرات  ثالث  السجن 
ولزوجته:  لــي  قائال  فتدخل   ،zلــهــا
}نعم، أنا اليوم مدمن على ا�خدرات 
وأقول  عنها،  اإلقــالع  في  أرغــب  وال 
سطعوا  الذين  النجوم  كل  بأن  لكم 
لهم  كانت  السينما،  عالم  في  و�عوا 
فنجمة  بــا�ــخــدرات،  وطــيــدة  عالقة 

في  ماتت  مونرو،  مارل�  النجمات 
من  زائــدة  جرعة  بسبب  شبابها  عز 
نجما  كان  دين  وجيمس  ا�خدرات، 
خارقا للعادة حيث استطاع النجاح 
سيد  صار  حتى  صاروخية  بسرعة 
الشاشة وهو فتى في مقتبل الشباب، 
للمخدرات  ا�فرط  تعاطيه  وبسبب 
تعرض لحادث سيارة مأساوي جعله 
سرعة  بنفس  العالم  هذا  عن  يرحل 
نجمه  بها  سطع  الــتــي  ــصــاروخ  ال
قال:  ثم  قليال  وسكت   ،zالسينمائي
إنها  غريب..  عجيب  عالم  }السينما 
تأخذ  لكنها  والشهرة،  ا�ال  تعطيك 
إلى  تحولك  حيث  البال  راحــة  منك 
والكاميرات،  ا�راقبة  تحت  مخلوق 
ويصعب على أي نجم ذائع الصيت 
أن يتحمل مراقبة كاميرات ا�صورين 
وتلصص  ا�ــتــتــبــعــ�  وشــائــعــات 
تجدنا  لهذا  حياته،  على  الغرباء 
للمخدرات  نستسلم  النجوم  نحن 
نتعرض  الــتــي  الــضــغــوط  لنسيان 
وبسبب  الكبيرة  الشهرة  بسبب  لها 
الحميمية  الشخصية  حياتنا  فقدان 
قل  فسألته:   ،zالنفسية ــراحــة  وال
األفالم  أنــواع  هي  ما  بصراحة،  لي 
بالسينما  تربطها  أن  يمكنك  التي 
العا�يةz، قال لي مبتسما: }بالنسبة 
لي، فالسينما العا�ية ارتبطت ببطل 

ــال وجــود  ــد، هــو الــحــصــان. ف ــ واح
في  األعـــداء  ضد  صــرخ  مهما  لنجم 
ألي  وجـــود  وال  عظيم،  شــريــط  أي 
نجاح عا�ي سوى على ظهر حصان 
فتتحرك  يصرخ،  وصاحبه  يصهل 
 ،zقلوب ا�الي� تحت تأثير الحماس
بعيدا  اليوم  نراك  }ولكننا  فسألته: 
بوليسية  أدوار  فــي  الحصان  عــن 
ــالم  }األف أجابني:   ،zومــؤثــرة قوية 
التي  ا�رحلة  تقتضيها  البوليسية 
تخطيت  فــأنــا  عــمــري،  مــن  بلغتها 
الخمس� ولم يعد الصراخ وتحريك 
النظرات  وتلميع  القويت�  الذراع� 
يصدقني  لن  لــي.  مناسبا  الشرسة 
جــوادي  صهوة  أمتطي  وأنــا  أحــد 
انتهى  لقد  صغير،  شــاب  وكأنني 
األمر ولكل مرحلة بريقهاz، فقلت له: 
والدليل موجود في نجم  }هذا غلط، 
واين،  جون  الويسترن،  أفالم  نجوم 
الخيول  صهوات  ممتطيا  ظل  الذي 
القوية في أفالمه حتى بلغ من العمر 
مقارنتي  يمكنك  }ال  لي:  فقال   ،zعتيا
لسبب  وايــن،  جون  العظيم  بالنجم 
لجبروت  يستسلم  لم  أنه  هو  واحد، 
وهنا   ،zــا أن فعلت  مثلما  ا�ــخــدرات 
عدت به إلى مرحلة سابقة من حياته 
وسألته: }لقد كنت مطلوبا من طرف 
مطلع  فــي  جورجيا  ــة  والي سلطات 
تعليمك.  تكمل  لم  أنك  كما  حياتك، 
فما هي األسباب؟z، هنا ضحك حتى 
استلقى على ظهره وقال لي: }فعال.. 
ا�ــدارس  كل  ألن  تعليمي،  أكمل  لم 
ا�شاكسة  تصرفاتي  بسبب  طردتني 

التالميذ  على  ا�تكررة  واعتداءاتي 
واألســتــاذات،  األساتذة  على  وحتى 
وأذكر أنني ذات يوم ضربت أستاذة 
كسر  فــي  لها  تسببت  حتى  شــابــة 
ذات  وكنت  السنوات  ومرت  بأنفها، 
يوم أمثل دورا كبيرا في أحد أفالمي 
بعد أن اشتهرت و�ع نجمي، فجاءتني 
مسنة  سيدة  التصوير  بالتوهات  في 
تبدو وكأنها سبق لها امتهان رياضة 
لها  استقبالي  وبــمــجــرد  ا�ــالكــمــة، 
بحضور الكومبارس، عانقتني وقالت 
لي: هل تذكرني؟ أنا هي ا�علمة التي 
ضربتها منذ عشرين سنة على أنفها، 
وبفضلك، فإن جمعية لرعاية ا�عاقات 
مالية  مساعدة  منحي  على  تواظب 

.zكبيرة
النجم  هــذا  مــع  جلستي  وانتهت 
صناع  من  الكبار  لفئة  ينتمي  الــذي 
سينما األمس على صهوات الخيول، 
تفاصيل  بعض  ســرد  مــن  لــي  والبــد 
التي كانت تشبه فيلما كبيرا،  حياته 
التمثيل  يكن  لم  ميتشوم،  فــروبــرت 
خاطرا بباله عندما وصل سنة 1936، 
إلى مدينة لونغ آيالند في كاليفورنيا 
ميتشوم،  ا�مثلة جولي  شقيقته،  مع 
من  معقول  قــدر  أي  تحقق  لــم  التي 
الشهرة التي حققها روبرت الحقا، ثم 
جلب إليها عائلته وكان قد تزوج قبل 
التي  هي  وجولي  واحــد،  بعام   ذلك 

نصحته بأن يصبح ممثال.
األربــعــيــنــات من  مــن مطلع  بــدءا   
ا�اضي، ظهر روبيرت في عدد  القرن 
من األفالم ظهورا عابرا من دون ورود 
اسمه في البطاقات الفنية، ثم التحق 
با�مثل هوب ألونغ كاسيدي الذي كان 

نجم أفالم الويسترن في األربعينات، 
أدوار شريرة صغيرة  في  ظهر  ومعه 
إلى أن بدأ يجذب إليه االنتباه كممثل 
من  وذلــك  البطولة،  أدوار  في  مقنع 

منتصف األربعينات وما بعد.
في  عليهم  يطلق  مــا  كــان  ميتشوم 
 ،(Men s Man) zهوليوود: }رجل الرجال
ضد  مشاكس،  صريح،  خشن،  يعني 
ضــرب،  مــا  وإذا  ســاخــر،  السلطة، 
سمح  إذا  هذا  بــضــراوة..  سيضرب 
ألحد أن يضربه أوال، لكنه كان ممثال 
جيدا، وإلى جانب كل هذه الصفات، 
كان له قدر كبير من العمق اإلنساني 
يطفح على وجهه ويجعله متميزا مع 
ممثل�، كجون  من  معهم  اشتغل  من 
ــرك  ــي ــدا، وك ــونـ ــنـــري فـ وايـــــن، وهـ
كوبر وراندولف  وغــاري  دوغــالس، 

سكوت.
حاسما  منعطفا   ،1945 عام  وكان 
الفنية لروبرت ميتشوم،  في السيرة 
ا�الزم  دور  الفت  نحو  على  مثل  إذ 
الجندي  }قــصــة  فيلم  ــي  ــكــرz ف }ول
ــه لــنــيــل جــائــزة  ــح جــوz، مــمــا رش
لكنه  ثانوي،  دور  ألفضل  األوسكار 
العنف  ــالم  أف نحو  ــك  ذل بعد  اتجه 
كبير،  بشكل  فيها  ليبرع  ــارة  واإلثـ
في  توجه  العمر،  بــه  تقدم  وعنما 
في  للمشاركة  الثمانينات  سنوات 
كمسلسل  تلفزيونية،  مسلسالت 
}شمال  ومسلسل   zالــحــرب ــاح  }ريـ
عن   ،1997 سنة  ليرحل   ،zوجــنــوب
هذا العالم، تاركا وراءه رصيدا هائال 

من األفالم.
وعلى مدى السنوات التي جمعت ب� 
استوديوهات  وبــ�  ميتشوم  روبــيــرت 
والجبال  رفيقه  الحصان  كان  هوليود، 
صحفي  سأله  عندما  أنــه  حيث  دروبــه، 
من أصدقائي العرب ذات مرة: }كم يوجد 
نظرة  إليه  نظر   ،zالتمثيل؟ في  نوع  من 
طويلة وقال له: }نوعان: نوع مع حصان 
ونوع بال حصانz، وقد كان يقصد بتلك 
بأفالم  اعــتــزازه  عــن  يعبر  أن  اإلجــابــة، 
يجوب  كــان  التي  الناجحة  الويسترن 
صهوة  على  والفيافي  الصحاري  فيها 
وقــوة  طموحاته  قــوة  مثل  قوية  جياد 

شخصيته.
ومرت السنوات، ليتغير مسار روبيرت 
من  ويــنــزل  وتفصيال،  جملة  ميتشوم 
ليجسد  ا�دن  شوارع  إلى  الخيل  صهوة 
شخصية الرجل الشرير أو القاتل ا�أجور 
ساحقا،  نجاحا  القت  بوليسية  أفالم  في 
بفضل الطريقة التي كان روبيرت ميتشوم 
يتقمص بها كل شخصية كانت تسند إليه 
في ذلك النوع من األفالم، حيث كان زاده 
الفني، هو قوة حضوره ونظراته الحادة 
السينمائي� يطلقون  النقاد  التي جعلت 
عليه في هوليود لقب }رجل الرجالz، ألن 
خشونته  درجــة  يعرفون  كانوا  الجميع 
ــان مشاكسا،  ك وأنـــه  وقـــوة صــراحــتــه، 
يتمتع  وإنسانا  جيدا  ممثال  كــان  لكنه 
بقدر كبير من العمق اإلنساني الذي كان 
يطفح على وجهه ويجعله متميزا مع من 
عبارة  وكلهم  ممثل�،  من  معهم  اشتغل 
السينما  ــرة  ذاك ستخلدها  عناوين  عن 
في  التأمل  عشاق  إليها  ليعود  العا�ية، 
التطور السريع بعد غزو سينما الشبكات 
قرية  إلــى  العالم  وتحول  ا�علوماتية، 
صغيرة، والدليل على استمرار نجاحهم، 
الــتــي تسجلها  ا�ــشــاهــدة  ــات  هــي درجـ
وكأنها  ألفالمهم  اإللكترونية  ا�ــواقــع 
ا�وت  بأن  ا�عاصرة  للسينما  تقول 
الذي غيب أقطاب األمس، ال يمكنه أن 

يمحو روائعهم أبدا.

بقلم: رمزي صوفيا
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الصحفي رمزي مع روبرت ميتشوم
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بدءا من مطلع 
ا�ربعينات من القرن 

الماضي، ظهر روبيرت 
في عدد من ا�فالم 
ظهورا عابرا من دون 

ورود اسمه في 
البطاقات الفنية، ثم 
بالممثل هوب  التحق 
ألونغ كاسيدي الذي 

كان نجم أفالم 
الويسترن في 

ا�ربعينات، ومعه ظهر 
في أدوار شريرة 

صغيرة إلى أن بدأ 
يجذب إليه االنتباه 

كممثل مقنع في 
أدوار البطولة، وذلك 

من منتصف ا�ربعينات 
وما بعد.
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وأنـــا أتــتــبــع كــغــيــري شــأن 
الشقيق،  الــجــزائــري  الشعب 
الخط  فــي  ــواجــد  أت أنــنــي  إذ 
الـــحـــدودي ومـــا يــؤلــم الــجــار 
يؤ�ني، أتتبع ما يقال عن حكم 
قائد  جناح  الثالث،  األجنحة 
الرئاسي  والجناح  الجيش، 
الــرئــيــس،  أخ  يــرأســه  ــذي  ــ ال
في  ا�ــخــابــرات،  قائد  وجــنــاح 
ــن ا�ــشــهــد ال  غــيــاب رئــيــس م
فعليا،  البالد  يحكم  وال  يدير 
ا�فروض  من  االنتقال  أن  يقال 
هناك  وأن  سلسا،  يــكــون  أن 
دعوة إلى انتقال السلطة خالل 
وتعديل  ســنــة،  مــن  أقــل  مــدة 
ــوار  ــور وإطــــــالق حـ ــتـ ــدسـ الـ
اقتصادية،  وإصالحات  وطني 
مليار  ألف  صرف  تم  أنه  علما 
الذي  الحكم  مــدة  خــالل  دوالر 
الشيء  سنة،  العشرين  تجاوز 
في  البحث  إلــى  دفعني  ــذي  ال
مقتضيات الدستور، عن حاالت 
ا�رض  منها  القاهرة،  القوة 
على  وا�كنة  القدرة  يفقد  الذي 
الــحــكــم، والــتــي تــحــدث عنها 
الرئيس إبان عنفوانه، وأتتبع 
ضد  وا�نتفض�  ا�قاطع� 
استمرار حكم رئيس ال يدير وال 
يحكم، ومن سحبوا ترشيحهم، 
استمرارية  بــعــدم  وا�ــنــاديــن 
وأنا  واليته،  ا�نتهية  الرئيس 
كأي  ــداث  األحـ وأتتبع  أتــأمــل 
ا�غاربي،  الشأن  يهمه  مواطن 
إقليمي  بعد  لها  مدينة  مــن 
لست  وجـــدة،  مغاربي،  وبعد 
الذكرى  أعادتني  كيف  أدري 
ــخ،  ــاري ــت إلـــى اســتــحــضــار ال
عائالت  شهادات  واستحضار 
أفــرادهــا  بعض  الزال  وجــديــة 

