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 الرباط. األسبوع
العماري،  إلياس  صديق  أثار 
ــي مــحــمــد ســعــود،  ــال ــق االســت
القيادي الذي كان يشغل منصب 
نائب رئيس جهة طنجة تطوان 
على  كبيرة  ضجة  الحسيمة، 
االجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع 
وداخل حزب االستقال، بعد أن 
إعاميا،  تداوله  تم  بيانا  كتب 
لرئيس  اتهامات  عدة  فيه  وجه 
الدين  نور  االستقالي  الفريق 

مضيان. 
الدين  نــور  أن  سعود،  ــال  وق
ــق حــزب  ــري ــيــس ف مــضــيــان رئ
االستقال بمجلس الجهة، خان 
األمانة  ــرارات  ق بتحريف  وقــام 
العامة لحزب االستقال، وأصر 
رفيعة  فـــرض صــديــقــتــه،  عــلــى 
املسير  املكتب  في  املنصوري، 

للجهة.
ــه في  ــل واتـــهـــم ســعــود زمــي
الحزب مضيان، بـ»خيانة أسس 
ومبادئ الحزب، حيث صرح في 
حزب  بــأن  االجتماعات  جميع 
أحمر،  خط  والتنمية  العدالة 

وبأنه يتحرك بناء على تعليمات 
وزارة الداخلية. األخ نور الدين 
حيث  املناضلني  بخيانة  ــام  ق
لتحريض  دنيئة  بمناورات  قام 
بالجهة  االستقاليني  األعضاء 
زميلهم،  ضد  عريضة  لتوقيع 
كل هذا ألنه أراد وضع صديقته 
الرئيس«،  مكان  رئيسة  رفيعة 

يقول  الذي  سعود  تحدث  هكذا 
كان  ــه  أن االستقاليني  بعض 
على  الــعــمــاري  بخافة  يحلم 
يضيف:  أن  قبل  الجهة،  رأس 
صديقته  ــرض  فـ ــاول  ــ ح ــد  ــق »ل
الضغط،  عبر  الصحافة،  عبر 
األكاذيب  عبر  املــنــاورات،  عبر 
ــان من  والــتــدلــيــس، فــي حــني ك

صدق  بكل  األمــر  طلب  املمكن 
وشهامة ورجولة، والخطير في 
ووقاحة،  تبجح  بكل  أنه  األمر، 
يقوم بقلب الحقائق حاليا، وبعد 
كل ما جرى، وبالرغم من عزلته 
هو واألخت رفيعة، قام األخ نور 
الدين بتزوير اختيارات الفريق، 
وقدم اسم األخت رفيعة ملنصب 
النائب األول واسم األخ الرملي 
للرئيسة  الثامن  النائب  ملنصب 
الئحة  لتكوين  للجهة  الجديدة 

املكتب«.
ألكبر  وكعنوان  جهتها،  من 
االستقال  حزب  يشهدها  أزمة 
رفيعة  قــالــت  الــشــمــال،  بجهة 
املنصوري، نائبة رئيسة الجهة 
الحساني،  فاطمة  الــجــديــدة، 
تصريحات  على  تعليقها  فــي 
سعود، بأنها »غير ملزمة بتربية 
»الحزب  أن  وأضافت  الناس«، 
تصريحات  حــول  نقاشا  فتح 
ســعــود مــع األمـــني الــعــام نــزار 
إمكانية  إلى  البركة«، في إشارة 
نقلت  كما  التأديب،  لجنة  تدخل 
قولها:  املحلية  الصحافة  عنها 
الضربة  ــعــون،  ال يحسن  »هلل 

موجعة«.
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وتعليق صورة

صورة غريبة يظهر فيها مواطن عربي يقرأ القرآن على قرب الرئيس 
الهواتف  أحد  كامريا  وقد سجلته  جاك شرياك،  السابق   الفرنسي 

النقالة وهو يقرأ عليه آيات من سورة »العنكبوت« أياما بعد وفاته. 

قراءة القرآن على قبر جاك شيراك

تقرير �أمريكي يتوقع غرق �أكرب �سو�حل �ملدن �ملغربية 

الصورة التي أسقطت أمير
 �ل�سعودية ت�سعل �ل�سيجارة لقطر

خم�سة ماليني.. �أجرة �أبدية للوزر�ء �ل�سابقني

توقعات بتعيني بن�سودة 
و�ليا لبنك �ملغرب

 الرباط. األسبوع
بالدار  الجنايات  محكمة  أســدلــت  أن  بعد 
البيضاء الستار، هذا األسبوع، عن محاكمة زين 
العابدين املغربي الذي ال عاقة له بزين العابدين 
سنوات  بسبع  »الــحــواص«  بإدانة  التونسي، 
سجنا نافذا، تبقى أكثر املفاجآت التي كشفتها 
الفيتو  هي  املحاكمة،  هامش  على  النقاشات 
الذي ضرب عليه من طرف إلياس العماري كي 
ال يحصل على تزكية، لوال أن الحواص حصل 
في  والغريب  شــبــاط)..(،  من  بطريقته  عليها 
األمر، أن الدفاع قال أمام الحاضرين بأن ثروة 
الحواص ال تقدر فقط بـ 17 مليارا التي حجزت 
في منزله، بل إنها تتجاوز مائة مليار.. ليطرح 
بصراع  عاقة  لألمر  كانت  إذا  عما  الــســؤال 

النفوذ؟
يذكر أن الحواص الذي حكم عليه يوم اإلثنني 
بـ»جناية  تتعلق  بتهم  توبع  قد  كان  املاضي، 
ــوال عامة  ــ االرتـــشـــاء وتــبــديــد واخــتــاس أم

واملشاركة  النفوذ  واستغال  والــغــدر 
وإداري  رسمي  محرر  تــزويــر  فــي 
اإلدالء  الغير على  وتجاري وحمل 
آخر  ــي  وف ــة«،  ــاذب ك بتصريحات 
الحواص  قال  باملحكمة،  له  كلمة 

»مظلوم وبريء من التهم  أنه 
يعرف  وال  ــيــه،  إل املــوجــهــة 
عكاشة  في  تــواجــده  سبب 
بعدما كان نائبا برملانيا عن 
الناس  أن  وأضاف  األمة«، 

صوروه كـ»بوعو كنخلع«.

وكاالت
ــدة مــصــادر إعــامــيــة  تـــداولـــت عـ
مؤخرا، نتائج غريبة لدراسة أمريكية 
مناطق  عدة  اختفاء  أصحابها  توقع 
نتيجة   ،2050 باملغرب سنة  ساحلية 
عند  خــاصــة  الــبــحــر،  بمياه  غمرها 
الواقعة  باملنطقة  ملوية  وادي  مصب 
والناظور،  املاء  ورأس  السعيدية  بني 
لو  واد  منطقة  ســواحــل  جانب  إلــى 

ومدينة مارتيل.
تتأثر  أن  توقعت  املــصــادر،  نفس 

كذلك سواحل املنطقة الواقعة بساحل 
بوسلهام  ومـــوالي  العرائش  شمال 
بضواحي القنيطرة والضفة الشمالية 

لوادي أبي رقراق قرب مدينة سا.
أي  يصدر  لــم  التي  األخــبــار  هــذه 
املصالح  لـــدن  ــن  م بشأنها  تــقــريــر 
أيضا  تتوقع  املختصة،  املغربية 
اختفاء مناطق أخرى وهي السواحل 
املحمدية،  مدينة  من  بالقرب  الواقعة 
وساحل مدينة الدار البيضاء، خاصة 
ميناء  من  املمتدة  الساحلية  املنطقة 

املدينة إلى مسجد الحسن الثاني.

سعود

تسببت هذه الصورة )انظر 
فيها  يظهر  التي  الــصــورة(، 
ابن  خالد  الــســعــودي  األمــيــر 
سيجارة  يشعل  وهــو  فيصل 
من  إعفائه  في  قطري،  لشيخ 
بالعاصمة  كسفير  مهمته 
األردنية عمان )املقصود األمير 
لم  وبينما  السعودية(،  سفير 
األردنية  الخارجية  عن  يصدر 
ما  الــســعــوديــة  نظيرتها  أو 
التقارير  تحدثت  األمــر،  يؤكد 
املفاجئ  الغياب  عن  اإلعامية 
عن  األمير  السعودي  للسفير 
خصوصا  عــمــان،  العاصمة 
احتفال  فــي  يظهر  ــم  ل ــه  وأنـ
ــاده قبل  ــ أقــامــتــه ســفــارة ب
الوطني  اليوم  بمناسبة  أيام 

السعودي.
تأكيد رسمي،  أي  غياب  في 
لردة  الوحيد  التفسير  يبقى 
راج  ما  هو  السعودية،  الفعل 
في مواقع التواصل االجتماعي 
تحت عنوان »السعودية تشعل 

السيجارة لقطر«.

 الرباط. األسبوع
الوزير  صيغة  أن  يظهر 
الــســابــق أصــبــحــت تــقــارب 
ــر الـــعـــادي،  مـــيـــزات الـــوزيـ
الوزير  مــيــزات  فــقــدان  دون 
العادي، بعد أن قررت إحدى 
شركات التأمني منح الوزراء 
من  فخمة  السابقني سيارات 
إضافة  كهدية،  اخـتيارهم 
بقيمة  أبـــديـــة  ــرة  ــ أج إلـــى 

خمسة مايني.

 الرباط. األسبوع
املؤسسات  أهم  تعرف  أن  املرتقب  من 
على  كبيرة  تغييرات  املغرب  في  املالية 
مصادر  أكدت  أن  بعد  إداراتها،  مستوى 
العام  املدير  لخضر،  نبيل  تعيني  إعامية 
في  املباشرة،  غير  والضرائب  للجمارك 
منصب املدير العام للضرائب، ونور الدين 
بنك  على  واليا  سيصبح  الــذي  بنسودة 

املغرب خلفا لعبد اللطيف الجواهري.
قد  الجواهري  أن  أكدت  املصادر،  نفس 
ال تكون له أي مهمة جديدة ما عدا إذا تم 
التنموي  النموذج  لجنة  لقيادة  اختياره 
العام  املدير  أن منصب  علما  الجديد)..(، 
قد  املباشرة،  غير  والضرائب  للجمارك 
العمراني،  اللطيف  عبد  من نصيب  يكون 

املدير العام الحالي ألماك الدولة. 

الحواص

بنسودة



 الرباط. األسبوع
ــل  ــدي ــع ــد تــفــصــيــل ت ــعـ بـ
الوزير  مقاس  على  الحكومة 
ــذي  ال ــمــي)..(،  ــل ــع ال حفيظ 
الحكومة  في  مكنته مشاركته 
إعفاء  أكبر  من  االستفادة  من 
بعد  الــتــاريــخ،  فــي  ضريبي 
صفقة بيع شركة »ساهام« في 
ظروف غامضة لشركة جنوب 
لم  مليار،   1000 بـ  إفريقية 
تأخذ منها الدولة ولو سنتيما 
واحدا، وبغض النظر عن كون 
واسمها  الصفقة،  مهندسة 
نــاديــا فــتــاح الــعــلــوي، تمت 
مكافأتها على عملها بتعيينها 
ــرة لــلــســيــاحــة والــنــقــل  ــ وزيـ
التقليدية  والصناعة  الجوي 
فقد  االجتماعي،  واالقتصاد 
الوطني  التجمع  آلة  تحركت 
إعــفــاءات  لتضمن  ــأحــرار  ل
من  آخــر  ملستثمر  ضريبية 

الحزب، وهو منصف 
حيث  ــاط،  ــخــي ــل ب
ــون  ــان تــضــمــن ق
إعفاءات  املالية 
عن  بــالــجــمــلــة 
ــي  ــت املـــــــواد ال
تــــــدخــــــل فـــي 

مباشرة  البسكويت،  صناعة 
منصف«  »خونا  تدشني  بعد 
ملعمل خاص بالبسكويت)..(.
املغاربة كانوا ينتظرون من 
فتح  املالية  قانون  مشرعي 
األبواب للحصول على الخبز 
أمام الجميع، فإذا بالنقاشات 
حــول  ــدور  تـ أصــبــحــت  كلها 
يعرف  ال  ولربما  البسكويت، 
كثير من البرملانيني والوزراء 
ــمــام  االهــت أن  ــلــني،  ــائ ــف املــت
هو  الخبز  بــدل  بالبسكويت 
نظام  سقوط  إلــى  أدى  الــذي 
فـ))عندما  فرنسا،  في  امللكية 
زوجة  الفرنسية،  للملكة  قيل 
امللك الفرنسي لويس السادس 
الفرنسيني  الرعايا  أن  عشر، 
الــخــبــز، قالت  لــديــهــم  لــيــس 
لهم: إذا لم يكن لديهم الخبز 
فليأكلوا البسكويت(( فكانت 
هذه الجملة سببا في سقوط 

نظامها بشكل مأساوي)..(.
ولـــم يــصــدر عــن الــوزيــر 
بلخياط،  منصف  السابق، 
أي توضيح بخصوص ما 
اإلخبارية  املواقع  تداولته 
حول الضجة التي شهدها 
الــبــرملــان مـــؤخـــرا حــول 
))استغالل بعض اللوبيات 
بمشروع  مـــواد  لتمرير 
ــة  ــيـ ــالـ ــون املـ ــ ــانـ ــ قـ
مشروعه  تــخــدم 
ــذي  الــخــاص، ال
لتحقيق  يسعى 
أربــــــــــــاح مــع 
االســتــفــادة من 
غير  إعـــفـــاءات 
مـــبـــررة وغــيــر 
مـــعـــقـــولـــة((، 

قالت  املــواقــع  بعض  إن  بــل 
النواب  بمجلس  برملانيني  إن 
املقتضيات  بعض  انــتــقــدوا 
التي جاء بها مشروع قانون 
تستهدف  التي   2020 مالية 
وجــاء  البسكويت،  صناعة 
تــحــفــظ بــعــض الــبــرملــانــيــني 
نفس  األمــر، حسب  هذا  على 
مناقشة  ــالل  خــ ــادر،  ــصــ ــ امل
مــضــامــني مـــشـــروع قــانــون 
املالية، يوم الخميس املاضي 
بحضور  ــواب،  ــن ال بمجلس 
ــر  مــحــمــد بــنــشــعــبــون، وزيـ
وإصــالح  واملالية  االقتصاد 

اإلدارة.
اإلعالمية،  املــصــادر  نفس 
الـــبـــرملـــانـــيـــني  أن  ــت  ــ ــال ــ ق
املحسوبني على حزب العدالة 
ــتــنــمــيــة، تــســاءلــوا عن  وال
))املستفيد الحقيقي من عدد 
تتضمن  التي  التدابير  مــن 
جمركية  رســوم  من  إعفاءات 
صناعة  في  تدخل  مواد  على 

البسكويت((.
))وتــســتــفــيــد املـــواد 
ــة الــرئــيــســيــة  ــ ــي ــ األول
صناعة  في  املستعملة 
البسكويت والحلويات 
منها  والــشــكــالطــة، 
السكر املكرر والحليب 
اللني،  والقمح  املجفف 

استيراد  رسم  من 

املائة،  في   2.5 بنسبة  أدنــى 
وذلــــك فـــي حــــدود حصص 
الحكومة،  ــررت  ــ وق كــمــيــة.. 
مالية  قانون  مشروع  ضمن 
اإلجراء  هذا  توسيع   ،2019
أخرى،  أساسية  مواد  لفائدة 
منها اللوز في حدود 800 طن، 
ومادة البندق في حدود 500 
السوداني  الفول  ومادة  طن، 
وبعض  طن،   500 حدود  في 
الخاصة  النباتية  الــدهــون 
)نفس  300 طن((  في حدود 

املصادر(.
شركة  بيع  صفقة  أن  يذكر 
التأمني  لعمالق  »ســاهــام« 
من  غامضة  ظلت  »ســانــالم«، 
حيث عدم استفادة الدولة من 
أموال  ومصير  البيع،  عملية 
انضافت  وقــد  الصفقة)..(، 
الترتيبات األخيرة في قانون 
بصناعة  واملرتبطة  املالية 
مجموع  إلـــى  الــبــســكــويــت 
االنتقادات املوجهة إلى 
وزراء  مجموعة 
التجمع  ــزب  حـ
ــي  ــ ــ ــن ــ ــ ــوط ــ ــ ال
لـــــــأحـــــــرار، 
تختلط  الذين 
حــســابــاتــهــم 
الـــتـــجـــاريـــة 
بــحــســابــاتــهــم 

السياسية)..(.
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الذكاء  ملجلس  رئيسا  انتخابه  بعد 
مطلوبا  أصبح  االستراتيجي،  املغربي 
أو  عرضا  يقدم  أن  بنعمور،  نجيب  من 
الذكاء  استعمال  عدم  غرابة  حول  دراسة 
في جميع قضايا املغرب، سواء السياسية 
أو االجتماعية، أو في جميع القضايا التي 

تحتاج الذكاء.

مثل اإلشكالية حول موضوع استعمال 
التي  االقتصادية  املــجــاالت  فــي  الــذكــاء 
أصبح الشامي رئيس املجلس االقتصادي، 
السياسة  بــني  الفصل  مــجــال  وخــاصــة 
واضحا  أصبح  وقد  السلطوي،  والنفوذ 
أنه ال حق ألصحاب املال في فرض أنفسهم 

على الساسة والوزارات.

أرملة  بنغزالة،  سعاد  السيدة  فرضت 
نفسها  البصري،  الفقيه  الكبير  املناضل 
على واقـــع حــزب االتــحــاد االشــتــراكــي، 
ذكــرى  فــي  الحضور  رفضها  بمناسبة 
مناسبة  واختارت  زوجها،  تأسيس حزب 
موقفها  إلعالن  زوجها  قبر  على  الوقوف 

الرافض ملسيرة هذا الحزب.

ألف مليار هو مجموع ما حجزه القانون 
من ميزانية الدولة املغربية املحترمة.

انتهى  قــد  الــعــمــاري  إلــيــاس  ــان  ك إذا 
لم  فإنه  واملعاصرة،  األصالة  حزب  داخل 
ظهرت  وقد  األخرى،  األحزاب  داخل  ينته 
الرئيس  شبكة  ضد  الثورة  بــوادر  أولــى 
شريط  تــرويــج  بعد  ــام«  ــب ـــ»ال ل الــســابــق 
صوتي ملناضلة اتحادية تتهم فيه بعض 
بالعمالة إللياس.. وقد تتفجر  االتحاديني 
داخــل  الــنــوع  نفس  مــن  أخـــرى  فضائح 
نفس  إلى  االنتماء  بحكم  أخــرى  أحــزاب 
الشبكة، التي كانت تستهدف الشباب على 

الخصوص)..(. 
 

القانونيني  تــحــركــات  مــع  ــاملـــوازاة  بـ
بإحراق  قامت  التي  املجموعة  ملقاضاة 
مصدر  كشف  باريس،  في  الوطني  العلم 
أحد  أن  لـــ»األســبــوع«،  املــســتــوى  رفــيــع 
املغرب، هو  من  السياسي  اللجوء  طالبي 
الذي  للشريط  الدعاية  وراء  يقف  الــذي 
أن  املنتظر  ومــن  املغربي،  السخط  أثــار 
قنوات  على  الطارئ  الالجئ  هذا  يخسر 
لسنوات  عــاش  بعدما  الــبــولــيــســاريــو، 
طويلة في املغرب كموظف عمومي متفرغ، 
لجوءه السياسي، الذي يفرض عليه عدم 
البلد  عند  سياسي  نشاط  ــأي  ب القيام 

املستضيف)..(.

في  الجامعة  أطــراف  على  الرعب  خيم 
بعض  عــمــدت  بعدما  الشرقية  الجهة 
ترويج  ــى  إل »الفيسبوكية«  الصفحات 
تهديدات خطيرة باسم تنظيمات طالبية، 
ملواجهة  السيف  استعمال  عن  تتحدث 
الجناح االنتهازي داخل الحركة الطالبية، 
ــزال كبير  ــ ــروج صــفــحــات أخـــرى إلن ــت ل
يفرض  الذي  األمر  الشرذمة)..(،  ملواجهة 
والنيابة  الوطني  األمــن  مصالح  تدخل 
العامة على الخط، لتفادي تكرار »األحداث 
الجامعة  أن شهدتها  التي سبق  املؤسفة 

املغربية«.

احتفت  كالعادة،  مغربي..  صمت  أمام 
غير  بتصريحات  الــجــزائــريــة  ــع  ــواق امل
)حسان  فلسطيني  لــكــاتــب  مــســبــوقــة 
قام  التي  األرض  إن  فيها  قال  البلعاوي(، 
املغاربة«  و»حــي  األقصى  املسجد  عليها 
املغرب  في  يوجد  فهل  جزائرية..  أوقاف 
»حي  بــأن  الفلسطيني  الكاتب  يذكر  من 
من  املغاربة  لصالح  وقفا  كان  املغاربة« 
الذي  األيــوبــي  الدين  صــالح  نجل  طــرف 

حرر القدس)..(؟
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ما خفي
كان  أعظم

تحت األضواء

خطير: الجملة التي أسقطت النظام في فرنسا تتكرر في المغرب

مـا بعد واقعة طنجة

املغاربة يطالبون بـ»اخلبز« ووزير املالية يقول لهم: »كلوا الب�سكويت« 

تف�سيل قانون املالية على مقا�س من�سف بلخياط وحفيظ العلمي

ا�سمع يا بن كريان.. العثماين يدعو حزبه للتحالف مع الأ�سالة واملعا�سرة
 الرباط. األسبوع

قال مصدر جد مطلع من العدالة والتنمية، 
العام  األمني  من  تعليمات صارمة  هناك  أن 
ــن الــعــثــمــانــي، بعدم  ــدي لــلــحــزب، ســعــد ال
األصالة  حــزب  حق  في  والسب  التصعيد 
واملعاصرة، وذلك على خلفية التحالف الذي 
طنجة  جهة  بمجلس  »الــجــرار«  مع  عقده 

تطوان الحسيمة.
حث  العثماني  أن  ذاته،  املصدر  وأوضح 
جميع املقربني منه، سواء في األمانة العامة 
أو في الفريقني بالبرملان، على عدم التصعيد 
أو التشويش على التحالف الذي عقده مع 
داخل  اإليجابي  بالتيار  العثماني  ما سماه 
الوقوع  بعدم  مقربيه  أمر  أنه  كما  »البام«، 
في فخ أنصار األمني العام السابق عبد اإلله 
بن كيران، نظير عبد العزيز أفتاتي ومحمد 
»الفايسبوك«  خيي وبالل التليدي ونشطاء 
تكسير  يــريــدون  الــذيــن  »البيجيدي«  مــن 

االنتقال  هو  الذي  للحزب،  الجديد  التوجه 
من الهيمنة إلى التعامل مع جميع األحزاب 
بما فيها حزب األصالة واملعاصرة، شريطة 

التحكمية  لتوجهاته  األخير  هذا  مراجعة 
السياسية،  للساحة  إفــســاده  ومنهجية 
منهج  هو  للجميع  املمدودة  اليد  فسياسة 
السيما  السياسية،  الحياة  في  العثماني 
العماري،  بعد رحيل كل من شباط وإلياس 
يضيف  كيران،  بن  مع  الصراع  وجوه  أحد 

املصدر.
الذي  العثماني  أن  ــه،  ذات املصدر  وأكــد 
»البام«، برر تحالفه مع  رفض التهجم على 
ابتزازات  من  االنعتاق  بداعي  األخير  هذا 
حزب األحرار املمارسة على العثماني بشكل 

دائم. 
وكان تحالف مجلس جهة طنجة تطوان 
قد  و»البيجيدي«  »الــبــام«  بني  الحسيمة 
حــزب  وســـط  متباينة  فــعــل  ردود  خــلــف 
رئيس الحكومة، حيث رحب به العديد من 
سـليـمان  األول  ونـائبـه  العثـماني  أنصار 
طرف  من  عليه  التهجم  مقابل  العمراني، 

أنصار بن كيران.

العلميبلخياط

بنشماس والعثماني



اال�ستقالليون ي�سخرون من الوزير بنعبد القادر
 ويطالبون بحذف وزارة العدل 

 الرباط. األسبوع 
لــم  ــن  ــ ــادي ــحــ ــ االت أن  ــدو  ــبـ يـ
نور  هجومات  بعد  يستوعبوا 
الـــديـــن مــضــيــان رئــيــس فــريــق 
وزارتهم  على  بالبرملان  االستقالل 
وزارة  الحكومة،  فــي  الــوحــيــدة 
الطرفن  بن  معركة  في  الــعــدل، 
وسط  بالبرملان  رسميا  انطلقت 
خــارج  ستستمر  بأنها  توقعات 

املؤسسة  مبنى 
التشريعية، 
وربما تكون 
ــن أكـــثـــر  ــ مـ
املــواجــهــات 
حــــــدة بــن 
الــحــزبــن 

الصديقن عبر التاريخ »الحديث«، 
تاريخ الكتلة الوطنية.

مصدر جد مطلع من البرملان، قال 
بنعبد  االتحادي  العدل  وزير  بأن 
مؤخرا  بقوة  بــالــرد  قــام  الــقــادر، 
إلغاء  إلى  دعا  الذي  مضيان  على 
وزارة العدل بعدما باتت بال أدوار 
هناك  هل  وتساءل:  ومــتــجــاوزة، 
على  التشطيب  إلــى  يدعو  عاقل 
اعطوني  قلم.  بجرة  العدل  وزارة 
اسم دولة واحدة في العالم بدون 

وزارة للعدل؟ هذا عبث.
 وأضاف بنعبد القادر أن لوزارة 
السياسة  في  كبيرا  دورا  العدل 
مهم  دور  كذلك  ولها  الجنائية، 
في العالقات الدولية، إذ أنها هي 
وزارات  باقي  مع  املغرب  مخاطب 

العدل في العالم.
غير أنه مع شروع الوزير 

في  الـــقـــادر  بنعبد 
حصيلة  تقديم 

عـــــــمـــــــل 

وبرنامج  املاضية  للسنة  الــوزارة 
اكتشف  املقبلة،  للسنة  عملها 
الــبــرملــانــيــون، وعــلــى رأســهــم 
العدل  وزارة  أن  االستقالليون، 
العامة  النيابة  استقاللية  وبعد 
عن وزير العدل وتأسيس املجلس 
ــلـــى لــلــســلــطــة الــقــضــائــيــة،  األعـ
مهمة،  مــهــام  ــدون  بـ فعال  بــاتــت 
ببنايات  مكلفة  أصــبــحــت  فــقــط 
الوطني  املستوى  على  املحاكم 
نواب  جعل  ما  وهو  وباملوظفن، 
بالضحك،  يتهامسون  االستقالل 
القادر في بسط  بنعبد  حن شرع 
املوظفن  من  عدد  ترقية  حصيلة 
وتسوية وضعية املوظفات، وعدد 
االصطياف  مــن  اســتــفــادوا  ممن 

املساعدات  ومن  والسياحة 
لهم  املقدمة  االجتماعية 

تكون  ما  غالبا  والتي 
أو  زواج  بمناسبات 

جعل  مما  عقيقة، 
أحد االستقاللين 

ــى  ــل يـــعـــلـــق ع
العدل  وزارة 

متسائال: 

»فن أيام الوزارة على عهد بوزوبع 
ومشيش  والناصيري  والراضي 
العلمي ومصطفى الرميد وغيرهم، 
الساخنة  النقاشات  كانت  حيث 
على  ــوزارة  ــ ال مسؤولية  بسبب 
الجنائية  السياسة  وتنفيذ  وضع 
العدل  لوزير  امللك  وكالء  وتبعية 
اليوم،  أما  الحقيقية،  والقضايا 
فقط  فــالــنــقــاش، 
الصباغة  حول 
والــتــجــهــيــز 
وأفــــــــــــــراح 
وأتــــــــــــــراح 
كتابة  موظفي 

الضبط؟«.

ارتباك العمل الت�سريعي 
ب�سبب هيكلة احلكومة

�سربات »وظيفية« بني الرميد و�سوقي بنيوب
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الطالبي العلمي يبعد 
املقربني من اأخنو�ش 

عن مقر احلزب

 الرباط. األسبوع
يبدو أن التعديل الحكومي األخير لم يربك 
لقطاع  تابعة  كانت  التي  الوزارية  القطاعات 
ــوزارة  ك آخــر،  لقطاع  تابعة  حاليا  وبــاتــت 
أصبحت  التي  العمومية  الوظيفة  إصــالح 
الثقافة  أو  واملالية،  االقتصاد  لوزارة  تابعة 
التي باتت تابعة لقطاع الشباب والرياضة، أو 
حتى االرتباك بسبب حذف بعض القطاعات 
بل  االتــصــال،  وزارة  مثل  نهائية  بــصــورة 
يستقبل  وهو  كذلك  البرملان  وصل  االرتباك 
على  ملحاسبتهم  األيــام  هذه  ــوزراء  ال جميع 
 2020 مالية  عن  وأيضا  2019؟  سنة  مالية 

أين سيصرفونها.
الــنــواب  مجلس  مــن  مطلع  جــد  مــصــدر 
كبير  ارتباك  وجــود  عن  لـ»األسبوع«  كشف 
النواب وهم يستعدون ملحاسبة  في صفوف 
الوزراء على مستوى قانون املالية الذي شرع 
املاضي،  األسبوع  من  ابتداء  مناقشته  في 
التي  الحكومية  القطاعات  بعض  أن  إذ 
باتت  متخصصة،  لجنة  داخل  تناقش  كانت 
يناقشون ويحضرون في  لوزراء جدد  تابعة 
لجان أخرى، مما طرح إشكالية: هل النواب 
املنتمون للجان البرملانية حسب تخصصهم 
في  والرياضي  الصحة،  لجنة  في  )الطبيب 
لجنة الرياضة، واملحامي في لجنة التشريع 
إلى  التنقل  على  اليوم  مجبرون  وغيرهم( 
هو  الوزير  أن  أم  أخــرى،  لجنة  في  الوزير 

املجبر على االنتقال إلى اللجنة األخرى؟
احترام  نحو  يسير  العام  التوجه  أن  غير 
تخصص اللجان البرملانية كما هو منصوص 
هو  الوزير  فإن  وبالتالي،  القانون،  في  عليه 
الذي سيرحل نحو اللجنة التي تعني القطاع 
االقتصاد سيناقش  وزير  فمثال  يسير،  الذي 
املالية واالقتصاد،  لجنة  في  وزارته  ميزانية 
الوظيفة  إصــالح  قطاع  ملناقشة  وسينتقل 
العمومية،  الوظيفة  لجنة  داخــل  العمومية 
ووزير الثقافة والشباب والرياضة سيحاسب 
الثقافة  لجنة  فــي  الثقافة  ميزانية  على 
ميزانية  على  للمحاسبة  بعدها  وسينتقل 

الشباب والرياضة في لجنة الرياضة.
حكومة  تركيبة  فرضته  الــذي  ــاك  ــب االرت
مراقبة  مجال  كذلك  الجديدة، مس  العثماني 
الشفوية  األسئلة  خالل  من  الحكومة  عمل 
معينة  لقطاعات  وجــهــت  قــد  كــانــت  الــتــي 
مثل  نهائيا  حذفت  التي  الدولة  ولكتابات 
وزارة االتصال، فمن سيجيب عن هذه األسئلة 

التي ال تزال عالقة؟
املراقبن  من  عدد  يطرح  أخــرى،  جهة  من 
األعلى  املجلس  تقرير  مناقشة  إشكالية 
إشكاال  يطرح  بدأ  الــذي  األخير  للحسابات 
القطاعات  بعض  أن  إذ  وسياسيا،  أخالقيا 
رحل  التقرير  انتقدها  الــتــي  الحكومية 
وزراؤها، كبسيمة الحقاوي وزيرة التضامن 
سابقا، والدكالي وزير الصحة، وحل محلهم 
وزراء جدد.. فهل يستقيم أخالقيا وسياسيا 
فعل  مــا  على  الحالين  ــوزراء  ــ ال محاسبة 

زمالؤهم السابقون؟ 

ماذا بقي للوزارة بعد استقالل النيابة العامة؟ 

ق�ساة املجل�ش االأعلى للح�سابات ي�سائلون روؤ�ساء 
اجلماعات  عن م�سري اأموال اجلمعيات

 الرباط. األسبوع 
علمت »األسبوع« من مصدر جد مطلع، 
قد  للحسابات  األعلى  املجلس  قضاة  أن 
افتحاص  في  تقريبا  شهر  منذ  شرعوا 
الجماعات  مــن  العديد  مليزانية  دقيق 
مليزانية  افتحاص جطو  أن  ذلك  املحلية، 
هذه  والــقــرويــة  الحضرية  الجماعات 
الرؤساء  تسيير  طريقة  يخص  ال  املــرة، 
التي  املختلفة  الصفقات  وال  املنتخبن 
ولكنه  املجاالت،  مختلف  في  يعقدونها 
يهم ما يصرحون بتقديمه كدعم لجمعيات 
املجتمع املدني، حيث شرع قضاة املجلس 
الدعم  هذا  وحقيقة  مجموع  دراســة  في 
وطريقة ومعايير توزيعه على الجمعيات، 

يوضح املصدر.

وأشار املصدر ذاته إلى أن قضاة جطو، 
لم يقفوا عند حدود ما تقدمه الجماعات 
باهظة،  أمــوال  من  للجمعيات  الترابية 
عالقات  لألمر  هل  سؤال:  عند  وقفوا  بل 
من  مقربة  جمعيات  دعم  حيث  سياسية؟ 
وأحــزاب  ومستشارين  جماعات  رؤســاء 
مستشارين  عضوية  بها  وأخرى  بعينها 

جماعين منتمن لنفس املجلس.
ــك إلــى  ــذل ــضــاة جــطــو، انــتــقــلــوا ك ق
تلقت  التي  نفسها  الجمعيات  افتحاص 
هذا الدعم العمومي ملعرفة كيفية صرفه، 
عاجلة  اســتــدعــاءات  توجيه  خــالل  مــن 
الجماعات  تلك  مقر  إلــى  للحضور  لها 

الحضرية والقروية التي منحتها الدعم.
مجلس  قضاة  أن  املــصــدر،  ــاف  وأضـ
من  العديد  حاليا  يحاصرون  الحسابات 

لضرورة  الجمعيات، 
ــحــضــور أمــامــهــم  ال
بمحاسبن  معززين 
ــن،  ــ ــ ــص ــ ــ ــت ــ ــ ــخ ــ ــ م
دقيقة  وبــحــســابــات 
صرف  أوجه  لجميع 
ــا تــلــقــوه مــن دعــم  م
والحجج،  بالدالئل 
تقرير في  إعداد  قبل 
املوضوع، وقد يحال 
العامة  النيابة  على 
ــة وجـــود  ــالـ فـــي حـ
ــم  خـــروقـــات وجــرائ

يفعلها  فهل  واختالسات، 
زبونية  على  ويقضي  جطو 

وفساد دعم الجمعيات؟

بنعبد القادر مضيان 

 الرباط. األسبوع 
ــل تــمــظــهــرات الــســكــون  ــى عــكــس ك »عــل
قيادات  تــحــاول  التي  والــوحــدة  والــهــدوء 
عزيز  بزعامة  لــألحــرار  الوطني  التجمع 
أخنوش إظهارها، هناك مشاكل عدة وحرب 
التعديل  منذ  الحزب  يعيشها  قوية  بــاردة 
يقول مصدر  اليوم«  األخير حتى  الحكومي 

جد مطلع من قيادة األحرار.
وأكد املصدر ذاته لـ»األسبوع«، أن غليانا 
كبيرا يسود قيادات األحرار، واحتقان كبير 
املحسوبن  الجدد  األحــرار  بن  حاليا  يقع 
األحــرار،  قدماء  وبن  أخنوش،  عزيز  على 
وذلك بسبب اتهام أخنوش بعدم الدفاع عن 
»األبناء البررة« لحزبه في الحكومة، كأوجار 
وزير  الطالبي  ورشيد  السابق،  العدل  وزير 

الشباب والرياضة السابق.
مشاكل الحزب التي انفجرت في عدد من 
الجهات التي أعلنت العصيان على تعليمات 
أخنوش، ودخولها في حالة جمود تضامنا 
كذلك  وصلت  العلمي،  والطالبي  أوجار  مع 
الرياض  حي  النخيل  بشارع  الحزب  ملقر 
بالرباط، حيث علمت »األسبوع« من مصادر 
العلمي  الطالبي  رشــيــد  أن  مطلعة،  جــد 
انتفض على مصطفى بايتاس، املدير العام 
وصــرخ  أخــنــوش،  على  املحسوب  للحزب 
»من اآلن فصاعدا، أنا هو  في وجهه قائال: 
املسؤول اإلداري واملالي على مقر الحزب«.. 
القديم في االنقالب على  الحرس  فهل شرع 

عزيز أخنوش؟ يتساءل املصدر.

 الرباط. األسبوع 
على عكس كل االتهامات لوزير الدولة في 
الرميد،  املصطفى  القيادي  اإلنسان  حقوق 
األخير  الحكومي  التعديل  في  فرض  بكونه 
تبعية املندوبية العامة لحقوق اإلنسان التي 
لشخصه،  بنيوب  شوقي  الحقوقي  يترأسها 
نفى مصدر جد مقرب من الرميد ذلك، وأوضح 
أن الرميد كان له هذا االختصاص منذ تشكيل 
سنة  األولــى  نسختها  في  العثماني  حكومة 
عن  املباشر  املــســؤول  هــو  ــان  ك إذ   ،2017
كان  حن  اإلنسان  لحقوق  العامة  املندوبية 
الهيبة،  املحجوب  السابق  املندوب  يرأسها 
الصادر  االختصاصات  مرسوم  نص  بحسب 

2019 نفس  أعاد مرسوم  2017، حيث  سنة 
اختصاصات  إلــى  إضــافــة  االختصاصات، 
تابعا  بات  الذي  البرملان  مع  العالقات  قطاع 

كذلك للرميد.
لتبعية  نظرا  أنــه  ذاتـــه،  املــصــدر  وكشف 
التي  الجيدة  والعالقات  لشخصه  املندوبية 
كانت تربطه مع املحجوب الهيبة، ومع كاتبه 
العام السابق، الرواني، الذي كان يحل كثيرا 
يتغيب  كــان  الــذي  الهيبة  املحجوب  محل 
بسبب املرض، جعل الرميد يلحق هذا الكاتب 
السابق(  اإلسالمي  واملعتقل  )املحافظ  العام 
مباشرة  السعيد  باملشور  الدولة  وزارة  بمقر 
املندوب  إعفائه من طرف شوقي بنيوب  بعد 

اليساري الحداثي حن حل مكان الهيبة. 

الرميد

الطالبي العلمي

بنيوب

جطو



 الرباط. األسبوع
يبدو أن التعديل الحكومي األخير لم 
يقف عند حدود إقبار بعض القطاعات 
بعض  تبعية  أو  ــقــط،  ف الــحــكــومــيــة 
املوظفني لقطاعات أخرى، بل أنتج كذلك 
من  العديد  صفوف  في  مباشرة  عطالة 
بعضهم  بات  الذين  السابقني  الــوزراء 
وال  عمومية  وظيفة  وال  عمل  بال  اليوم 
وآخرين  الــخــاص،  القطاع  فــي  مهمة 

بوظيفة عمومية دون املنصب املالي.
بات  والتنمية،  العدالة  حــزب  ففي 
الوزير السابق في العالقات مع البرملان، 

العمل،  عن  عاطال  الخلفي،  مصطفى 
صحفيا  سابقا  يشتغل  ــان  ك بعدما 
انتظار  في  »التجديد«،  لجريدة  ومديرا 
مكان  الحزبي  ــالم  اإلع بقطب  إلحاقه 
سليمان العمراني، أما الوزيرة بسيمة 
الحقاوي والوزير محمد يتيم، فما زاال 
في حالة عطالة بعدما فقدا منصبيهما 
الــبــرملــانــي والــحــكــومــي، وبــاتــا كذلك 
مهنيا بال أقسام للتدريس، باعتبارهما 
أستاذين، فهل تلتحق بسيمة الحقاوي 
اإلسالمية  للتربية  كأستاذة  بمكانها 
بمركز تكوين املعلمني بالدار البيضاء؟ 

وهل يلتحق يتيم بالعمل النقابي باسم 
نقابة »البيجيدي«؟

لحزب  كذلك  انتقلت  ــوزراء  ال عطالة 
يوجد  حيث  لألحرار،  الوطني  التجمع 
محمد  الــســابــق،  الــعــدل  وزيـــر  حاليا 
انتهت  بعدما  عطالة  حالة  في  أوجــار، 
وبجانبه  الــزوال،  إلى  الحزب  جريدة 
رشيد الطالبي العلمي الذي كان يشتغل 
دراســات،  مكاتب  ولــدى  الصناعة  في 
على  االنقضاض  اليوم  يختار  أن  قبل 
منصب مدير مقر حزب التجمع الوطني 

لألحرار.

على هامش مناقشة تقرير المجلس 
األعلى للحسابات  وزراء عاطلون عن العمل بعد تعديل احلكومة

التجمع الوطني للأحرار يتهم 
الدولة بن�شب امل�شانق لأخنو�ش 

هل يحاول الحتاد ال�شرتاكي اخلروج من حكومة العثماين؟ 
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بايتاس

ما هذا يا وزير المالية؟ 

حكومة العثماين ل تفرق بني حدائق الفيلت واحلقول الزراعية
 الرباط. األسبوع

»يبدو أن حكومة العثماني قد أعمتها 
سياسة التضريب ولم تعد تفرق بني املواد 
املخصصة للمجال الفالحي والتي كانت 
نفس  وبني  ضريبي،  إعفاء  من  تستفيد 
املواد التي قد تستعمل في مجاالت غير 
األراضي والضيعات والحقول الفالحية 
ربما تستعمل في حدائق الفيالت« يقول 

مصدر برملاني من املعارضة.
ــه، فــمــن بني  ــ وبــحــســب املـــصـــدر ذاتـ
القانون  في  وردت  التي  املثيرة  الزيادات 
بنشعبون،  الوزير  به  جــاء  الــذي  املالي 
على  مرة،  وألول  الضريبة،  رسوم  فرض 
االستعمال  ذات  الفالحية  األدوات  بعض 
املزدوج، من قبيل العديد من اآلليات التي 
تعرض في املعارض الفالحية ويستعملها 
»اآلليات  منها  بكثرة،  الصغار  الفالحون 
ــي  ــراع الــصــغــيــرة لــقــص الــســنــابــل وامل
يستعملها  التي  الصغيرة  واملضخات 
الفالحون للسقي خاصة من األنهار ومن 
البرك املائية«، غير أن استعمال مثل هذه 

اآلليات من ساكنة الفيالت جعل الحكومة 
تحدد  أن  بــدون  جديدة  ضريبة  لها  تقر 
والفقير  الفيال  ساكن  الغني  بني  الفرق 

ساكن منزل بسيط أو كوخ.
ــي الــوقــت الــذي  ــرى، وف مــن جهة أخـ
على  ستعمل  بأنها  الحكومة  فيه  قالت 
إليها  وجهت  املتوسطة،  الطبقات  دعم 
على  والسيما  جديدة،  ضريبية  ضربات 
على  الضريبة  قيمة  من  الرفع  مستوى 

بالسيارات  الخاصة  املضافة  القيمة 
االقتصادية.

ثاني  أن  نــفــســه،  ــصــدر  امل ــاف  ــ وأض
مفروضة  بأنها  الحكومة  قالت  ضريبة 
اتفاقيات  في  انخراطها  بسبب  عليها 
أي  على  الضريبة  هي  الحرة،  التجارة 
في  التمور  حتى  معلبة،  فالحية  مــادة 
قيمة  ترتفع  فإنها  تعليبها،  تم  ما  حالة 

ضريبتها.

 الرباط. األسبوع
ــني يــتــابــعــون  ــب ــراق ــد مـــن امل ــعــدي ــدأ ال بـ
األخيرة  التصعيدية  الخطابات  باستغراب 
االتحاد  قياديي  من  عدد  يقودها  التي شرع 
العثماني،  حكومة  حــق  فــي  االشــتــراكــي 
األغلبية  وليس  املعارضة  موقع  في  وكأنهم 

الحكومية.
وحسب مصدر جد مطلع، فإن االتحاديات 
بالبرملان هاجمن الحكومة بمناسبة القانون 
املالي مؤخرا حد االستغراب، حيث قلن بأن 
لجوء حكومة العثماني إلى عملية ثانية من 
»عفا هلل عما سلف« خالل أربع سنوات، يعد 
مؤشرا على نشر الفساد والرشوة وتبييض 
املسؤولية  ربــط  مبدأ  ضــد  وهــو  األمـــوال، 

باملحاسبة.
وأكد املصدر ذاته، أن نساء حزب »الوردة« 
التعديل  شأن  في  العثماني  حكومة  هاجمن 
سيغرق  بأنه  قلن  الــذي  األخير،  الحكومي 
في  ويسبب  الجديدة  الحكومية  القطاعات 

هــؤالء  وتنقيل  القطاعات  معرفة  ارتــبــاك 
وتوزيع  ذاك،  أو  القطاع  هذا  إلى  املوظفني 

عملية  وهـــي  ــد،  جــدي مــن  االخــتــصــاصــات 
ستستغرق السنتني القادمتني، وبالتالي، لن 

تستطيع حكومة العثماني تنفيذ برنامجها، 
بل ستعيش االرتباك.

املعارضة، استغربت  لغة  أقوى من  وبلغة 
االتحاديات من لجوء الحكومة إلى الضرائب 
أن  مؤكدات  املوارد،  عن  للبحث  وحيد  كحل 
اإلفراط في الضرائب مؤلم بالنسبة للشعب 

املغربي.
وأضاف املصدر، أن االتحاديني استغربوا 
في الوقت نفسه من كون »الدولة والحكومة 
للمنفعة  املواطنني  ممتلكات  نزع  تريد  حني 
العامة تقوم بذلك، وحينما يلجئون للقضاء 
على  األحكام  تنفيذ  تم  ومن  لحقوقهم  طلبا 
ناهيك  عبث،  وهــذا  ممنوع،  فذلك  الــدولــة، 
الضريبة  إصالحات  تهريب  عبث  عن  طبعا 
الضرائب  قانون  عوض  املالية  قانون  في 
وهو كذلك تحايل من طرف الحكومة«.. فهل 
لشكر  مفاوضات  من  االتحاديني  غضب  هو 
مع العثماني، أم هي خطة لشكر لالنتقام من 
وزارة  من  أقصاه شخصيا  بعدما  العثماني 

العدل؟

 الرباط. األسبوع
األحــرار  السباع، خصوصا  لنب  األحــرار  شــرب  »هــل 
التجمع  فــريــق  رئــيــس  كميل  توفيق  أمــثــال  ــجــدد،  ال
البرملاني  الشاب  والقيادي  النواب  بمجلس  الدستوري 
طرحه  تم  السؤال  هذا  بايتاس؟«..  مصطفى  بالحزب 
الهجومات  بعد  مباشرة  املتتبعني  من  العديد  طرف  من 
الساخنة التي تمت في البداية ضد إدريس جطو رئيس 
الهجوم على  انتقل  للحسابات، وبعدها  األعلى  املجلس 

الدولة ككل.
فبعد الهجوم الناري الذي أطلقه توفيق كميل، رئيس 
الفريق، على إدريس جطو حيث وصف تقريره بـ»املتحامل 
وبأنه  منصفة،  غير  صورة  لإلعالم  قدم  الذي  والتقرير 
بخس العمل الذي يقام في العديد من القطاعات، وشوه 
إلى  تدعو  التقارير  هذه  وأن  الوطنية،  الكفاءات  جهود 
في  زميله  سيصعد  الهجوم،  هذا  على  يومني  القلق«، 
الحزب والفريق، البرملاني بايتاس، ويرفع »البارا« عاليا 

حني سيصل إلى الدولة هذه املرة.
وأوضح املصدر ذاته، أن بايتاس لم يقف عند مهاجمة 
املاضي،  األسبوع  البرملان،  بمقر  بحضوره  جطو  تقرير 
أرجلهم  يضعوا  أن  قضاتك  »على  وجهه  في  قال  حني 
ويتفهمون  السياسي  به  يقوم  ما  ويقدرون  األرض  في 
من  املزيد  من  وحــذاري  فيها،  يشتغل  التي  اإلكراهات 
تبخيس عمل السياسي وقتل األحزاب، فسيأتي يوم لن 
تجدوا فيه من يترشح لالنتخابات أو يمارس السياسة 

أصال«. 
بايتاس تساءل باستغراب  أن  وأضاف نفس املصدر، 
أمام جطو: كنت أظن أن قضاتك يفهمون في املال واألرقام 
يقولوا  حتى  الطعام  في  يفهمون  كانوا  فمتى  فقط، 
غير  وهــذا  للمغاربة  موجه  فاسد  طعام  هذا  للمغاربة 
بنفس  بسنة  تقريركم  جريدة سبقت  أن  كيف  ثم  فاسد؟ 

العنوان »طعام املغاربة فاسد«.. فهل هي الصدفة؟.
بل وفي تصعيد جديد فاجأ به بايتاس الحضور وعلى 
إدريس  للحسابات،  األعلى  املجلس  قضاة  كبير  رأسهم 
كل  السياسي  على  تضع  »الدولة  بأن  قال  حني  جطو، 
الثقل، وفي نفس الوقت تنصب له املشانق«.. فمن يقصد 

بايتاس بالدولة التي تنصب املشانق لعزيز أخنوش؟

يتيمالحقاويالخلفي

العثمانيبنشعبون

الوجه اآلخر لما بعد التفرغ المهني
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تزامن قرار جمل�س االأمن لتمديد والية »املينور�سو« مع احتفاالت امل�سرية 

تغيري امل�سوؤول عن اجلمارك 
يف باب »الكركرات« 

توقيع كتاب »بوجدور تنمية االإن�سان واملجال« 

●  عبد اهلل جداد. العيون 
للمسيرة   44 ذكـــرى  تــحــل 
ــي ســتــبــقــى  ــتـ الـــخـــضـــراء الـ
الراحل  امللك  باسم  موشومة 
الحسن الثاني، وملف الصحراء 
متأرجحا  بقي  مكانه،  يبارح  لم 
مسؤول  كل  استراتيجيات  بني 
واستحالة  توقف  ومنذ  أممي، 
بالصحراء،  االستفتاء  تنظيم 
من  أكثر  البوليساريو  ويعلم 
جعلت  التي  األســبــاب  املــغــرب 
مستحيال  أمــرا  االستفتاء  من 
باالرتباطات  مباشرة  عالقة  له 
فرقت  التي  والقبلية  العائلية 
وعمه  والعم  وأبيه  االبــن  بني 
مسلسل  وأوالدهــــــــا،  واألم 
بعد   ،2000 سنة  منذ  توقف 
اللوائح  صدور  إتمام  صعوبة 
األشخاص  تضم  التي  النهائية 
في  التصويت  لهم  يحق  الذين 
عملية  انتهاء  عقب  االستفتاء، 
أشرفت  الــتــي  الهوية  تحديد 
في  املتحدة  األمــم  بعثة  عليها 
ويمكن  »املينورسو«،  الصحراء 
التنموية  املسيرة  بــأن  القول 
متواصلة  الجنوبية  باألقاليم 
سواء باألمم املتحدة أو بغيرها، 
ألن املغرب مقتنع تمام االقتناع 
ــف الـــصـــحـــراء شــأن  ــل ــأن م ــ ب
مؤسسني  أعضاء  وأن  داخلي، 

لجبهة البوليساريو، من بينهم 
إبراهيم حكيم وعمر الحضرمي 
الدخيل  والبشير  والبرازاني 
ــوب، وغــيــرهــم  ــ والــحــبــيــب أيـ
قضية  حل  بأن  مقتنعون  كثير، 
التي  الجزائر  بيد  الصحراء 
بمخيمات  الصحراويني  تأوي 
وأمريكا  فرنسا  وأن  تــنــدوف، 
ترى  عظمى  ودول  وإسبانيا 

يمكن  ال  الــصــحــراء  قضية  أن 
من  ــوي  ق بتدخل  إال  تحل  أن 
األمريكية  املــتــحــدة  ــات  ــوالي ال
وأعيان  شيوخ  إن  ثم  وروسيا، 
الصحراء املغربية املعترف بهم 
وعلى  املتحدة  األمــم  طرف  من 
رأسهم حمدي ولد الرشيد شيخ 
يجزم  ــذي  ال الركيبات،  قبيلة 
ويؤكد ملختلف املسؤولني الذين 

خيار  ال  بأن  املنطقة،  ــزورون  ي
سوى  الــصــحــراء  قضية  لحل 
الحكم  مقترح  على  باالعتماد 
محمد  امللك  قدمه  الذي  الذاتي 
عليه  أجمع  ما  وهو  السادس، 
األمــن  مجلس  أعــضــاء  جميع 
مدد  الذي  األخير،  قرارهم  عبر 
سنة  عملها  في  لـ»املينورسو« 

أخرى.

خيار الحكم الذاتي يكسب نقط جديدة  
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الشرقاوي

●  العيون. األسبوع
الجمارك  إلدارة  العامة  املديرية  أقدمت 
تنقيل  على  املــبــاشــرة،  غير  والــضــرائــب 
املعبر  ــرة  دائ رئيس  ــدري،  ب الرحمان  عبد 
إلى  بالصرف  واآلمر  »الكركرات«  الحدودي 
عبد  بـتوفيق  وتعويضه  مراكش،  مديرية 
ويبدو  الداخلة،  ميناء  من  القادم  الصمد، 
إطار تجديد دماء  يأتي في  التنقيل  أن هذا 
املسؤولني باملعبر الحدودي، وجاء بعد أيام 
العام  املدير  عقده  الذي  االجتماع  من  قليلة 
إلدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة مع 
صعيد  على  الجمركيني  املسؤولني  من  عدد 

جهات اململكة.
املغرب  بوابة  »الكركرات«  معبر  ويعتبر 
نحو إفريقيا وأوروبا، وقد تم ضبط أطنان 
أشكالها  اخــتــالف  عــلــى  املــمــنــوعــات  مــن 
جهاز  بفضل  والــذهــب  األسلحة  فيها  بما 

السكانير املتطور.

مارادونا يغيب عن احتفاالت العيون بذكرى امل�سرية 
●  كلميم. األسبوع

بــخــالف املـــــرات الــســابــقــة، 
ــب الـــدولـــي  ــ ــالع ــ ــب ال ــي ــغ ســي
مارادونا عن  دييغو  األرجنتيني 
االستعراضية  الدولية  املقابلة 
الشيخ  مركب  يحتضنها  التي 
والتي  العيون  بمدينة  لغظف 
العاملية  القدم  جمعت نجوم كرة 
االحتفال  بمناسبة  واإلفريقية، 
للمسيرة   44 ـــ  ــ ال بـــالـــذكـــرى 

الخضراء.
تقسيم  يتم  أن  املنتظر  ومــن 
نــجــوم الــكــرة الــحــاضــريــن إلى 
العالم  يمثل  واحـــد  فــريــقــني، 
السمراء،  القارة  يمثل  والثاني 
كما جرت العادة خالل املباريات 
االستعراضية التي أجريت برسم 
السنوات  خالل  املناسبة  نفس 

املاضية.
فقد  املنظمة،  اللجنة  وحسب 

السابقني  الالعبني  من  عدد  أكد 
املنتظرة،  املباراة  مشاركتهم في 
وقـــد اســتــطــاع أبـــو زعــيــتــر أن 
األخضر  الــضــوء  على  يحصل 
لتنظيم هذه املباراة التي أخذت 
حيزا هاما من اجتماعات ولقاءات 
العيون  جهة  والـــي  وزيــــارات 
السالم  عبد  الحمراء  الساقية 

بيكرات، إلى مركب الشيخ محمد 
لغظف الذي تتواصل األشغال به 
املرتقب  ومن  متسارعة،  بوتيرة 
 30 الجماهير  عدد  يتجاوز  أن 
ألف متفرج وسط إجراءات أمنية 
بهدف  مسبوقة  وغير  مــشــددة 
الرياضي  الــعــرس  هــذا  إنــجــاح 

الكبير

الندوات باملعرض الجهوي العاشر للكتاب على  تم التوقيع بقاعة 
البوزيدي،  محمد  ملؤلفه  واملجال«،  اإلنسان  تنمية  »بوجدور  كتاب 
بحضور عامل إقليم بوجدور إبراهيم بن إبراهيم، وقد سير هذا اللقاء، 
اإلعالمي سعيد ازريبيع، الذي أكد على أهمية حضور الشق الثقافي في 
أنشطة املهرجان، مبرزا قيمة الكتاب كتأريخ وتوثيق إلقليم بوجدور.

ببوجدور،  »الشعلة«  فرع جمعية  مندوب  تطرق  اإلطار،  نفس  وفي 
الصحراء،  منطقة  توثيق  لهاجس  الجمعية  ملواصلة  جدي،  بوجمعة 
مذكرا أن هذا الكتاب هو السادس من إصدارات الجمعية، كما تطرق 
التي  املحاور  ومختلف  الكتاب  تأليف  لدوافع  مداخلته،  في  الكاتب 

يتضمنها، وأنه يرصد مختلف مؤهالت إقليم بوجدور.

صورة وتعليق

يف  حساسة  مقرات  مهاجمة  حد  إلى  وصلت  كبرى،  قربلة  تندوف  شهدت 
البوليساريو، بعد نشر صور خاصة للزوجة السابقة للمدون فاضل ابريكة، 

املعتقل حاليا يف سجون جبهة البوليساريو.
املتظاهرون جتمعوا أمام مدرسة تاسع يوليوز بالرابوني، ودخلوا يف مشاورات 
يسمى  ما  إلى  يتوجهوا  أن  قبل  والتنديد،  االحتجاج  طرق  مستقبل  بشأن 
شعارات  رافعني  مفتوح  اعتصام  يف  دخلوا  حيث  للجبهة،  الوطنية  األمانة 

منددة باجلبهة التي حتكم سيطرتها على املخيمات.

الشرف خط أحمر 

●   الداخلة. األسبوع   
السلطات  بها  تقوم  التي  املــحــاوالت  كافة  فشلت 
املغربية واملوريتانية من أجل تأمني النقل البري عبر 
واألخرى  الفينة  بني  يتعرض  الذي  »الكركرات«  معبر 
لإلغالق من طرف محتجني عن األوضاع االجتماعية، 
مما بات يفرض على شركات النقل البحث عن حلول 
بالخط  إفريقيا  اتجاه  في  البري  النقل  وتعويض 
البحري انطالقا من ميناء الداخلة، لتجاوز استفزازات 
جبهة البوليساريو، علما أن االحتجاجات التي عرفها 
مادية  خسائر  إحداث  إلى  أدت  الحدودي  املعبر  هذا 
الدول  نحو  املغربية  الصادرات  على  وأثــرت  كبيرة 
اإلفريقية، ويبدو أن ما قامت به وزارة الداخلية )عامل 
وقد  بالغرض،  بعد  تف  لم  جهود،  من  أوسرد(  إقليم 
بها  قام  التي  بموريتانيا  املغرب  سفير  لزيارة  تكون 
النقل  تأمني  بملف  عالقة  الصناعية،  نواذيبو  ملنطقة 

عبر نقطة الحدود الدولية بني البلدين الجارين.

ا�ستفزازات البولي�ساريو 
تدفع اأرباب النقل اإىل 

اللجوء مليناء الداخلة

بوعيدة تواجه اأوىل 
انتقادات املعار�سة يف 

دورة ا�ستثنائية بكلميم 

●  كلميم. األسبوع

الــوزيــرة  بــوعــيــدة  امــبــاركــة  لــم تسلم 
جهة  ملجلس  الحالية  والرئيسة  السابقة 
املعارضة  انتقادات  من  نــون،  واد  كلميم 
صادق  فقد  ذلــك،  من  وبالرغم  الجديدة، 
دورته  في  نــون،  واد  كلميم  جهة  مجلس 
األســبــوع  بــدايــة  املنعقدة  االستثنائية 
إحدى  مع  شراكة  اتفاقية  على  الجاري 
ــطــيــران، إلحـــداث خــط جوي  شــركــات ال
الكناري،  بجزر  كلميم  مطار  يربط  مباشر 
األسبوع،  في  رحلتني  لتسيير  مهم  بمبلغ 
حيث التزمت شركة الطيران التي حظيت 
باتفاقية الشراكة، بطرح تذاكر ابتداء من 

1500 درهم ذهابا وإيابا.
كما يعول على هذا الخط أفراد الجالية 
املنحدرين من أقاليم جهة كلميم واد نون، 
وكذا العديد من الفاعلني واملستثمرين، من 
أجل انتعاش السياحة، السيما أنها تعرف 
حاليا ركودا بسبب التهميش الذي تعرفه 

املنطقة.
أهمية  عن  بوعيدة،  امباركة  ودافعت 
إحـــداث هــذا الــخــط، الــذي مــن شأنه أن 
يشجع السياح على زيارة املدينة والجهة 
ككل، خاصة وأن املنطقة جذابة تتمتع بكل 
املقومات التي تستهوي السياح األجانب، 
كما سيساهم هذا الخط الجوي في تخفيف 
الودانونية  الجالية  أفــراد  تنقل  أعباء 
املقيمة بجزر الكناري، وكذا املساهمة في 
جلب االستثمار ملناطق الجهة التي تزخر 
بمؤهالت مهمة، كما سيعزز النقل الجوي 
بالعيون  مباشرة  كلميم  مدينة  بــربــط 
الخطوط  مع  البيضاء  والــدار  ومراكش 

امللكية املغربية، تضيف بوعيدة.



ــدورة الــعــاشــرة  ــ ــال الـ  خـ
في  ــن  ــ واألم ــســام  ال مللتقى 
حضرها  والـــتـــي  ــا،  ــي ــق ــري إف
إسماعيل  جــيــبــوتــي  رئــيــس 
فكيه  ومــوســى  رغيلية،  عمر 
رئــيــس مــفــوضــيــة االتــحــاد 
الكروا  بيير  وجون  اإلفريقي، 
السام  حفظ  بــقــوات  املكلف 
رئيس  موسى  وعمر  األممية، 
مجموعة الحكماء، لم تستبعد 
جديدة  حربا  تقديراتها  فــي 
الصحراء،  فــي  جــدا  وعنيفة 
بــعــد تــهــديــد الــبــولــيــســاريــو 
بمراجعة مشاركتها في عملية 
واستنادها  األممية،  السام 
ــدفــع االتــحــاد  ــحــرب ل إلـــى ال
لــلــتــدخــل، حسب  ــي  ــق ــري اإلف

مصدر »األسبوع«.
تقدير  فــي  ــاء  ــ وج
في  ومفصل  عميق 
أن  األولـــى،  الجلسة 
الــوقــايــة مـــن حــرب 
تعد  لم  الصحراء  في 
مجلس  ــة  ــي ــســؤول م
ــا  ــب األمــــــن، بـــل واج

قـــرار  وأن  ــا،  ــي ــق ــري إف
ينتظر  ال  الــحــرب 

ــدي  ســــوى مـــبـــرر ج
النـــدالعـــهـــا، ورفـــع 
الءاتــه  من  املغرب 
الءات  جانب  إلــى 
ــيــســاريــو،  ــبــول ال
ــرت  ــهـ ــي أظـ ــ ــت ــ ال
االنزالق  أن  أخيرا 
إلــــــى حــــــرب فــي 
سيعقد  الصحراء 

ــة  ــيـ ــابـ ــجـ الــــتــــحــــوالت اإليـ
املنطقة،  فــي  والديمقراطية 
في  الرئاسية  االنتخابات  بعد 
تونس وموريتانيا وقريبا في 
اإلرهاب  يشكل  فيما  الجزائر، 
للمغرب  بالنسبة  أكبر  تحديا 

مقارنة مع دول الجوار.
انــخــفــاض  أن  ــر  ــهـ ويـــظـ
كما  الديمقراطي،  الهاجس 
يعتقد املراقبون الدوليون، قد 
يشعل جبهة جديدة، بعد حرق 
بــاريــس،  فــي  املــغــربــي  العلم 
املساس  مظاهر  من  وغيرها 
داخل  في  االجتماعي  بالسلم 
اإلقليمي،  والسلم  اململكة، 
مسلسل  جـــمـــود  بــســبــب 

السام في الصحراء.

العدد:   1048الخميس  07 نونبر 2019

القناص

أن  لـــ»األســبــوع«،  مطلع  مصدر  كشف 
املدفعية الفرنسية التي تستضيف سنويا 
هــوك«، بمشاركة  بــاك  »رويـــال  مــنــاورة 
في  ارتـــأت  وكــنــدا،  وبلجيكا  بريطانيا 
لكن  املغرب،  مشاركة  القادمة  نسختها 
تحفظا أمريكيا سريعا جاء من البنتاغون 
ونقله الكنديون إلى نظرائهم الفرنسيني.

ــدى سبع  ــى مـ ــرة وعــل ــتــأكــد كــل مـ وي
ولها  فعالة،  التمارين  هذه  أن  سنوات، 
حرفية تساعد على رفع التنسيق الدفاعي 
 450 بمشاركة  القتالي  التدخل  وتقنيات 
جنديا في النسخ املاضية، وأرادت باريس 
النخبة  من  مغربيا  جنديا   50 مشاركة 
في  املناورات  هذه  في  املشاركون  ليكون 
500 جندي، وستكون هذه الدعوة  حدود 
لفريق املروحيات  لتأسيس املغرب  فرصة 
واإلجاء  للتدخل  املظلي  والعمل  القتالية 

الخاصة. والعمليات 
و18   7 بــني  األخــيــر،  التمرين  وعــمــل 
االشتباك  معارك  على  املاضي،  أكتوبر 
الحالة  هذه  في  الجوي  والدعم  املباشر 
»وحــدة  تقنية  أو  ــاك«  »جــت تقنية  عبر 
املشتركة«،  للمحطة  الهجومي  التحكم 
أرادت  التي  التدريبات  أعلى  من  وهــي 

باريس مشاركة املغرب فيها.

األمريكية  املــتــحــدة  الـــواليـــات  قــامــت 
تكنولوجيات  وتدريب  وتجريب  بتأطير 
ما  لـ»املينورسو«،  توجيهها  قبل  جديدة 

أورده مصدر موثوق لـ»األسبوع«.
دكار،  في  األمريكية  السفارة  وفصلت 
التقنيات،  هذه  العسكري،  املسؤول  عبر 
أولية  الئــحــة  حــصــرت  »أفــريــكــوم«  وأن 
الــســام  حــفــظ  أداء  لــرفــع  بــالــحــاجــيــات 
ملنع  الوقائي  والتدخل  الــصــحــراء،  فــي 

الخروقات املرتقبة من طرفي النزاع.
وانضافت في جدول التقنيات، مهارات 
ضباط  عمل  على  تــؤكــد  روســيــا  جعلت 
وقصدت  العيون،  بمدينة  البعثة  في  لها 
الغربية  التكنولوجيات  مراقبة  موسكو 
ما  وهو  محدودة،  يجعلها  بما  الجديدة 
تجاوز  ألن  امللكية،  املسلحة  القوات  يفيد 
العسكرية  للتكنولوجيا  »املينورسو« 
املغربية في الجدار الدفاعي، يهدد فعالية 

اإلجراءات املغربية األخيرة.
ــل، أن  ــصــي ــف ــت ويـــوضـــح املـــصـــدر ب
مع  ستكون  الــجــديــدة،  التكنولوجيات 
وليس  واملوريتاني،  الجزائري  الجيشني 
ــي الــنــزاع املــغــرب  ــا ســمــاه »طــرف ــع م م

والبوليساريو«.

البنتاغون يتحفظ 
عن انخراط املغرب 

يف »رويال بالك هوك«

جتريب التكنولوجيات 
اجلديدة املوجهة اإىل 
»املينور�سو« يف ال�سنغال

لقاء ال�سالم والأمن يف اإفريقيا بجيبوتي يوؤكد على الوقاية 
من حرب جديدة وعنيفة جدا يف ال�سحراء

لـ»األسبوع«، أن  قال مصدر مطلع 
تستبعد  ال  الحالية  األوبئة  خرائط 
وصول فيروس »إيبوال« إلى املغرب، 
كانت  إن  الوضع  هذا  من  وسيزيد 
اتفاقيات  ووقــعــت  جــافــة،  السنة 
والتجارة،  ــراد  األفـ تنقل  لتحرير 
التنفيذ،  حــيــز  مــؤخــرا  ودخــلــت 
البلجيكية  ــة  ــشــرك ال ــت  ــجـ وأدمـ
شمال  جونسون«  أنــد  »جونسون 
املحتملة  النطاقات  ضمن  إفريقيا 
ــغــى املــغــرب  ــداء الـــذي أل ــ ــهــذا ال ل
أراضيه،  على  قارية  تظاهرة  جراءه 
الدفعة  إنتاج  في  الشركة  وساهمت 
ــدا  وروانـ الكونغو  نحو  الثانية 
زيــوف   26 »أدي  لقاح  بخصوص 
جي. بي«، وحسب املصدر، فإن على 
وقائية  سياسة  في  الدخول  املغرب 

متقدمة.

5 7كواليس األخبار

ماكرون يرغب يف موا�سلة �سكيب بنمو�سى 
ملهام �سفارة املغرب بباري�س ال�سركة الأملانية لل�سوئيات 

»اإيي. بي. فوكت« تدمج 
�سرق اجلدار الدفاعي

اجلفاف يقرب 
»اإيبول« اإىل املغرب

الجزائري  الجيش  أن  لـ»األسبوع«،  مصدر  أكد 
املغربية  الشركة  تأثير  لوقف  مركبة  عملية  مول 
الشركة  وتوصلت  الشمسية،  للطاقة  ــازن«  »مـ
بتفاصيل  فوكت«،  بي.  »إيي.  للضوئيات  األملانية 
آخر  واتفاق  اإلفريقي،  الصعيد  على  معها  عمل 
للعمل من أجل تصدير الكهرباء من 
الجزائر  في  الشمسي  املصدر 

إلى أملانيا.
تقرير  مـــن  ــرة  ــق ف وحــســب 
لها مخطط  الشركة  فإن  موقع، 
شرق  يدمج  الــصــحــراء  إلقليم 
منظومتها  في  الدفاعي  الجدار 
فإن  املصدر،  وحسب  الجديدة، 
»قدرة الشركة األملانية للضوئيات 
على توفير قاعدة من الجزائر 
أصبحت  إفريقيا،  نحو 
حاليا،  محسوما  أمــرا 
بعض  حـــاولـــت  وإن 
ــة  ــي ــان الــجــهــات األمل
الحياد  مــن  ــد  ــزي امل
املنافسة  مشكل  في 
الــــجــــزائــــريــــة ـ 
املـــــغـــــربـــــيـــــة، 
قضية  ــضــا  وأي

الصحراء«.