من  وأخــرى  الحياة،  قيد  على 
ــدرومــة  ون ومغنية  تلمسان 
ــزوات، تــذكــرت أحــداثــا  ــغـ والـ
محنة  ــان  إبـ ــدة  وجـ عاشتها 
أجل  مــن  ونضالها  الــجــزائــر 
إذ  االستقالل،  على  الحصول 
سنة  في  أنــه  عائالتنا  تتذكر 
حصول  قبل  سنة  أي   ،1961
قام  االستقالل،  على  الجزائر 
بتخريب  فــرنــســي  كــومــانــدو 
الجهوي  اإلذاعــي  البث  محطة 
بطريق  الكائنة  وجــدة  �دينة 
فعل  كــــرد  يــحــيــى،  ــيـــدي  سـ
مساعدتها  على  وجدة  وعقاب 
آنــذاك،  للمجاهدين  وإيوائها 
فبراير   18 بتاريخ  ــه  أن كما 
طــائــرتــان  ــدت  ــمـ عـ  ،1962
من  انطلقتا   zT6{ فرنسيتان 
قاعدة وهران وقصفتا عبر علو 
غير مرتفع مقر جبهة التحرير 
وجدة  بمدينة  الكائن  الوطني 
القصف  هـــذا  يــتــذكــر  ــل  ــك وال
الساكنة،  على  ووقعه  الرهيب 
ــك، كـــرد فــعــل وانــتــقــام  ــل ذلـ ك
مدينة  من  الفرنسي  ا�ستعمر 
الــعــون  مــدهــا  بسبب  وجـــدة 
ــع ا�ــجــاهــديــن  والــتــضــامــن م
األشقاء، كانت ا�دينة األلفية ال 
تفرق ب� ساكنتها وا�جاهدين 
الراسخ  إليمانها  الجزائري�، 
ــدة  ــدة الــشــعــبــ� ووحــ بـــوحـ
الروح  أن  اعتبار  ا�صير، على 
لم  الصادقة  ا�غاربية  الوطنية 
تكن تطرح التكامل االقتصادي 
ا�غاربي آنذاك، بل إن الهاجس 
كـــان هــو الــتــالحــم والــتــآخــي 
على  الكبير  ا�غرب  وحصول 

استقالله.
الصحفي  سيفاوي،  محمد 

ا�عارض  الجزائري  والكاتب 
ــالم  ــ ــات واإلسـ ــوري ــات ــت ــدك ــل ل
السياسي، ألف كتابا مستلهما 
بعنوان  بوضياف،  الراحل  من 
أن  أكد   ،zأيــن؟ إلى  }الجزائر.. 
ا�واطن�  فــي  غــرس  النظام 

أنه  ــار  وأش الشك،   zفــيــروس{
السلمية  ا�ـــظـــاهـــرات  حــبــذ 
للرئيس،  خامسة  عهدة  ضــد 
واحـــدة،  مالحظة  باستثناء 
وهي مسألة استعمال الوصف 

بوتفليقة  للرئيس  الــقــدحــي 
ونعته بـ}ا�روكيz، وهي عبارة 
البعض  يستعملها  قــدحــيــة 
وتذكرت  ا�غاربة،  إلى  إشــارة 
يوم كنت أدرس بوهران، إذ كان 
 ،zبـ}ا�روكية البعض  يناديني 
كما أشار الكاتب إلى أن ا�غرب 
ــم  ــ ســاعــد ا�ــجــاهــديــن وآزره
ال  ــه  وأن التحرير،  حــرب  ــان  إب
العقلية  هذه  تستمر  أن  يعقل 
هذه  تستعمل  التي  ا�تحجرة 
القدحية في حق بلد  العبارات 
يجب  الذي  الوقت  في  شقيق، 
ونظرية  الفساد  مناهضة  فيه 
ا�تحجرة،  والعقليات  ا�ؤامرة 
االحتكام  يجب  ذلــك،  وعــوض 
إلى صناديق االقتراع، وإيجاد 
الترهيب  يتم  أن  دون  البديل 
وجدة  اإلسالموي،  البديل  من 
الرئيس  احــتــضــنــت  األلــفــيــة 
وأقطاب  مجاهدين  من  وغيره 
حرب التحرير وجبهة التحرير 
شاء  حدودية  مدينة  الوطني، 
وتواكب  تعيش  أن  القدر  لها 
الثورات، وأن تكون سدا منيعا 
والبشر،  الــقــدر  مواجهة  فــي 
تعلم  حراس الحدود،  سكانها 
أنه مهما كبرت التحديات، فإن 
عليها،  بالتغلب  اإلرادة جديرة 
في احترام تام للوطن وثوابته 
استعمال  فإن  لذلك،  وسيادته، 
}بوتفليقة  القدحية:  العبارة 
مع  تتماشى  ال   zــي ــروك ا� يــا 
وال  للمدينة،  الذهبي  التاريخ 
الجوار  وحسن  اللباقة  �بادئ 
وا�حن ا�شتركة.. }ما هكذا يا 

.z!سعد تورد اإلبل

*من هيئة احملامني بوجدة 
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ألسنة  على  ما جرى  في  أخــوض  أن  أريــد  ال 
في  للوهابي�،  ا�نتصرين  ا�تعصب�  بعض 
نعت اإلمام بن سليمان الجزولي صاحب }دالئل 
على  والخارج�  ا�بتدعة  من  بأنه   ،zالخيرات
أحد  ألسنة  على  ذلك  جاء  كما  والسنة  الكتاب 
ا�خصوص� بالدفاع عن الوهابي� الذين ظهروا 
بمراكش، فوجدوا في بداية ظهورهم تأييدا في 
األمر  به  أدى  وقد  التقليدي�،  الصناع  أوساط 
 zاإلحــســان{ سلسلة  ضمن  كتاب  تأليف  ــى  إل
الكتاب ا�سمى دالئل  }وقفات مع  تحت عنوان: 
عليه  النبي صلى هللا  عن  و}ما صح   zالخيرات
وسلم في الصالة عليه من دالئل الخيراتz �ؤلفه 
محمد بن عبد الرحمان ا�غراوي، ويدخل تأليف 
هذا الكتاب، ضمن كتبه ا�تسلسلة في الرد على 
ا�رحوم السيد عبد السالم ياس�، ومن ا�علوم 
عن  يخرج  ال  ا�غراوي  ا�ؤلف  كتبه  ما  كل  أن 
إطار ضرورة االنتقاد بالكتاب والسنة في رأيه، 
صاحب  الجزولي  سليمان  بن  اإلمام  جعل  وقد 
اإلمام  حول  فقد  ضمنهم،  من   zالخيرات }دالئل 
والسنة  الكتاب  عن  الخارج�  إلــى  الجزولي 
التي  الكتابات  كانت  مهما  النبي  على  بصالته 
كتبها، مع أن ا�ؤلف الجزولي يذكر في مقدمته 
لـ }الدليلz، بأنه اختصر سند األحاديث الواردة 
في }الدليلz تسهيال على القارئ، وابتغاء لفضل 
ووافر  الفضل  من  الرسول  على  الصالة  في  ما 

الجزاء.
كتب  كتابه،  ا�غراوي  الشيخ  يؤلف  أن  وقبل 
أولها  كان  مؤلفات  عدة   zالخيرات }دالئــل  عن 
}مطالع ا�سرات بجالء دالئل الخيراتz للمهدي 
بن أحمد بن علي يوسف الفاسي، وأعيد طبعه 
على نفقة عبد الواحد التازي في ا�طبعة التازية، 
السالم  عبد  بن  محمد  ا�ؤلف  عنه  كتب  كما 
بوستة ا�راكشي رحمه هللا تحت عنوان: }النعم 
الجالئل في التعريف بموالنا محمد بن سليمان 
الجزوليz، وكما قطعت على نفسي أال أتناول ما 
جاء من تعاليق على الكتاب من طرف ا�غراوي 
الكتاب  مع  }وقفات  بعنوان:  كتابه  ألف  الــذي 
مؤلف  كتبه  ما  ولكن   ،zالخيرات دالئل  ا�سمى 
بن  أحمد  السيد  سماه  ما  مجرد  الكتاب،  هذا 
زيني دحالن }فتنة الوهابيةz، وما كتبه الشيخ 
سليمان بن عبد الوهاب النجدي، شقيق محمد 
بن عبد الوهاب، بعنوان: }الصواعق اإللهية في 
الرد على الوهابيةz، وقد حقق هذا الكتاب وقدم له 
وعلق عليه، إبراهيم محمد البطاوي، وبالرجوع 
كتعريف  دحــالن  زيني  بــن  أحمد  كتبه  مــا  ــى  إل
للوهابية يقول: ((أعلم أن السلطان سليم الثالث، 
حدثت في مدة سلطنته ف� كثيرة، منها ما تقدم 
ذكره، ومنها فتنة الوهابية، التي كانت في الحجاز 
وصول  ومنعوا  الحرم�،  على  استولوا  حتى 
الفرنسيس  فتنة  ومنها  وا�صري،  الشامي  الحج 
إلى  عشر  ثالثة  سنة  من  مصر  على  استولوا  �ا 
ستة عشر، ولنذكر ما يتعلق بهات� الفتنت� على 
تفصيال  مذكور  منهما  كال  ألن  االختصار،  سبيل 
رسائل  بتأليف  منهما  كال  وأفــرد  التواريخ،  في 
مخصوصة، أما فتنة الوهابية، فكان ابتداء القتال 
فيها بينهم وب� أمير مكة، موالنا الشريف غالب 
على  السلطنة  جهة  من  نائب  وهــو  مساعد،  بن 
األقطار الحجازية، وابتداء القتال بينهم وبينه من 
سنة خمس بعد ا�ائت� واأللف هجرية، وكان ذلك 
في مدة سلطنة موالنا السلطان سليم الثالث ابن 
ابتداء  ابن أحمد، وأما  الثالث  السلطان مصطفى 
أول ظهور الوهابية، فكان قبل ذلك بسن� كثيرة، 
كثر  ثم  أوال،  بالدهم  في  قوتهم وشوكتهم  وكانت 
وقتلوا  ملكهم،  واتسع  ضررهم  وتــزايــد  شرهم 
أموالهم  ما ال يحصون، واستباحوا  الخالئق  من 
وسبوا نساءهم، وكان مؤسس مذهبهم، محمد بن 
تميم،  بني  من  ا�شرق  من  وأصله  الوهاب،  عبد 
وكان من ا�عمرين ألنه عاش قريب مائة سنة حتى 
انتشر عنه ضاللهم، وكانت والدته سنة ألف ومائة 
ومائت�،  ألف  سنة  وهلك  هجرية،  عشر  وإحــدى 
الخبيث  هــالك  ــدا  ((بـ بقوله:  بعضهم  ــه  وأرخـ
الوهابي�  عن  الكتابة  وتفوق  1206هـ))،  سنة 
نفس  ــي  وف صفحات،  عشر  دحــالن  زيــنــي  بقلم 
اإللهية  }الصواعق  موضوع:  هناك  الكتاب،  هذا 
عبد  بن  سليمان  للشيخ   zالوهابية على  الرد  في 
ا�وضوع،  هذا  في  إليه  ا�شار  النجدي،  الوهاب 
وإلى ما كتب في ا�وضوع وبعده إلى كتاب }فتنة 

.zالوهابية والصواعق اإللهية
يتبع

 الحسين الدراجي
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في  عسيرة  فترة  بالدنا  عاشت 
قرر  عندما  السياسي،  تاريخها 
ا�رحوم الحسن الثاني إجراء أول 
سنة  نيابية  تشريعية  انتخابات 
الوطنية،  األحزاب  1963، وكانت 
أول دستور  أن صادقت على  بعد 
التجربة  لهذه  استعدت  للبالد، 
وقــواعــدهــا  صفوفها  وجــيــشــت 
عن  األولــى  التجربة  في  للدخول 
طريق الديمقراطية، في هذا الجو 
ا�شحون، قرر ا�دير العام للديوان 
ا�لكي ووزير الداخلية واالقتصاد 
كديرة،  رضى  ا�رحوم  والفالحة، 
تــأســيــس حـــزب ســيــاســي جديد 
الدفاع  }جبهة  اســم  عليه  أطلق 
وال   ،zالدستورية ا�ؤسسات  عن 
بعد  ا�بادرة  هذه  اتخذ  أنه  شك 
األخضر  الضوء  على  الحصول 
دربــه،  ورفيق  صديقه  طــرف  من 
والزال  الثاني،  الحسن  ا�رحوم 
أقــطــاب الــســيــاســة يــتــســاءلــون 
كديرة  ا�رحومان  استطاع  كيف 
ــوض هذه  والــحــســن الــثــانــي، خ
ا�غامرة الخطيرة، خصوصا وأن 
أوج  في  كانت  الوطنية  األحــزاب 
قوتها، علما أن كديرة كان يهدف 
 ،zالفديك{ من وراء تأسيس حزب 
كسر شوكة األحزاب العتيقة التي 

الحكم  مشاركة  في  تطمح  كانت 
إلى جانب ا�لك.