السابق  الــداخــلــيــة  ــر  وزيـ وجــد   
شكيب  باريس،  في  املغرب  وسفير 
ــاعــا قــويــا مــن قصر  بــنــمــوســى، دف
رغبة  رغم  مهامه،  ملواصلة  اإلليزيه 
جهتني أمنيتني، تتقدمهما املخابرات 
هذا  عودة  في  الفرنسية،  الخارجية 
مصدر  يقول  وطــنــه،  إلــى  املــســؤول 

لـ»األسبوع«. دبلوماسي 
18 دقيقة حضره  وبعد عرض من 
على  ماكرون  وافــق  فرنسا،  رئيس 
املغربي في  السفير  عدم طلب تغيير 
بها  توصلت  رغم ماحظات  باريس، 

شكيب  استمرار  بخصوص  الرئاسة 
 5 بـ  الخاص  الفندق  في  بنموسى 
بناؤه  انتهى  الــذي  »لــوتــاس«  زنقة 
الحماية،  إعــان  مــن  أعــوام   5 قبل 
في  املغرب  مقر سفارة  حاليا  ويضم 

باريس.
الشخص  ــإن  ف املــصــدر،  وحــســب 
ــل  ــاي ــروف نــيــوكــاســيــكــي نــاســب ب
تقارير  ــإن  ف ذلــك،  الــســفــارة، ورغــم 
ــاء  ــرورة تــقــديــم دم أكـــدت عــلــى ضــ
جديدة للعاقات الفرنسية ـ املغربية 

من خال سفير جديد.

تمويل  األمريكية  »شيفرون«  قررت شركة   
الاجئني،  مخيمات  فــي  إنسانية  بــرامــج 
إيذانا منها بالتقرب أكثر من سياسة الجيش 
لتأثير  واشنطن  محاصرة   في  الجزائري، 
روسيا على القرار الجزائري، خصوصا بعد 
تحريك األحزاب البربرية، حليفة فرنسا، ضد 

الجنرال قايد صالح.
وسبق للجزائر اعتقال مديرين ملخابراتها، 
)مدين  الفرنسية  املــخــابــرات  مــن  قريبني 
الرئيس  أخ  السعيد،  جانب  إلى  وطرطاق(، 

املستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
ونزل األمريكيون، إلى جانب البريطانيني، 
على  صــالــح  قــايــد  توجهات  لــدعــم  بثقلهم 
انتقل  حيث  »السيبرنيتي«،  األمــن  صعيد 
إلى خبراء بريطانيني بعد إجاء الفرنسيني، 
البترولي  والــعــمــاق  الجيش  مــن  كــل  فــي 
لتراجع  »شيفرون«  وتقدمت  »سوناطراك«، 
األطراف  هذه  ووافقت  الفرنسية،  »طوطال« 

لصالح  »سيبرنيتية«  حماية  بــنــود  على 
وأيضا  البوليساريو،  وقـــوات  املخيمات 
عن  تزيد  املخيمات  في  وتـمويات  توريدات 

السابق بـ 12 في املائة.

الباكوري

ماكرون

رغيلية

»�سيفرون«.. ال�سركة الأمريكية 
التي تدعم البولي�ساريو

 في منافسة »مازن« المغربية

غالي



                 تكشف رسالة كريستوفر روس 
إلى البوليساريو

 رغم التطمينات األمريكية لجبهة 
البوليساريو، فإن إبراهيم غالي سيعلق 

مشاركته في المسلسل األممي 

ال  أمريكا  روس:  كريستوفر  يقول 
»الحل  نجاح  في  وتفكر  الحرب،  تريد 
الدبلوماسي« الذي عملت عليه واشنطن 
الصحراء،  في  النار  إطــاق  وقــف  قبل 
كما تكشف مذكرتها السرية تحت الرقم 
»نيسا 87 ـ 10027« بتاريخ 18 مارس 
املتحدة،  الــواليــات  ــرى  وت  ،)1(1987
هو  ما  على  االتــفــاق  الصعوبة  من  أن 
العسكرية  اليد  لديه  من  بني  ضــروري، 
على النزاع )املغرب( ومن لديه املبادرة 
السباق  وهذا  )الجزائر(،  الدبلوماسية 
الجزائري املغربي على الهيمنة ال يضر 
الواليات  مصالح  يعرض  بل  الصحراء، 

املتحدة ملزيد من الخطر.
وحدثت مراجعات منها: 

1( أن الحل العسكري عاد بقوة بشكل 
مباشر أو مضمر إلى نقاشات الساحة، 

عهد  في  واملغرب  الجزائر  قناعة  فيما 
الحسن الثاني، أن هذا الخيار لن يؤدي 
إلى حل، واليوم في عهد ما بعد الحسن 
منذ  الرافض  غالي  وإبراهيم  الثاني، 
يشعان  قد  النار،  إطاق  لوقف  البداية 

املنطقة.
في  القطع  تحريك  الجميع  ويــريــد 
قبل  الثاني  الحسن  أن  رغــم  الــرقــعــة، 
الفيدرالية مع مستوى أقل  من استقال 
الصحراء)2(،  إدارة  في  البوليساريو 
ــذا املـــشـــروع مع  ــ ــشــل ه ــف ورافـــــق ال
عــدم  يعتبر  الـــذي  روس  كريستوفر 
العودة إلى هذه األساسيات نهاية للحل 
حسب  دائما  للصحراء،  الدبلوماسي 
روسيا  تــرى  فيما  األمريكية،  الــقــراءة 
العودة إلى صابة مبادئ ومعايير األمم 

املتحدة لحل النزاع.
و»انــحــرفــت الــتــطــورات األخــيــرة عن 
املــســار األمــمــي الــثــابــت«، لــذلــك يقوي 
ملنع  املينورسو«  »قــدرات  األمن  مجلس 
الحرب، ألن طرفي النزاع لن يعودا إلى 

مربعهما التقليدي الجامد.
ورغم التطمينات األمريكية التي نقلها 
الجبهة  قصدت  الذي  روس،  كريستوفر 
زيارة  ومنها  زيارته،  أعمال  نشر جدول 
واململكة  البوليساريو  لحرب  املتحف 
أكتوبر   31 يوم  من  الخامسة مساء  في 
في  غــالــي  إبــراهــيــم  لــقــاء  قــبــل   2019
الساعة السادسة و45 مساء، فإن اللقاء 
الواليات  خطة  لتحديد  تطرق  الثنائي 
ــودة إلـــى حالة  ــع املــتــحــدة فــي عـــدم ال
تحديد  عــدم  وأيضا  السابقة،  الجمود 
للمفاوضات،  زمني  لسقف  البوليساريو 
كي ال يسمح األمريكيون للمغرب بتحديد 
ألن  الــذاتــي(،  )الحكم  السياسي  سقفه 
استراتيجية واشنطن ال تزال ثابتا، وال 
مجلس  داخل  دولي  إجماع  خلق  يمكن 
األمن على خطة نهاية دون التزام صارم 
واشنطن  وتريد  املتحدة،  األمم  بميثاق 
وليس  اإلقليمي  السام  مسلسل  إنقاذ 

املفاوضات الثنائية فقط.
»تقرير  البوليساريو  جبهة  ورفعت 

األخير  بيانها  في  واالستقال«  املصير 
مشاركتها  في  النظر  بإعادة  يهدد  الذي 
وتعهدت  برمتها،  الــســام  عملية  فــي 
ــات املــتــحــدة بــرفــض مــا تدعوه  ــوالي ال
رغم  حالها«،  على  األمــور  »ترك  الجبهة 
للبعثات  أن تمديد سنة  الفرنسيني  قول 
األممية يجب أن يكون معيارا في حفظ 
مجلس  في  ممثلهم  بعبارة  السام)3(، 
األمن، نيقوال دور ريفيير، الذي دعا إلى 
تعزيز وقف إطاق النار، ومن املهم لدى 
حرب،  إلى  املنطقة  انــزالق  عدم  باريس 
وتخفيف املعايير األممية لتمرير مسلسل 
السام، فيما األمريكيون يريدون موازاة 
الحفاظ على وقف إطاق النار والحفاظ 
ألنه  الــســيــاســي،  املسلسل  زخــم  على 
السام،  حفظ  استراتيجية  مــن  جــزء 
لدى املجلس،  أملانيا  وهو ما دفع سفير 
ماتياس ليتشارز، إلى القول أن »املشكلة 
الرئيسية آنيا هي في تعيني ممثل جديد 
أجل  مــن  املتحدة  لألمم  الــعــام  لألمني 

إكمال املسار السياسي«.

املتحدة  ــات  ــوالي وال أملانيا  وبــدفــاع 
ترى  السياسي،  املسار  عن  األمريكية 
الخمسة  ــدول  ال الصني ضــرورة وحــدة 
في موقفها تجاه قضية الصحراء، وأكد 
)يوهايتاو(  األمن  مجلس  في  سفيرها 
النقض  لحق  املالكة  الــدول  توافق  على 
بني  للتوافق  طلب  أي  قبل  )الفيتو( 
واملغرب،  البوليساريو  النزاع:  طرفي 

ودول الجوار.
في  الكبرى  الــقــوى  بــني  الــخــاف  إن 
بخصوص  عميق  ــصــحــراء  ال قضية 
ترتيب األولويات بني وقف إطاق النار 
في  ومساواتهما  السياسي،  والــحــل 
التي تجعل  الرسالة  نظر واشنطن، هي 
»الحل  يرفض  املغرب  ألن  ممكنا،  الحل 
األمريكيون منذ  يقترحه  الفيدرالي« كما 
بيكر«  جيمس  لـ»خطة  الــربــاط  رفــض 
وتتحرك  روس،  كريستوفر  وبــعــدهــا 
بولتون،  استقالة  بعد  أخيرا،  واشنطن 
عبر روس مجددا، للحفاظ على مصالحها 

مع البوليساريو.

عبد الحميد العوني إعداد:

تزامن العشاء ىلع شرف كريستوفر روس، املبعوث األممي السابق لألمم املتحدة لقضية الصحراء، وسبعة من أعضاء جامعة »برينستون« يف مقر »املينورسو« بتندوف، 
وإصدار مجلس األمن لقراره حول تمديد مهمة البعثة األممية للصحراء لسنة تحت الرقم 2494، ونبه الضيف البالغ 76 سنة، إلى تعزيز والية »املينورسو« واإلجماع ىلع دورها، 

وبالتالي، تحقيق هدفها يف النهاية: االستفتاء لتقرير املصير يف الصحراء، فتقوية البعثة األممية تقوية يف النهاية ملهمتها، وهو ما عبر عنه باركان باسم الواليات املتحدة 
يف مجلس األمن، قائال من املهم أن يستمر مسلسل السالم بال آجال محددة، وهذا مهم بالنسبة لواشنطن، مذكرا من حوله، أن تجديد مهمة »املينورسو« لسنة ليس عودة ملا 

سبق، وملا عهدناه يف الصحراء، بل ألن املسلسل يجب أن يتواصل.
ونقل كريستوفر روس ثالثة وعود مقدمة من اإلدارة األمريكية للبوليساريو، منها أن واشنطن تفكر يف مواصلة مبعوث أمريكي لـ»وديعة جيمس بيكر«، وهي ترغب يف 

تقوية »املينورسو« لعودة مهمتها األصلية ومن ثم العودة إلى االتفاقيات العسكرية بين طريف النزاع، ويتمثل الوعد الثاني، يف نقل حماية اإلقليم إلى ميكانيزم أممي مع 
دول الجوار، من خالل تكنولوجيات جديدة مع الجيشين، الجزائري واملوريتاني، تتجاوز التقدم التقني للجدار الدفاعي، وأخيرا، تخويل مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة 

العمل من مقر بعثة »املينورسو« ملراقبة شاملة لحقوق اإلنسان يف اإلقليم، بحر هذه السنة، وستكون هذه املراقبة خاضعة لتقييم ضاغط آخر عبر املجلس املذكور.
ويتفق الجانب الروسي واألمريكي ىلع رفض أي خيار يدفع إلى الفراغ يف الصحراء، ألنه خطير جدا، حسب ممثل روسيا، فالديمير سافرونكوف، الذي طالب بمباحثات مباشرة 

إن لم تكن مفاوضات يف هذه الفترة بين املغرب والبوليساريو، وهو ما يفيد رغبة موسكو يف لقاءات مثل سوتشي لتقريب وجهتي نظر طريف النزاع، مقرا بضرورة وجود 
مالحظين من الدول الخمسة يف »املينورسو« لتعزيز دورها، كاشفا عمل مالحظين عسكريين روس يف البعثة، ورافضا أي شروط مسبقة يف إطالق املفاوضات أو تحديد سقف 

أو مخارج العملية السياسية، أو تعديل االتفاقيات السابقة، ولذلك من غير املقبول يف نظره تخفيف أو تعديل املعايير، ألن من شأنها تقويض مبادئ األمم املتحدة، وامتنعت 
موسكو، إلى جانب بريتوريا التي ترأس مجلس األمن، عن التصويت ىلع القرار 2494، داعية إلى مشاركة إفريقية يف مجموعة أصدقاء الصحراء التي تصنع القرارات، ودافعت 

ساحل العاج، صديقة العاصمة الرباط، عن »االستفتاء« فيما يؤكد وحدة إفريقيا واالتحاد اإلفريقي يف هذا املنعرج الذي يهدد بانسحاب البوليساريو من املسلسل األممي.
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االستفتاء  على  وافــق  الــذي  واملغرب 
مقترح  عوض  الثاني  الحسن  عهد  في 
األمريكيني في سنة 1987، انقلب حاليا 
وليس  بمعاييره،  فــيــدرالــي  حــل  ــى  إل
الحكم  اقتراح  شأن  في  دولية  بمعايير 

الذاتي.
منذ  املتحدة  ــات  ــوالي ال وطالبت 
ثمانينات القرن املاضي بأن يكون هذا 
الحل السياسي املبني على الفيدرالية 
تحت والية األمم املتحدة، كي ال يكون 
من  طــرف  أي  أو  للجزائر  هزيمة 
أي  فإن  وبالتالي،  الدولية،  األطراف 
على  يعمل  السياسية  للحلول  تطور 
التقسيم الترابي للصحراء »الغربية« 
كما  املنطقة،  في  دولة مستقلة  لخلق 

يقول تقرير »السي. آي. إي«.

 مائدة جنيف تمرر رغبة الجزائر 
وموريتانيا لخلق دولة أخرى في المنطقة 

ضد المغرب الذي يقترح سلطة ذاتية 
تندمج في سيادته 

تعترف نواكشوط والجزائر العاصمة 
سقف  رفع  وجرى  البوليساريو،  بدولة 
الجبهة بمجرد صدور القرار 2494، إلى 
تقرير املصير واالستقالل، وعاد واضحا 
الطاولة  إلــى  التقسيم  خيار  إعــادة  أن 
انسحاب  قــبــل  إقليميا  مــبــدأ  أصــبــح 
البوليساريو من مسلسل السالم األممي.
يفاجئ  تهديد  أول  حدث،  ما  ويعتبر 
األمم املتحدة في تطور املسار، إذ نعتت 
في  بالفشل  األمن  مجلس  البوليساريو 
وضع حد للوضع القائم، واألمانة العامة 
املتكرر«،  بـ»التقاعس  املتحدة  لألمم 
مؤكدة أن الجبهة قدمت »تنازالت هائلة«، 
النظر  بإعادة  املتحدة  الواليات  ووعدت 
في كل املساطر كي تكون هذه التنازالت 
كريستوفر،  عن  املصدر  يقول  متبادلة، 
الجبهة،  إلى  واشنطن  رسالة  نقله  في 
البوليساريو  انسحاب  روس:  وحسب 
انسحاب  يساوي  األممي  املسلسل  من 
اإلقليم،  لشعب  حماية  أي  من  أمريكا 
سريعة  خاطفة،  حربا  اآلن  إلــى  ملنعها 

وفادحة تغير موازين القوى.
جعل  في  كبير  واشنطن  وضــوح  إن 
مسلسل السالم تنازالت متبادلة يتقدمها 
االلتزام الحرفي لالتفاقية العسكرية رقم 
»الكركرات«  في  موريتانيا  تجد  وال   ،1
لذلك،  االقتصادية،  بمصالحها  مساسا 
األمر  تعد ترى  لم  املتحدة  الواليات  فإن 
تأمينا   بــل  الــتــجــارة،  بحرية  متعلقا 
املسار  تقدم  مقابل  في  الحالي  للوضع 

السياسي.
لقد وصلت عملية السالم التي ترعاها 
تبعا  منعطف خطير،  إلى  املتحدة  األمم 
حني  للصراع،  اإلفريقية  النظرة  لنفس 
في  ماتجيال)4(  ماتيوس  جيري  قــال 
امتناع تصويت بالده جنوب إفريقيا عن 
القرار  »إن  األمن:  ملجلس  األخير  القرار 
الــدول  منظور  يمثل  وال  مــتــوازن  غير 
األمــن،  مجلس  في  األعــضــاء  اإلفريقية 

ويقوض مبدأ تقرير املصير«.
هو  جنيف،  مفاوضات  فجر  والــذي 
ــدأ تــقــريــر املــصــيــر«، فعلم  نــقــاش »مــب
يستدعي  ــر  األمـ أن  كــوهــلــر  هــورســت 
أن  حقا  اعتقد  الــغــرب  ألن  استقالته، 
تعارضان  قــد  ومــوريــتــانــيــا  الــجــزائــر 
املؤسستني  لكن  سادسة،  مغاربية  دولة 
عن  تدافعان  البلدين  في  العسكريتني 

دولة جديدة.
عن  بالتحديد  الدفاع  واضحا  وعــاد 
مبدإ تقرير املصير، وهو نفس ما تدعوه 
موسكو للدفاع عن معايير األمم املتحدة، 
املبادئ، هو  والخشية من تقويض هذه 
ويشكل  وبريتوريا،  موسكو  يجمع  ما 
عقبة قد تنتهي بخروج البوليساريو من 
آخر  السالم، وانطالق مسلسل  مسلسل 
لن يشارك فيه املغرب، وسيكون، في هذه 
املتحدة  الواليات  من  مدعوما  الحالة، 
األمريكية، و فرنسا طبعا، وبالتالي، فإن 
يساوي  األممي  السالم  مسلسل  انهيار 

الحرب.

 أمريكا ناقشت وصاية المغرب على 
الصحراء، تحت رعاية األمم المتحدة، وإن 

اختار شعبها االستقالل 

في  إي«  آي.  »الــســي.  اســتــخــدمــت 
على  املغرب  وصاية  السري،  تقريرها 

املتحدة،  األمــم  رعاية  تحت  الصحراء 
وبغض النظر عن أي حل تراه الواليات 
املتحدة، فإن التنافس الجزائري املغربي 
بني  توافق  وأي  املنطقة،  في  يتوقف  لن 
درجــة  سيخفض  املتنافسني  البلدين 

النزاع في الصحراء، لكنه لن يحله.
ــي ســنــة 1987  وتــصــف الــوثــيــقــة ف
الحسن الثاني، بأن لديه كل الجرأة في 
الجيوب  تجاه  الحدودية  مطالبه  إعالن 
موريتانيا،  باتجاه  وربما  اإلسبانية، 
من خالل  األمريكي  التقدير  جاء  ولذلك، 
وضع  حل  لكل  األممية  الرعاية  ضرورة 
انتقالي أو نهائي لجرأة الحسن الثاني، 
الــرؤيــة  هــذه  أن  الجميع  الحــظ  فيما 
بعد  السادس،  محمد  امللك  مع  استمرت 
املدني  املكون  وطرد  ليلى،  جزيرة  أزمة 
حكومته  رئيس  وتهديد  لـ»املينورسو«، 
شرق  باقتحام  العثماني  الدين  سعد 

الجدار العازل.
األمريكيني  فإن  التقدير،  لهذا  وطبقا 
ــرورة إشـــراف  ــ ــجــدون ض واإلســـبـــان ي
لكل  املتحدة  األمم  ورعاية  األمن  مجلس 
يمكن  فال  الصحراء،  في  نهائي  وضــع 
قضتها  التي  السنوات  طول  إلى  النظر 
البعثة األممية، أو ضرورة إنهاء عملها، 
كما قال مستشار األمن القومي األمريكي 
السابق جون بولتون، بل مواصلة هذه 
املهمة دون آجال محددة، طبقا لتصريح 
مندوب أمريكا في جلسة التصويت على 

القرار األخير ملجلس األمن 2494.
وفي هذا الخضم، البد من التأكيد على 
مصالح  أن  ومكثفة،  دقيقة  مالحظات 
الصحراء،  مشكل  في  محدودة  روسيا 
الذي  اإليقاع  تغيير  ملوسكو  يمكن  وال 
والجزائر،  املغرب  مع  العالقات  عليه 
املغربية  العالقات  إضعاف  محاولة  أو 
ومنذ  الفرنسية،  املغربية  أو  األمريكية 
االتحاد  حظر  املاضي،  القرن  ثمانينات 
ــر وصــول  ــجــزائ الــســوفــيــاتــي عــلــى ال
أسلحته إلى البوليساريو، وال يزال هذا 
الحظر قائما، بينما تواصل روسيا عدم 
الرباط  العاصمة  مع  عالقاتها  تعريض 

للخطر.
ولذلك، على الواليات املتحدة األمريكية 
استراتيجية  ضــوء  على  الــحــل،  رســم 
ما  وهو  العربي،  املغرب  في  لها  كاملة 
إلى اآلن، وهي تقوي املغرب  لم يحصل 
دون  لكن  الــضــغــط،  ــاط  ــرب ال ــحــاول  وت

إضعاف عالقتها مع واشنطن.
اآلن  إلــى  مستمرة  املــعــادلــة  ــذه  وهـ
لنزاع  دبلوماسي  حل  عن  البحث  في 
لعدم  يتحول  أن  يمكن  الــذي  الصحراء 
كتلة  بناء  وعدم  االقتصادي،  االستقرار 
إغراق  إلى  واضحة  بمصالح  مغاربية 
هذا  يزال  وال  حرب،  في  إفريقيا  شمال 
في  الــبــنــادق  سكتت  وإن  قائما  األمــر 

الصحراء.
امللك  أن  إي«،  آي.  ــســي.  »ال تــقــول 
الحسن الثاني كانت له مساحة صغيرة 
من املناورة بسبب قوة أحزاب املعارضة، 
لذلك، فإن حال سياسيا ملشكل الصحراء 
بالنسبة  الحل  فيما  داخلي،  امتداد  له 
مع  اإلقليمية  باملنافسة  مرتبط  للجزائر 
املغرب، ولذلك، فاملغرب والجزائر لديهما 
نفس غير محدود للقتال، رغم أن املعدل 
اليومي للخسارة في الحرب السابقة بني 
ولم  دوالر،  مليون  إلى  دوالر  ألف   500
لديهم  ليست  الذين  الجزائريون  يفهم 
أي مطالب في الصحراء، ملاذا لم يستغل 
محايدة،  الصحراء  تكون  كي  املغرب 
استراتيجي  امــتــيــاز  عنصر  ولــيــس 
أكثر  ستكون  فالحرب  ولذلك  للمملكة، 

تدميرا وصعوبة وتوسعا من السابق.
وتتضح بشكل جلي املصالح الوطنية 
النزاع،  من  جزء  الجزائر  جعلت  التي 
ــؤال ملــاذا  ألن مــن املهم إعـــادة طــرح س
ــى الــصــحــراء، ورغبة  ــل املــغــرب إل دخ
موارد  استنزاف  من  املزيد  في  الجزائر 
جزائرية  فيالق  شاركت  وقــد  اململكة، 
أولــهــا، وهــذا  مــن  الصحراء  فــي حــرب 
التقييم األمريكي يشمل الدعم التكتيكي 
واللوجستي من خلف خطوط املواجهة.

ولم تتجاوز جبهة البوليساريو 3500 
مقاتل مع حرب دامت 15 سنة بمساعدة 
جزائرية، ومساعدة طبية كوبية، ويمكن 
االعتماد على نفس معدل هذه املساعدة، 

وحاليا:
غير  املــســاعــدة  تسجيل  يمكن   )1
ــرف الــجــزائــر لجبهة  ــحــدودة مــن ط امل

البوليساريو في أي حرب مفتوحة مرة 
من  أقل  الحرب  فتعقيدات  لذلك،  أخرى، 
كل  فــي  الدبلوماسي  الــحــل  تعقيدات 

مراحل النزاع.
الــثــنــائــيــة:  املــــبــــادرات  ــشــل  ف  )2
الجزائرية املغربية، لحل نزاع الصحراء، 
أي  وبدون  سرية  املبادرات  هذه  وأغلب 
وثيقة يمكن االعتماد عليها إلطالق حل، 
لذلك، فإن املزيد من الحرب هو االحتمال 
الوحيد في املنطقة، ألن الجزائر واملغرب 
املتحدة  األمم  واختارت  بالفوز،  تؤمنان 
ملنع  لـ»املينورسو«  وكبيرا  واسعا  دعما 

هذا الخيار.
بناء  مــع  السياسي  الــحــل  ــات  م  )3
هــذا  ألن  للمملكة،  الــدفــاعــي  ــدار  ــج ال
1980 جعل الحل يمر  املنعرج في سنة 
عبر حرب إقليمية شاملة، ووافق املغرب 
على االستفتاء لوقف إطالق النار وإدامة 
الهدنة  هذه  تكن  ولم  الجزئية،  الهدنة 
صوت  لــعــودة  متنفس  ســوى  للجميع 
العسكري  املغرب  انتقل  وفعال  البنادق، 
أو  مصيدة،  ليكون  الدفاعي  جداره  إلى 
بعدم  الجزائر  أقنعت  التي  القوة  نقلة 
قوة  وبقيت  الصحراء،  لحرب  ربحها 

مستقرة  واملغربي،  الجزائري  الطرفني، 
عند حافز الالعودة، والالتقدم في املسار 

التفاوضي أو أي مسار آخر.
ــثــانــي والــرئــيــس  ــرك الــحــســن ال ــ وت
كالم  أي  بنجديد  الشاذلي  الجزائري 
عن الصحراء، إذ اتفقا في كل شيء ولم 
يناقشا في أي كلمة هذا املشكل، وفشل 
جهود  استدعاء  في  الــجــاران  البلدان 
املجتمع  جهود  إنجاح  أو  ثالث  طــرف 

الدولي.
املــغــرب  ــني  ب وســطــاء  لعمل  وتــبــعــا 
ملشكل  دبلوماسي  حل  إليجاد  والجزائر 
ــإن كــل مــحــاوالت فرنسا  الــصــحــراء، ف
السعودية  العربية  واململكة  وإسبانيا 
لهما  ثقة  ال  الطرفني  ألن  بالفشل،  باءت 
في أي وسيط، وحركة املنظمات الدولية 

محسوبة ومنتقدة في دوائر القرار.
اقترحت  فرنسا  فإن  الوثيقة،  وحسب 
في 1978 في باريس، تقسيم الصحراء، 
اقترحت  و1985،  و1983   1981 وفي 
يشكل  ومــا  املشكل،  لحل  أخويا  دورا 
الصدمة، هو أن التقسيم اقتراح فرنسي، 
وقد حارب الجيش الفرنسي عبر جبهة 
طيلة  جنوبا  البوليساريو  موريتانيا 

وقــت  فــي  ــاضــي،  امل ــقــرن  ال سبعينات 
الصحراء،  شمال  في  املغرب  حاربها 
ضد  كانت  البوليساريو  فحرب  لذلك، 
إلى جانب  جيشني، املغربي والفرنسي، 

املوريتاني.
وساطتها  مدريد  بنت  جهتها،  ومــن 
يعتبر  ومــا  االســتــفــتــاء،  ــاس  أسـ على 
هو  الــحــل،  هــذا  عــن  مغربيا  تــراجــعــا 
اإلقليم،  في  إسبانيا  وديعة  عن  تراجع 
رفض  ــى  إل الجميع  ينتبه  لــم  ولــذلــك، 
مدريد لتوسيع مهام »املينورسو« ملراقبة 
املهمة  تريد  ال  ألنها  اإلنــســان،  حقوق 
اإلشراف  أي  األممية:  للبعثة  الرئيسية 
الترتيبات،  لهذه  وتبعا  االستفتاء،  على 
فإن الرياض والخليجيني يريدون عالقة 
جيدة بني املغرب والجزائر لالتفاق على 
التقسيم  تقترح  وفرنسا  املشكل،  حل 
االستفتاء  عن  إسبانيا  وتدافع  الترابي 
ــهــا ولــوديــعــتــهــا  انـــتـــصـــارا إلحــصــائ
موقفها  أمريكا  تحسم  ولم  وملصالحها، 
التقسيم  ــني  ب ومـــدريـــد،  ــس  ــاري ب ــني  ب
ينتهي  حــال  وركــبــت  االستفتاء،  وبــني 
بيكر«،  جيمس  »خطاطة  في  باالستفتاء 
اإلسباني،  الطرح  الرباط  رفضت  وكما 

رفضت العرض األمريكي.
ووافق الحسن الثاني، نتيجة الضغط 
األمريكيـ  اإلسباني، على االستفتاء، قبل 
االعتراف  لتأخير  الورقة  بهذه  يلعب  أن 
بالبوليساريو دولة إفريقية، لكن اللعبة 
مغادرة  إلى  املغرب  باضطرار  احترقت 
فعال  وتأكد  اإلفريقية،  الوحدة  منظمة 
لم  الدبلوماسية  الحلول  أن  ومــجــددا 
تكن سوى مناورة، مما رشح العالم إلى 
التخوف من اندالع حرب إقليمية شاملة، 
القرار  اآلن، في دوائر  إلى  املتوقع  وهو 

الدولي.
العام  األمـــني  ــإن  ف للوثيقة،  وتبعا 
ديكويالر،  بيريز  املتحدة،  لألمم  األسبق 
املعلنة  والجمهورية  املــغــرب  أن  ــد  أك
)بالحرف(، وافقا على وقف إطالق النار 

ومواصلة املحادثات حول االستفتاء.
وحسب الوثيقة، فإن الواليات املتحدة 
األمريكية جعلت الحل في االستفتاء عبر 
تجاوز  خالل  من  مغربية  شروط  تعزيز 

أمرين:
بإجراء  وكان  الجزائري،  الشرط   )1
ــاء مـــع إزالـــــة كـــل املــدنــيــني  ــت ــف االســت

والعسكريني.
األمم  عليه  تشرف  االستفتاء  أن   )2

املتحدة ومنظمة الوحدة اإلفريقية.
الصحراويني،  استفتاء  املغرب  وأراد 
إقصاء  مع  اإلسباني،  لإلحصاء  تبعا 
ألــف   11 والــبــالــغــني  منهم  الــالجــئــني 
 165 ضم  أرادت  الجزائر  فيما  نسمة، 
ألف الجئ في املخيمات إلى االستفتاء، 
وقرر املغرب إضافة لوائح النازحني إلى 
بفعل  صــحــراويــة،  أصــول  مــن  الشمال 

الحرب االستعمارية.
ويبلغ عدد الصحراويني في اإلحصاء 
املذكور 73 ألفا و497 صحراويا، ويعتقد 
البروباغاندا  أن  األمــريــكــي  الــجــانــب 
نفس  دارت حول  القضية، حيث  حكمت 
ألفا بني ما يسمى الالجئني   165 الرقم 
الصحراويني  النازحني  يسمى  ما  وبني 

إلى شمال اململكة.

 المواجهة العسكرية هي السبيل دائما 
في عالقات المغرب والجزائر

تقبل  ال  دائــمــة  ــاردة«  ــ »ب حــرب  إنها 
ــتــنــازل، وقــد حــول املــغــرب االتــحــاد  ال
البوليساريو وموريتانيا  الفيدرالي بني 
في  واملــغــرب  الجبهة  بــني  اتــحــاد  ــى  إل
الرباط  والعاصمة  اإلقليم  بني  رابــط  
يكون شكليا وصوريا، وتراجع الجانبان 
الجزائري واملغربي عن اتفاق منجز ولم 

يكتب.
تفاصيل  على  غربية  دول  واطلعت 
األسبق  الرئيس  صــرح  وقــد  ــفــاق،  االت
»االختيارات  أن  )بنجديد(،  للجزائر 
يجعل  ــا  ــم ب ــدودة،  ــ ــح ــ م ــعــســكــريــة  ال

االختبارات السياسية محدودة أيضا«.
نظر  في  البديلة،  الحلول  كل  وتبقى 
سياسي  حــل  عــن  تغني  ال  واشــنــطــن، 
سرعة  وترتبط  الــدائــم،  السالم  يجلب 
املفاوضات بعدة عوامل من أجل تحقيق 
مستعدة  تكن  لم  الجزائر  بينما  صفقة، 

لشروط الحرب أو الصفقة.
 ،1987 في  الصفقة  صيغة  وحسب 
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نالحظ أن جولتي جنيف اللتني تستحرضان »المنظور الجهوي« لحل قضية الصحراء، 
لم يعد منطلقا من التأثري الليبي ـ السوفيايت، بل من التعاون الرويس ـ الجنوب 

إفريقي، المتناع موسكو وبريتوريا عن التصويت عىل قرار مجلس األمن 2494، وهذا 
التقدير يشكل أكرب تحدي دبلومايس للعاصمة الرباط، ألنه يتجاوز التأثري الليبي ـ 

السوفيايت يف الحرب الباردة، ووافقت موسكو يف الحرب الباردة عىل عالقات متينة 
مع الجزائر، وعىل تفهم لقضية الصحراء، ومنعت تحويل سالحها من طرابلس والجزائر 

العاصمة إىل لبوليساريو، وحاليا، ال يزال التفهم قائما من خالل الدفاع عن مبادئ 
األمم المتحدة، التهام موسكو لواشنطن بتمييع الرشعية الدولية، أو تقويضها، يف 

الصحراء.
ولن ينجح أي تطور إقليمي للحل، كما توضح استقالة كوهلر، مهندس إحياء هذا 

السيناريو، رغم وعود الجزائر بأن لديها حق الطريان العسكري والمدين فوق إقليم 
الصحراء، وحق الرسو البحري يف جميع موانئ اإلقليم كموانئ داخلية، وهذان األمران 
اإليجابيان لصالح الجزائر يف ثمانينات القرن المايض، ساهما يف مشاركتها مؤخرا يف 

جولتي هورست كوهلر. 

تقول وثيقة »اليس. آي. إي«، أن المسؤولني الجزائريني أخربوا السفارة األمريكية 
يف بلدهم عن استمرار دعمهم لهذه الخطة، والحسن الثاين يرفضها، ألنها تعطي 
للبوليساريو الكثري من السلطات، بما يف ذلك التمثيل الخارجي أو الدبلومايس، 

ويظهر يف اعتبار الجزائر اتحاد كندا مع بريطانيا العظمى، ويقبل الحسن الثاين نموذج 
كيبيك مع كندا، تقول »اليس. آي. إي«، وال نعتقد بأي حل اتحادي للمشكل.

ودافع الرئيس الجزائري األسبق، بنجديد، عن استقالل الصحراء تحت سيطرة مغربية 
صورية أو إسمية، وهذا التيار انتهى يف الجزائر.

 المنظور الجهوي يف مائديت جنيف يكرس مقولة »ال 
حرب يف الصحراء دون الجزائر وال سالم دون موريتانيا« 

المخابرات األمريكية وثقت يف الجزائر يف مسألة قبولها 
بحكم ذايت، عىل أن للملك الحسن الثاين العلم وصورته

 يف الطابع الربيدي، وهو ما رفضه الملك الراحل 



ومــن  دوري  املــفــاوضــات  تــرتــيــب  فـــإن 
مستوى منخفض، وكل املحادثات تبحث 
وكان  القضية،  لهذه  مرجعية  وحدة  عن 
ويصعب  العملية،  مفتاح  هو  بنجديد 
امللك  بعد  مــا  حــل  عــن  الحديث  حاليا 

الحسن الثاني والرئيس بنجديد.
أن الحسن  الوثيقة األمريكية،  وتعلق 
الثاني كانت دوافعه ضعيفة، ألن املغرب 
يدير أغلب اإلقليم، ثم إن بنجديد خالف 
قضية  فــي  ــرارا  مـ الــجــزائــري  الجيش 
ضرب  بعدم  سمح  ما  وهــو  الصحراء، 

الجدار الدفاعي املغربي لحظة بنائه.
وعد  تسليم  مــن  واشنطن  وتمكنت 
يكون  أن  أســاس  على  الثاني  للحسن 
طوابع  في  امللك  وصورة  العلم  للمغرب 

البريد فقط)5(.
وكان هذا »املخطط االتحادي« قد أعطى 
محدودة،  ذاتية  حكومة  للبوليساريو 
ورفض الحسن الثاني هذه الخطة، ألنها 
الصالحيات،  من  كثيرا  للجبهة  تمنح 
لذلك،  الدبلوماسي،  التمثيل  فيها  بما 
فالخالف إلى اآلن هو حول الصالحيات 
الحكم  لحكومة  املركز  سيمنحها  التي 

الذاتي.
قادة  بعض  تجعل  الخلفية،  هذه  إن 
غالي،  إبراهيم  ومنهم  البوليساريو، 
مرة  ــي  ــذات ال الحكم  نــقــاش  يــرفــضــون 
ثانية، ألنه فشل مع امللك الحسن الثاني، 
الجزائر  في  األمريكية  السفارة  وأكدت 
الجزائريني  »املسؤولني  أن   ،1987 عام 
في الحكومة ال زالوا متشبثني بمخطط 
الواسعة  والصالحيات  الذاتي«،  الحكم 
البوليساريو على نمط عالقات  لحكومة 
العظمى،  بريطانيا  مــع  كــنــدا  اتــحــاد 
نموذج  على  الثاني  الحسن  وافق  فيما 
كيبيك مع كندا لحل قضية الصحراء في 
عالقتها مع املغرب، وهذا الخالف ال يزال 

حيا إلى اليوم.
تقول »السي. آي. إي«: »نحن ال نعتقد 
بأي حل اتحادي سوف يجسر بني هذه 

الخالفات«)6(.
مفادها  خالصة  من  الوكالة  وتنطلق 
يساعد  الثنائية،  الخالفات  تقسيم  أن 
فعال  وهــو  الصحراء،  مشكل  حل  على 
ما لم يدفع نحو »حرب شاملة«، فاملغرب 
والجزائر ال يربطان بني مشكل الصحراء 
بني  املــرســومــة  غير  ــحــدود  ال ومشكل 
االتحاد  إلى  املغرب  عاد  وقد  البلدين، 
اإلفــريــقــي املــؤمــن بــالــحــدود املــوروثــة 
»الشرقية«،  الصحراء  مشكل  لتجاوز 
الصحراء  قضية  أن  واضحا  وأصبح 

منفصلة عن باقي املشاكل الثنائية.
وتــبــعــا لــهــذه الــوثــيــقــة، فـــإن الحل 
االتحاديـ  الكونفدرالي بني البوليساريو 
كوصاية  إال  محققا  يكون  لن  واملغرب، 
مغربية تحت رعاية أممية ملدة من الزمن، 
على شرط أن تعترف العاصمة الجزائر 
بتسليم  ضمانات  بعد  الــوضــع  بــهــذا 

حقوق محددة إلى البوليساريو منها:
ـ برملان جهوي صحراوي. 

ـ ميزانية منفصلة. 
ـ شرطة محلية وبالحرف »إمكانية حق 
تشكيل شرطة خاصة من الصحراويني«.
وبعد  يكون،  أن  يمكن  الترتيب،  هذا 
إدارة  غرار  على  املتحدة،  األمم  وصاية 
وهي  لـ»ميكرونيزيا«  املتحدة  الواليات 
ــوادور،  اإلك شمال  الهادي  املحيط  على 
وتتكون من مئات الجزر التابعة ألرخبيل 
كاروالينا عاصمتها باليكير، بعدد ساكنة 
107 آالف نسمة، وهو نفس  ال تتجاوز 

العدد التقريبي لساكنة الصحراء.
فــإن  العملية،  هـــذه  ــام  ــم إلت وتــبــعــا 
الجزائر لم تطالب في شروطها بالتمثيل 
البوليساريو، لكن  الدبلوماسي لحكومة 
قيادة الجبهة رفضت هذا العرض بشكل 

كامل، وضغطت الجزائر لقبوله.
حرب  له  تشكل  لم  فاملغرب  جهة،  من 
الدفاعي،  الجدار  بناء  بعد  الصحراء، 
تحديا، ولن تجلبه إلى مائدة املفاوضات، 
تحضر  الرباط  العاصمة  فإن  وبالتالي، 
هو  األســوأ  السيناريو  ألن  املفاوضات 

حرب جزائرية ـ مغربية، وال تريد اململكة 
االنزالق إليها.

البلدين،  عالقة  في  دائما  واملتوقع 
أي تسوية  دون  املواجهة  من  املزيد  هو 
مشكل  إنهاء  يمكن  ال  فيما  ــق،  األف في 
حل  في  ــل  األم ضعف  ــام  أم الصحراء، 
سياسي، وهناك أمل ضئيل في التوصل 

إليه.
تقسيم  إي«  آي.  ــســي.  »ال وتــطــرح 
بني  متأخرا  جــاء  وإن  حــال،  الصحراء 
البوليساريو،  ممثلها  عبر  الــجــزائــر 
ــاريــس في  واملـــغـــرب، وقـــد اقــتــرحــت ب
املغرب  حيث  الصحراء،  تقسيم   1978
له شمال الصحراء وملوريتانيا جنوبها 
موريتانيا،  شمالي  من  وللجزائرأجزاء 
االمــتــيــاز  يعطي  حــالــي  تقسيم  وأي 
من  املائة  في   90 يمتلك  ألنــه  للمغرب، 

أراضي اإلقليم املتنازع عليه.
املغرب  أن  إي«  آي.  »السي.  وتعتقد 
فيما  النافعة،  الصحراء  على  سيحافظ 

الجزائر لن تتنازل عن شرق الجدار.
الــتــقــســيــم، هناك  وبــعــد ســيــنــاريــو 
كإحدى  الصحراء  »استقالل«  سيناريو 
مخارج النزاع حول اإلقليم، وهو احتمال 
العسكرية  للوضعية  نظرا  معقول،  غير 
راهن  قد  املغربي  امللك  ألن  بل  الحالية، 

بمكانته في املسألة.

 المنظور الجهوي، في الوثيقة السرية 
لعام 1987، تحول إلى مفاوضات جنيف 

أكبر  الصحراء سيزيل  قضية  إن حل 
عوامل عدم االستقرار في شمال إفريقيا، 
لكنه لن يكون األخير في خالفات املغرب 
تنافسهما  سيواصالن  إذ  والــجــزائــر، 
سريعا  املهمة  أنجز  فاملغرب  اإلقليمي، 
ــراب اإلقــلــيــم،  ــد مــراقــبــتــه عــلــى تـ ووطـ
والجزائر تأملت لفقد ماء وجهها، بتعبير 
خسارتها  وعوضت  األمريكية،  الوثيقة 
وليبيا  تــونــس  مــع  الــعــالقــات  بتقوية 
آي.  »السي.  تستبعد  ولم  وموريتانيا، 
سيادة  الثاني  الحسن  نشر  جــرأة  إي« 
بالده على باقي الثغور اإلسبانية )سبتة 

ومليلية(.
عقد  بعد  ممكنا  يعد  لم  التطور  وهذا 
جولتي كوهلر في جنيف، دون املستعمر 
السابق )إسبانيا(، والعمل على مشاركة 
إنجاح  في  لإلقليم  الترابي  الجوار  دول 
املنظور الجهوي للحل، حيث يمكن القول 
أن »ال حرب في الصحراء دون الجزائر، 
وتضررت  موريتانيا«،  بــدون  سالم  وال 
من  عانت  وقد  الحرب،  جراء  نواكشوط 
في  كلما خرجت عن حيادها  االنقالبات 

هذه القضية.
جنيف  جولتي  أن  نالحظ  وحاليا، 
لحل  الجهوي  املنظور  تستحضر  التي 
من  منطلقة  تعد  لــم  الــصــحــراء  قضية 
التأثير الليبي ـ السوفياتي، بل الروسي 
موسكو  المتناع  إفــريــقــي،  الجنوب  ـ 
قــرار  على  التصويت  عــن  وبــريــتــوريــا 
مجلس األمن 2494، وهذا التقدير أكبر 
تحدي دبلوماسي للعاصمة الرباط، ألنه 
السوفياتي  ـ  الليبي  التأثير  يتجاوز 
سابقا، وألن موسكو في الحرب الباردة 
الجزائر  مع  متينة  عالقات  على  كانت 
تحويل  ومنعت  الصحراء  قضية  وتفهم 
طرابلس  من  البوليساريو  إلى  سالحها 
ال  التفهم  فإن  حاليا،  أما  الجزائر،  أو 
مبادئ  عن  الدفاع  خالل  من  قائما  يزال 
لواشنطن  املتحدة، التهام موسكو  األمم 
لن  وبالتالي،  الدولية،  الشرعية  بتمييع 
موسكو  توافق  دون  ممكنا  الحل  يكون 
وبريتوريا، وال سبيل إلى تغيير موقفها 
للحل  الجهوي  املنظور  انــطــالق  منذ 
والذي يمنع تأثيرهما أو على األقل يقلل 

منه في شمال القارة السمراء.
للحل،  جهوي  منظور  أي  ينجح  ولن 
مهندس  كوهلر،  »استقالة«  توضح  كما 
ــاء هـــذا الــســيــنــاريــو، رغـــم وعــود  إحــي
الطيران  حق  لديها  الجزائر  بأن  سابقة 
العسكري واملدني فوق إقليم الصحراء، 

موانئ  جميع  في  البحري  الرسو  وحق 
األمران  وهذان  داخلية،  كموانئ  اإلقليم 
نهاية  في  الجزائر  لصالح  اإليجابيان 
في  ساهما  املــاضــي،  القرن  ثمانينات 
في  مؤخرا  العاصمة  الجزائر  مشاركة 

جولتي هورست كوهلر.
للرئيس بنجديد  لقد سلم األمريكيون 
هذين الشرطني لقبول محادثات جهوية 
عليهما  بــنــى  وقـــد  ــصــحــراء،  ال حـــول 
بوتفليقة مشاركة بالده كدولة جوار في 

محادثات جنيف.
ــحــدة، مــن خــالل  ــت ــات امل ــواليـ الـ إن 
العاصمتني  مع  االستراتيجي  حوارها 
الرباط والجزائر، تعطي ضمانات تؤطر 
لهورست  توضح  لم  لكنها  املفاوضات، 
باالستقالة،  فهدد  الحيثيات،  كل  كوهلر 

وبعد الجولة الثانية استقال.
ملوسكو،  الثاني  الحسن  قدمه  ومــا 
بشأن   1986 سنة  منذ  ساريا  يــزال  ال 
البحرية  املوانئ  من  العرضية  املكاملات 
الصيد  من  التربح  وحقوق  املغربية، 

البحري على طول الشواطئ املغربية.
وبالنسبة ملصالح أمريكا، فهي مجملة 

حسب وثيقة »السي. آي. إي« في:
1( استقرار الجناح الجنوبي للحلف 
موسكو  تــأثــيــر  يبقى  كــي  األطــلــســي، 

ضعيفا.
2( ضبط التقلبات القادمة من ليبيا.

ـ  الــجــزائــريــة  الــعــالقــات  تمكني   )3
األمــريــكــيــة، وقـــد وصــلــت إلـــى إطــالق 

حوار استراتيجي بني البلدين يساوي 
واشنطن  بني  االستراتيجي  الــحــوار 

والعاصمة الرباط.
النتصار  يؤسس  أن  يجب  حل  وكل 
الحل  »إبعاد  ترى  أمريكا، وهي  موقف 
العسكري« من خالل مفاوضات مباشرة 
النظر وعلى كل  تعكس جميع وجهات 

الصعد.
املغرب  دعــم  في  واشنطن  وتساهم 
ومع  الثنائية،  عالقاتهما  لتحسني 
ذلك، تقول الوثيقة: نحن نؤمن بنجاح 
بما  مشاكسا  يكون  أن  الثاني  الحسن 
يمكن  سياسات  على  العتماده  يكفي 
في  أخــرى  أمريكية  مصالح  تعقد  أن 
اململكة، فامللك املغربي أخذ على عاتقه 
مبادرات من جانب واحد مع إسرائيل، 
دون التشاور مع أمريكا، وقرر للضغط، 
ولوحده، إطالق مطالبه تجاه استعادة 
ومليلية،  سبتة  على  بـــالده  ســيــادة 

وأيضا نحو موريتانيا.
ــوط على  ــغ ــض ال ــذه  ــ ــت ه ــورسـ ومـ
مالية  مــســاعــدات  أجــل  مــن  واشنطن 
في  يستميت  كي  للمغرب،  وسياسية 
االستراتيجية  املصالح  عــن  الــدفــاع 
يوما  يريد  أنــه  نعتقد  وال  األمريكية، 
بواشنطن،  ــاط  ــرب ال عــالقــة  إضــعــاف 
األمن  في  أمريكية  مساهمة  يريد  لكنه 
تريد  الجزائر  فيما  العربي،  القومي 
نزاع  لحل  املباشرة  واشنطن  مساهمة 

الصحراء.

 وديعة واشنطن في الصحراء قائمة على 
الحوار االستراتيجي بين الجزائر والعاصمة 

الرباط، وهو خلفية جيدة إلطالق حوار 
يشمل موريتانيا والبوليساريو للوصول 

إلى حل نهائي للمشكل 

أمريكا  مع  االستراتيجي  الحوار  إن 
يمنع الحرب وال يصنع السالم، وبالتالي، 
من  يأتي  الحل  بناء  على  العجز  فــإن 
مقدمات أمريكية تؤكد أن الجيش املغربي 
لن يتخلى عن مكاسبه في الصحراء، وأن 
امللك الحالي وضع مكانة العرش في هذه 
القضية، جريا على سنة الحسن الثاني، 
جزيرة  يشمل  بالحرب  التهديد  إن  بل 
ليلى القريبة من سبتة ومليلية املحتلتني، 
الصحراء،  في  الدفاعي  الجدار  وشــرق 
طرد  بعد  الفراغ  مع  التعامل  وإمكانية 

املكون املدني لـ»املينورسو«.
ــرت املــمــلــكــة الــكــثــيــر في  ــس ــقــد خ ل
حاليا  لكنها  الهجومية،  دبلوماسيتها 
عليه  وافــقــت  فرنسي  حــل  إحــيــاء  تريد 
جاك  وأحياه   1986 سنة  في  الجزائر 
شيراك في رئاسته للجمهورية الفرنسية، 
من  لحظة  آخر  في  انسحب  املغرب  لكن 
التفاهم الذي طورته باريس عن اقتراحها 
الترتيبات  نفس  وأراد   ،1978 لــعــام 
األمريكية، كما كشفت عنها »السي. آي. 

إي« في هذه الوثيقة.
وحاليا، لم يعد ممكنا الحديث عن حل 
دبلوماسي، ألن الحكم الذاتي الذي رفضه 
الحسن الثاني ألنه يعطي سلطات كبرى 
للبوليساريو، هو ما ترفضه البوليساريو 
حاليا، وقد تحول مبدأ تقرير املصير إلى 

أزمة دولية:
وروســيــا  إفريقيا  جــنــوب  ألن  أوال: 
تدعوان إلى عدم تمييع املبدإ أو تقويضه، 

للحفاظ على مبادئ األمم املتحدة.
ثانيا: ألن الواليات املتحدة األمريكية 
يحدد  إقليميا  أو  جهويا  حــال  تــريــد 
بني  البوليساريو  حكومة  إخــراج  شكل 
كاملة  املحدودة وحكومة  الذاتية  اإلدارة 
الصالحيات على أرض اإلقليم مع تحديد 
املغربية  والــوصــايــة  االستقالل  ــة  درج
األمم  إشــراف  تحت  ــراف  األط ومصالح 

املتحدة.
و»السي.  املتحدة  الواليات  ألن  ثالثا: 
آي. إي« تضع خلفية التوافق الجزائري 
ـ املغربي من خالل الحوار االستراتيجي 
مباشر  بشكل  تدير  فهي  البلدين،  مع 
اإلقليمي  أو  الجهوي  الــحــوار  مخارج 

بخصوص هذه القضية.
حول  اإلقليمي  الــحــوار  ألن  رابــعــا: 
يحدد  جنيف،  مائدتي  عبر  الصحراء، 
عبر دول الجوار »شكل الحل« من خالل 
املغرب  يعرض  فيما  بالدولة،  اعترافهما 
»معاييره  على  تأكيده  دون  ذاتيا  حكما 
ــد واشــنــطــن أن تــرى  ــري ــة«، وت ــي ــدول ال
موثوقية املشروع إقليميا، ألنه »ال يعقل 
استراتيجيا البناء على حل إقليمي لحل 
طرفي  مشاركة  دون  الصحراء،  قضية 
املشروع  وتطوير  والــجــوار«،  الــنــزاع 
األمريكي إقليميا، البد له من حاضنة، وهو 
ترى  ال  إذ  لواشنطن،  استراتيجي  هدف 
الثنائية،  زاويته  إال من  املشكل  الجزائر 
بني املغرب والجبهة، وموريتانيا تساعد 
ولذلك،  حيادها،  نتيجة  املــبــادرات  كل 
فهامش املناورة ال يزال فسيحا وواسعا 
للبوليساريو، فيما يريد املغرب تضييقه 
ويرغب  الجزائر،  مع  الحوار  خالل  من 
األمريكيون والغرب عموما، في تضييقه 
االستراتيجي  الحوار  خالل  من  أيضا، 
ورغم  والجزائر،  املغرب  مع  األمريكي 
مقبولة  ليست  الحرب  على  املراهنة  أن 
لكنها الوحيدة للمرور إلى الحل، ألن كل 
فوزها،  تتراجع عن مكاسب  ال  األطــراف 
وهو ما يعرقل الحل الدبلوماسي لقضية 
تهدد بـ»حرب إقليمية« إن لم ينجح الحل 
بديال  الحرب  خيار  وأصبح  اإلقليمي، 

متوقعا في أغلب األوساط.

هوامش
 1- Western Sahara: scenarios for a
 diplomatic SOLUTION, an intelligence
 assessment, sanitized, copy approved
 FOR release 16/07/2012, secret, nesa 87 –
10027, April 1987.

 2- (the most likely diplomatic solution
would be based on the concept of federa-
 tion, involving Hassan’s sovereignty over
 western Sahara in return for degree of
 polisario autonomy).

 3- (it should be standard for peacekeeping).
 4- The resolution – is not balanced and
 does not fully represent the perspective
 African union member states, the text, asit
 stands, undermines the Principe of self de

minatory.
 5- (he has offered Hassan a federation plan
 in his postage stamp and flag proposal.
 6- (we believe any federal solution would
have to bridge these differences).
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تقسيم الصحراء اقرتاح باريس يف سنة 1978، 
أحياه شرياك يف رئاسته لفرنسا، من دون 
الزتامات سابقة مع »اليس. أي. إي«

تؤكد »اليس. آي. إي« عىل إمكانية تقسيم الصحراء بني المغرب والجزائر، وحسب 
خطة فرنسية تعود إىل سنة 1978، فإن لموريتانيا  الجزء الجنويب من الصحراء 

وللمغرب الجزء الشمايل، بينما تستحوذ الجزائر عىل أجزاء من شمال موريتانيا، 
وأي تقييم سيكون مرجحا بشدة لصالح المغرب، ألنه يسيطر عىل 90 يف المائة من 

تراب اإلقليم.
وبنجديد، حسب»اليس. آي.إي«، يمكن أن يجرب البوليساريو عىل قبول إعادة 

توطينها يف الجزائر وإما يف المناطق التي تنازلت عنها موريتانيا  أو  المغرب.

ترامب يؤكد أنه 
أنهى حربا عسكرية 
متوقعة يف الصحراء



املــغــاربــة  ــون  ــدربـ املـ ــرك  تـ  ...
الــوداديــة  ــواء  ل تحت  املنضوون 
يرأسها  التي  للمدربني  الوطنية 
)تــركــوا(  مـــانـــدوزا،  الــحــق  عبد 
جانبا،  أكــثــرهــا  ــا  وم خالفاتهم 
ليتوحدوا من أجل ضمان »شغل« 
الوطنية في  التقنية  داخل اإلدارة 

حلتها الجديدة.
املدير التقني الوطني، الويلزي 
أخذ  أن  وبعد  روبــيــرت،  أوسيان 
أكد  والتفكير،  للتأمل  كافيا  وقتا 
بأنه سيعتمد  لقاء صحفي،  خالل 
وال  والتجربة،  الكفاءة  على  فقط 
وسياسة  للمحسوبية  لديه  مكان 
ــاك صــاحــبــي«، الــتــي تــعــودت  »بـ
لخطف  األطــر  مــن  العديد  عليها 
مقعد وأجرة محترمة داخل اإلدارة 
والنتيجة  للمنتخب،  التقنية 
يعرفها الجميع، وهي اإلقصاء تلو 
اآلخر من جميع املنافسات القارية 

والدولية.
الحقبة  جــيــدا  نتذكر  ولعلنا 
ناصر  فيها  شغل  التي  األخــيــرة 
ــوف على  ــأس الرغـــيـــت، الــغــيــر م
التقني  املــديــر  منصب  ــاده،  ــع إب
للمنتخبات الوطنية، الهدايا التي 
املدربني،  من  للعديد  يقدمها  كان 
األشــخــاص،  بعض  مــن  بتوصية 
ولجبر  العيون،  فــي  الــرمــاد  لــدر 
الخواطر، حيث قام بإقحام جيش 
أنحاء  جميع  في  »التقنيني«  من 
لضمان  ضخمة،  وبأجور  املغرب، 
تــركــه يعيش  مــقــابــل  ســكــوتــهــم، 
الهرهورة  منطقة  في  هادئة  حياة 

الساحلية بضواحي الرباط.
ثقافة  له  الجديد،  التقني  املدير 
مــغــايــرة، ويــصــعــب عــلــى هــؤالء 
يؤمن  ألنه  استمالته،  أو  إقناعه 
العالية،  والشواهد  بالكفاءة،  فقط 
يرى  مــن  كــل  على  اشــتــرط  حيث 

نفسه مؤهال لإلشراف على تدريب 
أن  الوطنية،  املنتخبات  إحــدى 
يتوفر على دبلوم »اليوفا« املعتمد 
في أوروبا وهو ما ال يتوفر عليه 
املغاربة،  املدربني  من  كبير  عــدد 
إلى  للعودة  حاليا  يسعون  الذين 
والعيش  الرفاهية  املنتخب، حيث 

الرغيد.
الواقعية  الويلزي  شروط  أمام 
واملعقولة، تدخلت ودادية املدربني 
أجل  من  الجامعة  لــدى  املغاربة 
شـــروط  ــيــني«  ــل ـــ»ت ل تــتــدخــل  أن 
باجتماع  مطالبة  التقني،  املدير 
وحيد  الوطني  الناخب  مع  طارئ 
املحليني  ــدرب  وم خاليلوزيتش، 
التقني،  واملدير  عموتة،  الحسني 
من أجل وضع استراتيجية جديدة 
املــســؤولــني  ــني  ب جــمــاعــي  لعمل 
لكن  الوطنية،  واألطــر  التقنيني، 

الغرض الحقيقي من هذا االجتماع، 
على  التقني  املــديــر  إجــبــار  هــو 
»اليوفا«  دبلوم  عن  الطرف  غض 
الذي  »الكاف«  بدبلوم  وتعويضه 
مدربا   23 من  أكثر  حاليا  يحمله 
مغربيا بطرق مختلفة، إلعادة فتح 
الباب أمام الحرس القديم القتحام 

اإلدارة التقنية.
طالب  وحينما  أوسيان،  املدرب 
بعض  أن  الحظ  »اليوفا«،  بدبلوم 
لكنها  عليه،  تتوفر  املغربية  األطر 
يتحدث  أو  يحميها  مــن  تجد  ال 
تفضل  ألنها  الذاتية،  سيرتها  عن 
تؤدي  أن  وبــدون  بصمت،  العمل 
مباشرة«  الغير  »الضرائب  بعض 
من أجل إلحاقها باإلدارة التقنية.

على  تتوفر  التي  األطر  بني  من 
هذا الدبلوم، هناك الالعب الدولي 
الــذي  السفري،  يوسف  السابق 

البطولة  فــي  لــســنــوات  احــتــرف 
جيدا  يعرفه  ــذي  وال اإلنجليزية، 
أن  له  سبق  ــذي  ال التقني  املدير 
إنجلترا،  في  تأطيره  على  أشرف 
وكذلك فوزي جمال، عزيز كركاش، 

وآخرين.
فــمــثــل هــــذه األطـــــر الـــجـــادة 
والكفؤة، هي التي يجب أن تمنح 
أعلى  على  للعمل  الــفــرصــة  لها 
مستوى، وذلك ما يطمح إليه املدير 
التقني الجديد، أما اآلخرين، الذين 
الذين وجدوا  أو  استفادوا كثيرا، 
ــدى املــحــطــات  ــ ضــالــتــهــم فــي إح
الشعبوية،  الرياضية  اإلذاعــيــة 
للشغل،  ــة  ــال وك أصــبــحــت  الــتــي 
ويحمدوا  يصمتوا  أن  فعليهم 
التي جنوها  األموال  كل  على  هلل 
»تابعني«  كــانــوا  حينما  مجانا 

لإلدارة التقنية.
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بعد صمت طويل منذ قدومه إلى المغرب
● »الطاس« فريق عبد الرحمان اليوسفي يستعيد 

أمجاده
األخبار
● فني خليتوا العربي الزاولي وأوالد »كاريان سنطرال«؟

● ما يربطني بالجامعة أهم من العقد

عموتة، مدرب المحليين
● وآش بينك وبينها؟

● القسم الثاني ال يليق بالكوكب
أوغني، مدرب الكوكب المراكشي

● هي إيال رديتيهم للقسم األول!

● املدير التقني أوشن وأخطاء البداية
جرائد

● تفرقوا من الرجل خليوه يخدم...
● املدرب الصديقي يثير الجدل في حق الودادي 

بابا توندي
صحف

● الصديقي غير خانو التعبير، بال بلبلة!!
بسبب  الركراكي  املــدرب  يوبخ  الفتح  رئيس   ●

خطته
الصباح

● من األحسن يدخل هاذ الحجوي يدرب فبالصتو...
● رفضت عرضا مغريا من الجزائر

الزاكي، مدرب الدفاع الجديدي
● غير بقى معانا شي شوية!

● عالقتي كانت مميزة مع الالعبني املغاربة

رونار، المدرب السابق للمنتخب المغربي
● معلوم، كانت أكثر من مميزة، ذهب ضحيتها العبون 

يستحقون حمل القميص الوطني...
إلى  الترجي يتستر على موعد وصوله  ● فريق 

املغرب خوفا من جمهور الوداد...
وكاالت

● عارفني آش دايرين، لكن ال خوف عليهم...

● املدربون يطالبون بلقاء خاليلوزيتش وعموتة 
واملدير التقني

الصباح
● يتالقاو بعدا غير بيناتهم.. شي حاضي شي!

املدير التقني »اأو�سيان« يوحد املدربني املغاربة!!

idbihi62@gmail.com
 إعداد: كريم إدبهي
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قالوا ونقــــــــــــول

قـــف

م�ستقبل غام�ض ينتظر ممثل البوغاز اإياب �سد�ض ع�سر كاأ�ض »الكاف«

ح�سنية اأكادير ونه�سة بركان يتاأهالن باأمان

بسبب التسيير العشوائي.. مكتب اتحاد طنجة يقدم استقالته األندية المغربية على الواجهة اإلفريقية

السنتني  قرابة  تحدثنا  ملا   ...
الصامتة  التسييرية  األزمــة  عن 
بعض  اتهمنا  طنجة،  التــحــاد 
»العمال« املحسوبني على الحلبة 
بالعدمية  لــلــفــريــق،  اإلعــالمــيــة 
وبأعداء النجاح، لكنهم مع مرور 
نددنا  ما  كل  إلى  الوقت، وصلوا 
ــن فــوضــى في  ــه، م ــت ــي وق ــه ف ب
التي أعادت  التسيير والسمسرة 

الفريق إلى نقطة الصفر.
فريق اتحاد طنجة وكما يقول 
مايل«،  الخيمة  من  »خرج  املثل، 
فــمــبــاشــرة بــعــد صـــعـــوده إلــى 
القسم األول، استغنى عن املدرب 
وعوضه  بنهاشم،  أمــني  الشاب 
بنشيخة،  الحق  عبد  بالجزائري 
الذي تمت إقالته كذلك قبل نهاية 
مع  الــفــريــق  ليتعاقد  املــوســم، 
بادو  السابق  الوطني  الناخب 
الــزاكــي، الــذي جــاء إلــى عاصمة 
كبير،  رياضي  ببرنامج  البوغاز 
االحترافية  وزرع  الفريق  لتأهيل 
إذ  هــيــهــات،  لكن  بــني صــفــوفــه، 
الفريق  حــصــول  بعد  مــبــاشــرة 
تم  السلبية،  النتائج  بعض  على 
بابن  مؤقتا  وتعويضه  إبــعــاده 

الذي  ملرابط،  إدريــس  الفريق، 
خاصة  التكهنات،  كل  كذب 

بعض السماسرة الذين 
االصطياد  على  تعودوا 

عن  كالبحث  الــعــكــر،  ــاء  املـ ــي  ف
العبني أو مدربني فاشلني للتعاقد 

معهم، والبقية يعرفها الجميع.
إدريس  املتألق  الوطني  اإلطار 
عنه  عــجــز  فيما  نــجــح  ملــرابــط، 
ينقذ  أن  واســتــطــاع  املــســيــرون، 
املراتب  براثن  من  طنجة  اتحاد 
السفلى، بل خلق املعجزة، بفوزه 
بلقب البطولة ألول مرة في تاريخ 

الفريق.
يرقهم  لــم  طبعا  السماسرة، 
وقاموا  الخرافي،  اإلنــجــاز  هــذا 
ملرابط  إلبعاد  بوسعهم  ما  بكل 
غضب  وســـط  األم،  فــريــقــه  ــن  ع
الطنجاوية  الجماهير  وسخط 
الجائر،  القرار  هذا  رفضت  التي 

ــد  ــع لـــيـــتـــعـــاقـــب ب
ــد  ــديـ ــعـ ــك الـ ــ ــ ذلـ
ــن املــــدربــــني  ــ مـ
على  والالعبني 
ــدون  ــق، ب ــري ــف ال

تذكر،  نتيجة 
اتحاد  ليتكبد 

ــة  ــ ــج ــ ــن ــ ط

املدرب  تلو األخرى، مع  الخيبات 
في  متمثلة  نــغــيــز،  ــري  ــجــزائ ال
اإلقصاء من كأس العرش، وكأس 
األبطال،  لألندية  السادس  محمد 
عالوة على النتائج السلبية التي 
انطالق  منذ  الــفــريــق  حصدها 

البطولة.
املعروف  الطنجاوي  الجمهور 
من  سئم  لفريقه،  الكبير  بعشقه 
من  يستفيدون  الذين  السماسرة 
على  غضبه  جام  وصب  الفريق، 
االنتكاسة،  كان وراء هذه  كل من 
إلبعاد  املسير  املكتب  ليضطر 
املدرب الجزائري وتقديم استقالة 
وحيدا،  الفريق  ليترك  جماعية، 
وليعلن في نفس الوقت عن جمع 
نونبر   15 يــوم  استثنائي  عــام 

الجاري.
بعد هذه االستقالة التي تركت 
صدى طيبا لدى املحبني، ستتدخل 
الفعاليات  مــن  العديد  شــك  وال 
مهمشة،  كانت  التي  الطنجاوية 
يتوفر على  فريق  إنقاذ  أجل  من 
إلى  للعودة  اإلمكانات  كل 
تألقه، وذلك بالبحث عن 
في  املناسب  الرجل 
املناسب،  املــكــان 
حـــتـــى يـــعـــود 
ــفــريــق إلــى  ال

تألقه.

املدير التقني الويلزي أوسيان روبريت

من  البركانية  النهضة  فريق  تمكن 
أمام  بهدفني  الــذهــاب  خسارة  تجاوز 
فريق فوسا جونيور امللغاشي، وأمطره 
خاللها  مــن  أعلن  نظيفة،  بخماسية 
استعداده الكبير للذهاب بعيدا في هذه 
نهايتها  لعب  التي  اإلفريقية  املنافسة 
بصعوبة  وخسرها  املــاضــي  املــوســم 
أمام  الترجيحية  الضربات  بعد  كبيرة، 

الزمالك املصري.
ينتظر  لم  البركانية،  النهضة  فريق 
كثيرا لحسم التأهل، حيث مارس ضغطا 
كبيرا على الخصم الذي استسلم بعدما 
رأى شباكه تستقبل الهدف تلو اآلخر، 
كبير،  بانتصار  األولى  الجولة  لتنتهي 

وبحصة ال تقبل الجدل )0-4(.
الشوط  ســايــر  البرتقالي  الــفــريــق 
ورقــة  ضمن  بعدما  ــدوء،  ــه ب الــثــانــي 
التأهيل، وحاول اللعب باقتصاد كبير، 
هذا  وينهي  الخامس،  الهدف  ليضيف 

اللقاء بتأهيل مستحق.
البركانية، عانى  النهضة  على عكس 
أمــام  كــثــيــرا،  ــر  ــادي أك فــريــق حسنية 
الذي  الزامبي،  إيغلز  غرين  منافسه 

سدا  وقف  حيث  سهال،  خصمنا  يكن  لم 
السوسيني،  مــحــاوالت  كــل  ــام  أم منيعا 
بل  سلبي،  بتعادل  األولى  الجولة  لينهي 
مجرى  وضد  الزامبي،  الفريق  استطاع 
اللعب، أن يفاجئ الجميع، ويسجل هدف 

السبق بواسطة العبه كاسيبا، لتتضاعف 
متاعب العبي الحسنية، الذين تمكنوا من 
يضيف  أن  قبل  التعادل،  هدف  تسجيل 
الهدف  الــبــركــاوي،  كريم  الفريق،  نجم 
الحسنية  لتأهيل  كافيا  كان  الذي  الثاني 

املدرب إدريس ملرابطإلى دور املجموعات.