وقــــد اعــتــمــد مـــؤســـس هــذا 
الوصولي�  على  الجديد،  الحزب 
األعمال  رجــال  من  واالنتهازي� 
اإلقطاعي�  الــكــبــار  والــفــالحــ� 
الذين هبوا جميعا لالنضمام إلى 
الجديد، حرصا  الحزب  كيان هذا 
منهم على الحفاظ على مصالحهم 
على  شجعهم  حيث  الشخصية، 
االنخراط، ما كان يروجه الشيوخ 
الحزب  بأن  أتباعه  وا�قدمون من 

الجديد هو حزب ا�لك.
القراء  أضع  أن  أحببت  وهكذا 
لــيــطــلــعــوا على  الـــصـــورة،  فـــي 
أقدمت  التي  ا�توترة  الــظــروف 
فيها على ترشحي إلى االنتخابات 
وجدة،  مدينة  لدائرة  التشريعية 
وقد سبق لي في الحلقة السابقة، 
العديدة  ــحــاوالت  ا� شــرحــت  أن 
ا�حلية  السلطات  بها  قامت  التي 
وإجــبــاري  علي  للضغط  بــوجــدة 
على التنازل عن ترشيحي بعد أن 
قدمت رسميا طلبي لخوض غمار 
أديت  أن  وبعد  االنتخابات،  هذه 
باللون  الترشيح  طلب  رسميا 
كما   ،zالمنتمي{ بصفتي  األصفر 
العوامل  جميع  لكم  قدمت  أنني 

أتحمل  جعلتني  التي  والحوافز 
خوض هذه ا�عركة بعد أن أيقنت 
االستطالعية  الجوالت  خالل  من 
التي قمت بها �دينة وجدة، أن لي 
ب�  طيبة  وسمعة  وافرة  حظوظا 
بمقعد  للفوز  تكفيني  قد  األهالي 
ا�دينة،  هــذه  عــن  بر�اني  نائب 
ــذي  ال ــوعــد  ا� إلـــى  اآلن  ــود  ــ وأع
الوزير �قابلته بديوانه  لي  حدده 
بوزارة  الثاني  بالطابق  بالرباط 

الفالحة. 
الحادية  في  حضرت  وبالفعل، 
عشر صباحا، واستقبلتني كاتبته 
الخاصة }مدام لوميz، وأدخلتني 
إلى صالون ضيق كان يعج بكثير 
التزكية  على  حصلوا  الذين  من 
تمكنهم  الحزب  رئيس  طرف  من 
أقاليم  جميع  فــي  الــتــرشــح  مــن 
ا�ملكة، وفي خضم الهرج وا�رج 
هؤالء  مناقشات  يطبع  كان  الذي 
ا�رشح�، وجدت بصعوبة مكانا 
استقبالي  انتظار  في  فيه  أجلس 
ــت كل  ــان ــن طـــرف الـــوزيـــر، وك م
الطامع�،  هؤالء  ب�  ا�ناقشات 
التي  ا�الية  ا�بالغ  حــول  ــدور  ت
حددها لهم عمال األقاليم لضمان 
قــبــول تــرشــحــهــم لــالنــتــخــابــات، 
معهم  يحملون  جلهم  كان  لذلك، 

ألحد  يسلمونها  كــانــوا  حقائب 
عمر  اسمه  وكان  ديوانه،  أعضاء 
يختلي  ــان  ك الـــذي  مسعود،  بــن 
ليبشرهم  وجماعات  فرادى   بهم 
لالنتخابات  ترشيحهم  بقبول 
ا�قبلة، وكان ب� الفينة واألخرى، 
ما  ليفاوض  الصالون  إلى  يعود 
ويسحبهم  ا�ــرشــحــ�  مــن  بقي 
لي  ويــقــول  مــجــاور،  مكتب  ــى  إل
مما  سيأتي،  فدورك  قليال،  انتظر 
ألن  غــضــبــا،  استشيط  جعلني 
إلى  تشير  كانت  الساعة  عقارب 
الثانية زواال، يعني أنني انتظرت 
3 ساعات شغلتني فيها مناقشات 
هؤالء الطامع� في التزكية، ألنني 
االهتمام  دون  إليها  أصغي  كنت 
لغرابتها،  نظرا  الــوقــت،  بمرور 
هل  يتساءل  أحــدهــم  ــان  ك حيث 
يتساءل  واآلخــر  الشيك،  يقبلون 
�اذا ال يسمحون له بالوقت الثاني 
السبت  يوم  العجول  يبيع  حتى 
ا�بلغ  على  الحصول  من  ليتمكن 
ا�طلوب، وفي هذا الجو ا�شحون 
بالتعليقات الغاضبة، لم أجد بدا 
الــذي  الــشــاوش  عــن  البحث  مــن 

يدلني على مكتب كاتبة الوزير. 
يتبع 

كانت المدينة 
ا�لفية ال تفرق بين 

ساكنتها 
والمجاهدين 

�يمانها  الجزائريين، 
الراسخ بوحدة 

الشعبين ووحدة 
المصير، على اعتبار 

أن الروح الوطنية 
الصادقة  المغاربية 

لم تكن تطرح 
التكامل االقتصادي 

المغاربي آنذاك، بل 
إن الهاجس كان 

هو التالحم 
والتآخي وحصول 

المغرب الكبير على 
استقالله.



ــســات  تــنــظــم }مـــجـــمـــوعـــة �
يومي  مدى  على  فنيةz، بخنيفرة، 
مــارس  و10   9 واألحـــد،  السبت 
للملتقى  الثانية  النسخة   ،2019
التشكيلية،  لــلــفــنــون  الــوطــنــي 
التشكيلي  }الــفــن  شــعــار:  تحت 
 ،zا�غربي الثقافي  التنوع  مــرآة 
فنان�  مشاركة  سيعرف  ــذي  وال
جهات  مختلف  ــن  م تشكيلي� 
ا�ملكة: الرباط، الخميسات، بني 
صفرو،  أصيلة، الجديدة،  مــالل، 
أبي  الــصــويــرة، مــراكــش، فــاس، 
وادي  خريبكة،  ــة،  ــادل ت الــجــعــد، 

وخنيفرة،  أحمد  ابــن  بوجنيبة،  زم، 
أعمال  بعرض  ا�لتقى  سيتميز  كما 
وإصدارات عدد من الكتاب والباحث�، 
وتشمل: القصة، الرواية، الشعر، الفن، 

الفلسفة، والنقد.
فعاليات ا�لتقى، تتم بمشاركة ودعم 
وزارة  والرياضة،  الشباب  وزارة  من 
جهة بني  مجلس  واالتــصــال،  الثقافة 
الجماعي  ا�ــجــلــس  مــالل خــنــيــفــرة، 
خنيفرة،  وعمالة  إقليم   لخنيفرة، 

الخصوصية   zاالمتياز }عالم  مؤسسة 
 zالتشكيلية للفنون  }فـــزاز  وجمعية 
بتغسال�، في ح� يقوم }مركز روافد 
بتسيير   zواإلعــالم والفنون  لألبحاث 
أرضية  وتحضير  الرئيسية،  الندوة 
حسام  والناقد  الباحث  طرف  من  لها 
افتتاح  يتم  أن  على  ــي،  نــوال الــديــن 
بقراءات شعرية حوارية، ب�  األمسية 
ونعيمة  حبرشيد  مالكة  الشاعرت� 
للزجال  زجلية  قـــراءة  ثــم  قصباوي، 

توفيق البيض.
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األمير  لــذكــرى  الــوفــاء  أجــل  مــن   ...))

الجهادية  مــدرســتــه  و�ــعــالــم  الخطابي 
من  النهل  شــرف  لي  كــان  التي  األصيلة 
والعمل تحت ظاللها واالسترواء  معينها 

من دروسها. 
ومــن أجــل الــوفــاء لــذكــرى الــوالــد عبد 
عبد  والــخــال  الــطــود،  الهاشمي  الــســالم 
السالم أحمد الطود ورفاقهما الذين طالتهم 
فجر  با�غرب،  واالختطاف  اإلجرام  أيادي 
االستقالل السياسي.                                                                           
ا�اضي،  مآسي  تتكرر  ال  أن  أجل  ومن 
وأن ال تعاود خفافيش الظالم انزياحاتها 

االستئصالية واالستبدادية. 
ــك، أضــع كتابي هذا،  ومــن أجــل كل ذل
نصا مفتوحا أمام األجيال الراهنة للمغرب 

العربي)). 
بهذه العبارات، ارتأى العقيد الهاشمي 
الطود، تقديم مذكراته في حوارات أجراها 
معه، األستاذ أسامة الزكاري، تناولت أهم 
الذي  ا�جاهد  الرجل  ــرة  ذاك تختزنه  ما 
سيرة  من  عضويا  جزءا  سيرته  أصبحت 

محمد عبد الكريم الخطابي. 
من ا�وضوعات التاريخية التي تناولتها 
العربي،  ا�غرب  تحرير  جيش  الحوارات، 
نشأته ومصيره، واغتيال ا�ناضل عباس 
واللقاء  البارزين،  قادته  أحد  ا�ساعدي، 
الذي تم بينه وب� الخطابي في القاهرة. 
هذا اللقاء الذي ال نكاد نجد له إال إشارة 
قليلة في أهم الكتابات الوطنية واألجنبية، 
للهم ما ورد مؤخرا في كتاب األستاذ محمد 
ا�ساعدي..  }عباس  لخواجة تحت عنوان 
 zالشجرة التي تخفي غابة جيش التحرير

(الباب الثاني. الصفحة 164 و165). 

وتأتي مذكرات الهاشمي الطود، لتلقي 
بعض األضواء الكاشفة عن هذا اللقاء ب� 

عباس ا�ساعدي والخطابي في القاهرة. 
القاهرة  إلــى  ا�ساعدي  عباس  توجه 
بدعوة من فتحي الديب، ا�كلف باإلشراف 
قبل  مــن  ا�غاربية  التحرير  حركة  على 

السلطات الحكومية ا�صرية. 
كذلك  حضره  الذي  االجتماع  موضوع 
ممثالن عن جيش التحرير الجزائري، هو 
في  ا�سلح  للكفاح  العامة  الحالة  دراســة 
يناير   21 يوم  االجتماع  تم  وقد  البلدين، 
مذكرة  بتوقيع  أشغاله  وانتهت   ،1956
الناصر،  عبد  جمال  الرئيس  إلى  مرفوعة 
عبد  محمد  ا�غرب:  عن  توقيعات،  تحمل 

هللا ا�ساعدي والدكتور ا�هدي بن عبود. 
ا�ــســاعــدي حضور  عــبــاس  على  كــان 
قادة  ا�صرية  القيادة  دعت  ثان  اجتماع 
الكفاح ا�سلح في ا�غرب وتونس والجزائر 
حضره   ،1956 فبراير   24 يوم  لحضوره 
بن  ا�هدي  ا�ساعدي،  عباس  ا�غرب،  عن 

عبود والدكتور عبد الكريم الخطيب.
إن بقاء عباس ا�ساعدي في القاهرة من 

يناير إلى 24 فبراير، هو ما يفسر الرسائل 
عبد هللا  وإلى  زوجته  إلى  بها  بعث  التي 

الصنهاجي، يشرح فيها سبب تأخره. 
ــام بــالــقــاهــرة، تعرف  ــق خـــالل هـــذا ا�
ا�ساعدي  عباس  على  الهاشمي  العقيد 
اللقاء  هذا  بواسطة محمد بوضياف، عن 
أن  ((استخلصت  الطود:  الهاشمي  كتب 
ا�ساعدي  قد قصد القاهرة، لالنخراط في 
حركتنا، ولذلك بادرت إلى االستفسار عنه 
طالبا  بوضياف،  صديقي  نحو  بالتوجه 
الرجل  مواقف  إرشــادي حول حقيقة  منه 
وحول حدود الثقة التي يمكن أن نضعها 
فيه، فأجابني بوضياف بتلقائية واضحة، 
أن األمر يتعلق بمناضل أبي، مخلص في 
وفائه لقضية التحرير ا�غربية، لذلك كان 
رغبته  عن  التعبير  في  واضحا  بوضياف 
دفعه  الثورية عوض  بحركتنا  إلحاقه  في 
لالرتماء في أحضان األحزاب السياسية)) 

(ص 290).

الطود  الهاشمي  العقيد  رتب  ذلك،  بعد 
حضر  والخطابي،  ا�ساعدي  بــ�  لقاء 
بدايته وانسحب، وترك الخطابي مختليا 
ثالث  اللقاء  هذا  دام  ا�ساعدي.  بعباس 
لقاء  يعقد  أن  على  مسترسلة  ســاعــات 
السيد  بمنزل  اللقاء  هذا  جرى  فعال  ثان. 
محمد الخطابي وحضره الهاشمي الطود 
وحوله كتب: ((كان لي شرف حضور كل 
ا�ناقشات التي جرت حول مائدة الغذاء، 
كان الحديث شيقا عن منطقة أكنون وعن 
الريف  حـــروب  دعــم  فــي  أهلها  انــخــراط 

التحريرية لعشرينات القرن ا�اضي.
الخطابي  طلب  االجتماع،  نهاية  في 
من عباس ا�ساعدي تحديد مطالبه بدقة، 
بالحركة  ارتباطه  عن  التعبير  إلى  فبادر 
شخصية  في  ممثلة  الجزائرية  الوطنية 
على  قائم  فرهانه  لذلك،  بوضياف،  محمد 

بفتح  الجزائرية  الغربية  الجبهة  دعــم 
جبهات متحركة بالقسم الشمالي والشرقي 
من ا�غرب، وأنه كان في حاجة إلى تدريب 
بالسالح،  وتزويدها  حركته  من  عناصر 
الشيء الذي عبرنا عن استعدادنا الكامل 
إلنجازه، وفي هذا اللقاء كذلك، طلب مني 
عباس  ب�  الصلة  ربط  الخطابي،  األمير 
سبق  الــذي  أقشيش،  وحــدو  ا�ساعدي 
تنظيم  على  باإلشراف  كلفه  أن  للخطابي 
الحركة بكل شمال ا�غرب إلى حدود مدينة 
فكيك. بعد يوم� من هذا اللقاء، وبعد أن 
سلمنا إلى عباس ا�ساعدي مجموعة من 
أعضاء حركته  ولوائح  ا�يدانية  الخرائط 

غادر القاهرة)) (ص 291).
بعد رجوع عباس ا�ساعدي من القاهرة، 
الحظ عدد من ا�قرب� إليه، التحوالت التي 
بكل  تتجلى  ومواقفه،  سلوكه  في  طــرأت 
وضوح في الرسالة التي وجهها يوم 19 
يونيو 1956 إلى القادة السياسي� الذين 
ا�قاومة  حركات  منظمات  على  استولوا 
وفرق من جيش تحرير الناظور، ومما جاء 
في هذه الرسالة التي حررت حوالي أسبوع 
قبل اغتياله يوم 27 يونيو 1956: ((ظهر 
وب�  بيني  كــان  الــذي  الخالف  للوجود، 
حملني  مما  ا�قاومة،  من  ــراد  األف بعض 
على تقديم االستقالة يوم 18 مايو 1956. 
هم  واحــدة:  نقطة  في  الخالف  ويتلخص 
بن  ا�هدي  مع  التعاون  ضــرورة  يريدون 
بركة، وأنا أرى العكس حسبما قدمته في 
في  بكاملها  الرسالة  (نص  االستقالة)) 

كتاب محمد لخواجة. ص 325).
ا�ساعدي  أن  يتضح  الرسالة،  بهذه 
السياسي  العمل  عن  االبتعاد  نهائيا  قرر 
في  كلية  واالندماج  ا�غربية  الساحة  في 
مشروع الخطابي التحرري الرامي �تابعة 

الكفاح إلى استقالل الجزائر.