املدرب طارق السكيتوي



وسائل  مــن  كثير  تنتبه  لــم 
للظهور  املــغــربــيــة،  اإلعــــام 
ــم حــركــة  ــيـ ــزعـ املـــفـــاجـــئ لـ
ــي الــنــيــجــر،  ــوارق« فـ ــ ــطـ ــ »الـ
البرملان  منصة  على  مؤخرا، 
ــعــد اســتــدعــائــه  املـــغـــربـــي، ب
نظمها  نـــدوة  فــي  للمشاركة 
بشراكة  املستشارين  مجلس 
ــم املــتــحــدة  ــ مـــع مــنــظــمــة األم
األمن  »تحديات  حول موضوع 
العنوان  هذا  ولعل  الغذائي«، 
إغفال  في  سببا  كان  الذي  هو 
لتوثيق  املــصــوريــن  مــن  ــدد  ع
روبيد،  أدال  مشاركة  لحظات 
رئيس الحزب النيجري املسمى 
الديمقراطية  »الحركة  حديثا 

من أجل التجديد« )تارنا(.
ــدســتــور  وبــيــنــمــا يــمــنــع ال
أي  األحــزاب  وقانون  املغربي 
أســاس  على  سياسي  نــشــاط 
من  العديد  احتفت  »عــرقــي«، 
باسم  الــنــاشــطــة  الــفــعــالــيــات 
باستقبال  األمازيغية  الحركة 
ــرب، هــذا  ــ ــغ ــ روبـــيـــد فـــي امل
يلبس  أن  على  أصــر  األخــيــر 

األمر  وفي  »الــطــوارق«،  لباس 
طيلة  ــر،  األم يهمه  ملن  رسالة 
ــواجــده بــاملــغــرب، وقد  ــدة ت م
األذهان،  إلى  تحركاته  أعادت 
آخــر  زعــيــم  تــحــركــات  مشهد 
مالي،  من  قدم  »الطوارق«  من 
سبق  الذي  الشريف،  أغ  بال 
املخابراتية  التقارير  أهلته  أن 
امللك  طرف  من  استقباله  ليتم 
شهر  خــال  الــســادس،  محمد 
تنقلب  أن  قبل   ،2014 يناير 
الحرب  فرنسا  وتعلن  األمــور، 
وتتحول  مــالــي،  شــمــال  على 
من  املالية  ــطــوارق«  »ال حركة 
ــة إلـــى حــركــة  ــحــرري ــة ت حــرك
أغ  بال  إن  بل  انفصالية)..(، 
امللك  على  سلم  الذي  الشريف 
اليمنى،  باليد  السادس  محمد 
ذهب إلى الجزائر ليوقع بنود 
اتفاق آخر تحت رعاية العسكر 
املواقع  كتبت  وقد  الجزائري، 
جد  موادا  حينها  في  املغربية 
خطيرة في املوضوع بحديثها 
املغربية  املخابرات  هزيمة  عن 

في ملف »الطوارق«)..(.

التنسيق  إن  قائل  يقول  قد 
التي  »الــطــوارق«،  أحــزاب  مع 
انفصالية  أحــزاب  بني  تتوزع 
انفصالية)..(،  غير  وأحــزاب 
قد يخدم القضية الوطنية، لكن 
السهولة،  بتلك  ليست  األمــور 
كتبته  مـــا  ــراءة  ــ قـ يــكــفــي  إذ 
استقبال  تبع  عما  الصحافة 
بال أغ الشريف من طرف امللك 
ما  كتبت  وقد  السادس،  محمد 
يــلــي: ))تــمــكــنــت املــخــابــرات 
إلحاق  من  أخيرا،  الجزائرية 
ياسني  من  بكل  نكراء،  هزيمة 
العماري،  وإلياس  املنصوري 
تسوية  ملف  في  الحربة  رأسا 
فكما  مالي،  شمال  في  النزاع 
أن   »20 »الزنقة  ملوقع  سبق 
حينما  سابق،  وقت  في  انفرد 
كاد إلياس العماري أن يتسبب 
ــي أزمـــة ديــبــلــومــاســيــة بني  ف
حيث  والــربــاط،  مالي  حكومة 
للجدل،  املثير  السياسي  كان 
قد أقدم على استقدام بال أغ 
تحرير  »حركة  زعيم  الشريف 
طرف  مــن  واستقبل  أزواد«، 

امللك محمد السادس، بدون علم 
املركزية،  املالية  السلطات  من 
ليتم حينها تأجيل زيارة امللك 
هو  ها  يومني،  ملدة  مالي  إلى 
تتم  »األزوادي«،  الزعيم  نفس 
املخابرات  طرف  من  استمالته 
ــجــزائــريــة.. وتــقــنــع زعــمــاء  ال
شمال  في  املتحاربة  الحركات 
ــي، وهـــم عــلــى الــتــوالــي:  ــال م
والعباس  الشريف  أغ  ــال  ب
أغ أنتاال وسيدي إبراهيم ولد 
سيداتي، على توقيع ما أصبح 
الــجــزائــر«..((  »بــيــان  يسمى 
)املصدر: موقع »الزنقة 20« / 
 19 عدد  الصحفي«  »األسبوع 
أكبر  تفاصيل   /2014 يونيو 
أكتوبر   11 عدد  األسبوع  في 

.)2018
الشريف  أغ  بـــال  ــن  م ــل  ك
وأدال روبيد، زعيمان من زعماء 
املعلن  الفرق  رغم  »الطوارق«، 
من حيث أن أدال روبيد يسعى 
رايــة  تحت  السلطة  ملمارسة 
مالي  »طوارق«  بينما  النيجر، 
وبغض  لانفصال،  يسعون 

إعداد
سعيد الريحاني

إخبــاري
تحليل

كيف تورط اأخنو�ش وال�سيا�سيون املغاربة يف دعم 

االأحزاب العرقية واالنف�صالية؟

بعد هزمية املخابرات املغربية 

يف ق�صية »طوارق« مايل

قد يقول قائل إن 
التنسيق مع أحزاب 
»الطوارق«، التي 
تتوزع بين أحزاب 
انفصالية وأحزاب 
غير انفصالية)..(، 
قد يخدم القضية 

الوطنية، لكن األمور 
ليست بتلك السهولة، 

إذ يكفي قراءة ما 
كتبته الصحافة عما 
تبع استقبال بالل أغ 
الشريف من طرف 

الملك محمد السادس

أخنوش يحتضن الناشط عصيد يف لقاء سابق
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ــن الـــظـــروف  ــظــر عـ ــن ال
الدموية في كال البلدين 
اإلفريقيني، فإن استقبال 
زعيم حركة ذات ميوالت عرقية 
في  للرئاسة  »ترشحه  بدعوى 
تعني  ال  عملية  وهي  النيجر« 
األمر  ألن  رئيسا  سيصبح  أنه 
بصناعة  النيجر  فــي  ينتهي 
الرئيس)..(،  لخدمة  تحالفات 
يطرح أكثر من عالمة استفهام 
حول غاية السياسيني املغاربة 
الخطير  امللف  في  اللعب  من 
لـــ»الــطــوارق«، وقــد كــان امللك 
في  يــأويــهــم  الــثــانــي  الحسن 

تمارة.
فقد  ــال،  ــثـ املـ ــى ســبــيــل  عــل
روبيد  أدال  حظي  أن  سبق 
طــرف  مــن  خـــاص  باستقبال 
عــزيــز أخــنــوش رئــيــس حزب 
األحرار، وقد وصف السياسي 
درويش  الواحد  عبد  النشيط 
ــذي تـــم على  ــ ــاء ال ــق ــل ــذا ال هـ
»تيميتار« بما  هامش مهرجان 
اآلالف  عشرات  ))وســط  يلي: 
ــات واملــواطــنــني  ــواطــن ــن امل م
جــاؤوا  األعــمــار  مختلف  مــن 
املغرب  مناطق  مختلف  مــن 
الحفل  لحضور  خارجه  ومــن 
الــدورة  لفعاليات  االختتامي 
بساحة  تيميتار  ملهرجان   14
اللقاء  هذا  كان  بأكادير،  األمل 
الجميل بني زعيمني سياسيني 
رئيس  أخنوش،  عزيز  شابني: 
حزب التجمع الوطني لألحرار 
باملغرب، الذي اتخذ له كشعار 
أغراس أغراس، والدكتور أدال 
الحركة  حــزب  رئيس  روبــيــد، 
بالنيجر  للتجديد  الديمقراطية 
الذي يتخذ له كشعار »تارنا«.. 
كان عزيز أخنوش سعيدا وهو 
أدال  الدكتور  أخــاه  يستقبل 
ــد بــحــفــاوة، وســط هــذا  ــي روب
الذي  والثقافي  الفني  الفضاء 
امتألت سماؤه بأغاني مغربية 
بني  تقطعها  أصيلة  وإفريقية 
ــرى شــعــارات  ــ الــفــيــنــة واألخـ
عشرات  بها  يهتف  أمازيغية 
يصرون  الشباب  مــن  اآلالف 
العريقة  الهوية  تأكيد  على 
والــســاحــل:  إفريقيا  لشمال 
إيـــمـــازيـــغـــن إيـــمـــازيـــغـــن(( 
الواحد  عبد  الكاتب  )املصدر: 

درويش: 9 يوليوز 2018(.
يجمع  أن  يمكن  ــذي  الـ ــا  م
وعلى  املــغــاربــة  السياسيني 
الذي  أخــنــوش،  عزيز  رأسهم 
مع  كــبــديــل)..(،  تقديمه  يتم 
ــطــوارق«،  »ال مــن  حركة  زعيم 
تحركاته  ــن  ع الــنــظــر  بــغــض 
الجمعيات  الستمالة  األخيرة 
ــي  ــال ــك ــرادي ال ــشــاط  ــن ال ذات 
سؤال  األمازيغية)..(؟  باسم 
ــطــرح نــفــســه حــتــى إشــعــار  ي
عن  النظر  فبغض  ــر)..(.  ــ آخ
أدائه على رأس وزارة الفالحة 
منصبه  فـــي  مــعــمــر  كـــوزيـــر 
املثبتة  االخـــتـــالالت  ورغــــم 

فــي حــقــه بــتــقــاريــر رســمــيــة، 
األعلى  املجلس  تقرير  آخرها 
للحسابات، بات يطرح النشاط 
الــســيــاســي لــعــزيــز أخــنــوش 
العمل  ــني  ب يــتــراوح  ــذي  ــ وال
ــداخــل والـــخـــارج، عدة  فــي ال
معنى  فما  استفهام..  عالمات 
إلى  الفالحة  وزيــر  يخرج  أن 
أملانيا ليهاجم رئيس الحكومة 
وما  أملانيا)..(؟  من  املغربية 
ــوش  أخــن يـــرعـــى  أن  مــعــنــى 
التجمع  حـــزب  رئــيــس  وهـــو 
في  العضو  لألحرار،  الوطني 
نشاطا  الحكومية،  األغلبية 
سياسيا وثقافيا تحت عنوان: 
ــات  ــحــدي ــت »األمـــازيـــغـــيـــة وال
واملكتسبات«، بينما يستضيف 
عن  ممثلني  الــلــقــاء  ذات  فــي 
ــة ونــاشــطــني  ــي ــرق أحـــــزاب ع
بميوالتهم  معروفني  مدنيني 
أن  معنى  ما  االنفصالية)..(؟ 
يمارس  الذي  أخنوش  يجلس 
داخــل  مــن  السياسي  العمل 
الناشط  جــانــب  إلـــى  اللعبة 
يــمــارس  ــذي  الـ عصيد  أحــمــد 
طــريــقــتــه)..(  على  السياسة 
رسالة  في  التشكيك  خالل  من 
نسب  في  والتشكيك  اإلســالم، 
وما  العلوية؟  الدولة  مؤسس 
معنى أن يرعى رئيس التجمع 
يجمع  لقاء  لألحرار  الوطني 
باحثا من كاتالونيا املحتضنة 
إسبانيا،  عن  االنفصال  لحلم 
وفي نفس الوقت يعقد لقاء مع 
ليبيا،  في  ثــوري  حزب  رئيس 
»ليبو«،  بحزب  األمــر  ويتعلق 
وهــو واحــد من األحــزاب ذات 
ظهرت  والتي  العرقي،  البعد 
في ليبيا بعد إسقاط القدافي؟

ــزب  ــة حــ ــحـ ــفـ ــي صـ ــكـ ــحـ تـ
على  األمـــة(  )ليبيا  »لــيــبــو« 

عن  حديثها  بعد  »الفيسبوك«، 
املشترك  والتنسيق  التعاون 
ــنـــوش)..(: ))بــدعــوة  مــع أخـ
كــريــمــة مـــن رئـــاســـة الــحــزب 
ــزب الــتــجــمــع  ــ )املـــقـــصـــود ح
ــي لـــألحـــرار( شـــارك  ــن ــوط ال
)ليبيا  »لــيــبــو«  حــزب  رئــيــس 
األمة(، األستاذ فتحي نخليفة، 
في  »األمازيغية  حول  بمداخلة 
اللغوية  السياسة  بني  ليبيا 
ليطرح  السياسية«،  واللغة 
الـــســـؤال عــن خــلــفــيــات هــذه 

العرض  ومضامني  املشاركة، 
الذي قدم في حضرة أخنوش.. 
في  مكتوب  هو  كما  والجواب 
صاحبه:  يقول  »ليبو«  صفحة 
دائما  ليست  اللغوية  القضايا 
بحثية   / لسانية  ــاالت  إشــك
في  هي  بل  صرفة،  أكاديمية 
أحيان كثيرة إشكاالت سياسية 
جدية، بل وخطيرة، فلكل نظام 
اللغوية  سياسته  العالم  في 
ــك،  ــذل ــه الــســيــاســيــة ك ــت ــغ ول
التاريخية  ــداث  األحـ وبعض 
املــعــاصــرة خــيــر شــاهــد على 
االستفتاء  تجربة  فما  هـــذا، 
عن  اسكتلندا  استقالل  على 

إال  »الديمقراطية«  بريطانيا 
القضية  حضور  على  نموذج 
قضايا  جــانــب  ــى  إل اللغوية 
سياسية أخرى بامتياز.. اللغة 
تعد  لم  الراهن،  عصرنا  وفي 
وتواصل،  مخاطبة  أداة  فقط 
وال تنحصر أهميتها في كونها 
الصوتي  اللساني/  الــوعــاء 
لثقافة ما أو لتجليات حضارة 
كونها  ــى  إل تتعداها  بــل  مــا، 
االستقاللية  أشكال  من  شكال 

ــة، الــتــي تــتــرتــب  ــي ــات ــوي ــه ال
االستقاللية  بالضرورة  عليها 
الوطنية  والسيادة  السياسية 
تعني  التي  الحديث،  باملفهوم 
بــشــكــل مــبــاشــر الــجــمــاعــات 
من  )املــصــدر:  األفـــراد((  كما 
أمام  نخليفة  فتحي  محاضرة 
إقليم  ببيوكري  أخنوش  عزيز 
األحد  يوم  باها،  أيت  اشتوكة 
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صفحة »ليبو«(.
»االستقاللية اللغوية املؤدية 
السياسية«،  االستقاللية  إلى 
ــه عند  ــوج ــت ال مــلــخــص  هـــي 
من  ــوم  ــدع امل نخليفة  فتحي 
ــز أخـــنـــوش، وقــد  ــزي ــرف ع طـ
لـــ»األســبــوع«  سبق 
ملفا  خصصت  أن 
ــامــال عــن ظــاهــرة  ك
وهو  نخليفة،  فتحي 
باملناسبة صهر وزير 
األوقــــاف املــغــربــي، 
ــق،  ــي ــوف ــت ــد ال ــمـ أحـ
رئيس  أيــضــا  وهـــو 
العاملي  الكونغريس 
املطعون  لألمازيغية، 
قبل  شرعيته)..(،  في 
بعد  فيما  يؤسس  أن 
الحزب  »ليبو«،  حزب 
ــي الــســاحــة  املــثــيــر لــلــجــدل ف
حيث  من  فقط  ليس  الليبية، 
بتلقي  نخليفة  رئيسه  اتهام 
املجلس  ــرف  طـ ــن  م ــوال  ــ األمـ
)املنقلب  االنتقالي  الوطني 
على القذافي(، بل لكونه حزبا 
متهما في تقارير األمم املتحدة 
مهربي  دعــم  على  بالحصول 
))يبقى  حــيــث  املــحــروقــات، 
لفتحي  ــه  وجـ اتــهــام  أخــطــر 
له  وجهته  الــذي  هو  نخليفة، 

األمم املتحدة، بكون حزبه تمكن 
مهربي  دعم  على  الحصول  من 
أسسوا  الذين  الليبي،  البترول 
تجارة عمالقة بناء على التصدير 
غير املشروع للمنتجات النفطية 
املكررة في ليبيا، والذي اعتبره 
التابع  الــخــبــراء  فــريــق  تقرير 
مزدهرا  نشاطا  األمــن،  ملجلس 
املسلحة  الجماعات  منه  تجني 
العابرة  اإلجرامية  والشبكات 
للحدود الوطنية، أرباحا كثيرة، 
محطة   480 من  أكثر  أن  حيث 
توجد  ليبيا  في  موجودة  وقود 
على الورق فقط، و90 في املائة 
من املحطات في املناطق النائية 
تجارية  عــالمــة  أيـــة  تحمل  ال 
ــم  نــفــطــيــة، حــســب تــقــريــر األم
األسبوع  )املصدر:  املتحدة(( 

عدد 11 أكتوبر 2018(.
»الــطــوارق« وورقة  بني ورقــة 
الحركة األمازيغية، وكلها أوراق 
للبلدان،  عابرة  لكونها  خطيرة، 
كل  حسب  مصالحها  وتتغير 
بلد، ينبغي االنتباه إلى صيانة 
الخيار الديمقراطي في املغرب، 
للجميع،  فضاء  بكونه  املتميز 
العرقية  ــزاب  األحــ يــدعــم  فمن 
مــن حيث  يدعم  املــغــرب  خــارج 
يدري أو ال يدري تأسيسها في 
الحركات  يدعم  ومــن  املــغــرب، 
قد  املــغــرب  ــارج  خ االنفصالية 
يجب  لذلك  الداخل،  في  يدعمها 
السياسيني  تــورط  مــن  الــحــذر 
ــزاب  ــ ــة فـــي دعـــم األح ــارب ــغ امل
بدعوى  واالنفصالية  العرقية 
الجيوستراتيجية،  الحسابات 
ــر مــن  ــبـ ــابـــات أكـ ــي حـــسـ ــ وهـ
أن  ويجب  األحـــزاب،  حسابات 
شــؤون  على  للساهرين  تترك 

البالد ككل)..(.
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اأخنو�ش زعيم لوبي املحروقات يف املغرب ي�ضت�ضيف متهما 
بالتالعب يف حمروقات ليبيا

نموذجان من الطوارق: أدال روبيد وبالل أغ الشريف

»االستقاللية اللغوية المؤدية إلى االستقاللية السياسية«، هي 

ملخص التوجه عند فتحي نخليفة المدعوم من طرف عزيز أخنوش، 

وقد سبق لـ»األسبوع« أن خصصت ملفا كامال عن ظاهرة فتحي 

نخليفة، وهو بالمناسبة صهر وزير األوقاف المغربي، أحمد 

التوفيق، وهو أيضا رئيس الكونغريس العالمي لألمازيغية، 

المطعون في شرعيته)..(، قبل أن يؤسس فيما بعد حزب »ليبو«، 

الحزب المثير للجدل في الساحة الليبية



 الرباط. األسبوع 
ــاد  ــحــ ــ ــود حـــــزب االت ــ ــق ــ ي
الشعبية،  للقوات  االشتراكي 
أوســاط  في  انتخابية  حملة 
املقيمة  املــغــربــيــة  الــجــالــيــة 
بــإســبــانــيــا لــصــالــح الــحــزب 
العمالي االشتراكي اإلسباني، 
الحملة  خــضــم  فـــي  وذلــــك 
ــة لــانــتــخــابــات  ــي ــتــخــاب االن
ألوانها،  السابقة  التشريعية 
نونبر   10 يوم  التي ستجرى 
تــوقــيــع امللك  إثـــر  الـــجـــاري، 
 24 ــوم  ي ــســادس،  ال فيليبي 
مرسوم  على  املاضي،  شتنبر 
حل البرملان بغرفتيه )مجلس 
الشيوخ(،  ومجلس  الــنــواب 
والـــدعـــوة إلـــى انــتــخــابــات 

مبكرة.
ودعـــت عــائــشــة الــكــرجــي، 
لاتحاد  اإلقليمية  الكاتبة 
عبر  بإسبانيا  االشــتــراكــي 
»نداء  عنوان:  يحمل  منشور 
يهددنا  خــطــر  مــن  وتــحــذيــر 
ــى الــحــقــوق  ــل بـــاإلجـــهـــاز ع
الجالية  أفــراد  والــحــريــات«، 
بإسبانيا،  املقيمة  املغربية 
إلى التصويت لصالح الحزب 
االشتراكي العمالي اإلسباني، 
»ليست  دعوتها  أن  معتبرة 
مجرد خيار انتخابي، بل هي 
الواجب من أجل حماية  نداء 
واألقليات  املهاجرين  حقوق 
ودياناتهم  أعراقهم  باختاف 
وبما  ولــونــهــم،  وألسنتهم 
ــراد  األف حقوق  حماية  يكفل 
لهم  والــجــمــاعــات ويــضــمــن 

املساواة«.
ــة  ــادي ــي ــق ال ذات  وقـــالـــت 
تبليغ  بعدم  أنــه  االتــحــاديــة، 
ــان من  ــ ــب ــ ــن اإلس ــنـ ــواطـ املـ
ــهــم  ــي ألصــوات ــل مــغــرب أصــ
نتسبب  ــد  »قـ االنتخابية: 

جميعا  يهددنا  قد  خطر  في 
بنهجنا  نـــدري،  ال  حيث  مــن 
ســيــاســة الــصــوت الــفــارغ، 
يتربص  ملن  الفرصة  بتركنا 
بطموحاتنا،  بأحامنا،  بنا، 
أبنائنا  ومستقبل  بمستقبلنا 
على  مــشــددة  الــوطــن«،  بهذا 
أنه »سنكون قد تركنا الفرصة 
بل  يتقوى،  بأن  التوجه  لهذا 
وفي  فينا  ويتحكم  ويحكمنا، 
آبائنا،  ومستقبل  مستقبلنا 
حيث  من  شاركنا  قد  سنكون 
بالصمت  شاركنا  نـــدري،  ال 
بالعزوف  شاركنا  الــعــاجــز، 
واالتكال، شاركنا في دعم املد 
واملحرض  املتطرف  اليميني 

ــــاق  ــى الــعــنــصــريــة وإغ عــل
املد  والجمعيات،  املساجد 
املــعــادي  املــتــطــرف  اليميني 
أساس  على  املواطنة  لحقوق 
العيش  املساواة ومبادئ  قيم 
لقيم  ــادي  ــعـ واملـ ــرك،  ــت ــش امل
االختاف  واحترام  التسامح 
والتعددية  الثقافي  والتنوع 

السياسية«.
الكرجي،  عائشة  واعتبرت 
الجالية  ــراد  أفـ تصويت  أن 
بإسبانيا  املقيمة  املغربية 
االشتراكي  الــحــزب  لفائدة  
»تعبير  بمثابة  هو  العمالي، 
ضد  وتصويتنا  دعمنا  عــن 
والتمييز  الكراهية  أصــوات 

صوت  لصالح  والعنصرية، 
صوت  الشعبية،  الجماهير 
الفئات االجتماعية املسحوقة، 
الحزب ذي التوجه االجتماعي 
وأحامنا،  ملطالبنا  واملساند 
وأضافت  أبنائنا«،  وأحـــام 
لحزب  اإلقــلــيــمــيــة  الــكــاتــبــة 
للقوات  االشتراكي  االتــحــاد 
»رفضا  بإسبانيا:  الشعبية 
والعنصري  التمييزي  للمد 
املــعــادي  اليميني  لــلــحــزب 
ــا ولــحــقــوقــنــا، بل  ــوجــودن ل
لحقوق  املعادي  لنا،  املعادي 
ــات في  ــي ــل املــهــاجــريــن واألق
مجتمع دأب على احترام قيم 

العيش املشترك«.  
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االحتاد اال�صرتاكي يقود حملة انتخابية ل�صالح 
احلزب اال�صرتاكي االإ�صباين

مغاربة العالم
اإيطاليا ت�صف املغرب بال�صريك اجلاد 

عقب لقاء بوريطة مع دي مايو

�صفارة املغرب بجنوب اإفريقيا تطلق موقعا اإلكرتونيا

»«

»«
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 الرباط. األسبوع 
وقع كل من وزير الشؤون 
الخارجية والتعاون اإلفريقي 
بالخارج،  املقيمن  واملغاربة 
ونظيره  بــوريــطــة،  نــاصــر 
مايو،  دي  لويجي  اإليطالي 
الخارجية  ــشــؤون  ال وزيـــر 
الدولي،  والتعاون  اإليطالي 
إعـــانـــا مــشــتــركــا يــؤســس 
لشراكة استراتيجية متعددة 
األبعاد بن املغرب وإيطاليا.

وذكــــــــــــــرت مـــــصـــــادر 
األداة  هذه  أن  دبلوماسية، 
في  التعاون  تعزز  الجديدة 
املجاالت السياسية واألمنية 
والثقافية  ــة  ــصــادي ــت واالق
تؤسس  كما  واإلنــســانــيــة، 
منتظم،  ســيــاســي  لــحــوار 
التشاور  تكثيف  في  وتسهم 
حول جميع املوضوعات ذات 
االهــتــمــام املــشــتــرك، فضا 
العاقات  ستعزز  كونها  عن 
ــة والــتــجــاريــة  ــصــادي ــت االق
واملالية وتمهد الطريق ملزيد 
من التعاون الثاثي األطراف 

في إفريقيا.
بــيــان مشترك  فــي  وجـــاء 
عــقــب اجــتــمــاع الــوزيــريــن، 

الجهود  تحيي  »إيطاليا  أن 
املصداقية  وذات  الــجــديــة 
ــرب في  ــغ ــتــي يــبــذلــهــا امل ال
كإشارة  الــصــحــراء،  قضية 
للحكم  املغربية  املبادرة  إلى 
اإلشادة  هذه  وتأتي  الذاتي، 
فــي أعــقــاب اعــتــمــاد قــرار 
 ،2494 ــم  رق األمـــن  مجلس 
املوائد  صيغة  كــرس  ــذي  ال
ــزم املــغــرب  ــ املــســتــديــرة وأل
ــزائـــر ومــوريــتــانــيــا  والـــجـ
ــو  ــســاري ــي ــول ــب وجــبــهــة ال
وجدية  بنشاط  باالنخراط 
في هذا املسار حتى نهايته«، 
عليه  علقت  الذي  األمر  وهو 
»تشجع  بكونها،  إيطاليا 
مواصلة  على  األطراف  كافة 
التزامها ضمن روح الواقعية 

والتوافق«.
الشراكة  توقيع  أن  يذكر 
ــة مــتــعــددة  ــيــجــي ــرات االســت
ــاد مـــن قــبــل وزيـــر  ــ ــع ــ األب
الشؤون الخارجية والتعاون 
املقيمن  واملغاربة  اإلفريقي 
الخارجية  ووزير  بالخارج، 
اإليطالي،  الدولي  والتعاون 
بالنموذج  ــادة  إشــ تضمن 
امللك  يــقــوده  ــذي  ال املغربي 

محمد السادس.

ــارة  ــف ــســـ ـــ ـــــت ال ــلــقـــ ـــ أطـــ
املـغـربــيـة بـجـنـوب إفـريـقيـا، 
الرسمي  مـوقـعـهـا  مـؤخـرا، 
(www.moroccoembassy.
(co.za، مشيرة إلى أنه »فضاء 
يقدم نافذة على مغرب منفتح 
يسير بخطى حثيثة نحو مزيد 

مـــن الــتــنــمــيــة 
ــدم«،  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ والـ
ــرح  ــ ــ ــت ــ ــ ــق ــ ــ وي
املتاح  املــوقــع، 
ــا بــالــلــغــة  ــي كــل
ــة،  ــزي ــي ــجــل اإلن
قسما مخصصا 
لــــــتــــــاريــــــخ 
الــعــاقــات بن 
املغرب وجنوب 
إفــــريــــقــــيــــا، 
وعـــــــاقـــــــات 
املـــمـــلـــكـــة مــع 
الجنوب  الدول 
ــة  ــ ــي ــ ــق ــ ــري ــ اإلف
التي  األخــــرى 
ــا  ــ ــه ــ ــي ــ ــط ــ ــغ ــ ت
كما  الــســفــارة، 

األنترنيت،  ملستخدمي  يوفر 
ــور، فــضــاء  ــصـ مـــن خـــال الـ
األخبار  أهم  يعرض  إعاميا 
ــة  ــتــصــادي الــســيــاســيــة واالق

ــة والــثــقــافــيــة  ــي ــاع ــم واالجــت
املغربية.

الضوء  آخــر  قسم  ويسلط 
ــاريـــخ الــحــقــيــقــي  ــتـ ــى الـ ــل ع
الوحدة  حول  املفتعل  للنزاع 
حيث  ــمــغــرب،  ــل ل ــة  ــي ــراب ــت ال
حقائق  إيجاد  لــلــزوار  يمكن 

التي  الجهود  تبرز  تاريخية 
االستقال  منذ  املغرب  بذلها 
الترابية،  وحدته  الستكمال 
مفصلة  معلومات  يقدم  كما 

على  الحصول  مسطرة  حول 
للخدمات  وفضاء  التأشيرة، 
ألفــراد  مخصصا  القنصلية 
املقيمة  املــغــربــيــة  الــجــالــيــة 

بجنوب إفريقيا.
العمراني،  يوسف  وأوضح 
ســفــيــر املـــغـــرب فـــي جــنــوب 
أن  إفــريــقــيــا، 
هــــذه املــنــصــة 
تــــهــــدف إلـــى 
وتيسير  تعزيز 
ــل  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ الـ
ــن مــصــالــح  ــ ب
الـــــســـــفـــــارة 
ــف  ــ ــل ــ ــت ــ ــخ ــ وم
ــاء،  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ الـ
تأكيد  ــجــددا  م
الــــــتــــــزامــــــه 
عاقات  بتدعيم 
الـــــتـــــعـــــاون 
بن  والصداقة 
املغرب وجنوب 
إفريقيا، السيما 
ــال  ــ ــ مــــــــن خ
التفاهم  تعزيز 
الــحــوار  وتشجيع  املــتــبــادل 
املفتوح والبناء مع املسؤولن 
ومؤسسات  اإلعــام  ووسائل 
الفكر والرأي واملجتمع املدني.

 الرباط. األسبوع 
أكد مصدر مطلع، أن تحركات كبيرة تجري 

لترتيب  وفرنسا،  املغرب  بن 
املتطوعن  مــئــات  مــشــاركــة 
في  مشاركتهم  أكــدوا  الذين 
مسيرة تلقائية للرد على إهانة 
العلم املغربي في باريس يوم 

10 نونبر الجاري.
في  يشارك  أن  املنتظر  ومن 
عليها  يشرف  التي  املسيرة 

وأطباء  جامعيون  أساتذة  جمعوي،  نسيج 
ومحامون وإعاميون، علما أن الوقفة ستنظم 
وسط العاصمة باريس، حسب ما دعت إليه 
»فيسبوكية«  صــفــحــات  ــدة  عـ

صباح يوم األحد املقبل.
القضائية  السلطات  أن  يذكر 
قد دخلت على خط واقعة إهانة 
العلم املغربي بعدما تقدمت عدة 
ضد  قضائية  بدعاوى  جمعيات 

املتهمن في الواقعة.

مغاربة العامل  يف باري�س يتزعمون مبادرة �صعبية 
للرد على اإحراق العلم املغربي

�صلطات فرن�صا متنع مناق�صة »االإ�صالموفوبيا«
 الرباط. األسبوع

عن  مؤخرا،  الفرنسية  السلطات  أعلنت 
إلغاء تنظيم ندوة تحت عنوان: »كيفية الرد 
إليها  دعت  قد  كانت  اإلساموفوبيا«  على 
الجمعية الثقافية الفرنسية املسلمة في أحد 

مساجد باريس. 
الفرنسية،  باريزيان«  »لو  لصحيفة  ووفقا 
في  مهمة  والندوات  اللقاءات  هذه  مثل  فإن 
للمسلمن طريقة  الفرنسي، وترسم  املجتمع 
آخرون  يرى  حن  في  املواقف،  مع  التعامل 
دينهم،  للدفاع عن  لنصائح،  أنهم في حاجة 

بعيدا عن »اإلساموفوبيا«. 