هذا  حول  الطود  الهاشمي  ويضيف 
((إن  ا�ساعدي:  اتخذه  الــذي  االتجاه 
مهووسة  كانت  االستقالل،  حزب  قيادة 
ــه مــحــمــد عــبــد الــكــريــم  بــهــاجــس اســم
وسعها  فــي  مــا  كــل  وعملت  الخطابي، 
إلجهاض مخططاته التحريرية، وبطبيعة 
ــإن ا�ــدخــل لــذلــك، لــم يكن إال  الــحــال، ف
وكل  باألمير،  ا�رتبطة  العناصر  تصفية 
من كان يقاسمه وجهة نظره في ا�ستقبل 

التحريري للمغرب)) (ص 302). 
محالة،  ال  يندرج  السباق،  هــذا  ضمن 
ا�ساعدي،  وعباس  أقشيش  حدو  اغتيال 
وفي  الطود،  الهاشمي  أسرة  من  وأعضاء 
نكن  ((لم  عنه:  قال  الذي  والده  مقدمتهم 
نصدق أن ينتهي والدي إلى هذا ا�صير، 
والوطني  ا�سالم  النقي،  اإلنسان  وهــو 

وا�ربي الفاضل)) (ص307).
وكما أشرت إلى ذلك في ا�قدمة، فإن 
هذه ا�ذكرات للعقيد الهاشمي الطود، 
تعتبر قيمة مضافة مهمة في تاريخنا 
الوطني، ألنها تزيل الغبار والغموض 
عن أحداث كانت لها انعكاسات وتبعات 
في  ا�غربي  السياسي  ا�جتمع  على 
من  الــصــراع  حيث  االســتــقــالل،  فجر 
والحكم  السلطة  على  االستحواذ  أجل 
هذا  رواســب  ومازالت  أشــده،  بلغ  قد 

الصراع ظاهرة في مغرب اليوم. 
لقد عاش الهاشمي الطود عن قرب، 
التحرير  لحركة  النضالية  ا�سيرة 
وألــم  بــأســرارهــا،  والتحم  ا�غربية، 
كما  وتــطــوراتــهــا،  أحداثها  بحقائق 
موقع  موقع حساس،  من  عنها  تحدث 
معتمدا  فيها  والفاعل  عليها  الشاهد 
الذي  بكتابه  ألحقها  وثيقة   130 على 
أمــام  مفتوحا  نصا  يــكــون  أن  أراد 

األجيال الراهنة للمغرب العربي.  

الراحل الدكتور زكي مبارك والعقيد الهاشمي الطود َّـ تندوف بالجزائر مع الضباط اِّـصريني 
الذين شاركوا َّـ حرب الرمال سنة 1963

يوم  ا�سرحي  الجمهور  يلتقي 
األحد 10 مارس 2019 على الساعة 
العاشرة والنصف صباحا، مع عرض 
التي   ،zالــبــابــاوان{ �سرحية  جديد 
يقدمها مسرح الحال، وذلك با�سرح 

الوطني محمد الخامس بالرباط.
لألطفال،  ا�خصصة  ا�سرحية 
وا�دعمة من وزارة الثقافة واالتصال 
الخامس،  محمد  الوطني  وا�سرح 
عبد  وإخــراج  دراماتورجيا  من  هي 
سعيد  وتــألــيــف  الــركــاكــنــة،  الكبير 
غزالة، ويشخصها كل من هند ضافر 
غزالة،  وسعيد  رقــاب  أبــو  وأحمد 

وخالد ا�غاري.
ا�سرحية  هذه  أحــداث  وتــدور 

في  وعــرضــت  سبق  الــتــي  ا�متعة، 
نجاحا  ولــقــيــت  كــثــيــرة  مــنــاســبــات 
اليتيم�  الــطــفــلــ�  ــول  حـ كــبــيــرا، 
في  يشتغالن  اللذين  ــورا،  ون سعيد 
حب  فيدفعهما  االستعراض،  فنون 
مغامرة  تجربة  لركوب  االستطالع 

إصالح 
ــا  ــ ــاب ــ ــ� }ب ــ ــ ب

نويلz و}بابا عيشورz، رغم 
ثقافة  نشر  بهدف  وذلك  اختالفهما، 
السالم والتسامح وإشاعة قيم ا�حبة 

والتعايش.
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تمليه  استثناء  قاعدة  لكل  أن  بما 
أن  وبــمــا  املتوقعة،  غير  الــظــروف 
املدنية  بالخدمة  يلتحقون  املجندين 
أي  ــوج،  ف بعد  فــوج  منهم  ويتكون 
مجموعة بعد مجموعة أخرى، نصت 
الفقرة الثانية من املادة 12 على أنه 
أن  لذلك،  الظروف  دعت  إذا  ))يمكن 
كليا  أو  جزئيا  الفوج  أفــراد  يسرح 
انتهاء  قبل  العسكرية  الخدمة  من 
بهم  يحتفظ  أو  القانونية  مدتها 
تجنيدهم  معاد  باعتبارهم  بعدها، 
العمل((،  به  الجاري  التشريع  وفق 
إنما نعقد أنه يستحسن أن يشار في 
التسريح  لحالة  مثال  تنظيمي  نص 
سبيل  على  حالة  ذكــر  أو  الجزئي، 
بالفوج  باالحتفاظ  تتعلق  املــثــال، 
يعاد  التي  الحاالت  وما هي  بكامله، 

التجنيد. فيها 
مــدة  خــــال  املــجــنــد  دام  ومــــا 
وقائع  على  يطلع  العسكرية  خدمته 
ملزم  فــإنــه  ومــعــلــومــات ووثـــائـــق، 
والتقيد  ــســر،  ال عــلــى  بــاملــحــافــظــة 
ــرار  أس وحــمــايــة  التحفظ  بــواجــب 
وإفشاء  تسريحه،  بعد  ولو  الدفاع، 

السر معاقب عليه بعقوبة جنائية.
أن  يــكــاد  أيــضــا  املجند  دام  ــا  وم
املسلحة  القوات  صفوف  في  يدمج 
ارتكاب  أو  إخــال  أي  فــإن  امللكية، 
قانون  عليه  سيطبق  فإنه  لجريمة، 
أمــام  وسيحاكم  العسكري  الــعــدل 
للقوات  الدائمة  العسكرية  املحكمة 

امللكية. املسلحة 
ــوان  وأعـ للموظفني  وبالنسبة 
ــة والــجــمــاعــات الــتــرابــيــة  ــدولـ الـ
واملقاوالت  املؤسسات  ومستخدمي 
ملراقبة  الخاضعة  الهيئات  وباقي 
ينتمون  الذين  املجندين  فإن  الدولة، 
ــات، يــحــتــفــظــون خــال  ــئ ــف لــتــلــك ال
الخدمة العسكرية في إطار إداراتهم 
املتعلقة  حقوقهم  بجميع  األصلية 
أو  األجــرة  أو  التقاعد  أو  بالترقية 
أنهم  كما  االجــتــمــاعــيــة،  الحماية 
الوفاة  عن  التأمني  من  يستفيدون 
الطبية  املساعدة  ومن  العجز  وعن 
مبالغ  الدولة  واالجتماعية، وتتحمل 
املتعلقة  واملــســاهــمــات  االشــتــراك 
ــدة خدمتهم  م انــتــهــاء  وعــنــد  بــهــا، 
إداراتهم  إلى  يرجعون  العسكرية، 
في  املشاركة  لهم  ويحق  األصلية، 

املباريات التي يعلن عنها خال مدة 
العسكرية. الخدمة 

ــة  ــخــدم ال أن  ــظ  ــاحـ نـ وهـــكـــذا 
عــلــى حقوق  الــعــســكــريــة، حــافــظــت 
مراكزهم  وعلى  املكتسبة،  املجندين 
عدة  أمــامــهــم  وفتحت  القانونية، 
فرص لتطوير مؤهاتهم، والرفع من 

مستواهم املادي واالجتماعي. 
القانون،  الرابع من هذا  الباب  إن 
و18  و17  و16   15 املــواد  خصص 
الــزجــريــة، وذلـــك حتى ال  لــأحــكــام 
وسيلة  ــأي  بـ مــقــتــضــيــاتــه  ــخــرق  ت
ــخــداع،  ــغــش، أو ال ــل ال ــن وســائ م
تطبيق  مــن  والتملص  التهرب  أو 
على   15 املـــادة  فنصت  أحــكــامــه، 
شهر  مــن  بالحبس  ))يــعــاقــب  ــه  أن
من  وبغرامة  أشهر  ثاثة  إلى  واحد 
3000 درهم، كل شخص  2000 إلى 
استدعي  العسكرية  للخدمة  خاضع 
ولم  ــي،  األول لانتقاء  أو  لإلحصاء 
ــام  أم مــقــبــول  ســبــب  ــدون  بـ يمتثل 
من  يفهم  املختصة((، حيث  السلطة 
الخدمة  في  الدخول  أن  املــادة،  هذه 
إجراءات  تسبقه  الفعلية،  العسكرية 
القيام  منها  ــة،  ــ إداري طبيعة  ذات 
سيخضعون  الذين  إحصاء  بعملية 
ودراســة  العسكرية،  الخدمة  ألداء 
ملفاتهم، والتأكد من شروط قبولهم، 
ملعرفة  الفرز،  أي  االنتقاء،  عملية  ثم 
أدلى  من  وأن  الطالح،  من  الصالح 
حضور  مــن  منعه  مــقــبــول  بسبب 
االنتقاء،  مرحلة  أو  اإلحصاء  مرحلة 
توفر  لعدم  العقاب  من  يعفى  فإنه 

القصد الجنائي.
عقوبة  على  فتنص   ،17 املادة  أما 
الفاعل األصلي والشريك أو املساهم 
إذ جاء في الفقرة األولى من تلك املادة: 
بني  تتراوح  ملدة  بالحبس  ))يعاقب 
شهر واحد وسنة وغرامة من 2000 
إلى 10.000 درهم، كل شخص مقيد 
في الئحة املجندين الذين سيشكلون 
الفوج، ولم يستجب لأمر الفردي أو 
للشريك  وبالنسبة  للتجنيد((،  العام 
الــفــقــرة  فــقــد نــصــت  ــم،  ــســاه امل أو 
الثانية من نفس املادة على ما يلي: 
كل  على  العقوبة  نفس  ))وتطبق 
مقيدا  شخصا  عمدا  أخفى  شخص 
يشكلون  الذين  املجندين  الئحة  في 
الفوج ولم يستجب لأمر الفردي أو 
ذلك  على  حرضه  أو  للتجنيد،  العام 
طريقة  بأي  منعه  حاول  أو  منعه  أو 
ــطــرق مــن االســتــجــابــة لأمر  مــن ال

القصد  ركــن  و))ينهار  املــذكــور((، 
الجنائي إذا كان املشارك أو املساهم 
قد  الشخص  ــك  ذل بكون  عالم  غير 
وال  العسكرية،  للخدمة  اســتــدعــي 

تطبق عليه تلك العقوبة((.
أي  الــعــود،  لحالة  املشرع  وتنبه 
العود  قواعد  وفــق  الجريمة  تكرار 
بحيث  الجنائي،  القانون  في  املقررة 
العود  حالة  في  العقوبة  تضاعف 
عليه  منصوص  هو  ما  ارتكاب  عند 
قانون  من  و18  و17   16 املــواد  في 

العسكرية.  الخدمة 
ــت  ــع ))رف فــقــد   ،18 ــادة  ــ املـ أمـــا 
الــعــقــوبــة إلــى الــضــعــف إلــى حالة 
الفرار من الخدمة العسكرية في وقت 
الحرب، ألن الفرار أو التملص يشكل 
والتقاعس  الوطن  خيانة  من  نوعا 
فترة  خــال  عــن حرمته  الــدفــاع  عــن 
تتطلب  ــتــي  وال العصيبة  ــحــرب  ال
تظافر الجهود لحماية الوطن من كل 

خطر((.
املادة  ويحمل  الخامس  الباب  أما 
ختامية«،  »أحكام  وعنوانه   19 رقم 
بموجب  ))تــحــدد  أنــه  على  فينص 
نص تنظيمي، كيفيات تطبيق أحكام 
القانون  أن  أي  ــون((،  ــان ــق ال هــذا 
حيز  دخــولــه  تــاريــخ  على  ينص  لــم 
على  متوقفا  تنفيذه  ويبقى  التنفيذ، 

صدور ذلك النص التنظيمي.
القانون،  هذا  نصوص  من  يتبني 
تضمن  ضــمــانــات  على  يتوفر  ــه  أن
منح  وعـــلـــى  املــجــنــديــن،  حـــقـــوق 
الخدمة  مدة  خال  تصرف  ومكافآت 
الطبية  العناية  وعلى  العسكرية، 
املخاطر  من  والوقاية  واالجتماعية، 
املــزمــنــة، وعلى  األمــــراض  ــاج  وعـ
مؤهات،  على  يتوفر  ملن  عمل  فرص 
املكتسبة  الحقوق  على  واملحافظة 

واملراكز القانونية السابقة.
لذلك، فكل ما قيل عنه من سلبيات، 
وعدم  جهة،  من  العبث  باب  من  فهو 
القانون  هذا  محتويات  على  االطاع 

من جهة ثانية.
أن  اإلعــامــيــني  مــن  نطلب  لــهــذا، 
هب  مــن  آراء  استطاع  عــن  يكفوا 
كل  البعيدين  آراء  واستمزاج  ودب، 
حفظا  املجاالت،  هذه  مثل  عن  البعد 
وتكون  تتخذ  التي  الخطوات  على 
تتعلق  عليا  مصالح  لتحقيق  هادفة 

بالوطن وخدمته.
انتهى
*من هيئة المحامين بالرباط

ما  املغاربة  يتابع  كبير،  باندهاش 
إضرابات  من  التعليمي  القطاع  يعرفه 
سياسية  ملــزايــدات  نتيجة  متواصلة 
التلميذ  يبقى  لذلك،  ونتيجة  تافهة، 
هو  العمومية  املــدرســة  فــي  املغربي 
بعض  هناك  وأن  خصوصا  املتضرر، 
بواجبهم  يقومون  ال  التعليم  رجــال 
بأكثر  ذلك يطالبون  ينبغي، ورغم  كما 
أي  يلبون  تجدهم  كما  حقوقهم،  من 
غير  مطالبه  كانت  ولو  لإلضراب  نداء 
ففقدت  املغربية،  النقابات  أما  عادلة، 
تدعو  فهي  نزاهتها،  في  مصداقية  كل 
إلى  العمومية  املدرسة  في  العاملني 
الذي  الوقت  في  العمل  عن  اإلضــراب 
املــدارس  في  العاملني  من  فيه  تطلب 
الشارة  حمل  مع  العمل  الخصوصية 
والتبذير  التخريب  منتهى  وهذا  فقط، 
العمومية،  املؤسسسات  تعرفه  الــذي 
التلميذ  مصلحة  بــأن  ذلــك  يبني  كما 
املــغــربــي الــبــســيــط غــائــبــة عــنــد من 
الشعب،  مصالح  عن  الــدفــاع  يدعون 
املشاكل  تثير  بدأت  التي  الفئات  ومن 
كانت  التي  الفئة  املغربي،  الشارع  في 
التعاقد،  مــبــاراة  في  النجاح  تتمنى 

لكل  تنكرت  ذلــك،  من  تمكنت  وعندما 
التزاماتها وتقاعست في أداء مهامها، 

بل إنها خرجت للشارع لاحتجاج.
ــا فــعــلــتــه الــحــكــومــة،  ــا مـ وحــســن
مقابل  األجـــر  ــدة  ــاع ق فعلت  عــنــدمــا 

العمل، واقتطعت من أجور املضربني.
تحول  لكنه  حــق،  هو  االضــراب  إن 
به  أريد  حق  إلى  األخيرة  السنني  في 
تتدخل  أن  الــدولــة  على  لذلك  بــاطــل، 
من  املغربي  التلميذ  لحماية  قوة  بكل 
التعليم،  النقابات وبعض رجال  غرور 

والضرب على يد كل من سولت له نفسه 
عدم القيام بالواجب، فالشعب املغربي 
على وعي تام بأن كثرة اإلضرابات ما 
إال نتيجة ألنانية هؤالء وغطرسة  هي 
مع  دومــا  يقف  فهو  لذلك،  النقابات، 
في  أكان  سواء  املغربي،  التلميذ  حق 
الخصوصية،  أو  العمومية  املدرسة 
في تلقي تعليم يلبي حاجاته ويساهم 
ضد  يقف  أنــه  كما  الباد،  تنمية  في 
تعج  الذين  واالنتهازيني  الوصوليني 

بهم جل القطاعات. 

  عتيق التوفيق 
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 ذ. عبد الواحد بن مسعود* 

القانون املتعلق باخلدمة الع�سكرية

ذ: أحمد القطيب 

العيُد عيدك.. )8 مار�س(

ُيْؤويـــــــِك اإْلْعراِب  ِمَن  َمَحلَّ  *** وال  أْنِت ساِكَنـــــــٌة  قالوا  املَُؤّنِث  اَء  ت
أياديـــــــــِك ِمْن  َنْبَع حياٍة  َنَصْبِت   *** ُمْعّرَبـــــــــٌة  الّتاَء  بأّن  أقوُل  ِكْن  ل
يا تاَءنا ُحْزِت فينا ُكلَّ َمْكُرَمــــٍة *** َعَلْيِك تاٌج؛ َوتاُج اْلُحْسِن َيْكفيــــــِك
والّتْبُر واللُّْؤُلُؤ املْكنوُن ِمْن ُلجٍج  *** صارا إلى َكَنٍف ِللّتاِء َمْملــــــــوِك
َتْعنيـــــــِك لِك الخواتيُم واألْقراُط   *** ُتـــــــــُه  ُغرَّ أْنِت  اْلَحريُر ِكساًء  ِك  َل
مّلا َعَلْوِت َغَلْت أْسعاُرها َوَأرى اْلـ *** ـغالي ُيَثّمُن ِباْلغالي ِبَتْشريـــــــِك
َوالِعْطُر َيْقِبُس ِمْن َشذاِك َنْفَحَتـــــُه *** َوالَوْرُد يْقِطُف لْونًا فيِه ِمْن فيــــِك
َوالُكْحُل َيْسرُق مْن َجْفَنْيِك ُحْلَكَتـــُه *** َفغاَر ِمْنِك سواُد الّلْيِل َيْشكــــــوِك
ْافُة املُْثلى َوعاطَفـــــــٌة *** َتْحنو على الُيْتِم ِمْن قْلٍب ُيواتيـــِك َوالُودُّ َوالرَّ
فالطْفُل يْحُلُم في حْضِن الرَّؤوِم َوال *** َيْخشى اْلغواِئَل مْأمونًا ِبناديـــــِك
َوذا الخضاُب وذي اْلِحّناُء ما َنَقَشْت *** ِسوى َيَدْيِك، فإن الّنْقَش ُيْحليــــِك
لوالِك يا »تاُء« ما اْزدانْت مناِزُلنــــا *** لْوالِك ما ُبِنَيْت أْرٌض ِلَتْمليـــــــِك
لْوالِك ما َحرَث اْلَفّاُح َضْيَعَتــــــــُه *** َلْوالِك ما اْسَتْيَقَظ النّواُم للّديـــِك
لْوالِك ما َرِكَب اْلَمّاُح قاِرَبـــــــــُه *** َوصاَفَح اْلَمْوَت، َعلَّ الصيد ُيْرضيِك
لْوالِك ما بيَع َوْرٌد في َمتاِجـــــــــرِه *** ما بيَع َصْبٌغ، وال دهن لَتْدليـــــــِك

لْوالِك ما ُجنَّ َقْيس في قبيَلِتــــــــِه *** َسَبْتُه لْيلى بَحْبٍل غْيِر َمْمسـوِك 
يا أْنِت يا ُأّما ويا ُأْختا َويا اْبَنـَتـنـــــــا *** قْد جاَء عيُدِك في آذاَر ُيْعليــــــِك
َفاْلعيـــــــُد عيُدِك.. َفاْهَنئي َشقيَقَتنا *** َوهِذِه َأْحُرفي اْلَعْجلــــى ُتهاديِك
تبريـــــكي اأُلم  ِلَمقاِم  َيفي  َفَهْل   *** ذا  َمقاِمــــــِك  َعْن  ُحروفي  َتِقلَّ  َفإْن 

و�سائل التوا�سل االجتماعي

 ق�ست على ملة اأفراد العائلة
     نجيبة بزاد بناني

منذ  اإلنـــســـان  أن  يعلم  ــكــل  ال
وهو  األرض  وجــه  على  خلق  أن 
بطبيعته مخلوق اجتماعي، يصعب 
عليه البقاء وحيدا والعيش منعزال 
فهو  لهذا  األحــيــان،  بعض  في  إال 
لنفسه  يخلق  أن  أمكن  ما  يحاول 
بيئة اجتماعية يتفاعل معها، فيجد 
أسرته،  أفراد  مع  وسعادته  راحته 
ومع أبنائه، ومع أصدقائه وزمائه 

في الشغل.
ففيما مضى، كان الناس يتبادلون 
كاألعياد  املناسبات  في  الــزيــارات 
وفي  العائلية،  والحفات  الدينية 
العطل واإلجازات، وفي عطلة آخر 
بجميع  األسرة  فتجتمع  األسبوع، 
أفرادها حول املائدة لتناول الطعام 
ــشــاي مــع الــحــلــويــات،  ــرب ال وشـ
ويــتــبــادلــون أطـــــراف الــحــديــث 
والبهجة  الفرحة  وتعم  والتهاني، 
األطفال  أن  كما  بينهم،  والسعادة 
الصغار يلتقون بأفراد العائلة، لكن 
الظروف  تغيرت  الشديد،  ولأسف 
وأصبح الناس يشتكون من ضيق 
وانشغاالت  املسافات  وبعد  الوقت 
ــل الــيــومــيــة  ــاكـ ــشـ الـــحـــيـــاة واملـ
الوقت  يجدون  فا  واملسؤوليات، 
الكافي لزيارة األحباب واألصدقاء، 
فيكتفون باالتصال بهم عبر وسائل 

التواصل االجتماعي.
الثابتة  الهواتف  دخلت  أن  منذ 
بيوت الناس، صاروا يستخدمونها 
وأقربائهم،  أهاليهم  مع  للتواصل 
النقالة  الهواتف  ظهرت  وبعدما 
ــدأوا  وب الفجوة  ازدادت  الذكية، 
يستعملون رسائل قصيرة مرفوقة 
بالصور يتم إرسالها إلى العشرات 

دفعة واحدة.
وباتت  يتطور  العالم  أن  حقيقة 
مما  بكثير  أسرع  سريعة،  وتيرته 
كانت عليه قبل سنوات، والكثير من 
الناس يجدون في وسائل التواصل 
يتيح  إيجابيا  حــا  االجــتــمــاعــي 
معايدة  منهم  كبير  لعدد  الفرصة 
خالها،  من  وأصدقائهم  أسرهم 
التواصل  أن  ــرون  ي منهم  وكثير 
بهذه الطريقة، مناسبة كافية، وهي 
وإن دلت على شيء، فإنما تدل على 

أن املرسل تذكر أهله ولم ينساهم، 
ولم ينس التواصل معهم.

اللقاء  فرحة  يعوض  شــيء  فا 
والحفات  ــاد  األعــي فــي  ــاألســرة  ب
أعضاء  يجتمع  حني  واملناسبات 
ــرة، كــبــارا وصــغــارا، ويفرح  األسـ
الجميع بلم الشمل واللقاء وتبادل 
الهدايا، بينما يرى البعض اآلخر، 
أعمق،  يــكــون  الــتــواصــل  ــذا  ه أن 
بااللتقاء واالحتضان والقبل ورؤية 
إلى  واإلصــغــاء  قــرب  عن  األحباب 
تأثيرات  أحاديثهم، ملا في ذلك من 
النفس  عــلــى  كــبــيــرة  إيــجــابــيــة 
والــشــخــصــيــة، عــلــى اعــتــبــار أن 
أساسي،  مطلب  العائلية  األجــواء 
البد  عائلي  واجــب  الرحم  وصلة 
بعض  في  لكن  عليه،  الحرص  من 
التنقل  املــرء  يستطيع  ال  األحيان، 
والسفر، وتصعب  عليه زيارة أهله 
ويتعذر عليه الحضور في الحفات 
الوقت،  وضيق  املسافات  بحكم 
فيكون مضطرا للجوء إلى وسائل 
العديدة  االجــتــمــاعــي  الــتــواصــل 

واالتصال بالهاتف.
 في سياق آخر، البد من تجنب 
النقال،  بالهاتف  اللهو  مخاطر 
فكثير هم الشباب الذين يستعملونه 
للعب، لكن كم فتاة عانت من عواقب 
فكانت  الهواتف،  أرقــام  في  اللعب 
ككل،  األسرة  على  النتيجة وخيمة 
ويحبون  العبث  يستهويهم  حيث 
اللعبة، فا يستغنون عنها، بل إنها 
تشغل كل أوقات فراغهم وال تدرك 
الفتاة النوايا الخبيثة للشبان، إذ 
الهاتف  لها عبر  يقال  ما  بكل  تثق 

عن الحب والصداقة والزواج...
مشاعر  يداعبون  شباب  إنهم 
الفتيات البريئات، ويغرقونهن في 
الغرام، وقد  العشق وبحور  أوهام 
يصل  حتى  لعبتهم  في  يتمادون 
بهم األمر إلى تدمير سمعة تعيسة 

الحظ التي استهوتها اللعبة.
ــني، أن  ــ ــرب ــ ــاء وامل ــ ــ فــعــلــى اآلب
يحذروا أوالدهم من عواقب العبث 
التسلية،  بــاب  من  كــان  ولــو  حتى 
فالهاتف النقال وسيلة من وسائل 
تـــزداد  ــدة،  ــجــدي ال التكنولوجيا 
وقد  استخدامه،  بحسن  أهميته 
انحرفنا  لــو  ســوء  جــهــاز  يصبح 

باستخدامه عن هدفه الحقيقي.
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تــحــتــضــن ا�ــكــتــبــة الــوطــنــيــة 
للمملكة ا�غربية بالرباط، معرضا 
التشكيلية  للفنانة  استعاديا 
شمس الضحى أطاع هللا، ما ب� 
8 و29 مارس 2019، تعرض فيه 

أعمالها الفنية الجديدة.
عرضت  أن  للفنانة  سبق  وقــد 
لوحاتها الفنية قبل أسابيع برواق 
تجربة  في  بالرباط  ــرواح  ال باب 
نظمت  أن  لها  سبق  كما  ناجحة، 
وجماعية  فــرديــة  مــعــارض  ــدة  ع

ــارج  ــ وخ ــل  ــ داخـ  ،1960 ــذ  ــن م
خاللها أعمالها  قدمت  ا�ــغــرب، 
والتحاور  للتفكير  ا�ثيرة  الفنية 

ا�متع�.
الـــرواح  بـــاب  مــعــرض  يشكل 
فرصة   ،zجــذور{ بعنوان  الجديد 
إلطالع جمهور الفنون التشكيلية 
الضحى  شمس  أعــمــال  بجديد 
فيها  تحتفي  الــتــي  التجريدية 
بحضارة األندلس وجمال الطبيعة 
ا�هددة بعوامل التدمير والتلوث.