واألصــل  الظل  يستقيم  لن 
للعاصمة  تكون  ولــن  أعـــوج، 
مصالحها  تــخــدم  مــيــزانــيــة 
ال  والجبايات  املالي  والقانون 
يجعالن من مداخيل االستثمار 
للتجهيز،  رئــيــســيــة  مــــوارد 
تتبنى  املــجــالــس  ومـــادامـــت 
وثيقة مالية »بالية« بدون روح 
والبناء  والتجهيز  االستثمار 
ــد في  ــرشــي ــت والــتــشــيــيــد وال
النفقات بحذف حوالي 90 % 
تخدم  ال  التي  الريع  مواد  من 
املـــوارد  وتنمية  الــربــاطــيــن، 
للدخل  املدرة  اآلليات  بإحداث 
املجالس  فهذه  كثيرة،  وهــي 
»فاسد  وضــع  على  ستحافظ 
امليزانية  لفلسفة  وخــاطــئ« 
ملا  طبيعية  موازنة  هي  التي 

يــؤديــه املــواطــنــون مــن ضرائب 
وللجماعة  للحكومة  ورســـوم 
ظلت  خــدمــات  مــن  ليستفيدوا 
لعقود مقتصرة على األزبال على 
علتها، والطرقات على بشاعتها، 
ــلــى تــقــهــقــرهــا،  واإلنـــــــــارة عـــ
تراخيص  من  اإلدارية  والوثائق 
ــى كــوارثــهــا،  ــل ــم ع ــتــصــامــي ال
أخطائها،  على  املدنية  والحالة 
بفضل  العمومي  امللك  واحتالل 

التدويرات... إلخ، فهل على هذه 
الفضائح املدوية نؤدي من قوت 
االستشفاء  ومصاريف  األوالد 
مبالغ ضخمة كل سنة لصناديق 

الحكومة والجماعة؟
بصفة  تكرر  جماعتنا  وهــذه 
دائمة ومنتظمة في »ميزانيتها«: 
حلوب«،  »بقرة  وهــي  الصيانة 
ــارات  ــيـ ــات وسـ ــرقـ ــة طـ ــان ــي ص
وإنارة  جماعية  وبنايات  وعتاد 
ــي هــذه  ــب ف ــري ــغ ــا، وال ــره ــي وغ

ضمانة  تمنح  ال  أنها  الصيانة، 
الجودة واإلتقان ملدة معينة كما 
أكبر  من  وهــذه  بــه،  معمول  هو 
كل  أنه  بيد  االحتيال«،  »عمليات 
صيانة أو اقتناء يجب أن يكون 
ملدة  مجانا  اإلصـــالح  بضمانة 
األقل عند وقوع أي  سنتن على 

عطب أو مشكل.
موجودة  غير  الضمانة  فهذه 
جماعتنا،  مــعــامــالت  كـــل  فـــي 
ماليير  فــأن  ــاذا؟  مل سألتم  وإذا 

الجيوب..  في  تصب  الصيانة 
تصرف  كلها  فامليزانية  لذلك، 
»عليها«، وهذه هي العرقلة في 
والتجهيز،  والبناء  التشييد 
نفقات  إليها  أضفنا  إذا  أمــا 
موظفيهم  وتعويضات  أجــور 
ــف ســـيـــاراتـــهـــم  ــ ــاري ــصــ ــ وم
وتلفوناتهم، فكان من الطبيعي 
بإنقاذ  الجماعة  تهتم  ال  أن 
السينمائية  القاعات  من  عدد 
القاعة  مثل  عقود  منذ  املقفلة 
الـــفـــريـــدة ســيــنــمــا »زهــــوة« 
ــورة( الــوحــيــدة في  ــصــ ــ )ال
كان  وقد  اليوسفية،  مقاطعة 
من واجب االحتفاظ على كنوز 
لفائدة  شــراؤهــا  املستقبل، 
مؤقتا  وتــحــويــلــهــا  الـــربـــاط 
انتظار  فــي  ثقافية  ألنشطة 
السابع،  الفن  لروح  قريبة  عودة 
في  االستثمار  ملفات  فتح  مــع 
والصناعة  والسياحة  العقار 

والتجارة.
توجد  ال  أنه  نؤكد  أن  ويمكن 
وثيقة  وإنما  للعاصمة،  ميزانية 
وموظفيها،  ملنتخبيها  مالية 
نيابة  بالباقي  تقوم  والشركات 
عـــن الــجــمــاعــة ومــهــنــدســيــهــا، 

ولتحيا ميزانية املنتخبن.

العدد:   1048الخميس  07 نونبر 2019

انتزعها  جـــديـــدة  عــاملــيــة  ــرة  شــه  ❐
وما  املنتخبة،  املجالس  في  »املناضلون« 
بتسجيلها  »السبق«  تحقيق  سوى  عليهم 
ال  حتى  لالبتكارات  الــدولــي  السجل  في 
تضيع »حقوقهم«.. إنها ميزانية »املعاكيز« 
وعلى  الرباطين  جيوب  على  تعتمد  التي 
وجلسات  اجتماعاتها  لتنظيم  الطوارئ 
استثنائية إضافية للتراضي على تمريرها 
بدال من التركيز على االستثمار في املشاريع 
على  واالعتماد  واالقتصادية  السياحية 
العاصمة..  بوضعية  للنهوض  أرباحها 

فميزانية »املعاكيز« هي ميزانية الرباط. 

❐ وفي إطار ميزانية »املعاكيز«، فمن »عكز« 
املنتخبني، أنهم يطمعون حتى في جيوب السياح 
مليون  و200  مليارا  سنة  كل  يدفعون  الذين 
عليهم  املفروض  من  وكــان  الجماعة،  لصندوق 
اقتراح فصل قطاع السياحة عن اختصاص أي 
 - الطبيعي  للجماعات- مكانها  وزارة وإسنادها 
وفرض منصب نائب للرئيس مكلف بها وبالعالقات 
بنفسها  تتولى  أوروبا  بلديات مدن  فكل  الدولية، 
أمور سياحتها ومنها عواصم متوأمة معنا يمكن 
االستفادة من تجاربها الناجحة في هذا املجال. 

 
الفوضى  تستمر  أن  املؤسف  »مــن   ❐
إداريــة  ملحقة  في  واالبــتــزاز  والتسويف 
لحي مرشح في املشروع امللكي لنيل شرف 
اإلداريــة  ملحقته  بينما  الثقافي«،  »الحي 
ينخرها سوء التعامل مع املواطنن، وذلك 
وأجــي«،  بـ»سير  وتعذيبهم  بجرجرتهم 
وسعادة القائد غائب وسعادة نائب رئيسة 
على  والسماسرة  اجتماع  في  املقاطعة 
االجتماع.  ورفع  الغائب  إلحضار  األبواب 
رفع هذا  الدائرة عليهما  الرئيسة ورئيس 
املنكر في بناية من 5 طوابق بشارع سيدي 

محمد بن عبد هلل.

الشهر  أواخــر  في  هلل  عفو  إلى  انتقلت   ❐
املاضي، القاضية الرباطية األستاذة آسية ولعلو، 
واستقامتها  ونزاهتها  بعدلها  اشتهرت  التي 
ومعالجتها  وتفهمها   للمظلومني  ومساندتها 
لقضايا املتقاضني، خصوصا عندما كانت رئيسة 
حتى  استمرت  التي  وهي  االبتدائية،  للمحكمة 
لألبرياء  وملجئا  حقوقية  مناضلة  تقاعدها،  بعد 
هلل  رحمها  مدينتها.  عدالة  سمعة  عن  ومدافعة 

وأسكنها فسيح جناته. 

إلى متى والوثيقة المالية الجماعية تخدم المنتخبين وموظفيهم؟

بني عيد املولد وعيد اال�ستقالل:
 دورة ا�ستثنائية للجماعة

امليزانية هي ملوازنة �سرائب الرباطيني مع ا�ستفادتهم من اخلدمات

حياك اهلل يا مبدعة موكب الشموع: سال الشامخة

15 الرباط يا حسرة

تفرمل  التي  »الكوابح«  سر  مواطن  كل  علم  في  صار 
كل تقدم الصطفاف العاصمة إلى جانب العواصم واملدن 
التي انطلقت معها في الثمانينات والتسعينات من القرن 
الستقبال  البناء  التعاون  من  جسر  لتشييد  املــاضــي، 
الخبرات  وتبادل  التعاون  من  إطار  في  املستقبل  أجيال 
والتجارب في كافة امليادين، اإلدارية والتقنية والسياحية 
واالجتماعية، فارتبطت مع 15 منها باتفاقيات تآخ وتوأمة، 
ووزارة  الداخلية  ووزارة  الوالية  من  عليها  املؤشر  وهي 
املوافقة  بعد  الحكومة  ورئاسة  الخارجية  ووزارة  املالية 
إلجراء  اململكة  عاصمة  خطى  على  الساهر  من  املكتوبة 
التآخي مع عواصم ومدن أجنبية، لحساسية وأهمية هذه 

األخوة التي تفوق في معناها ومغزاها الصداقة.
فأخوة مع إشبيلية عاصمة إقليم األندلس سنة 1985، 
كانت في ذلك الوقت كلها عبارة عن أوراش لوضع ترسانة 
األنفاق  واستعمال  امليترو  كنقل  العمالقة  املشاريع  من 
البرتغال  عاصمة  مع  وأخــوة  السير،  حركات  النسياب 
عبر  النقل  في  تجربتها  نقل  منها  الهدف  وكان  لشبونة، 
ضفاف  على  القناطر  تشييد  في  وتقنياتها  الطرامواي 
الــشــارات  تقنيات  فــي  ونجاحها  والــســواحــل  األوديـــة 
محطة  بواسطة  والجوالن  السير  في  للتحكم  الضوئية 
التي  عمان،  األردنية  العاصمة  مع  وتآخي  أرضية،  تحت 
بلديتها  بمفاجأة   ،1988 الوقت من سنة  ذلك  تفوقت في 
أهمها  التراخيص،  لجميع  الوحيد  الشباك  التي وضعت 
ترخيص البناء واإلصالح والترميم، ويسلم فورا بناء على 
التصميم املقدم واعتمادا على »قرار« الكومبيوتر الذي هو 
املراقب واملالحظ الوحيد لكل التصاميم، وعندنا والحمد 
ووزارة  جماعية  وواليــة  حضرية  ووكالة  ــان  وزارت لـله، 
التصاميم  تتدارس  والتعمير،  املدينة  وسياسة  اإلسكان 

وتفرخ لنا أكبر »الشوهات« املعمارية... إلخ.
ولنصل إلى املوضوع، أي األسباب التي قهقرت الرباط 
تآخت  التي  املدن  كل  السنن  بعشرات  تجاوزتها  بعدما 
التي  وتونس  والقاهرة  وأثينا  إسطنبول  مثل  معها 
وكلها  وغيرها،  ومرسيليا  البحر،  داخــل  أحياء  شيدت 
وصناعية  سياحية  مشاريع  في  االستثمار  على  اعتمدت 
بضريبة  وليس  مدنها،  وتبني  تنجز  وبــه  واقتصادية 
األزبال والذبح والخضر، وقبل هذا وذاك، أرست قوانن 
من  وتسييرها  وماليتها  للجماعات  وتنظيمية  انتخابية 
فالقوانن  عندنا،  أما  لسكانها،  العامة  املصلحة  محبرة 
تشرع وكأنها فقط لخدمة وترضية األحزاب ومنتخبيها، 
اليوم  تعيشها  التي  الفضائح  كل  عن  املسؤولة  وهــي 
انتخابية  قوانن  سن  من  إذن  بد  فال  الجماعات،  جل 
ضرائبه  يؤدي  من  لكل  تتيح  ديمقراطية  بشروط  جديدة 
حرية  ورئيسية،  دائمة  بصفة  يقطنها  التي  املقاطعة  في 
بكناش  فقط  األحـــزاب،  »فيتو«  إجبارية  بــدون  الترشح 
من  بالتنحي  فيه  يتعهد  الناخبن  وبن  بينه  التحمالت 
في ظرف  وعوده  يحقق  لم  أو  هفوة  ارتكب  إذا  االنتداب 
قانونا  ليصبح  الجماعة  قانون  تغيير  كما البد من  سنة، 

خاصا للعاصمة السياسية واإلدارية.

 بقلم: بوشعيب اإلدريسي

فرج،  الحليم  عبد  محمد  األستاذ  من  قيمة  شهادة 
شارك بها في أشغال الندوة العلمية بتاريخ 29 يناير 
2007 تكريما لرمز الوطنية الصادقة والجهاد الخالص، 
القباج، وقد أشاد فيها بالخصال  الجليل  املرحوم عبد 
األستاذ  قاله  ومما  املرحوم،  بها  اشتهر  التي  الحميدة 
فرج: ))إن الجمعية الوطنية لإلحسان ورعاية الطفل، ما 
كانت لتخرج للوجود لوال توفيق من هلل تعالى وعونه 
لهذا الرجل املؤمن بعمل الخير، ذلك أن فكرة تأسيسها 
خطرت بباله رغم وجوده آنذاك في ظروف غير عادية، بل 
في ظرف محزن ومؤلم يوم وفاة زوجته السيدة عائشة 
القباج تغمدها هلل بواسع رحمته، وهذا موقف يستوجب 
كل إكبار وتقدير، فمن النادر أن يفكر اإلنسان في أمر ما 
في مثل هذه الظروف الصعبة، غير أنه بالنسبة للحاج 
عبد الجليل القباج، الذي كان يعتبر عمل الخير عبادة 
ملا بدت له الفكرة كأمر من هلل، شعر بثقلها في حينه، 
كما  »وأحسن  تعالى:  قوله  من  الجمعية  واختار شعار 

أحسن هلل إليك« صدق هلل العظيم(( انتهى.  
وتمعنوا في مبادرة املرحوم الوطني واملحسن والوفي 
لرفيقة العمر.. لم يفكر في ما يفكر فيه ممارسو السياسة 
اآلن، باستعمال اإلحسان مطية في االنتخابات، بل لوجه 
والنضال  الكفاح  معه  تقاسمت  من  ولــروح  تعالى  هلل 

واألبناء.
كتاب  للتاريخ في  الشهادة  فقد دونت هذه  لإلشارة، 
الصادقة  الوطنية  رمز  القباج:  الجليل  عبد  »األستاذ 

والجهاد الخالص«.

الشامخة  ســال  مدينة  ستحتفل  ــام،  أيـ بعد 
بموكب الشموع، التقليد السنوي الذي احتفظت 
عليه الجارة الشمالية للعاصمة والعدوة الثانية 
املشترك،  التاريخ  بها  التي يجمعها  رقراق  ألبي 
عامليا  روحانيا  موسما  أصبح  حتى  به  وارتقت 
يقام قبل عيد املولد النبوي الشريف بيوم واحد، 
احتفاء باملولد العظيم.. وبعده بأسبوع، سنحتفل 
بعيد ميالد اململكة حرة مستقلة كما جرت العادة 

كل 18 نونبر من كل سنة.
عيد ديني مليالد خير البرية سيدنا محمد صلى 
املؤمنن  أمير  حفيده  ويحييه  وسلم،  عليه  هلل 
واألمــداح  القرآنية  العيد  بليلة  الشريف  امللك 
النبوية، ليلة الدعاء واالبتهال والشكر على نعمة 

اإلسالم ونبي الرحمة والتسامح.
أحرف  نقشت  وقــد  لالستقبال،  وطني  وعيد 
تنسى  ال  حتى  الوطنية  األدمــغــة  فــي  كلماته 
التي  وثورتهما  والشعب  الــعــرش  تضحيات 
كلفتهما النفي والسجن واإلعدامات والتخلي عن 
يليق  ما  الــدول  أعظم  له  تخصص  عيد  العرش، 
لتضحيات  واعترافا  تكريما  احتفاالت  من  به 
الراحلن الذين رحلوا لتعيش شعوبهم في جنة 
املغربية،  اململكة  ــدول،  ال هذه  ومن  االستقالل، 

املنظمات  من  اآلالف  ومئات  حزبا   40 من  بأكثر 
منها  والجماعات،  املهنية  والغرف  والجمعيات 
مجالس العاصمة »يا حسرة«، التي كان عليها أن 
تكون قدوة ومثاال في تأطير وتنظيم مهرجانات 
نزايد  ال  - ونحن  لكنها  باملناسبتن،  واحتفاالت 
وقرر  اختار  الكبير،  مجلسنا  أن  بدليل  عليها- 
واستعد وتهيأ لتنظيم دورة استثنائية في الفترة 
بن العيدين، وال نعلم مصيرها وال مفاجآتها، إال 
بأبطال موهوبن في تبادل الشتائم النابية، وفي 
والكراسي  وامليكروفونات  بالقراعي«  »التشيار 
والكؤوس، وكل هذا العتاد ممول من الرباطين.

ــة  واإلداري السياسية  العاصمة  وتــصــوروا.. 
ــوار،  واألنـ والــتــراث  والتنوير  والدبلوماسية 
تتعثر جلسات اجتماعاتها وتتوقف بسبب تهور 
االجتماع في  بالفعل  كان عليهم  منتخبيها، وقد 
دورة استثنائية، لكن للتحضير للعيدين )املولد 
أنقذوا  فرجاء  واالستقالل( الستدراك هفواتهم.. 
العاصمة بقانون خاص يحميها من املتطفلن على 
واستعراض  واألوهام  الكالم  باعة  من  السياسة 
التي عرت حقيقة  الدورات،  العضالت في معظم 
أكفاء،  كمناضلن  لنا  أحزابهم  قدمتهم  منتخبن 

ليتأكد عكس ذلك من خالل عملهم.

أرشيف الرباط

شهادات من الرواد

حديث العاصمة

ومبدعوه  وأبطاله  الفن  ألهرامات  الصورة 
الشاشات  ظهور  قبل  امليكروفونات  وراء  من 
الذين كانوا مرشدين ومؤطرين  التلفزيونية، 
وموجهني وأصحاب رسالة القرب من املواطنني، 
املرحومة  تتوسطهم  مناضلني،  كــانــوا  كما 
عبد  املرحومون  ميينها  وعـلى  رشيد  أمـيــنة 
وحميدو  حكم  ــرزاق  ــ ال وعــبــد  شــقــرون  اهلل 

العربي  املــرحــوم  يسارها  وعلى  مسعود،  بن 
التونسي  وحمادي  عمور  وحمادي  الدغمي، 
الغربي  الفقيه  واملرحوم  عمرهما،  اهلل  أطال 
وهو من عائلة رباطية أصلها من دكالة ساللة 
بعائلة  الغربي  لعائلة  عالقة  وال  الهالليني، 
منطقة  من  تنحدر  التي  التطوانية  أغربي 

تسمى »الغرب« بجنوب البرتغال.

القوانني 
االنتخابية

 ل�سعادة االأحزاب!

أسرار العاصمة



العقار،  مافيات  بعض  تقدم 
التي تتخذ من الجماعة الترابية 
لــهــا، على سلب  لــو مــقــرا  لـــواد 
واالستيالء  املواطنني  أراضـــي 
بينها  من  الطرق  بشتى  عليها 
العقود العرفية التي تتم املصادقة 
الترابية  الجماعة  خــارج  عليها 
قديمة  بتواريخ  تسجيلها  ويتم 
الصيغة  على  الحصول  أجل  من 
القانونية لالستيالء على أراضي 
املــواطــنــني، خــصــوصــا الــذيــن 
يتواجدون خارج تراب الجماعة.

املنظمة  العصابة  هذه  أن  كما 
في مجال االستيالء على أراضي 
بالجماعة  ســـواء  ــني،  ــن ــواط امل
هذه  تعمد  بغيرها،  أو  املذكورة 
وأخبار  أكاذيب  نشر  إلى  األيــام 
ــرأي  ال أجــل تضليل  مــن  زائــفــة 
الشمال  بــمــدن  ســـواء  الـــعـــام، 
املغربي أو الرأي العام الوطني، 
التواصل  منصة  تحولت  حيث 
للعديد  محطة  إلــى  االجتماعي 
من اإلشاعات، فيما اكتفت بعض 
مافيات العقارات بتسخير بعض 

يبيعون  الــذيــن  املنطقة  ســكــان 
وذلك  عرفية،  بعقود  أراضيهم 
الجماعة  ضد  شكايات  بتقديم 
هذا  توقيف  على  أقــدمــت  التي 
حيث  املشبوه،  البيع  من  النوع 
أرضية  قطعة  بيع  ــادة  إعـ تتم 
ألشــخــاص  ثـــالثـــة  أو  مـــرتـــني 
من  الجماعة  وخـــارج  متفرقني 
ما  ــذا  وه عليهم،  النصب  أجــل 
سدا  لتقف  الجماعة  لــه  فطنت 
التالعبات،  هذه  كل  أمام  منيعا 
لسماسرة  يرق  لم  األمر  أن  غير 

وأباطرة العقارات الذين يريدون 
الغير  أراضـــي  على  االســتــيــالء 
التي تسيل لعاب مافيا اإلسمنت، 
نظرا ملوقعها االستراتيجي املطل 

على البحر األبيض املتوسط.
الجهوية،  الكتابة  وتعتزم   
واد  رئيس جماعة  إليها  املنتمي 
تطوان،  إقليم  عن  وبرملاني  لو 
اللجوء للقضاء من أجل وقف ما 
التي  التشهيرية«  »الحملة  سماه 
تسيء لرئيس الجماعة كشخص 

قبل أن يكون سياسيا.

 نور الدين هراوي
مطلعة  جــد  مــصــادر  كشفت 
سطات،  إقليم  عمالة  داخــل  من 
تهدد  باتت  بالجملة  فضائع  أن 
من  مجموعة  ومحاسبة  بإقالة 
تدبير  على  والساهرين  املكلفني 
ملفات مشاريع املبادرة الوطنية 
على  خاصة  البشرية،  للتنمية 
مستوى قسم العمل االجتماعي، 
عن  املــســؤولــون  أضــحــى  حيث 
بتقديم  مطالبني  الــقــســم  هـــذا 
أبو  اإلقليم  لعامل  مقنعة  أجوبة 
التبريرات  بــدل  إبــراهــيــم،  زيــد 
شعر  بعدما  خاصة  الــجــاهــزة، 
جمعيات  ممثلي  مــن  الــعــديــد 
املجتمع املدني باإلقليم وباملدينة 
ــن الــغــن  بـــاألخـــص، بـــنـــوع مـ
وتهميشهم  والحكرة  والتذمر 
مختلف  حضور  من  وإقصائهم 
باملبادرة  الخاصة  االجتماعات 
والتي لألسف الشديد، أصبحت 
تــمــر »حــســي مــســي«، آخــرهــا 
بالعمالة  املــنــعــقــد  ــاع  ــم االجــت
الجيل  انطالق  أجل  من  مؤخرا 
الــثــالــث مــن مــشــاريــع املــبــادرة 
املسطرة، بدون تعليل إداري كما 
جاء في اإلصالح اإلداري للمرفق 

املعنية  الجهات  واكتفاء  العام، 
لرؤساء  مكثف  حضور  بدعوة 
املقاوالت  وأصحاب  الجماعات 
الذاتية ورؤساء جمعيات موالية 
ألحزاب سياسية من أجل اقتسام 
كعكة ميزانية هذا الورش امللكي 
خصيصا  ــاء  جـ الـــذي  الــكــبــيــر 
ــة الــفــقــر والــهــشــاشــة،  ملــحــارب

ليتحول لوجهات أخرى)..(.
وفي هذا السياق، اتهم العديد 

مـــن الــجــمــعــويــني الــغــاضــبــني 
الحيف  بممارسة  اإلقليم،  عمالة 
العديد  تجاه  املتكرر  واإلقصاء 
التي  النشيطة  الجمعيات  من 
وأفــرد   2011 دستور  أنصفها 
البنود والحقوق  العديد من  لها 
كــقــوة اقــتــراحــيــة وفــاعــلــة من 
ــحــث عن  ــب ــاون وال ــع ــت أجـــل ال
وتوفير  للدخل،  مــدرة  مشاريع 
املواطنني،  لفائدة  الشغل  فرص 

املبادرة  ميزانية  أغلب  لتتحول 
جماعات  لفائدة  املدرسي  للنقل 
وهي  الخاصة  ميزانيتها  لها 
ــادرة  ــب ــوال امل ــ ــي غــنــى عــن أم ف
لفائدة  وأيضا  الفقراء،  وأمــوال 
مــقــاوالت ذاتــيــة مــوجــودة على 
تهميش  ليستمر  فقط،  الـــورق 
الــفــقــراء وبــالــتــالــي، الــرفــع من 
ــة فـــي صــفــوف  ــبــطــال نــســبــة ال
من  وإقصائهم  العاطل  الشباب 
زمــام  فــي  متحكم  لــوبــي  طــرف 
املبادرة وإقصاء معظم املشاريع 
النشيطة  للجمعيات  التنموية 
بدون تبرير، حيث الزالت مصالح 
بها  و»يسكن«  يتوطن  املــبــادرة 
لسنوات  وموظفون  مسؤولون 
من  العديد  اعتبرتهم  طويلة، 
القديم  الحرس  من  الجمعيات 
املصلحة  ــذه  ــه ب ــن  ــدي ــخــال وال
الحيوية التي أدخلوها في أزمة 
يحاول  أن  دون  الزجاجة  عنق 
املتعاقبني،  العمال  أو  عامل،  أي 
بكفاءات  وتغييرهم  زحزحتهم 
العامة  املصلحة  تخدم  إداريـــة 
وتطبق  الــتــنــمــوي  ــمــوذج  ــن وال
الــخــطــابــات  فلسفة  مــضــامــني 

امللكية.
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جمعيات تف�سح ريع املبادرة الوطنية للتنمية الب�سرية ب�سطات

إعداد: زهير البوحاطي

عيـن على الشمال

مختصرات شمالية
■ املتفجرات املستعملة في استخراج الحجارة من 
لعمالة  التابعة  عليني  بجماعة  بوجميل  دوار  مقالع 
من  حالة  املاضي  األسبوع  خلفت  الفنيدق،  ـ  املضيق 
الهلع والخوف واإلصابات في صفوف سكان املنطقة 
الذين دخلت الحجارة إلى قلب منازلهم، حيث أصابت 

رجال مسنا على مستوى الرأس.
ورغم العشرات من الوقفات االحتجاجية التي تندد 
هو  الذي  عليني  مقلع  بها  يشتغل  التي  بالعشوائية 
في توسع مستمر دون التزام باملساحة املسموح بها، 
إال أن ذلك لم يحرك أي جهة من أجل فتح تحقيق في 

املوضوع وضمان سالمة ساكنة املنطقة.

■ احتج العشرات من التلميذات والتالميذ بالقسم الداخلي 
عمالة  الجبهة  قيادة  عياض«  »القاضي  التأهيلية  للثانوية 
من  لهم  املقدمة  الوجبات  على  املاضي،  األسبوع  شفشاون، 
يقول  حيث  املؤسسة،  هذه  مطعم  على  املشرفة  الجهة  طرف 
هؤالء بوجود الديدان في الوجبات املقدمة لهم، وكذلك الطريقة 
الشروط  مراعاة  دون  الطعام  طهي  بها  يتم  التي  العشوائية 
الطعام  جودة  تحسني  يتم  لم  ما  إذا  أنه  وأضافوا  الصحية، 
اعتصام  في  سيدخلون  فإنهم  ونظافته،  سالمته  من  والتأكد 
مفتوح، حتى يتم فتح تحقيق في املوضوع ومعاقبة املسؤولني 

عن هذا التقصير.

■ »سقاية« املياه تكلف جماعة بني سلمان التابعة 
أنها  رغم  سنتيم  ماليني   7 حوالي  شفشاون،  لعمالة 
سكان  من  العشرات  أخــرج  مما  املــاء،  على  تتوفر  ال 
مطالبني  لالحتجاج،  الجماعة  بنفس  إمــولــة  دوار 
الصفقة  هذه  منح  في  تحقيق  بفتح  اإلقليم  عامل  من 
إلحدى املقاوالت املقربة من مسؤول بالجماعة، كما قام 
املقاول بتدمير »عني« كانت الساكنة تجلب منها املياه 

الصالحة للشرب.

■ في إطار مشاكل الحدود بني املدينتني املحتلتني وباقي 
التابع  االقتصادية  الشؤون  قسم  رئيس  أعلن  املغرب،  تراب 
لجهاز الحرس املدني بإسبانيا، أنه بصدد اقتناء سيارتني من 
ومتطور،  ذكية  جد  حرارية  بكاميرات  مزودتني   ،4 × 4 نوع 
الستخدامهما بكل من سبتة ومليلية من أجل مراقبة الحدود، 
وزارة  موافقة  بعد  الرسمية  بالجريدة  اإلعالن  نشر  تم  حيث 

الداخلية على هذا املشروع الحدودي بني املغرب وإسبانيا.

سطات

حرب طاحنة بني مافيا العقار وجمل�س جماعة واد لو

املواطنني،  من  العديد  تساءل 
أشغال  اختتام  حضروا  الذين 
أكتوبر  لشهر  العادية  ــدورة  الـ
للفنيدق  الــتــرابــيــة  للجماعة 
التي  املضيق،  لعمالة  التابعة 
ــة على  ــصــادق تــمــت خــاللــهــا امل
بينها  من  النقط،  من  مجموعة 
 ،2020 لسنة  الجماعة  ميزانية 
املتعلقة  الجدولة  دراســة  وكذلك 
الجزء   / االعــتــمــادات  بتحويل 
)تتساءل(  امليزانية،  من  الثاني 
تنمية  ــي  ف الــجــمــاعــة  دور  عــن 
برامج  أي  غياب  في ظل  املنطقة 
قد تساهم في النهوض بوضعية 
ميزانية  انــتــهــاء  رغـــم  املــديــنــة 
تر  لم  والتي  املاضية  السنوات 
أو  مشاريع  أيــة  الساكنة  منها 
برامج تنموية تعود على املنطقة 

بالنفع.
ومـــن بــني الــنــقــط الــتــي تمت 
ــا، إيـــجـــار مــرفــق  ــه ــشــت ــاق ــن م
تحولت  التي  الطرقية  املحطة 
السلع  لتخزين  مستودع  ــى  إل
املحتلة،  مدينة سبتة  املهربة من 
صالحة  تعد  لم  فهي  وبالتالي، 
ــاروا  ــن صــ ــذيـ لــلــمــســافــريــن الـ
»الخطافة«  عبر  التنقل  يفضلون 

عوض الذهاب لهذه املحطة التي 
طرف  مــن  للمراقبة  تخضع  ال 
الجماعة وال من السلطة الوصية.
ورغم أن معظم األحياء بمدينة 
الفنيدق تعاني من أبسط شروط 
البنية  ــا  رأســه عــلــى  التنمية 
الجماعة  فضلت  فقد  التحتية، 
على  الــدورة  نفس  في  املصادقة 
مشروع  بإنجاز  تتعلق  اتفاقية 
الطلق  ــهــواء  ــال ب مــســرح  بــنــاء 

وإقامة  »الريفيني«،  بكورنيش 
للترفيه  مخصصة  فـــضـــاءات 
على  املصادقة  وكذا  والرياضة، 
الجمعية  لفائدة  الدعم  توزيع 
ــع ســيــاســة  الــتــي تــتــمــاشــى مـ
التهميش املفروضة على األحياء 
تشويهها  تم  التي  املدينة  داخل 
يزحف  الذي  العشوائي  بالبناء 
الجبال وغطى مجاري  نحو قمم 
انفرادية  رخص  ومنح  ــة،  األودي

السياسيني  من  املقربني  لبعض 
داخل املجلس.

أن  ــم  ورغ السياق،  نفس  فــي 
بالفنيدق  اللحوم  نقل  وســائــل 
الصحية  الــشــروط  فيها  تنعدم 
بطريقة  تنقل  حيث  بها  املعمول 
لشروط  وغير خاضعة  عشوائية 
بها  املعمول  الصحية  السالمة 
تأجيل  تم  فقد  ودولــيــا،  وطنيا 
النقطتني املتعلقتني بمنح امتياز 
في  اللحوم  بنقل  التكفل  صفقة 
سيفوز  الــذي  املحظوظ  انتظار 
املحطة  مرفق  إيجار  وكذلك  بها، 
الطرقية ملن يستحقه من املقربني.
ــرب الـــعـــديـــد مــن  ــ ــغ ــ ــت واســ
رئيس  الستعمال  الــحــاضــريــن 
أثناء  األذن  لسماعة  الجماعة 
باقي  طــرف  من  الـــدورة  أشغال 
ــم ال  ــه ــأن أعـــضـــاء املــجــلــس وك
يتكلمون لغته، أو أنه يريد تمرير 

رسالة معينة ملن يعنيهم األمر. 
من  الفنيدق  ساكنة  وتطالب 
واملعنية،  املــســؤولــة  الــجــهــات 
رفع  أجل  من  العاجل،  بالتدخل 
املفروض  والتهميش  اإلقــصــاء 
ــرف املــجــلــس  ــ ــن طـ ــ ــهــم م ــي عــل

الجماعي.

رئي�س جماعة الفنيدق ي�ستعمل �سماعة االأذن وال ي�سمع؟

خريبكة 

تفكيك ع�سابة تتاجر يف املخدرات 
وتزوير �سفائح ال�سيارات

  سعيد الهوداني
التابعة للشرطة القضائية  تمكنت فرقة املخدرات 
بخريبكة، من تفكيك شبكة لترويج املخدرات الصلبة 
املعدنية  والصفائح  ــة  ــ اإلداري الــوثــائــق  وتــزويــر 
املبحوث  على  بالقبض  وذلك  املسروقة،  للسيارات 
عنه )ك( بسبب املتاجرة في املخدرات من نوع املواد 

الصلبة. 
تم  التي  العصابة  فإن  موثوقة،  مصادر  وحسب 
ترويج  في  تنشط  عناصرها،  جميع  على  القبض 
خنيفرة،  مالل  بني  جهة  داخــل  الصلبة  املخدرات 
األحداث  فرقة  بني  املشتركة  الفرقة  رصد  بعد  وذلك 
وفرقة محاربة املخدرات لتحركات املتهم العقل املدبر 
صغيرة  أجرة  سيارة  يستعمل  كان  الذي  للعصابة 
غير  األنظار،  عن  بعيدا  ليبقى  بضاعته  ترويج  في 
وإخضاعه  مباغثته  بعد  بالفشل  بــاءت  خطته  أن 
من  كيلوغراما   20 حجز  إلى  أدى  الــذي  للتفتيش 
من  وسكني  إلكتروني  وميزان  الصلبة  املــخــدرات 

الحجم الكبير.
وبعد التحقيق مع املتهم الرئيسي، تبني أن سيارته 
أنظار  عن  بعيدا  زم  وادي  بمدينة  يبقيها  الخاصة 
مزورة  صفائح  على  بها  عثروا  الذين  األمن  رجال 

تحمل أرقاما ملدن مختلفة وصفائح لدول أجنبية.
الذين  و)ي(  )ر(  املتهمني  على  القبض  تم  كما 
أحيلوا جميعا على النيابة العامة بابتدائية خريبكة 

لتقول كلمتها في النازلة.

نموذج حي لنهب أموال املبادرة الوطنية للتنمية البشرية 
دون القضاء على مظاهر الفقر 
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 شجيع محمد
ــن املــجــلــس األعــلــى  حــلــت لــجــنــة م
الترابية  بالجماعة  مؤخرا  للحسابات 
خنيفرة،  إلقليم  التابعة  أزكزا  ألكلمام 
التي  الخروقات  بالعديد من  بعد علمه 
ــؤون هــذه  شــابــت ســيــاســة تــدبــيــر شـ
األعلى  للمجلس  سبق  كما  الجماعة، 
للحسابات أن أشار في تقريره املرفوع 

إلى امللك برسم سنة 2018.
وأحــــرج تــقــريــر جــطــو واملــحــكــمــة 
بخصوص  اإلقليم  عمالة  الدستورية 
أزكزا بخصوص  أگلمام  رئيس جماعة 
التقرير  أعــاد  حيث  التنافي،  حــالــة 
ــى واجــهــة  ــر ملــجــلــس جــطــو إلـ ــي األخ
النقائص  بخنيفرة،  السياسي  املشهد 
جمع  وتشوب  تعتري  التي  القانونية 
رئاسة  بني  عالوي،  حسن  االستقاللي 
ــاســة  ــة ورئ ــروي ــق ــمــام ال جــمــاعــة أكــل
ــلـــس«،  ــجــمــاعــات »األطـ مــجــمــوعــة ال
قفص  في  عمالة خنيفرة  بذلك  واضعا 
املفهوم  غير  تماطلها  بسبب  االتهام 
حق  فــي  الــعــزل  مسطرة  مباشرة  فــي 

الرئيس املذكور.
فبعد أزيد من ثالث سنوات على ظفر 
حسن عالوي بمنصب رئيس املجموعة، 
الزالت عمالة خنيفرة مترددة ومفتقدة 
أمام  بطعن  للتقدم  الكافية  للشجاعة 

جمع  شــرعــيــة  فــي  اإلداري  الــقــضــاء 
أكلمام  جماعة  رئاستي  بــني  الــرجــل 
لكون  »األطلس«،  الجماعات  ومجموعة 
حسب  املحظور،  دائرة  في  أدخله  ذلك 
جمع  أن  على  يؤكد  قانوني  اجتهاد 
عالوي بني الرئاستني، يضعه في حالة 
من   144 املادة  إلى  استنادا  التنافي، 
القانون التنظيمي املتعلق بالجماعات 
واملقاطعات، التي تؤكد على أن رئيس 
نفس  يــمــارس  الــجــمــاعــات  مجموعة 
مجلس  لرئيس  املخولة  الصالحيات 
 145 املــادة  إليها  تنضاف  الجماعة، 
أنه  التي تنص على  القانون  من نفس 
ما  الجماعات  مجموعة  على  يسري 
الترابية  الجماعات  باقي  على  يسري 
املنتخبة سواء كانت محلية أو جهوية.
الجماعة  تضعا  لم  املادتان  هاتان 
على  »األطــلــس«  جماعات  ومجموعة 
قدم املساواة أمام املسؤولية القانونية 
ــك لــرئــيــس  ــذل ــط، بـــل اعــتــرفــتــا ك ــق ف
املجموعة بوضع قانوني مواز لرئيس 
بالصرف  آمرين  باعتبارهما  الجماعة، 
بوضعية  معا  تحظيان  بمؤسستني 
ال  وبــالــتــالــي  املــعــنــويــة،  الشخصية 
يمكن الجمع بني رئاستيهما من طرف 
أنــه  يعني  ذلـــك  ألن  ــد،  واحــ شــخــص 

يصبح آمرا بالصرف فيهما معا.
االلتباس واالرتباك الذي يتسبب فيه 

جمع فرد ما برئاسة جماعة ومجموعة 
األعلى  املجلس  عنه  كشف  للجماعات، 
عــالوي،  حسن  حالة  فــي  للحسابات 
األخير  تقريره  في  املجلس  حيث وقف 
على أن جماعة أكلمام أزكزا ومجموعة 
لتهيئة  تدخلتا  »األطــلــس«  جماعات 
أي  غياب  في  القروية  املسالك  نفس 
األشــغــال  تميز  ــائــق  وث أو  مــحــاضــر 
ذات  كشف  كما  طرفيهما،  من  املنجزة 
املجموعة  آلــيــات  »تسخير  التقرير 
بشكل متكرر في تهيئة مسالك الجماعة 
إطار  في  اقتناؤه  تم  بوقود  وتزويدها 
امليزانية الجماعية، دون تحديد أسماء 
وطبيعة  بــاألشــغــال  املعنية  املسالك 
باإلضافة  وكمياتها«،  املنجزة  األعمال 
العرضيني  ــوان  ــ األعـ »تــكــلــيــف  ــى  إلـ
الجماعة  طرف  من  تشغيلهم  تم  الذين 
وباألعمال  املجموعة  آليات  بسياقة 
توثيق  دون  املسالك  بتهيئة  املتعلقة 
من  املنجزة  تلك  عن  وفصلها  أعمالهم 
الصفقات«،  أصحاب  املقاولني  طــرف 
اختلطت  عالوي  الرئيس  أن  يعني  ما 
رجال  بني  يميز  يعد  ولم  األمــور  عليه 
الــجــمــاعــة ورجـــال املــجــمــوعــة، وبــني 
عليه  اختلطت  كما  الجماعة،  معدات 
الوثائق واملحاضر وامليزانيتني، وبني 
مصالح  ضــاعــت  وذاك،  الخلط  ــذا  ه

البالد والعباد.

خنيفرة

املجل�س الأعلى للح�سابات يثري حالة التنايف عند 

رئي�س جماعة اأكلمام اأزكزا

17 كواليس جهوية

إنزكان 

تكوين التالميذ من طرف
 الأمن الوطني

 بوطيب الفياللي 
واملديرية  الوطنية  التربية  وزارة  بني  املبرمة  االتفاقية  إطــار  في 
العامة لألمن الوطني، حلت الخلية األمنية املكلفة بالتأطير والتوعية 
على مستوى جماعة إنزكان، بمدرسة املغرب العربي التابعة للمديرية 
تحسيسي  نشاط  تقديم  قصد  ــك  وذل ملول،  آيــت  إلنــزكــان  اإلقليمية 
املتعلمات  لفائدة  املدرسي  بالوسط  التحسيسية  الحملة  ضمن  يدخل 
خولة  الشرطة  ومفتشة  أورحو  سمير  الضابط  طرف  من  واملتعلمني، 

الوهابي، التابعني ألمن إنزكان.
األول  هم  اثنني،  مجالني  إلى  سمير  الضابط  قسمه  الــذي  النشاط 
وغيرها،  املؤسسة  داخل  العامة  املمتلكات  على  الحفاظ  موضوع  منه 

املمتلكات  هـــذه  ــالء  إيـ وضــــرورة 
واهتمام،  عناية  مــن  تستحقه  مــا 
لخدمتنا  أقيمت  وأنها  خصوصا 
وتسهيل ولوجنا، مقدما كمثال على 
للمؤسسة،  الجميل  الفضاء  ذلــك، 
لينتقل املحاضر بعد ذلك، مستعينا 
والرقمية،  اإللكترونية  باألجهزة 
ضرورة  إلى  الحاضرين  تنبيه  إلى 
له  يتعرض  مــا  بــخــطــورة  الــوعــي 
األطفال الراجلون خالل تعاملهم مع 
ضرورة  إلى  إياهم  منبها  الطريق، 
االلتزام باملمارسات اإليجابية تجنبا 
للخطر أمام السيارات وغيرها، مع 
السليم  االستعمال  على  التركيز 
لألرصفة واملمرات، لتنتهي املرحلة 
إلى  باالستماع  النشاط  من  األولى 

أسئلة املتعلمني بخصوص ما استشكل لديهم من أمور حولها أجاب 
عنها الضابط سمير أورحو بكل وضوح.

فكيكأيت أورير

طاطا

مواطنون من فكيك ال�سوق الأ�سبوعي.. الدجاجة التي تبي�س ذهبا دون فائدة
يلتم�سون تدخل 
مفت�سية الداخلية

اعتداء �سنيع على اأ�ستاذ
 من طرف تلميذ يف طاطا

انتهاك حرمة الأموات والأحياء يف ال�سويرة

  السعيد لمكعالل
أورير،  أيت  ملدينة  األسبوعي  السوق  يعتبر 
حيث  مــن  آسفي  مــراكــش  بجهة  ســوق  أكبر 
معامالت  من  ينتجه  ما  حيث  ومــن  املساحة 
ألنشطته  ونــظــرا  ومتنوعة،  هــامــة  تــجــاريــة 
يعتبر  فإنه  واملــوســعــة،  املــتــعــددة  التجارية 
الوجهة املفضلة لسكان جميع املداشر والقرى 
املدينة وبعض  إلى سكان  إضافة  به،  املحيطة 
املدن املجاورة كمراكش وهو األمر الذي يجعل 
التجاري  النسيج  تحريك  في  محوريا  دوره 
املالي  الوعاء  في  مهمة  ألموال  لضخه  املحلي 
من  للعديد  كرائه  عن  فضال  البلدي،  للمجلس 

أو  بقلبه  املتواجدة  والدكاكني  الشعبية  املقاهي 
وبالرغم  لكن  ورزازات..  مراكش  طريق  بواجهة 
من مالية هذا السوق األسبوعي وتعدد منابعها، 
يخصصون  ال  شؤونه  تدبير  عن  املسؤولني  فإن 
ولو الجزء اليسير من هاته املداخيل للتحسني من 
أدائه واالرتقاء بمرافقه وخدماته حتى يتمكن من 

الوصول إلى املستوى املرجو من طرف زبنائه.
التهميش وعدم االكتراث ألهمية السوق املالية 
واالجتماعية، تجاوز هذا الحد بكثير، فإلى جانب 
فقدانه للهيكلة والتنظيم، فإن بعض املعروضات، 

خاصة املواد االستهالكية رغم تقادمها وفقدانها 
للصالحية يتم عرضها للبيع بأثمنة بخسة وعن 
طريق الدعاية لها بمكبر الصوت، وهو ما يهدد 

صحة املواطنني وبشكل رسمي.
ــد املــواطــنــني  ــول أحـ ــق ــذا اإلطـــــار، ي ــي هـ وفـ
لـ»األسبوع«: »اشتريت من السوق األخير 1 كلغ 
بعد طبخه أصبح  لكن  دراهم،   8 بـ  الحمص  من 
نماذج  بني  من  نموذجا  هذا  ويبقى  كالجلمود«، 
صارخة ملواد تعرض بهذا السوق ال يسمح املجال 
مثل  وتزجر  تردع  لجان  غياب  ظل  في  لبسطها، 

هذه التالعبات واستغفال املواطنني.

أما ما يعرفه سوق اللحوم الحمراء، فحدث 
مجزرة  في  تتم  الذبح  عملية  أن  إذ  حرج،  وال 
ناهيك  والسالمة،  الصحة  شروط  فيها  تغيب 
عن ذبح بعض البهائم التي تكون في وضعية 
سوق  على  يسري  األمــر  ونفس  طبيعية،  غير 
في  تعرض  فهي  واألسماك،  البيضاء  اللحوم 
النظافة، وال يسلم  وضعية تغيب فيها شروط 
من هذه التجاوزات التي استفحلت سوى سوق 
تطرح  والفواكه  الخضار  فوحدها  الخضار، 
نحو  تتدرج  وبأثمنة  عادية  ظروف  في  للبيع 
االنخفاض حسب التسلسل الزمني ألن أسعار 

ما بعد الزوال ليست هي أسعار الصباح.
وحفاظا على أهمية السوق ودوره االقتصادي 
إلى  خلص  للرأي  استطالعا  فإن  واالجتماعي، 
ضرورة إيالء هذا السوق العناية القصوى، وذلك 
بإعادة هيكلته وتأهيله من جديد، وتوفير شروط 
ومرافقه،  أجنحته  جميع  في  والنظافة  الوقاية 
مسؤولة  للجان  آلخــر  حني  من  ولــو  وإخضاعه 
تحد على األقل من بعض التالعبات والتجاوزات، 
املواطنني،  جميع  وسالمة  صحة  على  حفاظا 
خزينة  فــي  مهمة  ــواال  أمـ يضخ  وأنـــه  السيما 
الهيأة املنتخبة، بدل غض الطرف والتعامل معه 

كالدجاجة التي تبيض ذهبا.

  األسبوع
بقيادة  أزار  قصـر  سكان  طالب 
بإقليم  بوعرفة  عمالة  تجيت  بني 
من  جماعي  عضو  بتجريد  فكيك، 
 21 للمادة  طبقا  التمثيلية  صفته 
الجماعي، ويستند هذا  امليثاق  من 
املطلب، حسب عريضة موجهة إلى 
املستشار  إلى كون  الداخلية،  وزير 
الشطط  يمارس  املذكور  الجماعي 
ويرتكب  جماعته،  سكان  حق  في 
للمقتضيات  ــرة  ســاف »خـــروقـــات 
الــقــانــونــيــة والــحــقــوقــيــة فــي حق 
الساكنة منذ انتخابه«، مضيفة أنه 
الجماعية  الساللة  ملك  ترامى على 
أراضيها  في  ويتاجر  الــدوار  لهذا 
أقــدم  كما  األبنية،  عليها  ويشيد 
على تخريب معالم ممر طرقي على 
عبور  عملية  يسهل  جبلي  مرتفع 
السكان ودوابهم صوب ينبوع املياه 
)الساقية( ومزارعهم أمام استنكار 
رقيب،  وال  حسيب  بــدون  الجميع 
السلطات  من  ومسمع  مرأى  وأمام 
صفته  مستغال  واإلقليمية،  املحلية 
التمثيلية وعالقة املصاهرة برئيس 

املجلس القروي لبني تجيت.
حقوق  ذوي  أن  الشكاية  وتفيد 
الجماعة الساللية لقصر أزار سبق 
الشكايات  من  مجموعة  رفعوا   أن 
إلى مختلف املستويات من سلطات 
تلك  جانب  إلــى  الترابية،  اإلدارة 
أراضــي  نائب  طــرف  من  املرفوعة 
الجموع في شأن الترامي على ملك 
الجماعة الساللية لهذا الدوار، غير 
أنه ال مجيب ملطالبهم برفع الضرر.. 
املفتشية  يطالبون  فإنهم  وعليه، 
بإيفاد  الترابية  لـــإدارة  العامة 
الداخلية  وزارة  من  مركزية  لجان 
ــد  لــتــشــخــيــص الـــوضـــع وتــحــدي

املسؤليات.

  فضيلي عمي
البدنية  التربية  ملادة  أستاذ  تعرض 
ــنــصــور«  بــالــثــانــويــة الــتــأهــيــلــيــة »امل
طاطا،  بإقليم  آلقا  الحضرية  بالجماعة 
تلميذ  طرف  من  عنيف  العتداء  مؤخرا، 
مستوى  على  غائر  جرح  في  له  تسبب 
املستشفى  إلــى  ــره  إث على  نقل  العني 

اإلقليمي.
كبيرا  استياء  االعــتــداء  هــذا  وخلف 
في صفوف األساتذة في مدينة لم تألف 

هكذا ظواهر غريبة!؟
من  تدخلت  جهات  أن  بالذكر،  حري 
أجل طي امللف بإجراء صلح بني األستاذ 

والتلميذ.

  حفيظ صادق
ــا«  ــروك ــة ت ــن تــعــيــش مــقــبــرة »عــوي

افتتاحها  تم  والتي  بالصويرة 
سنة 1976 وأغلقت سنة 1982، 
اإلهمال  نتيجة  مزرية  وضعية 
توجد  أنها  رغــم  أصابها  ــذي  ال
)تجزئة  التجزئات  أحسن  بني 
املستقبل وتجزئة الرونق(، حيث 
للمنحرفني  ــر  وك ــى  إل تحولت 

وشاربي الكحول واملتسكعني.
ــر تــكــتــســي أهــمــيــة  ــاب ــق ــامل ف
إنــســانــيــة وحــضــاريــة كــبــرى، 
لها عناية  أن تولى  لذلك، يجب 
اإلنسان  كرامة  تحترم  خاصة 

وأيضا  هلل،  رحمة  إلــى  انتقل  ــذي  ال
في  موتاه  يــزور  الــذي  الحي  اإلنسان 
لذلك،  باآلخرة،  يذكره  روحاني  إطــار 

مثل  تماما  املوتى  حرمة  حماية  يجب 
األشــجــار  بتشذيب  ــك  وذلـ األحــيــاء، 
جل  تغطي  التي  األعشاب  واجتثات 

وصيانتها  تنظيفها  وأيضا  القبور، 
العبث  البعض  ومحاوالت  الدنس  من 
ــى ألغـــــراض الــســحــر  ــوتـ بــجــثــث املـ

والشعوذة.
»عوينة تروكا«  وقد أصبحت مقبرة 
مزرية،  املدينة في وضعية  عند مدخل 
عن  الئقة  غير  صــورة  وتعطي 
ــدم احـــتـــرام الــجــهــات  ــدى عـ مـ
فقد  لــذلــك،  للموتى،  الوصية 
بات من الضروري حماية حرمة 
املقابر من طرف املجلس البلدي 
ــان  ــس ــوق اإلن ــق وجــمــعــيــات ح
في  املدني  املجتمع  وجمعيات 
اإلسالم  فيه  يدعو  الــذي  الوقت 
إلى دفن املوتى في مكان نظيف، 
املقبرة  تنظيف  يتم  أن  فعوض 
وإصالح القبور املتهالكة وتهيئة 
املسؤولني  فإن  داخلها،  املمرات 
ينتظرون أربعني سنة على آخر رفات، 
ما  لتحويل  للتقادم،  الزمنية  املدة  أي 

تبقى منها إلى بنايات إسمنتية.

الصويرة



النجم محمود عبد  قال  يوم،  ذات 
العزيز لصديقه محمود ياسني: »إنها 
في  تتزوج  أنك  منك  كبيرة  مغامرة 
ألن نص جمهور  بالذات،  ده  الوقت 
البنات  من  السينمائية  الشبابيك 
اللي ممكن ينفروا منك وأنت متزوج 
في السن دي«، فأجابه: »وماله السن 
أنا بعد  أنا مش تزوجت وبس.  ده. 
شهور قليلة هأبقى أب لطفل أو طفلة 
ألن عايشة حامل في شهرها الثالث«، 
بحضوري  ــدردشــة  ال هــذه  وكــانــت 
مع  له  مدعوا  كنت  كبير  حفل  في 
السينما،  ونجمات  نجوم  من  لفيف 
الراحل حبيب  الصحفي  وكان معي 
تحرير  ورئيس  صاحب  مجاعص 

مجلة »السينما والعجائب«.
تــعــرفــت عــلــى مــحــمــود يــاســني، 
فاكتشفت فيه أخالقا طيبة واعتزازا 
في  صريحة  وثقة  بالنفس  ملحوظا 
املستقبل، وبعد أن صار أبا سعيدا 
لطفلة جميلة أسماها رانيا، اتصلت 
لقاء  موعد  على  واتفقنا  مهنئا  به 
فاستقبلني  صحفي،  حــوار  إلجــراء 
قد  شهيرة  زوجته  وكانت  بيته  في 
حملت لنا الشاي ثم تركتنا لنتجاذب 
سجيتنا،  عــلــى  الــحــديــث  ــراف  ــ أط
شباك  نجم  الــيــوم  »أنــت  فسألته: 
بامتياز. فمن هم نجوم الصف األول 
الذين تشعر بأنهم قد يقتنصون منك 
مبتسما:  فقال  بها؟«،  تحلم  أدوارا 
يأخذ  أن  يمكنه  نجم  أي  يوجد  »ال 
وطريقة  شكلي  على  مفصال  دورا 
الذين  الكبار  املخرجني  ألن  أدائــي، 
محمود  وزمالئي  أنا  معهم  نتعامل 
وحسني  الشريف  ونور  العزيز  عبد 
يميزون  كيف  جيدا  يعرفون  فهمي، 
الدور  فيكون  وذاك،  النجم  هذا  بني 
املناسب لي شكال وصوتا وحضورا 
فنيا غير مناسب باملرة لحسني فهمي 
عبد  ملحمود  أو  الحليوة(  )الشاب 
)الشاب القوي الرجولة( أو  العزيز 
الجميل(.  )املشاغب  الشريف  لنور 
مختلفة  بطريقة  يعمل  جيل  نحن 
نحمل  وكلنا  شــبــاك  نــجــوم  وكلنا 
»ولكنك  فسألته:  األول«،  الفتى  لقب 
الفنان الوحيد الذي وقف أمام سيدة 
الشاشة فاتن حمامة في ثالثة أعمال 
»ولــو..  قائال:  فقاطعني  كبيرة..«، 
فوقوفي أمام النجمة العمالقة فاتن 
من  أفضل  بأنني  يعني  ال  حمامة 
محمود عبد العزيز أو نور الشريف 
فهمي  فحسني  فهمي،  حسني  أو 
املوسيقى  عمالق  أمــام  وقف  أيضا 
األطرش،  فريد  الرومانسي  والنغم 
مكانته  هو  للنجم  بالنسبة  فاملهم 
الــدور  لهذا  بــأدائــه  الجمهور  لــدى 
عمالقة  أمام  بوقوفه  وليس  ذاك  أو 
بهذا  »أنـــت  لــه:  فقلت  الــشــاشــة«، 
مع  أفالمك  أهمية  تنكر  التصريح 
فاتن حمامة وتنكر ضربة الحظ التي 
الذي  الفيلم  في  بطال  تقف  جعلتك 
نزرع  ال  بعنوان نحن  صنع شهرتك 
»أبدا.  فقال:  شادية«،  أمام  الشوك، 
وقوفي أمام نجمات من حجم شادية 
حظ  ضربات  يعتبر  حمامة  وفاتن 
للنجومية،  باكتسابي  عجلت  كبرى 

فنان  يقف  أن  السهل  مــن  ولــيــس 
مثلي أمام فاتن حمامة لوال اقتناعها 
ولكني  ــي،  أدائ وبجودة  بموهبتي 
قصدت بكالمي، أن كل هذا ال يمكن 
أن يجعلني أتفوه بكلمة واحدة حول 
العزيز  عبد  محمود  زمالئي  مكانة 
ونور الشريف وحسني فهمي، فكلنا 
في صف واحد: صف الفتى األول أو 
نجم الشباك«، فسألته: »سمعت بأن 
هناك من اقترح عليك دورا كوميديا 

ملكانة  احتراما  ذلك  فرفضت  كبيرا 
الكوميدية«،  الساحة  في  إمام  عادل 
فقال: »بصراحة، ال يوجد في العالم 
بكل  الكوميديا  فــي  نجم  العربي 
معاني الكلمة، فالكوميديا فن صعب 
يجسد  لم  إمام  عادل  والفنان  جدا، 
أدوارا كوميدية حقيقية، وبصراحة 
ــا أعــتــبــره مــهــرجــا كــومــيــديــا،  ــأن ف
الكوميديا  فــي  الــكــبــار  والــنــجــوم 
السينما  فــي  عندنا  لهم  ــود  وج ال 
ومشاهد  لقطات  فــي  إال  العربية 
أحــيــانــا بمحض  ــي  ــأت ت مـــعـــدودة 
الحقيقية  الكوميديا  أما  الصدفة، 
بطريقة  شابلن  شارلي  خلدها  فقد 
كبيرا  عددا  بأن  لك  وأؤكــد  صامتة، 
من أفالمي ومن أفالم نجوم آخرين 
الرومانسية  بــــاألدوار  اشــتــهــروا 
جــدا  مضحكة  مــشــاهــد  تتخللها 
املواقف،  كوميديا  فن  تجسد  ألنها 
عندنا«،  الشائعة  الكوميديا  وهــي 
ال  بــأنــه  ــذا  ه يعني  ــل  »ه فسألته: 
السينما  في  ــدا  أب كوميديا  توجد 
»بالعكس.  منتفضا:  قال  العربية؟«، 
الفطرية  الــكــومــيــديــا  كــانــت  فــقــد 
الرائعة موجودة وبامتياز في أفالم 
إسماعيل ياسني التي لن تتقادم أبدا 
وستظل تضحك كل األجيال كما أن 
لم  منيب  مــاري  الكوميدية  النجمة 
لتجعل  كبير  ملجهود  تحتاج  تكن 
وانتقلت  ينفجر ضاحكا«،  الجمهور 
فسألته:  جدا  حساس  ملوضوع  به 
تستعد  حــيــاتــك  مطلع  فــي  »كــنــت 
الرتداء بدلة املحاماة، لكنك وبمجرد 
السينمائية  الشهرة  لحالوة  تذوقك 
خلعت البدلة ودخلت عالم التمثيل. 
ــرة  ــام ــغ ــن امل ــا مـ ــف ــن خــائ ــك ــم ت ــ أل
بمستقبلك، خاصة وأن مداخيل الفن 

فابتسم  الجيب؟«،  في  دائما  ليست 
وقال: »أنا دخلت التمثيل من زاوية 
ثانية تماما، فقد كنت أستعد لدخول 
عن  الدفاع  فاخترت  املحاماة  عالم 
والعربي  املصري  املجتمع  قضايا 
من  ــدال  ب السينمائية  بــاملــرافــعــات 
داخــل  بــاملــرافــعــات  عنهم  ــاع  ــدف ال
املحاكم، والحديث عن مداخيل الفن 
وعدم االستقرار املادي للفنانني كانت 
من التفاصيل التي كانت تقلقني في 

في  تزوجت  وأنني  خاصة  البداية، 
في  وأنجبت  الفنية  حياتي  مطلع 
أضع  دائما  كنت  لكني  الفترة،  تلك 
عبارة واحدة نصب أعيني، وهي أن 
فالـله  األعمار،  مثل  بيد هلل  األرزاق 
وحده هو الذي يقرر فيها فيغني من 
سألته:  ثم  يشاء«،  من  ويفقر  يشاء 
وأرجو  جدا  حساس  سؤال  »عندي 
هي  من  صراحة:  بكل  تجيبني  أن 
تغار  زوجــتــك  كانت  التي  النجمة 
منها وتخشى أن تقف أنت أمامها؟«، 
ومثل  شهيرة  كانت  »لقد  أجابني: 
علي،  تغار  زوجها،  تحب  زوجة  كل 
ليس بسبب عدم ثقتها في إخالصي، 
ولكن من فرط حبها لي، فكانت تنفر 
دون  سعاد حسني  أمام  وقوفي  من 
لكنها  وضــوح،  بكل  تصارحني  أن 
خاصة  ذلك،  إخفاء  عن  تعجز  كانت 
ميرفت  الفنانة  استحوذت  أن  بعد 
قلب حسني فهمي بسبب  أمني على 
أدوار  ــي  ف مــعــا  ــرار وقــوفــهــمــا  ــك ت
البطولة في أفالم رومانسية جمعت 
حسني  سعاد  كانت  فقد  بينهما، 
على  يصعب  طاغية  بأنوثة  تتميز 
جمالها  ــان  وك مقاومتها  رجــل  أي 
وخفة روحها سببا في غيرة الكثير 
تكن  فلم  منها،  املمثلني  زوجات  من 
كانت  التي  الوحيدة  هي  زوجتي 
تغار من سعاد حسني بل كل زوجات 
أزواجهن  وقوف  يكرهن  كن  زمالئي 
ــســاحــرة«،  ــذه الــفــاتــنــة ال ــام هـ ــ أم
سعاد حسني  كانت  »وهل  وسألته: 
الذين  النجوم  عقول  سلب  تحاول 
كانوا يجسدون أدوار الحب والغرام 
ــدا.  »أبـ وقـــال:  فانتفض  مــعــهــا؟«، 
فقد  عليه،  يعلى  وال  يعلو  والحق 
كانت تلف بالرجل لفا وتطغى عليه 

كان  ذلــك  وكــل  وأنوثتها  بجمالها 
تمثيال في تمثيل ولم تحاول في يوم 
فنان  أي  بيت  تخرب  أن  األيــام  من 
وإذا  األول،  الصف  نجوم  من  شاب 
حدث وسقط أحدهم في هواها، فإن 
العتب يكون عليه، ألن سعاد لم تكن 
تقوم إال بواجبها كفنانة تتقن أدوار 
ــرام والــغــنــج األنــثــوي  ــغ الــحــب وال
الجمهور وليس  التأثير على  البالغ 

على النجم الواقف أمامها«.
ياسني  لقائي مع محمود  وانتهى 
ينتهي  أن  دون  ــحــد  ال ــذا  هـ عــنــد 
فترة  الهاتف من  تواصلي معه عبر 
ألخرى، حتى تناهى إلى علمي خبر 
لي  كشف  حيث  بالزهايمر،  مرضه 
فنان كبير رفض الكشف عن اسمه، 
فرط  من  صــار  ياسني  محمود  بــأن 
تأثير املرض على قواه العقلية يفقد 
التمييز في بعض األحيان فيأخذ في 
ضرب رأسه مع الحائط حتى يصاب 
الحالة  هــذه  وأن  بليغة،  بــجــروح 
جعل  مما  ــرات،  م عــدة  معه  تكررت 
دائما  مقيما  لجعله  تسعى  زوجته، 
رافضة  األنظار  عن  بعيدا  بيته  في 
لــدعــوات  االستجابة  لباقة  وبــكــل 

الصحافة اللتقاء زوجها.
وقد حاولت االتصال بشهيرة منذ 
ياسني،  محمود  عن  للسؤال  فترة 
يجيب،  يــكــن  ــم  ل هاتفها  أن  غــيــر 
فاكتفيت باالتصال بصديقتي ماجدة 

أحواله،  عن  وسألتها  الصباحي، 
فأكدت لي بـ»أنه بخير وأن الزهايمر 
كامل،  ذاكرته بشكل  يفقد  لم يجعله 
جيدة  بدنية  بصحة  يتمتع  أنه  كما 
زوجته،  من  دقيقة  برعاية  ويحظى 
وأن كل ما يقال عن حالته الصحية 
»أؤكد لك  كذب في كذب«، وأضافت: 

بأن شهيرة عندما منعت عن زوجها 
بذلك  تقصد  لم  فإنها  الزيارات،  كل 
ومقربيه،  أصدقائه  من  أحد  إهانة 
أن  قاطعا  رفضا  ترفض  ألنها  بل 
يرى أي أحد زوجها في حالة سيئة 
الناس  يحتفظ  أن  في  ترغب  ألنها 
مخيلتهم  في  ظلت  التي  بالصورة 
ــم أر  ــاســني، فــأنــا ل عــن مــحــمــود ي
لزوجها  محبة  زوجــة  حياتي  في 
قطعا  تــرفــض  فهي  شهيرة،  مثل 
ممرضة  أو  بــخــادمــة  االســتــعــانــة 
ذلك  بكل  تقوم  بل  زوجها،  لخدمة 
جعله  على  تحرص  حيث  بنفسها، 
في قمة أناقته وتواظب على إطعامه 
دموعها  ــاء  إخــف مــحــاولــة  بــيــدهــا 
بالوحدة  شعورها  نتيجة  القاهرة 
الحياة  قيد  على  يــزال  ال  وزوجها 
قدرته  من  هائلة  نسبة  فقد  أن  بعد 

على التمييز والتواصل«.
والغريب في أمر املتتبعني لحياة 
يحكمون  أنــهــم  الــنــجــوم،  ومــســار 
عليهم باإلعدام قبل انقضاء آجالهم، 
حيث تشرع ألسنة السوء في إلصاق 
شائعة الوفاة بالنجم كلما غاب عن 
إصابته  خبر  انتشر  أو  األنــظــار 
حدث  ما  وهــذا  مــا،  صحية  بوعكة 
انتشرت  حيث  ياسني،  محمود  مع 
أخــبــار عــن وفــاتــه فــجــأة فــي بيته 
حوار  في  باكية  زوجته  ظهور  بعد 
تلفزيوني قالت فيه بأن حالة زوجها 
الصحية قد تدهورت بشكل خطير، 
واملتتبعني  املحبني  آالف  ليهرع 
الجرائد  الفني املشرق نحو  ملساره 
بمصداقيتها  املــعــروفــة  الــكــبــرى 
الصادم،  الخبر  حقيقة  الستكشاف 
بحالة  يتعلق  كان  األمر  بأن  ليتبني 
على  ظهر  وعــابــرة،  عادية  مرضية 
بوابة  على  ياسني  محمود  إثرها 
ليطمئن  بنفسه  »فايسبوك«  موقع 
جمهوره ومحبيه، وقد تطوع هيثم 
الراحل أحمد زكي،  النجم  زكي ابن 

لنشر التكذيب على هذا املوقع.
محمود  حالة  على  ولالطمئنان 
ياسني الصحية، اتصلت بصديقتي 
تــؤدي  فوجدتها  البابلي،  سهير 
مناسك العمرة، فقالت لي بأنها على 
اتصال دائم بشهيرة التي تؤكد لها 
يعاني فعال من  ياسني  بأن محمود 
مرض الزهايمر، ولكن حالته ليست 
بشكل  ويــنــام  يأكل  فهو  خطيرة، 
فيها  يتذكر  ال  فترات  وهناك  عادي، 
أحدا ممن حوله، لهذا فإن شهيرة ال 
تتمالك نفسها عن البكاء كلما تذكرت 
كيف كان زوجها وحبيب عمرها في 
قمة األناقة والقوة لينتهي به األمر 
وأحيانا  البيت،  في  للبقاء  مضطرا 
تضطر هي إلغالق غرفة النوم عليه 
األسرة  عن  غريب  أي  يراه  ال  حتى 

في حالته الراهنة.
لكل هذا، فإننا ندعو هلل الشافي 
الصحة  دثـــار  يــجــدد  ــأن  ب املعافي 
بأفالمه  استمتعنا  طاملا  نجم  على 
ارتــحــنــا لصوته  الــخــالــدة وطــاملــا 
صوتية  أدوارا  يــؤدي  وهو  القوي 
في برامج دينية ضخمة لن ينساها 

عشاق الروائع التاريخية.
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عندما قال حممود يا�سني: عادل �إمام »مهرج كوميدي«.. 
وملاذ� كانت زوجات �لنجوم تكرهن �سعاد ح�سني؟

بقلم: رمزي صوفيا

المتتبعون لحياة ومسار 
النجوم، يحكمون عليهم 

باإلعدام قبل انقضاء 
آجالهم، حيث تشرع 
ألسنة السوء في 

إلصاق شائعة الوفاة 
بالنجم كلما غاب عن 
األنظار أو انتشر خبر 
إصابته بوعكة صحية 
ما، وهذا ما حدث مع 
محمود ياسين، حيث 

انتشرت أخبار عن وفاته 
فجأة في بيته بعد ظهور 

زوجته باكية في حوار 
تلفزيوني قالت فيه بأن 
حالة زوجها الصحية قد 

تدهورت بشكل خطير

كان النجم الكبير محمود ياسين في عز شهرته ونجاحه عندما قرر دخول القفص الذهبي مع شابة جميلة كانت 
تسمى عائشة حمدي، تاركا كل الجميالت اللواتي كن يطاردنه واللواتي كانت صوره تزين غرف نومهن، وكانت 

زوجته أيضا تخطو أولى خطواتها السينمائية بعد أن غيرت اسمها ليصبح »شهيرة« لعله يكون فاتحة خير عليها 
وتكتسب شهرة كبيرة مثل زوجها الذي لم يكن يتجاوز التاسعة والعشرين من عمره.