كضيفة  فلسط�  ــة  دولـ تــحــل 
 25 الـــدورة  فعاليات  على  شــرف 
للسينما  ــطــوان  ت مــهــرجــان  مــن 
من 23  ستقام  التي  ا�توسطية 

إلى 30 مارس الجاري.
بأسماء  ا�ــهــرجــان  ويحتفي 
عرض  ــى  إل إضــافــة  فلسطينية، 
الجديدة، من  األفالم  مجموعة من 
بسام  �خرجه   zمفك{ فيلم  بينها 
الجرباوي، و}فيال توماz �خرجته 
سهى عراف، و}عمواسz �خرجته 
ــة  ــوي ــه ــو غــــوش، و}ال ــ ديــمــة أب
الفلسطينيةz �خرجه قاسم حول.

وا�وسيقي  السينمائي  ويرأس 
اإليطالي، روبرتو جياكومو، لجنة 
الطويل،  الروائي  الفيلم  تحكيم 
الجزائري  ا�خرج  يترأس  فيما 
تحكيم  لجنة  إسماعيل،  بن  مالك 

الفيلم الوثائقي.
الــدورة  إلــى أن  ــارة  تجدر اإلش
ــن مــهــرجــان تــطــوان  الــســابــقــة م
احتفت  ا�ــتــوســطــيــة،  للسينما 
من  ــدول،  ال مختلف  من  بممثالت 
بينهم منى فتو من ا�غرب، ومنة 
شلبي من مصر، ولوسيا جاباسا 

من إسبانيا.

ــة الــوحــيــدة  ــن ــدي طــنــجــة هـــي ا�
لتقييد  كناش�  على  تتوفر  التي 
بوسطتها، وهما مازاال بقيد الوجود 
بالخزانة الحسنية: األول يحمل رقم 
434، وقد ورد في مقدمته: ((الحمد 
أمر  فلما صــدر  وبــعــد.  وحـــده،  هللا 
موالنا ا�طاع لألم� األجل، أحمد بن 
بالتصرف  التطواني  مدينة  عبد هللا 
حرسه  الطنجي،  الثغر  مستفاد  في 
التصرف  وظيفته  مــن  وكـــان  هللا، 
هذا  اتــخــذ  السعيدة،  بالبوسطى 
من  بها  يــخــرج  مــا  لبيان  الكناش 
بيان  مع  طنجة،  من  التي  ا�كاتب 
من  معها  يخرج  ما  وعــدد  واجبها 
الحوز  التي من تطوان �دن  ا�كاتب 
لتوجه  مــنــهــا،  والـــــوارة  والــغــرب 
وبيان  طنجة،  من  التي  مع  لتطوان 
تصرفه  أول  ــان  وك كــذلــك،  واجبها 
فيها بحول هللا ا�ستعان، فاتح صفر 

الخير عام 1316)).
والكناش الثاني، يحمل رقم 445، 
رسمتها  التي  هي  األولى  وصفحته 

ــع هــذا  عــلــى الــلــوحــة ا�ــنــشــورة م
للـه  ((الحمد  مقدمته:  وهذه  ا�قال، 
على  والسالم  والصالة  العا��  رب 

وآله وصحبه  سيدنا وموالنا محمد 
ــدر األمــر  ــا صـ ــذا، و�ـ ــ أجــمــعــ�. ه
األرضى،  لألم�  هللا،  أعزه  الشريف 
أمطوط  هللا  عبد  بــن  محمد  السيد 
مستفاد  في  بالتصرف  التطواني، 
الثغر الطنجي حرسه هللا، وكان من 
وظيفته القيام بالبوسطى السعيدة، 
لتقييد  ا�بارك،  الكناش  هذا  اتخذ 
ا�كاتب  مــن  بها  يتوجه  مــا  بــيــان 
بيان واجب  الحوز والغرب مع  �دن 
أول  وكــان  طنجة،  من  التي  ا�كاتب 
تصرفه في ذلك، بحول هللا، رجب فرد 

الحرام عام 1318)).
نشره  األسبوع،  هذا  خبرا  قــرأت 
 zشمالي{ في  الوهابي  حمزة  السيد 
أفرحني   ،2018 يــنــايــر   24 يـــوم 
االعتبار  أعــاد  ألنــه  صــدري،  وأثلج 
مدينة  في  جدي  خلفها  التي  لآلثار 
طنجة، وهذا نصه: ((صنفت وزارة 

غيالن  قصبة  والثقافة،  االتــصــال 
بطنجة،  مغوغة  بمقاطعة  الواقعة 
ضمن ا�آثر التاريخية �دينة طنجة 
بعد نضال ومجهود كبير للفعاليات 
تصنيف  وجاء  با�دينة،  الجمعوية 
كــتــراث  الــتــاريــخــيــة  ا�علمة  هــذه 
با�دينة، بعد نشر قرار وزير الثقافة 
واالتصال رقم 3420.17، صادر في 
ديسمبر   21)  1439 اآلخر  ربيع   2
2017) بالجريدة الرسمية للمملكة، 
غيالن  قصبة  بتقييد  يقضي  والذي 

بمدينة طنجة في عداد اآلثار)).
أتوجه إلى ا�سؤول� في طنجة 
وعلى  ا�ــســتــويــات،  جميع  على 
لهم:  قائال  ا�نتخب�،  الخصوص 
}زنقة  لطنجة  تعيدوا  أن  أرجوكم 
ا�ختار  ا�ناضل  أما   ،zالبوسطات
تكريمه  فــيــمــكــنــكــم  أحـــرضـــان، 

آخر. بشارع 

تفاعل عدد كبير من نجوم اإلنشاد بالعالم 
أمينة  ا�غربية  الفنانة وا�نشدة  العربي، مع 
التي  اإلهــانــة  حــول  تصريحاتها  بعد  كــرم، 

.zتعرضت لها من إدارة قناة }طيور الجنة
من  كشفت  لتدوينة  كرم  أمينة  نشر  وفور 
قناة  من  لها  تعرضت  التي  اإلهانة  خاللها 
لنشر  اإلنشاد  نجوم  سارع   ،zالجنة }طيور 
تدوينات عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع 
ا�نشد عمر  االجتماعي، حيث عبر  التواصل 
نفس  عــن  انفصاله  أعلن  ــذي  ال الصعيدي 
مؤيدا  كــرم،  أمينة  مع  تضامنه  عن  القناة، 
صفحته  عبر  نشرها  مقولة  عبر  كالمها 

.zالخاصة على }الفايسبوك
وكتب الصعيدي مقولة لإلمام علي قائال: 
توهم  الباطل،  عن  الحق  أهــل  سكت  }حــ� 
عليها  ليعلق   ،zحــق على  أنهم  الباطل  أهل 
الغريب  الزمان  هذا  في  أكثرهم  }وما  قائال: 
بشار  محمد  ا�نشد  ساند  كما   ،zالعجيب
قائال:  وكتب  كــرم،  أمينة  ا�غربية  ا�نشدة 
}أمينة كرم كانت للجميع خير مثال على ما 

.zخلف الكواليس.. شكرا لصراحتها
لكالم  صوته  رجــب،  ياس�  ا�نشد  وضم 
أمــيــنــة، ونــشــر صـــورة لــهــا عــبــر صفحته 

عبر  ــخــاصــة  ال
 zالفايسبوك{

وعــــلــــق 
عليها 

قائال: }إن قالت 
فصدقوها..  كرم  أمينة 

.zوما خفي كان أعظم
كرم  أمينة  وكــانــت 
قـــد نــشــرت تــدويــنــة 
عــــبــــر صــفــحــتــهــا 
موقع  على  الــخــاصــة 
كشفت   ،zإنــســتــغــرام{
اإلهــانــة  خاللها  مــن 
بالذل  وصفته  ومــا 
له  تعرضت  الـــذي 
مـــن طــــرف قــنــاة 

.zطيور الجنة{
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هي  إفريقية،  بــلــدان  و5  ا�ــغــرب  مــن  كــل  ــرر  ق
السينغال وبوركينا فاسو والنيجر ومالي وتونس، 
جنوب   السينمائي  اإلبـــداع  لدعم  برنامج  وضــع 

.zجنوب على مستوى القارة، يحمل اسم }سينتو
وتسعى هذه ا�بادرة، على الخصوص، إلى تمك� 
ا�ؤلف� وا�نتج� من اآلليات والوسائل الضرورية 
�ساعدتهم على إنجاز أعمال سينمائية مع الحفاظ 
الخطوط  تقديم  تم  حيث  اإلفريقية،  هويتهم  على 
ا�اضي  اإلثــنــ�  يــوم  البرنامج،  لهذا  العريضة 
إطار  في  نظمت  ندوة صحفية،  بواغادوغو، خالل 
والتلفزيون  للسينما  اإلفريقي  ا�هرجان  فعاليات 

بالعاصمة البوركينابية (فيسباكو 2019).
السينما  مــراكــز  ــج،  ــام ــرن ــب ال ــذا  هـ ويــشــمــل 
وا�ؤسسات ا�ماثلة بمنطقة شمال إفريقيا ووسط 
في  ا�شاريع  حاملو  سيستفيد  إذ  إفريقيا،  وغرب 
البلدان الشريكة الستة، من مساعدة مالية من طرف 
مراكز السينما أو ا�عاهد الوطنية للكفاءات ا�ماثلة 
كل  منح  سيتم،  ــك،  ذل إلــى  وباإلضافة  ببلدانهم، 
مستفيد منحة مالية ال تقل عن 5000 أورو، بحسب 

حاملي ا�شاريع.

»Ñjô°†dG Üô¡àdG ÖÑ°ùH á«fÉÑ°SEG áªµëe ΩÉeCG Gô«cÉ°T

الكولومبية  النجمة  استدعيت 
في  القضاء،  أمام  للمثول  شاكيرا، 
القادم، بأمر من قاضي  12 يونيو 
محكمة في ضاحية برشلونة، على 
ضريبي  باحتيال  شبهات  خلفية 
تقريبا،  يورو  مليون   14.5 بقيمة 
بــحــســب مــا أفــــادت بــه مــصــادر 
الثالثاء  ــوم  ي إسبانية  قضائية 

األخير.
شاكيرا،  العامة  النيابة  وتتهم 
في  الضرائب  دفــع  عن  بالتخلف 
إسبانيا ب� سنتي 2011 و2014، 
وال  البلد،  فــي  إقامتها  وقــت  أي 
الفترة  ســوى  ا�ــالحــقــات  تشمل 
في  و2014،   2012 ب�  ا�متدة 
للعام  الــعــائــدة  األفــعــال  أن  حــ� 

2011 سقطت بمرور الزمن.
ــقــون ا�ــغــنــيــة  ــم مــحــق ــهـ واتـ
ا�اضي،  دجنبر  في  الشهيرة 
عامي  ب�  الضريبي  بتهربها 
كانت  حيث  و2014،   2012
تــقــضــي مــعــظــم وقــتــهــا في 

تقيم  أنها  رغــم  إسبانيا، 
رسميا في بنما.

وفـــي مــذكــرة االتــهــام 
إن شاكيرا  ا�حققون  قال 

بالتعامل  أموالها  تخفي 
فـــي جــزر  ــة  14 شــرك مـــع 

كايمن وفرجن.

وبحسب شركة العالقات العامة 
فإن  شــاكــيــرا،  مــع  تتعامل  الــتــي 
ا�غنية كانت قد أدت كل ما عليها 
إسبانيا،  في  الضرائب  �صلحة 
وأنها ستمثل أمام ا�حكمة يوم 12 
يونيو كما طلب منها في برشلونة، 
حيث تعيش مع زوجها العب نادي 
برشلونة اإلسباني، جيرارد بيكيه.
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املنزل الذي ازددت فيه بني حكومة فيشي وبركة 
بويا رحال

كان في الطابق الثالث من ا�نزل، سكنى خالي الحاج محمد القدميري، 
وكان موظفا بإدارة الجمارك الفرنسية، و�ا توفي بقيت زوجته وبناته 
يقط� في نفس ا�نزل الذي له قصة غريبة كانت تحكيها لي والدتي 
دف�  رحــال،  بويا  الصالح  الولي  بركات  يستعرضن  وكــن  وخالتي، 
اإلقليم  السراغنة، والــذي حضرت منذ سنوات بدعوة من عامل  إقليم 
السابق والنقيب إبراهيم صادوق واألستاذة بديعة الراضي، لندوة حول 
رجاالت السراغنة، وتذكرت قصة ا�نزل الذي نشأت وولدت فيه، والذي 
ربما لوال بركة الولي الصالح، �ا كتب لي وألسرتي العيش فيه، حيث أن 
جدة والدتي التي نزحت عائلتها من السراغنة إلى مدينة آنفا في بداية 
القرن التاسع عشر، تمكنت من الزواج في أواسط القرن التاسع عشر 
ا�يالدي من الراضي بلمليح الفاسي، كما تشير إلى ذلك وثائق ا�لكية 
واإلراثة، والتي الزلت أحتفظ بها، وبعد زواجهما، رزقا بجدتي بلمليح 
مليكة وأخيها عالل بلمليح، و�ا تزوجت جدتي بسيدي محمد بن إبراهيم 
القدميري، ابن العدل الرباطي ا�شهور آنذاك، وكانت من عادات العائالت 
تمكنت  وبعدما  البحر،  على  مطل  للعروس  سكن  إهــداء  البيضاوية، 
خدوج الرحالية التي كانت تملك مقاولة لنقل األحجار ومقالع ضواحي 
الدار البيضاء الستخراجها رفقة زوجها الراضي بلمليح الفاسي، وبعد 
الحرب العا�ية األولى وازدهار البناء في ا�دينة القديمة، عرضوا على 
مهندس فرنسي مشهور إقامة تصميم �نزل مغربي أصيل، زاوج فيه 
العصرية  الحياة  فاس ومستلزمات  أهل  بلمليح ب� هندسة  الراضي 
بالدار البيضاء في بداية القرن العشرين، وجعله من ثالثة طوابق زيادة 
على سطوح مطلة على البحر تسمى }zSOLARIUM وهي معدة ألخذ 
حمامات شمسية لسكان ا�نازل، ويقع ا�نزل السفلي في الطابق األرضي 
وهو معد للضيوف الرجال ومنزل بالطابق األول للنساء، ويتوسطه دربوز 
(دور من العود ا�زخرف) من الخشب تطل منه النساء في ا�ناسبات دون 
أن يراهم الرجال، وب� الطابق�، درجان، واحد يؤدي إلى مطفية لتخزين 
ا�ياه، واآلخر إلى خزائن القمح والعسل ولخليع والخضر (لخزينة)، 
إذ كان دائما في الحسبان، أخذ االحتياط بعد هجوم البرتغال على آنفا 
وهجومهم البربري والحرب العا�ية األولى وزمان السيبة وا�جاعة، وكان 
نفس الدرج يؤدي إلى ا�كتب أو القوس الذي له باب خاص للعزاب من أهل 
الدار، وكانت السقوف من ما يسمى الورقة والجيزة، وهي أخشاب كانت 
تصنع على يد صناع مهرة في فاس، وكان الراضي بلمليح قد تف� في 

زخرفتها، ألنه كان يريد أن يهدي ابنته أجمل منزل في عرسها .
 ،zوفي الطابق الثالث، مغطاة زجاجية على شكل هرم تسمى }ا�ونتيرا
وهي مصنوعة من زجاج سميك يصمد لألمطار والشمس وحتى للبرد 
(التبروري)، حيث كانت الدار البيضاء في ستينات القرن ا�اضي، تشهد 
أمطارا غزيرة سرعان ما يتخللها البرد فتصبح أزقتها بيضاء ناصعة 
وتصيح النساء بترديد ا�ثل ا�غربي }إلى ثلجات خوجاتz كناية عن 
 zخصوبة السنة الفالحية، وكنا صغارا نخاف أن يكسر زجاج }ا�ونتيرا
على رؤوسنا، لكن مهارة الصناع كانت كافية للتنبؤ بذلك، إذ أنه إيطالي 
الصنع وبداخله رسوم جميلة ال زلت أذكرها، وقد عانت والدتي وخالتي 
فيما بعد األمرين في ا�حافظة على هذه ا�علمة بصيانة مآثرها بعدما 
لم تشفع توسالتهن إلى زائريها بعدم إلحاق الضرر بزليجها اإلسباني 
االقتراب من زجاجها وأغلفة حيطانها،  العتيق وزخرفة درجها وعدم 
بحيث كنت أتصور دائما ذلك ا�نزل بأضوائه القديمة وعنابر مائه وقرمود 
مشمسته في السطح، قبل أن تطاله يد ا�قاول الذي هدمه عن آخره، واغتنم 
رخصة توفره على أربعة طوابق ليعيد بناءه فضيع كل معا�ه العمرانية 
بعدما اشتراه من والدتي وخالتي منذ خمس� سنة مضت، وكان مقابله 

الفيال التي اشتريتها بثمنه في حي بلفيدير.
إال أنه بعد اكتمال ا�نزل وشيوع خبره في الدار البيضاء وقبيل بداية 
الحرب العا�ية الثانية، فوجئت جدة والدتي وجدها بزيارة نائب ا�قيم 
العام الفرنسي، الذي أرغمهما على كرائه له لعدم وجود سكنى جديدة 
في مستواه، ورغم كل التدخالت وعرض دور أخرى عليه من طرف جدتي 
وتفسير بأن هذا ا�نزل هو هدية للعروس� وقد استغرق قسطا كبيرا 
من الوقت وا�ال، ورغم تدخل العريس محمد ابن إبراهيم القدميري الذي 
لم تشفع له حمايته اإلنجليزية في التخلي عن منزله، أصر ا�قيم العام 
آنذاك، على كرائه مقابل مبلغ مالي مهم لم يرض ا�الك� اللذين لم يكونا 
محتاج� إلى ا�ال بقدر االحتياج إلى إهداء منزل لوحيدتهما وحفدتهما، 
وتم ذلك عن طريق أحد وكالئهم الشرعي� الذي حرر عقد الكراء  اشترط 
أن يتم العقد ب� ا�الك� وشخص ا�كتري وليس اإلدارة، ليبقى لهما حق 

استرداده بمجرد مغادرة ا�قيم الفرنسي للمغرب .
وقد أثر الحدث في نفس خدوج الرحالية، ويقال بأنها ذهبت إلى جدها 
بويا رحال دف� السراغنة، وتوجهت من داخل ضريحه بصلوات صادقة 
ودعت رفقة مريديه باسترجاع منزلها، وقد وعدها أبناء عمومتها بأن 
الحول لن يكمل حتى تسترجعه بإذن هللا، فرجعت مقتنعة تمام االقتناع 
بأن ذلك سوف يكون في تلك السنة، وبالفعل، حدثت ا�فاجأة الكبيرة، ذلك 
أن السلطات الفرنسية، بعد انهيار حكومة فيشي ونسبة تهمة الخيانة 
إلى بعض األجانب، وكان ا�كتري واحد ممن طالهم حكم الترحيل من 
ا�غرب في ظرف 24 ساعة من توصلهم بالقرار، تم تسليم ا�نزل إلى 
صاحبته وسط أجواء من الفرح والسرور وأقيمت مآدب الحمد والشكر 

هللا  وألوليائه الصالح� الذين ال خوف عليهم وال هم يحزنون .
وأذكر أنه في بداية الثمانينيات، وكنت وقتها ضيفا مع والدتي عند 
األستاذ النقيب إبراهيم صادوق في مراكش بمنزله األول بجليز، وطلبت 
مني الوالدة زيارة الولي الصالح، فذهبت ورأيت بأم عيني كيف يشرب 
أبناؤه ا�اء بعد غليانه لدرجة تفوق ا�ائت� ويبخونه باردا على الزوار، 
وكنت واحدا منهم، ولم يستطع أصدقائي األطباء وال العلماء ا�غاربة 
منهم واألجانب، تفسير ذلك من الناحية العلمية، وتذكرت القول ا�أثور عن 
التهامي  مــوالي  األستاذ  إلي  نقله  الــذي  الشعراوي رحمه هللا،  اإلمــام 
ا�تواضع من فمه: بأنه ال خوف على مغرب فيه أولياء صالح� وشعب 

يحمد هللا فوق الجبال وعلى بسيطة أرضه.
يتبع

عبرت ا�طربة ا�غربية ليلى غفران، عن سعادتها بنجاح 
بتصويرها  قامت  التي   zالغرام }جبني  الجديدة  أغنيتها 
على طريقة الفيديو كليب وطرحتها عبر قناتها الرسمية 
محترما  نجاحا  األغنية  وحققت   ،zاليوتيوب{ موقع  على 

عبر مواقع التواصل االجتماعي ا�ختلفة.
صحافية  تصريحات  في  ا�غربية  ا�طربة  كشفت  كما 
بمصر مؤخرا، أنها تستعد حاليا لتحضير أغنية منفردة 
على  بتصويرها  تقوم  وســوف  ا�صرية،  باللكنة  تكون 
طريقة الفيديو كليب، مشيرة إلى أنها ال تفكر في تسجيل 
ألبوم غنائي، ألنه يظلم في 
أن  قائلة  كثيرة،  أوقات 
 ،zالسينغل{ أغــانــي 
أكثر  اهتماما  تالقي 
لذلك  األلـــبـــوم،  مــن 
تقدم  أن  تــريــد  ال 
في  غنائيا  ألبوما 

الوقت الحالي.
أن  يـــــذكـــــر 
ــران،  ــف لــيــلــى غ
مسيرتها  بدأت 
ــة فــي  ــيـ ــنـ ــفـ الـ
مــــنــــتــــصــــف 
الثمانينيات، 
ــت  ــ ــق ــ ــق ــ وح
واسعا،  نجاحا 
تحديدا في الفترة 
سنة  ب�  الواقعة 

1988 و1998.

ألبوم غنائي، ألنه يظلم في 
أن  قائلة  كثيرة،  أوقات 
ألبوم غنائي، ألنه يظلم في 
أن  قائلة  كثيرة،  أوقات 
ألبوم غنائي، ألنه يظلم في 

أغــانــي 
أكثر  اهتماما  تالقي 

أغــانــي 
أكثر  اهتماما  تالقي 

أغــانــي 

لذلك  األلـــبـــوم،  مــن 
أكثر  اهتماما  تالقي 
لذلك  األلـــبـــوم،  مــن 
أكثر  اهتماما  تالقي 

تقدم  أن  تــريــد  ال 
في  غنائيا  ألبوما 

تحديدا في الفترة 
سنة  ب�  الواقعة 
تحديدا في الفترة 
سنة  ب�  الواقعة 
تحديدا في الفترة 

1988
سنة  ب�  الواقعة 

1988
سنة  ب�  الواقعة 

 ¢ùfƒj êÉ◊G Ωôµj Oƒ©dG ¿ÉLô¡e
»ÑjGô°ûdGh ÊƒgQõdG ÚeƒMôŸGh

من ا�نتظر أن تحتضن مدينة الدار البيضاء، خالل الفترة ا�متدة 
الوطني  ا�هرجان  من  األولى  الدورة  الجاري،  مارس  و23   21 ب� 

للعود الذي تنظمه جمعية الفن الرابع ومقاطعة ا�عاريف.
ا�هرجان، سيتم خاللها  األولى من  النسخة  أن  ا�نظمون  وأعلن 
الرحيم  عبد  ا�رحومان  هما  العود،  آلة  في  مبدع�  ثالثة  تكريم 
العود  وأيضا صاحب  الشرايبي،  الكبير سعيد  والفنان  الزرهوني 

الذهبي الحاج يونس.
وسيتم عرض حفالت موسيقية من أعمال الراحل سعيد الشرايبي 
بمشاركة نجله، كما سيتم تنظيم ورشات لصناعة وهندسة العود 

من طرف كبار الصناع با�غرب.

 »∏îàZ IPƒ©°ûdG âfÉc ÓjEG{ :π«°SƒH áª°ùH
zΩƒéædÉH Ú∏eÉc GƒLhõJ ¿ƒc GƒLhõàj äÉ«Hô¨ŸG
خرجت الفنانة ا�غربية ا�عتزلة بسمة بوسيل، عن صمتها، وواجهت 

.zاتهامات اإلعالمية الكويتية، مي العيدان للمغرب بـ }الشعوذة
وأكدت بوسيل في تصريحاتها اإلعالمية األخيرة، أن تهمة الشعوذة 
وال  تتردد  إشاعات  إال  هي  ما  الــدوام،  على  ا�غرب  سمعة  تالحق  التي 
بصح،  وماشي  إشاعة  غي  }هاذيك  مضيفة:  الصحة،  من  لها  أســاس 

.zوبالدنا زوينة ومافيهاش ا�شاكل
حسني،  تامر  ا�صري  بالنجم  زواجها  طالت  التي  االتهامات  وعن 
مؤكدة   ،zونصيب }قسمة  كان  زواجهما  أن  ا�غربية،  الفنانة  أوضحت 
يتزوجوا كون تزوجوا  ا�غربيات  الشعوذة غتخلي  كانت  }إيال  بقولها: 

.zكامل� بالنجوم
وتجدر اإلشارة إلى أن اإلعالمية الكويتية مي العيدان، اتهمت الفنانة 
بسمة بوسيل بممارستها الشعوذة، بهدف الزواج من الفنان تامر حسني.

الثقافة  وزارة  تنظيم  مــن 
معرض  يفتتح  واالتـــصـــال، 
الكبير  بالباب   zالــتــعــايــش{
ــاط، يـــوم 8  ــرب ــال لـــألودايـــة ب
با�رأة  احتفاء   ،2019 مارس 

في جميع تجلياتها.
ــتــي  ــة، ال ــ ــرحـ ــ بـــعـــد األضـ
مليكة  ــة  ــان ــن ــف ال تــعــتــبــرهــا 
الــدمــنــاتــي ا�ــنــصــوري رمــز 

ا�تعاقبة  الديانات  مختلف 
على أرض ا�غرب، بعد ا�ناظر 
الخالبة �ختلف مناطق البالد، 
بعد ا�زهريات، األزقة، أقواس 
وأبواب ا�دن العتيقة... تعود 
بتيمية  لتتحفنا  الفنانة  هذه 
ــا من  ــه ــدة اخـــتـــارت ل ــديـ جـ

.zاألسماء }التعايش
ــرام الــتــعــدد، احــتــرام  احــت

االخــتــالف، واحــتــرام اآلخــر، 
يبقى من ب� اهتمامات الفنانة 
عائلة  سليلة  وهــي  مليكة، 
والثقافات،  الجذور  متعددة 
بشاطئ  المرأت�  رؤيتها  بعد 
اللباس  ا�ختلفتي  بوزنيقة، 
تحترم  ــواحــدة  ال والعقلية، 
انكبت  األخرى،  حياة  أسلوب 
ا�نصوري  الدمناتي  مليكة 
ألول  أنــه  حيث  العمل،  على 
لوحاتها  عــلــى  يظهر  ــرة،  مـ
ــدات  ــســاء وحــي شــخــوص، ن

رجالهن  بمعية  أو 
وأطـــفـــالـــهـــن، 

ــ�  ــ ــض ــ ــق ــ ي
أواخــــــــــر 
صيف على 
ــاف  ــ ــفـ ــ ضـ
ــط  ــيـ ــحـ ا�ـ

األطلسي.

الجاري،  مــارس   3 األحــد  يوم  توفي 
عمر  عن  موهوب،  عزيز  ا�غربي  ا�مثل 
مرض  مع  صراع  بعد  سنة،   80 يناهز 

ألزمه الفراش.
بوعليل،  العزيز  عبد  الفنان  أن  يذكر 
عزيز  بينما  الحقيقي،  اسمه  هو  وهذا 
مواليد  من  الشهرة،  اسم  هو  موهوب 
 ،1939 مـــارس   2 فــي  مــراكــش  مدينة 
الذين  األوائل  ا�غاربة  ا�مثل�  من  كان 
شاركوا في األفالم ا�غربية وفي عدد من 
األفالم األجنبية، وكما ذكرنا، فقد ازداد 
الفقيد يوم 2 مارس، والتحق بربه يوم 
3 مارس، بعد يوم واحد من عيد ميالده 

الثمان�.
ألسرته  وعــزاؤنــا  الفقيد،  هللا  رحــم 
الكبيرة  الفنية  ــه  وألســرت الصغيرة 

ولجمهوره الواسع.
إنا للـه وإنا إليه راجعون.
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من  عدد  كان  حني   ،1979 سنة 
عمليات  يواجهون  املسؤولني 
أذكــى  كــان  حــني  االستقطاب، 
وظفوا  الــذيــن  هــم  األذكــيــاء، 
أسرهم،  وعالقات  عالقاتهم، 
على  للحصول  وزوجاتهم(...)، 
منصب دبلوماسي يبعدهم عن 
(نفس  الــداخــلــيــة))  الساحة 

ا�صدر).
التي  الصحراء،  قضية  بينما 
عرفت تصعيدا رهيبا من طرف 
كان  عندما  الجزائرية،  الدولة 
عرفت  رأســهــا،  على  بوتفليقة 
معركة  في  جيشها  هزيمة  منذ 
بتصريح  انتهت  التي   zأمغاال{
الرئيس بنبلة الذي كان قطبها، 
حكرونا))،  ((املغاربة  بقوله: 
عرفت تحوال واعترافا من طرف 
الجزائري�،  الــرؤســاء  جميع 
ــان هــو الــرئــيــس  ــم كـ ــواهـ وأقـ
ــب وهــو  ــت بـــومـــديـــن، الــــذي ك
إلى  رسالة  ا�ــوت،  فــراش  على 
يقول  الــثــانــي  الــحــســن  ــك  ا�ــل
اجلزائر  بــأن  ((أذكــركــم  فيها: 
إيفران  التفاقية  وفية  تبقى 
1972، اللتني تكرسان  واتفاقية 
التزامنا األبدي بتحقيق وحدة 
ــرات  ــي)) (مــذك ــرب ــع ــرب ال ــغ امل

الطالب اإلبراهيمي).
بومدين،  ــوت  م قبل  وحــتــى 
كتب مستشاره ا�ؤرخ عميمور: 
لها  كان  عريقة،  دولة  ((املغرب 
ميتد  كان  إنه  اجلهوي،  بريقها 
كان  ورمبا  السنغال،  تخوم  إلى 
بالنسبة  يشكل  العربي  املغرب 
يشبه  ضائعا،  حلما  جليلنا، 

يوما  قلت  ولقد  األول،  احلــب 
ــا أخـــذه عــلــي الــبــعــض، وهــو  م
للقضية  احلقيقية  املــأســاة  أن 
كل  أن  يف  تكمن  الــصــحــراويــة، 
(نفس  ــق))  الــفــرقــاء عــلــى حـ

ا�صدر).
عميمور،  ا�ستشار  إن  بــل 
ــه  ــ ــن رأي ــ يـــتـــوســـع بـــعـــيـــدا ع
الشخصي هذا، ليشرح للتاريخ 
كــان  بـــومـــديـــن،  ــس  ــي ــرئ ال أن 

يتعاطف مع الحسن الثاني.
للهواري  أســجــل  أن  ((عــلــي 
بــومــديــن، أنـــه كـــان صــاحــب 
نحو  السير  يف  األولــى  اخلطوة 
ــي بــعــد جــفــاء  ــان ــث ــن ال ــس احل
ــات، ويـــــوم حـــدوث  ــن ــي ــت ــس ال
الصخيرات،  انــقــالب  محاولة 
ــل مــحــاولــة  رفـــض بــومــديــن ك
املغربي،  العاهل  على  لتأليبه 
ظل  حني  عشتها  جزئية  وهــي 
نهار ذلك  بومدين جالسا طول 
يف   1970 يــولــيــوز   10 الــســبــت 
مكتبه ال يبارحه، حتى اطمأن 
الثاني  احلــســن  وضعية  على 
حني قال: إن العرش املغربي هو 
املغرب  يف  ال  لالستقرار،  ضمان 
كلها))  املنطقة  يف  وإمنا  وحده، 

(نفس ا�صدر).
وكان بجانب الرئيس بومدين، 
الدبلوماسية  في  األول  الرجل 
اإلبراهيمي،  الطالب  الجزائرية، 
((إن لفظة احتالل  الذي كتب: 

ــرب لــلــصــحــراء، يــجــب أن  ــغ امل
ــى املــغــرب  ــل تــنــتــهــي(...)، وع
احلدود  على  يوافق  أن  باملقابل 
ــالل كل  ــر. إنــنــي خ ــزائ مــع اجل
حضرتها،  التي  االجتماعات 
التي  املجموعة  أن  اكتشفت 
األغلبية  متثل  املــغــرب،  تؤيد 
معارضة  فيها  تبق  لم  لدرجة 
أراضــي  على  املغربي  للتواجد 

الصحراء الغربية)).
العراق  خارجية  وزيــر  وهــذا 
ــف بــقــولــه:  ــوقـ ــذا ا�ـ ــ يـــبـــرر ه
دول  تــواجــد  نقبل  ال  ــا  ــن ((إن
اخلليج  ووزراء  ميكروسكوبية، 
يسمى  ملــا  ميكن  هــل  يــقــولــون، 
أن  الـــصـــحـــراويـــة  ــة  ــدولـ ــالـ بـ
الطالب  (مــذكــرات  تــعــيــش؟)) 

اإلبراهيمي).
وعــنــدمــا أصـــبـــح الــرئــيــس 
رأس  على  الجيش  نصبه  الذي 
بن  الشاذلي  الجزائرية،  الدولة 
التاريخية  ا�قابلة  وبعد  جديد، 
ا�كرمة  مكة  فــي  جمعته  التي 
أن  وبعد  الثاني،  الحسن  مــع 
قـــام الــحــســن الــثــانــي بــزيــارة 
 :1988 جــوان   7 في  للجزائر 
((نشرت املنظمة االستخبارية 
كتبت  تقريرا  «سيا»  األمريكية 
بن  الشاذلي  الرئيس  إن  فيه: 
الصحراء  إمتاع  إلى  جديد دعا 
حتت  ذاتــي  بتسيير  الغربية 
نفس  املغربية،  الــدولــة  حكم 

أن  كتبت  األمريكية،  املؤسسة 
أي  حتقيق  عن  عاجزة  اجلزائر 

انتصار عسكري على املغرب.
استمرت   ،2009 ســنــة  ويف 
نشر  يف   «الـــســـيـــا»  ــة  ــس ــؤس م
املندوب  ــرح  ص حــني  ــا،  ــراره أس
ــأن  األممــــــي «والــــــســــــوم»، بـ
غير  الــصــحــراوي  االســتــقــالل 
إجنـــــازه،  ــن  ــك مي وال  ممـــكـــن، 
البديل  ــو  ه ــي  ــذات ال ــم  ــك واحل
هــذا  مــن  للتخلص  ــد  ــي ــوح ال
في  مكتوبة  (عناصر  املــلــف)) 
إنياس  الثاني.  الحسن  كتاب 

دال).
الواقع  على  هيمنت  وهــكــذا 
تــجــاوز  منطقية  الــجــزائــري، 
عن  الصحراء  استقالل  مخطط 
الدولة  كاتب  وصــرح  ا�ــغــرب، 
ــشــرق  ــؤون ال ــشـ األمـــريـــكـــي لـ
األوســـط، }مــارتــن أنــديــكz أيام 
امللك  ((بـــأن  كلنتون  الرئيس 
ــى  ــدع ــت ــن الـــثـــانـــي اس ــسـ احلـ
الرحمان  عبد  حكومته  رئيس 
ــي، بــحــضــور ولــديــه  ــف ــوس ــي ال
والوزير إدريس البصري، ليقول 
احلكم  اخــتــرنــا  خـــالص  لــهــم: 
الــصــحــراء،  قضية  يف  ــي  ــذات ال
شهرا  تويف  الثاني  احلسن  ولكن 
االجتماع))  هــذا  بعد  واحـــدا 

(نفس ا�صدر).
ــف  ــل ــع ا� ــ ــان وضـ ــ ــذا كـ ــكـ هـ
استولى  حينما  الــصــحــراوي، 
الجزائر،  حكم  على  بوتفليقة 
بدافع  تراجعيا  مخططا  ورسم 
إنما  مجهولة،  ألسباب  انتقامي 
الدف�  العداء  ذلك  منها  يظهر 
الرئيس  أعماق هذا  ينخر  الذي 
الذي استطاع مأل بطون األقطاب 
جعلته  بمصالح  العسكري� 
عندما  ســواء  الــجــزائــر،  يحكم 
كان واقفا على رجليه أو عندما 
أفقدته  دماغية،  بجلطة  أصيب 
الوعي، وربما انتقاما من العلي 
بوتفليقة  كراهية  على  القدير 
كان  ربما  يــدري،  ومن  للمغرب، 
ا�غربي  الحكم  خبايا  يعرف 
اللعبة  مــمــارســة  عــن  الــعــاجــز 
السياسية(...) أو االستمرار في 
حتى  االنتظار،  سياسة  انتهاج 
وزير الخارجية ا�غربية ا�طلع، 
كتب  الفياللي،  اللطيف  عبد 
((لكن  بالحرف:  مذكراته  في 
بوتفليقة يدعي العكس، فماذا 
مقولة  أستحضر  وأنــا  يــريــد؟ 
الرئيس الفرنسي ميتران الذي 
املشاكل،  بعض  بخصوص  قال: 
نترك  أن  ــادة  ــس ال أيــهــا  يــجــب 
احلل  هــو  وهـــذا  زمــنــا.  للزمن 
نترك  أن  الــصــحــراء،  ملشكلة 
فوق  نبقى  وأن  زمــنــا،  للزمن 
اللطيف  عبد  (مذكرات  ترابنا)) 

الفياللي).
ينصفنا..  ــن  ــزم ال هــو  وهـــا 
بوتفليقة  ــس  ــي ــرئ ال ويـــأخـــذ 
كرسيه  على  وهــو  وبيال  أخــذا 
ــس ســاكــت  ــالـ ــي، جـ ــرحـ ــسـ ا�ـ
مشلول، وإن كان أكثر منه شلال، 
وهو  منه  يخافون  الذين  أولئك 

على هذا الحال.

ليس الشعب الجزائري وحده 
إعادة  من  غيظا  استشاط  الذي 
ترشيح بوتفليقة لوالية خامسة، 
التساؤل  يحتم  ا�وضوع  وإنما 
عن هذا ا�وقف السلبي، الصامت 
األزمة  تجاه  ا�غرب،  طرف  من 
بوتفليقة،  نظام  يعانيها  التي 
أن  ا�غرب  واجــب  من  كان  وقد 
الستغالل  قليال،  ولــو  يتحرك، 
مرض بوتفليقة وتدهور النظام 
الستغالل  ال..  و�اذا  الجزائري، 
مشكلة  مــن  للتخلص  ضعفه 
حتى  نهائية،  بصفة  الصحراء 
ا�غاربة  والسياسيون  الصحف 

سكتوا، والعياذ باللـه.
أيامه  منذ  بوتفليقة،  كان  وقد 
الجزائرية،  للخارجية  وزيـــرا 
ضد  عدائية  سياسة  مــارس  قد 
ا�ــغــرب، ال يــعــرف أحــد �ــاذا.. 
و�ـــاذا أكــثــر ال يــدعــم ا�ــغــرب، 
ا�ريض  بهذا  اإلطاحة  سياسة 
على  ا�ــغــرب  ألفــضــال  ا�تنكر 
ــام حــرب  ــ ــذ أيـ ــن ــر، م ــزائـ ــجـ الـ
التحرير الجزائري من االحتالل 
ــدم ا�ــغــرب  ــد قـ الــفــرنــســي، وقـ
للجزائر من التضحيات ما جعل 
إنصاف  كــل  يرفض  بوتفليقة 

للشعب ا�غربي.
بدهائه  بوتفليقة  أن  أكــيــد، 
وحنكته لم يقبل يوما أن يبتلع 
حــســده ومــكــره تــجــاه ا�ــغــرب، 
وزيـــره،  عنه  كتب  الـــذي  ــو  وه
كان  أنــه  اإلبراهيمي،  الطالب 
ولي  لقب  يحمل  بــأن  مهووسا 
الطالب  (مذكرات  هكذا  العهد.. 

اإلبراهيمي. الجزء الثاني).
وتعتبر كل تصرفات بوتفليقة 
بالحقد  مشحونة  ا�غرب،  تجاه 
بميوالته  ا�دفوعة  والكراهية 
الذي  الفاجرة، في مسار حياته 
يجعله يوم موته، لن يجد أحدا 
يبكي عليه.. فال زوجة، وال ولدا، 
وأخوه وحده الذي ينتهز فرصة 

رئاسة بوتفليقة لالستغناء.
�سار  ا�تتبع  الكاتب  وهــذا 
الجزائري�،  األقطاب  من  كثير 
وهو  عميمور،  الــديــن  محيي 
ــي  ــام ــق ــت ــار االن ــســ ــ يـــصـــف ا�
يتوق  كــان  أن  بعد  لبوتفليقة، 
موته،  بعد  بومدين  خالفة  إلى 
فضل  الــجــزائــري  الجيش  لكن 

عليه الشاذلي بن جديد.
كبير  وحــده  ا�غرب  يكن  ولم 
كان  الــذي  بوتفليقة،  ضحايا 
على  بالحقد  يــربــطــه  مــاضــيــه 
ا�غرب، الذي رباه منذ صباه في 
شوارع مدينة وجدة، فهو الذي 
الرئيس  على  لالنقالب  خطط 
السابق بنبلة، حيث كتب ا�ؤرخ 
كثيرون  ((يعتبره  عميمور: 
 ،1965 جوان   19 تغيير  مهندس 
بنبلة  الرئيس  بعزل  قام  الذي 
على  بــوتــفــلــيــقــة  ــان  ــ ك ــني  حـ
وكان  بومدين،  بالعقيد  صلة 
وزارة  من  عزله  قرر  قد  بنبلة 
اخلـــارجـــيـــة، نــقــطــة انــطــالق 
على  لــالنــقــالب  بــوتــفــلــيــقــة 
أنا  عميمور.  (مذكرات  بنبلة)) 

وهو وهم).
الطريقة  في  عميمور  ليتوسع 
بوتفليقة  عليها  بــنــى  ــتــي  ال
((أخطر  الخارجية:  في  أيامه 
ــة االنــتــظــار  ــال مــا عــشــنــاه، ح

بقلـــــــم:
مصطفى العلويمصطفى العلوي
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