الصحفي رمزي صوفيا مع الفنان محمود ياسني

،



ليلة  الصادر  األمن  قرار مجلس 
31 أكتوبر املنصرم، والذي حظي 
أعضاء  غالبية  وإجماع  بموافقة 
املجلس الخمسة عشر، إذ صوتت 
مقابل  املطلقة  األغــلــبــيــة  عليه 
امتناع دولتني عن التصويت، مما 
القرار،  رفضت  دولة  ال  أنه  يعني 
ــي أمــمــي متقدم  يــؤكــد مــيــاد وع
بأهمية التوصل إلى حل سياسي 
يــحــقــق لــلــســاكــنــة الــصــحــراويــة 
والحرية  الكريم  العيش  في  حقها 
والديمقراطية، ويمكنها من العودة 
وينهي  املــغــرب،  األم  وطنها  إلــى 
معاناتها املمتدة ألكثر من أربعني 
سنة تحت الخيام وحرارة الشمس 
والجوع والعطش دون أية حقوق 

حتى البسيطة منها.
بمضامينه،  الــحــالــي  الــقــرار 
من  جديدة  مرحلة  دخل  قد  يكون 
االعــتــراف  مرحلة  بعد  مــراحــلــه 
الذاتي  الحكم  بمبادرة  واإلقـــرار 
كحل واقعي، جدي وذي مصداقية، 
جديدة  أخرى  صفحة  أمام  فنحن 
بعد  الــنــزاع  دخلها  تاريخه  مــن 
تحول هذا االعتراف إلى تحصيل 
قرارات  ثوابت  من  وثابت  حاصل 
السياسي،  وتوجهه  األمن  مجلس 
خطوة  نحو  اليوم  امللف  لينتقل 
السياسي  أخرى منه ومن مساره 
إلنهاء هذا النزاع الطويل املفتعل 

حول الصحراء الغربية املغربية.
األمــــن، أصبح  مــجــلــس  ــرار  ــ ق
اليوم ال يكرس فقط الحكم الذاتي 
واملجسد  واقعيا،  حا  باعتباره 
للروح الجديدة التي أصبح يطالب 
بها، بل أيضا رسخ وللمرة الثالثة 

على التوالي ما يلي:
األمـــن  مــجــلــس  اعـــتـــراف   )1
بإقليمية النزاع، بمعنى أنه لم يكن 

يؤكده،  املغرب  ظل  ما  وهو  يوما، 
صراعا بني املغرب كدولة وتنظيم 
البوليساريو،  اسمه  »سياسي« 
ذا  كان  بل  ثنائيا،  يكن  لم  أنه  أي 
لوضع  ونتاجا  إقليمية  طبيعة 
الحرب  بمرحلة  مرتبط  إقليمي 
انهيار  وقبل  قبلها  ومــا  الــبــاردة 
جدار برلني ورغبة جزائر بومدين 
في الهيمنة على املنطقة بإضعاف 

الجيران.
2( اعتراف مجلس األمن بالدور 
النزاع،  هذا  في  كنظام  الجزائري 
وبأنه جزء من أي عملية سياسية 
ــرف أســاســي  ــ مــســتــقــبــلــيــة، وطـ
ورئيسي في األزمة كما في صناعة 
أن  للعالم  بات واضحا  لقد  الحل. 
يوما  يكن  لم  البوليساريو  تنظيم 
ومواقفه،  تحركاته  فــي  مستقا 
ولم يكن هو من خاض مع املغرب 
الحرب في الثمانينات، كما أنه لم 
يكن معنيا بالسام وإنهاء النزاع، 

أوراق  كان ومازال واحدا من  فقد 
الــجــزائــري  السياسي  ــصــراع  ال
وضعها  التي  والحجرة  الداخلي، 
ملحاولة  املغرب  حذاء  في  بومدين 
عرقلة نموه وتطوره، وهو ما دفع 
إلى  األمن  ومجلس  املتحدة  األمم 
اإلقرار بالدور الجزائري كنظام في 

النزاع.
ملبدأ  األمــن  مجلس  تكريس   )3
ألي  املستديرة  الــطــاولــة  وخــيــار 
مباحثات ولقاءات للحل السياسي 
عرف  وفي  إليه،  التوصل  ولسبل 
تجلس  حيث  املستديرة  الطاوالت 
أنها  ذلــك  يعني  األطـــراف،  باقي 
املباحثات  هذه  من  وجــزء  معنية 
أن  الــتــي يجب  الــلــقــاءات  وهـــذه 
تتقدم مناقشاتها لتخرج من خيار 
الجامد  والوضع  األزمــة  تكريس 
إلى وضع آخر متحرك، حيث تنظم 
بجدول  املستديرة  الطاوالت  هذه 
تقدم  مع  تتقدم  واضــحــة،  أعمال 

ذلك واحدا من  كان  اللقاءات، وقد 
التحضير  أثناء  املغرب  مطالب 
لـ»جنيف 3« املؤجلة بفعل استقالة 

هورست كوهلر.
بتمديده  األمن  مجلس  قرار   )4
إلى  أعــادهــا  »املينورسو«  لبعثة 
تهدف  كبعثة  الطبيعي  وضعها 
إلى الحفاظ على السلم في املنطقة 
حيث  النار،  إطاق  وقف  ومراقبة 
لألمم  ــام  ــع ال ــني  ــ األم تــقــريــر  أن 
وكــذا  الــصــحــراء،  حــول  املتحدة 
تواجد  يربطا  لم  الحالي،  القرار 
بل  سياسية،  ــة  والي بــأي  البعثة 
مجلس  ــرار  ق خاصة  معا،  كرسا 
األمنية  وضعيتها  الحالي،  األمن 
الحالية لتجاوز مختلف التوترات 
التي قد تؤدي إلى إفشال العملية 
باملنطقة  واملــغــامــرة  السياسية 
وجرها نحو املجهول بفعل محتمل 
ما  ــو  وه للبوليساريو،  طــائــش 
يعني تكريسا لوضعيتها الحالية 
كحارسة للمنطقة وكراعية للسام.
في النهاية، القرار الحالي يؤشر 
امللف  دخــول  على  واضــح  بشكل 
مرحلته الثالثة بعد مرحلة تكريس 
النار، ومرحلة  إطاق  اتفاق وقف 
السياسي  الحل  مرتكزات  وضــع 
القائمة على الحكم الذاتي، مرحلة 
التوصل  مرتكزات  وضعت  ثالثة 
الواقعي  السياسي  الــحــل  إلــى 
النزاع  إنهاء  إلى  ستؤدي  والتي 
الذاتي، خاصة  الحكم  قاعدة  على 
مع ما يحدث من متغيرات سياسية 
في النظام الجزائري الذي با شك، 
تؤدي  لن  مساراته،  كانت  كيفما 
إلى الحفاظ على وضعيته السابقة 
العاقة  في  واملتصلبة  الجامدة 
الصحراء  حــول  املفتعل  بالنزاع 

الغربية املغربية.

إدريس أبايا

قراءة يف القرار الأخري ملجل�س الأمن حول ال�صحراء

الن�صال ال�صحفي
 من »الكوالي�س«
 اإىل »الأ�صبوع«
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العلوي  مصطفى  كتابات  تميزت  لقد 
مستوى  على  والشمولية  باالستقطاب 
للظروف  اعتبار  دون  وينشره  يكتبه  ما 
إصــدار  فيها  يتوقف  كــان  التي  الزمانية 
ــي شهر  ف إال  يــنــشــره  ومـــا  »األســـبـــوع«، 
السنة  هذه  في  ونجده  كل سنة،  من  غشت 
يخصص عطلته للكتابة االستجوابية التي 
محاوره  مع  »املساء«  جريدة  في  أجراها 
في  ناقشه  أن  سبق  ــذي  ال عفيف،  رشيد 
شهر  في  له  صدر  ومما  »املــســاء«،  جريدة 
عن  ينيف  ما   ،)2019( السنة  لهذه  غشت 
النار،  يجدد  ال  ))الــرمــاد  منها  عــددا،   88
رمــادا((،  صــارت  كلها  األغلبية  وأحــزاب 
وقــبــل هــذا الــعــنــوان، عــنــاويــن: ))إبــعــاد 
تكرارا  كان  التناوب  حكومة  عن  اليوسفي 
ومما  إبراهيم((،  هلل  عبد  إقالة  لسيناريو 
»املساء«  خصه استجواب رشيد عفيف في 
حلقات  ثاث  في  العلوي  مصطفى  ملناقشة 
))أكد  عنوان:  تحت  الفاسي  عال  بصور 
امللكية  أن   ،1965 فــي  الفاسي  عــال  لــي 
لتستوعب  تتطور  أن  يجب  الدستورية 
))قال لي عال  الشعب((، وعنوان  مطالب 
في  خصمك  هو  القاضي  كان  إذا  الفاسي: 
وعنوان  قلوعك«((،  فـ»ارفد  االنتخابات، 
الفاسي مسكونا مثلي بقضية  ))كان عال 
كذلك:  عنه  ــال  وق الشرقية((،  الصحراء 
بأن  التذكير  من  أوال  البد  الحقيقة،  ))في 
صفات  فيه  اجتمعت  الفاسي  عال  الزعيم 
من  كان  إذ  غيره،  في  تجتمع  لم  وخصال 
والكتاب  املناضلني  السياسيني  طينة 
صحافيا  كان  فقد  املقتدرين،  والصحافيني 
في  افتتاحية  مــن  أكــثــر  يكتب  متميزا، 
»العلم«  جرائد  على  يوزعها  واحــد،  نــوع 
ــصــحــراء املــغــربــيــة«،  ــال« و»ال ــق ــت و»االس
قبيل  مــن  املتميزة  كتبه  ــى  إل بــاإلضــافــة 
يكونوا  لم  ولألسف  الذاتي«،  »النقد  كتاب 
يستحقه  ما  أولوه  وال  الرجل  هذا  يفهمون 
العلوي  مصطفى  ذكره  ومما  موته((،  بعد 
كتبه  ملا  مشيرا  الفاسي،  عال  الراحل  عن 
كان  التي  بخير«،  »الدنيا  جريدة  في  عنه 
يصدرها بصورة عال الفاسي فوق حماره 
وعلق  مريكان؟«،  بــاد  طريق  »فــني  يسأل 
لقائي  ــان  ))كـ بقوله:  العلوي  مصطفى 
الصحافي به في حوار أجريته معه مباشرة 
بدى  الذي  الكاريكاتوري  الرسم  بعد ضجة 
»الزعبول  راكبا حمارا يحمل كمية من  فيه 
نحو  الطريق  عن  اكديرة  ويسأل  الشوكي« 
الحوار  نشر  وقد  هناك((،  لبيعه  أمريكا 
في  والصحيح،  الدنيا«  »أخبار  جريدة  في 
 9 الجمعة  بتاريخ  بخير«  »الدنيا  جريدة 
الجريدتني  وكا   ،28 العدد   1965 يوليوز 
ملصطفى  الدنيا(  وأخــبــار  بخير  )الدنيا 

العلوي.
كتبه  عما  تمخض  الــذي  النقاش  هــذا 
مصطفى العلوي، فوقع التساؤل عن نهايته 
فــأجــاب:  للعلوي،  املستجوب  طــرف  مــن 
))في الحقيقة، أشرت إلى ذلك في تقديمي 
رجل  الفاسي  عال  أن  كتبت  حيث  للحوار 
صبور ال يهمه أن تنتقده الصحف، ألنه كان 
ديمقراطي«((،  »رجل  أنه  نفسه  عن  يقول 
ووقع تساؤل العلوي من طرف املستجوب: 
عنه؟  كتبته  كما  بعال  لقاؤك  كــان  ))هــل 
نعم، ولهذا أشرت إلى أنه استقبلني هاّشا 
باّشا في مكتبه وكأن شيئا لم يكن، وبراءة 
األمــر  أول  وشــعــرت  عينيه،  فــي  األطــفــال 
»أخبار  جريدتي  من  أكثر  مشحون  بأنه 
ملصطفى  االستجواب  ويستمر  الدنيا«((، 
الذي  ))ما  العلوي من طرف رشيد عفيف: 
إضافة  الحوار  وراء  من  إليه  تهدف  كنت 
إلى تلطيف ما عكره الكاريكاتور؟(( ليجيب 
في  رأيه  أعرف  أن  يهمني  ))كان  العلوي: 
أنه  ملست  وأنــي  خصوصا  كثيرة،  أشياء 
بعض  يتمتع  وأصبح  كبير  بشكل  تغير 
التي  أي  البركوية،  الدينامية  بتلك  الشيء 
ويستمر  بنبركة((،  املهدي  في  عهدناها 
التساؤل ملصطفى العلوي عن عال الفاسي 

)انظر جريدة املساء. 10 غشت 2019(.

 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى ال�شعب في دار غفلون

ال�صلطـة توا�صـل واإن�صـات ومراقبـة ميدانيـة
في الحلقة األخيرة، تشرفت، بل 
النصائح  بعض  بتقديم  تجرأت 
واقترحت  والعمال،  الوالة  للسادة 
أسبوعية  بــزيــارة  القيام  عليهم 
لبعض املؤسسات التي تعاني عادة 
من التهميش والنسيان، وقد فعلت 
ذلك ال ألنصب نفسي منظرا، ولكن 
والتجربة  الخبرة  معهم  ألتقاسم 
يفوق  ما  بعد  عليها  التي حصلت 
الـ 40 سنة في خدمة بلدي، تقلدت 
نجحت  وقد  مناصب،  عدة  خالها 
بعض الشيء في بعضها ألن مهمة 
رجل السلطة ليست بالشيء الهني 
أنني  وحيث  البعض،  يعتقد  كما 
بداية  فــي  بمهمة  كمكلف  عملت 
الداخلية  بــوزارة  االستقال  عهد 
التي تعلمت فيها الكثير، مما جعل 
مزاولة  على  يساعدني  تكويني 
الــصــعــوبــات  وأتــخــطــى  مهمتي 
الطارئة التي ال تخلو منها مسيرة 
سواء  السلطة  مهمة  تقلد  من  كل 
الجهوي  أو  املركزي  الصعيد  على 
الـــوزراء  بــني  ومــن  اإلقليمي،  أو 
ونلت  أيديهم  على  تتلمذت  الذين 
املرحوم  الــواســعــة،  خبرتهم  مــن 
لي  اختزل  الذي  املحمدي،  إدريس 
مهمة رجل السلطة وقال لي أن من 
يزاول السلطة يشبه تماما الصياد 
الهدف، حيث  الذي يحاول إصابة 
لحظات  بضع  إال  أمامه  يكون  ال 
القذيفة  يطلق  أن  عليه  يتوجب 
حتى ال تفلت منه الطريدة، فإن هو 
القصيرة  الفترة  هذه  خال  نجح 

جدا، فهو بذلك يحقق وينال هدفه.
وبالفعل، فقد عشت هذا الظرف 
املرحوم  الوزير  لي  وصفه  الــذي 
تطوان،  بعمالة  أشتغل  كنت  حني 
أو  عمالة  كل  فإن  تعرفون،  وكما 
باملداومة  تلتزم  ــة  والي أو  قيادة 
الحالة  تتبع  على  حرصا  الليلية، 

العامة للساكنة.
فــي غرفة  الــجــرس  وهــكــذا، رن 
ــة الــثــانــيــة  ــســاع ــى ال ــومــي عــل ن
جماعة  أن  ــت  ــأدركـ فـ ــاحــا،  صــب
بالشرطة  اتــصــلــوا  الــســكــان  مــن 
النساء  من  جماعة  أن  وأخبروهم 
ــال يــحــدثــون أصـــواتـــا  ــ ــرج ــ وال
من  جــو  فــي  ويــمــرحــون  صاخبة 
أزعجهم  مما  واملوسيقى،  الغناء 
الــذي  ــر  األم الــنــوم،  مــن  وحرمهم 
إلى  الفور  على  يتوجهون  جعلهم 
املكان املذكور الواقع بحي مارتيل، 
سامية  لشخصية  ملكية  وهـــي 
مني  وطلبوا  القضاء،  إلى  تنتمي 
أن أعطيهم التعليمات قصد تدبير 
إلى  التحدث  فطلبت  الحالة،  هذه 
هذه  على  أشــرف  ــذي  ال الضابط 
العملية وأمرته بأن ال يخبر والية 
الشرطة اإلقليمية واإلدارة العامة، 
املحتفلني  أولئك  جمع  يفض  وأن 
يطلب  وأن  واحــتــرام،  هــدوء  بكل 
واالنصراف  االحتفال  إنهاء  منهم 

إلى حال سبيلهم. 
انتهت الحفلة الصاخبة بسام، 
العامل  اســتــدعــانــي  الــغــد،  وفــي 
وسألني عن األسباب التي جعلتني 

أتدخل بتلك الطريقة دون أخذ أي 
املخالفني،  هؤالء  ضد  جزري  قرار 
الحضور،  بني  من  أن  أخبرته  وملا 
شخصية  ــة  ــ زوج ــوجــد  ت ــت  ــان ك
لو  القضية  وأن  مرموقة،  قضائية 
فإنها  الطبيعي،  مجراها  أخــذت 
لإلشاعات  مصدرا  ستشكل  كانت 
ــرأي  الــتــي تــســري فــي صــفــوف ال
العام كالنار في الهشيم، مما يؤدي 
لكل  تسيء  مغرضة  تأويات  إلى 
فما  القضاء،  مجال  في  العاملني 
وزكاه  قراري  ثمن  أن  إال  منه  كان 
وشجعني  انشراحه  عن  لي  وعبر 
ملعالجة  خطتي  فــي  املضي  على 

األمور.
ــرى عصيبة  أخـ حــالــة  ــاك  وهــن
حيث  العمالة،  نفس  في  واجهتها 
القسم  عــن  أيــضــا  مــســؤوال  كنت 
السياسي الذي يسمى اليوم إدارة 
تعلمون،  وكما  العامة،  الشؤون 
فعيون وزارة الداخلية ال تنام من 
»مقدمني«  من  عرمرم  جيش  خال 
صغيرة  يــتــركــون  ال  و»شـــيـــوخ« 
فهم  عنها،  وبلغوا  إلى  كبيرة  وال 
ــب الــنــمــلــة تحت  ــي يــســمــعــون دب

األرض.
خلية  ظهرت   ،1965 سنة  وفي 
مما كان يعرف وقتها بـ»البهائيني«، 
سبتة  مــديــنــة  ــي  ف تنشط  كــانــت 
بكل  أهتم  كنت  وبالطبع،  املحتلة، 
أنني  كما  بحركاتها،  يتصل  مــا 
التي  األخــبــار  على  أعتمد  كنت 
يأتيني بها »املقدمون« الذين كانوا 

كان  مما  زهيدا،  راتبا  يتقاضون 
يجـعـلـني أسـاعـدهـم ال عـن طريق 
الدقيق  امليزانية، ولكن عن طريق 
والزيت، وهما مادتان كانت تجود 
بهما علينا منظمة    
 (Programme alimentaire
(mondial، التابعة لألمم املتحدة، 
وكنت أستعمل هذه املواد لتشجيع 
وتحدد  األعـــوان،  هــؤالء  ومكافأة 
حصة هذه املكافأة حسب النتائج 

ومردودية العون املستفيد.
وذات يوم، جاءني أحد »املقدمني« 
»البهائيني«  جماعة  أن  وأخبرني 
أحد  عند  كبيرا  اجتماعا  تعقد 
سكان املدينة، في البداية، أذهلني 
كبيرة،  كانت  الغنيمة  ألن  ــر  األم
االستعامات  بمصلحة  فاتصلت 
فأكدوا  الشرطة،  ملصلحة  العامة 
ــذي  ــي أن الــجــمــع املــفــتــرض ال ل
إنما هو حفل  »املقدم«  به  أخبرني 
ازدان  املنزل  صاحب  ألن  عقيقة، 
استدعيت  جديد،  بمولود  فراشه 
منه  وسحبت  الــغــشــاش  املخبر 
أعطيته  قــد  كنت  الــذي  ــون«  ــب »ال
ليحصل على كمية هائلة من  إياه 
قرار  وأصـــدرت  والــزيــت،  الدقيق 
له  عقابا  أشهر  ثاثة  ملدة  توقيفه 
على تلك الوشاية الكاذبة، مصداقا 

لقول الشاعر:  
ستبدي لك األيام ما كنت جاهال

 ويأتيك باألخبار من لم تزود.
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القادرية  الطريقة  تنظم 
الــبــودشــيــشــيــة ومــؤســســة 
املركز  مع  بشراكة  »امللتقى« 
ــوســطــي لــدراســة  ــت األوروم
اإلسالم املعاصر، الدورة 14 
للتصوف  العاملي  للملتقى 
تــحــت شــعــار: »الــتــصــوف 
الــبــعــد  دور  ــة:  ــي ــم ــن ــت وال
ــي واألخـــالقـــي في  ــروحـ الـ
الــرجــال«، وذلــك في  صناعة 
الفترة من 06 إلى 10 نونبر 
الحالي بمداغ بإقليم بركان.

العلمية  الــورقــة  وحسب 
ــي اخــتــيــار  ــأت لــلــمــلــتــقــى، ي
ــدورة، في  ــ مــوضــوع هــذه ال
ــدور الــطــالئــعــي  ــ ــاق الـ ــي س
في  التصوف  يلعبه  الـــذي 
تقوم  والتي  التنمیة،  بناء 
الــتــراث اإلســالمــي على  في 
صــنــاعــة اإلنـــســـان، ولــكــون 
يعنى  دیني  مكون  التصوف 
والبنائي  اإلنمائي  بالجانب 

والتأهيلي لإلنسان.
على  املــنــظــمــون  ويــؤكــد 

تنطلق  أن  البد  »التنمية  أن 
تراعي  وأن  اإلنــســان،  مــن 
حاجاته على كل املستويات، 
وجسديا  ــا  وروحــي نفسيا 
وفــكــريــا واجــتــمــاعــيــا، قبل 
والــعــمــران،  املحيط  تنمية 
وهي الفكرة الجوهرية التي 
تأسيسه  في  اإلسالم  حملها 
حيث  التنموي،  لنموذجه 
ــان مــركــز  جــعــل مـــن اإلنـــسـ
الدائرة التي يدور في فلكها 

كل مشروع إنمائي«.
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دور البعد الروحي يف �صناعة الرجال 
بامللتقى العاملي للت�صوف يف بركان 

اأ�صابيع الفيلم الأوروبي باملغرب 
تعود   ،1991 سنة  انطالقها  منذ 
»أسابيع الفيلم األوروبي« التي القت 
إقباال واسعا، إلى جمهورها من 11 
املقبل  دجنبر   3 إلى  الحالي  نونبر 
البيضاء  ــدار  والـ مــراكــش  مــن  بكل 
الــدورة  وكــانــت  ــاط،  ــرب وال وطنجة 
السادسة والعشرين قد استقطبت ما 
بذلك  مؤكدة  متفرج،   12.000 يفوق 
التي  الثقافية  املــبــادرة  هــذه  نجاح 
ينظمها االتحاد األوروبي في املغرب 

لفائدة محبي السينما في بالدنا.
هذه السنة، تقترح »أسابيع الفيلم 
أفــالم من  ثمانية  األوروبـــي« عرض 
تلك التي اختيرت أو توجت أو هما 

والتظاهرات  املهرجانات  في  معا 
عراقة،  األكثر  الدولية  السينمائية 
وكذا ثالثة أفالم قصيرة من جنوب 

املتوسط.
»أسابيع الفيلم األوروبي« مبادرة 
باملغرب،  األوروبـــي  االتحاد  لبعثة 
هدفها التعريف باألعمال السينمائية 
األوروبية الناجحة التي تعكس نظرة 
أشهر املخرجني األوروبيني إلى واقع 
دأبت  بالتنوع، حيث  يتسم  أوروبي 
الــحــدث،  هــذا  تنظيم  على  البعثة 
بالتعاون مع سفارات الدول األعضاء 
ومعاهدها  األوروبـــي  االتــحــاد  فــي 
مع  وبــشــراكــة  بــاملــغــرب  الثقافية 

واملعهد  املغربي  السينمائي  املركز 
بمراكش  البصرية  للفنون  العالي 
وسينما كوليزي بمراكش والخزانة 

الريف  وسينما  بطنجة  السينمائية 
النهضة  وسينما  البيضاء  بالدار 

بالرباط.

ت�صعة اأفالم من بني 66 
يف امل�صابقة الر�صمية للمهرجان 

الدويل للفيلم الوثائقي بخريبكة
ــارك 9 أفـــالم دولــيــة  ــش ت
طويلة في املسابقة الرسمية 
ــنــســخــة 11  ــيــات ال ــفــعــال ل
للفيلم  الــدولــي  للمهرجان 

الــوثــائــقــي 

بــخــريــبــكــة، والـــتـــي 
 18 بــني  الفترة  فــي  ستقام 
و21 دجنبر املقبل، بدعم من 

املجمع  أبرزهم  شركاء،  عدة 
واملركز  للفوسفاط،  الشريف 
)اللجنة  املغربي  السينمائي 
املهرجانات  لدعم  الوطنية 
وجهة  السينمائية(، 
ــالل خــنــيــفــرة،  ــ ــي م ــن ب
الجماعة  مع  وبتعاون 

الحضرية.
هذه  اختيار  تم  وقد 
األفــــالم مــن بــني 66 
الــتــوصــل  تــم  فيلما 
بها من داخل وخارج 
قبل  مـــن  ــرب،  ــ ــغ ــ امل
متخصصة،  لــجــنــة 
نــدوة  ستنظم  كما 
الرئيسية،  املهرجان 
ــمــحــور  ــت ــي ت ــ ــت ــ ال
حــــول مـــوضـــوع: 
في  ــخ..  ــ ــاري ــ ــت ــ »ال
ــم  ــل ــي ــف ــاب ال ــ ــ رحـ
فضال  الوثائقي«، 
ــد من  ــدي ــع عـــن ال
املوازية  األنشطة 
ــات،  ــ ــن ورشـ ــة، مـ ــخــصــب ال
حديثة،  ــدارات  إصـ وتوقيع 
ولــقــاءات مهنية  ومــعــارض، 

وفنية وشعرية.

رئي�س جلنة احلق يف احل�صول على املعلومات ي�صتقبل 
وفدا من ال�صبكة املغربية »رميدي«

املغربية  الشبكة  من  وفد  التقى 
على  الحصول  في  الحق  أجل  من 
 ،)REMDI( »ريمدي«  املعلومات 
عبد  الشبكة  منسق  ضــم  ــذي  الـ
السلمي  وسعيد  الناصري،  اإللــه 

ــس الــوالــي  ــ وإدريـ
ــوي املــكــتــب  ــضـ عـ
للشبكة،  التنفيذي 
 31 الخميس  يــوم 
 ،2019 أكــتــوبــر 
بحي  اللجنة  بمقر 
بمدينة  الـــريـــاض 
برئيس  ــاط،  ــربـ الـ
لــجــنــة الــحــق في 
ــول عــلــى  ــصـ ــحـ الـ
عمر  ــات  ــوم ــل ــع امل
الـــســـغـــروشـــنـــي، 
ــد الـــرحـــيـــم  ــ ــب ــ وع
ــي الــعــضــو  ــاه ــك ف

باللجنة.
االجتماع،  وكــان 
ــده  ــم عــق ــ ــذي ت ــ ــ ال

اللجنة،  بناء على طلب من رئيس 
فرصة مــن أجــل تـــدارس وعــرض 
الستراتيجية  الرئيسية  العناصر 

في  الحق  قانون  لتنفيذ  اللجنة 
وكذا  املعلومات،  على  الحصول 
تواجه  التي  الرئيسية  التحديات 
أطلع  حيث  االستراتيجية،  هــذه 
رئيس اللجنة أعضاء الشبكة، بأن 

اللجنة تبنت مقاربة تشاركية تضم 
املؤسسات  جميع  مع  املشاورات 
املعنية بالقانون، وأيضا منظمات 

االنخراط  أجل  املدني من  املجتمع 
والتدريب،  والترافع  واملشاركة 
الــورش  بــهــذا  التحسيس  ــذا  وكـ

االستراتيجي الهام.
تمت  التي  املواضيع  بني  ومــن 
مناقشتها خالل هذا 
التطرق  االجتماع، 
تعيني  عملية  إلــى 
املكلفني  املسؤولني 
لتلقي  اإلدارات  في 
طلبات  ومــعــالــجــة 
ــذا  ــومــات، وك املــعــل
ــذي  ــ ــب ال ــ ــدري ــ ــت ــ ال
إليه  ســيــحــتــاجــون 
مهمتهم،  إلنـــجـــاز 
األرشــيــف  وتنظيم 
وحفظه،  وتصنيفه 
ــل يــســهــل  ــكـ ــشـ وبـ
ــى  ــ الــــــوصــــــول إل
الوثائق واملعلومات 
قابلة  تصبح  لكي 
لالستخدام، والنشر 
والبيانات،  للوثائق  االستباقي 
لحمالت  االســتــعــدادات  ــك  ــذل وك

التوعية العامة.

الوطنية  املكتبة  رحـــاب  تــعــززت 
باإلصدار  بالرباط،  املغربية  للمملكة 
كتاب  حديثا،  طبعه  تم  الذي  املغربي 
الــدراســات  مــن  يعتبر  مفيد  متميز 
الرصينة األكاديمية املرجعية البحتة، 
بنموسى،  السعيد  الكاتب  لصاحبه 
»نسخ وتسفير وترميم  تحت عنوان: 
الثالث  املقدسة  السماوية  الكتب 
الكريم«  والقرآن  واإلنجيل  »التوراة 
املغرب واألندلس«، وقد طبع هذا  في 
والتمحيص  بالقراءة  الجدير  الكتاب 
»دار  بمطبعة  واالســتــدالل،  والنقد 

السالم« بالرباط.

�صدر حديثا



أن  يروقني  وهلة،  أول  في 
السيد  سال،  عمدة  على  أقترح 
ــع املــعــتــصــم، بــواســطــة  جــام
ــغــراء،  جــريــدة »األســـبـــوع« ال
ــور  ــراط ــب ــاء إم ــمـ إطــــالق أسـ
ــس  ــي الـــيـــابـــان ســابــقــا، ورئ
على  نــيــجــيــريــا،  جــمــهــوريــة 
العتيقة  ســال  مدينة  شـــوارع 
سال  توأمة  وإعالن  والعريقة، 
الغوس،  مع  وسال  طوكيو  مع 
مع العلم أن إمبراطور اليابان 
يشيد  ــا  ــمـ دائـ ــان  ــ ك ــا  ــق ســاب
بالعالقات الحميمة مع املغرب، 
ينوه  ما  غالبا  كان  أنه  لدرجة 
بخريطة اململكة بصحرائها في 
اإلعالمية  الحرب  كانت  وقــت 
حول  العالم  في  أشدها  على 

األمريكية  اإلعـــالم،  وســائــل  أطلعتنا  بعدما 
بالخصوص، يوم 2 ماي 2011 عن قتل أسامة بن 
عملية  في  بباكستان  »القاعدة«  تنظيم  زعيم  الدن 
دقيقة،   40 واستغرقت  األمريكي  الجيش  نفذها 
ترامب،  دونــالــد  للجدل،  املثير  الرئيس  هو  ها 
وفي الوقت الذي يواجه فيه انتقادات واسعة من 
برملانيي بلده بشأن تدبير سياسته، يطلع العالم 
اسمه  كلب  يتزعمها  بــالده،  ــوات  ق أن  ويخبره 
»كومان«، تمكنت من قتل أبي بكر البغدادي، زعيم 
الشام  في  اإلسالمية  »الــدولــة  تسميته  تمت  ما 

والعراق«.
لـ»القاعدة« سنة  فمنذ أن تم تأسيس أول نواة 
تنظيم  أنقاض  على  الدن،  بن  طــرف  من   1987
»املجاهدين« الذي كان يحارب الوجود السوفياتي 
يّدعون  الذين  كل  التنظيم  استقطب  بأفغانستان، 
»الجهاد اإلسالمي«، وشاركوا في حروب باملنطقة، 
الحد  أجل  من  األمريكية،  االستخبارات  من  بدعم 
من  العديد  حسب  باملنطقة،  السوفياتي  املد  من 
)بعدما  التنظيم  هــذا  أخــذ  اإلعالمية،  املــصــادر 
من  عــدد  طــرف  من  إرهابية  منظمة  تصنيفه  تم 
الدن،  بن  مقتل  وبعد  املغرب(،  بينها  من  الــدول 
اختلفت  إرهابية  تنظيمات  منه  وتتشكل  يتفرع 
ألهدافها  طريق  خارطة  ووضعت  التسميات،  في 
العالم،  استقرار  زعزعة  شعار:  تحت  التوسعية 
الخناق  تضييق  أجل  من  ذريعة  الغرب  ليتخذها 
على الدول اإلسالمية، على اعتبار انتساب هؤالء 
إلصاق  من  الفترة  هذه  طبع  وما  مسلمة،  لــدول 
تهمة اإلرهاب باإلسالم، فكان التنظيم األقوى هو 
تأسيس »داعش« أو »الدولة اإلسالمية في الشام 
املنشق  النصرة«  »جبهة  أنقاض  على  والعراق«، 
بدوره عن »القاعدة« بالعراق برئاسة أبو مصعب 
عمر  أبو  من طرف  »داعــش«  تأسيس  الــزرقــاوي، 
البغدادي، إلى أن أوردت وكالة األخبار األمريكية 
زعامة  ليتولى  الــعــراق،  في   2010 سنة  مقتله 
نفوذه  مكان  ويوسع  البغدادي  بكر  أبو  التنظيم، 
اإلرهــاب  أوجــه  تعددت  تم  ومــن  سوريا،  ليشمل 
ووصلت إلى أوروبا وإفريقيا، منها »بوكو حرام« 
و»القاعدة  و»املرابطون«  املجاهدين«  و»الشباب 
»أنصار  املغرب اإلسالمي« وقبلها حركة  في بالد 
هذه  عن  املتفرعة  الحركات  من  وغيرها  الدين«، 
وتعقدت  الشبكة  هذه  خيوط  وتداخلت  تلك،  أو 
فاختلط  واإليديولوجية،  السياسية  ترتيباتها 
واالجتماعي،  واالقتصادي  بالديني  السياسي 
واستطاع تنظيم البغدادي اللعب بخريطة العالم 
سنة  روسيا  لتنبري  وأقعدها،  الدنيا  وأقــام  كله 
مقر  تدمير  من  تمكنت  أنها  العالم  بإخبار   2017
البغدادي في سوريا في غارة جوية ونشرت صورا 
للموقع، دون تأكيد ذلك، فقط أسبوعني بعدما أكدت 
 ،)2017.6.30( السورية  الرقة  في  مقتله  إيــران 
لتخرج بريطانيا بعد ذلك، وتعلن عن انتقاله إلى 

إفريقيا )انظر األسبوع عدد 15 فبراير 2018(.
وفاة  عن  األخبار  تضاربت  الفترة،  هذه  خالل 
البغدادي أو بقائه حيا، ومن حني لحني تطالعنا 
بينما  معينة،  منطقة  فــي  ــوده  وجـ عــن  األنــبــاء 
الضربات اإلرهابية أخذت تتراجع حدتها وعددها 
تطوعت  أن  إلى  السابقة،  السنوات  مع  مقارنة 
والزعامة،  السبق  حق  لنفسها  لتعطي  أمريكا، 
2019، عن مقتل  27 أكتوبر  وأخبرتنا يوم األحد 
القوة  ــأن  وك لــه،  التابعة  والــشــرذمــة  الــبــغــدادي 
تملكها  التي  والعسكرية  االستخباراتية  الخارقة 
التي  وهــي  واحــد  شخص  قتل  على  قــادرة  غير 
من  املاضي  القرن  من  األربعينيات  في  تمكنت 
تدمير أثار مدينتي هيروشيما وناكازاكي باليابان 
بضربة واحدة، فما بال العقالء بما صنع منذ تلك 
تدمير  على  قــادرة  أسلحة  من  اليوم  إلى  الفترة 
على  تنطلي  فهل  األرضية..  الكرة  ويابس  أخضر 
كان فعال  إن  يعرف  ال  قتل شخص  العالم حدوثة 
أنه  أم  اإلعالم،  وسائل  تقدمها  التي  الصورة  هو 
شخص افتراضي، كما لم تنطل على ذوي األلباب 
يومنا  إلى  بن الدن دون جثة  أسامة  قضية مقتل 
هذا؟ فكم بغدادي تم قتله وإحياؤه من جديد، أم أن 

لكل مرحلة بغداديها؟
»دوتشي  في األخير، وحسب خبر نشره موقع 
أبو  عني  اإلرهابي  داعــش  »تنظيم  فإن  فيلييه«، 
إبراهيم الهاشمي القرشي قائدا له، خلفا لزعيمه 
أبي بكر البغدادي، الذي قتل على يد قوات أمريكية 
الوالء  إعالن  أتباعه  من  التنظيم  وطلب  خاصة، 

للقائد الجديد«. 

على  املــغــربــي  الــشــعــب  دأب 
النبوي  املــولــد  بعيد  االحتفال 
الــشــريــف،  لــلــجــنــاب  تعظيما 
النبوي  الحب  لــجــذوة  ــاء  وإذكـ
واألرواح  والــنــفــوس  بالقلوب 
ــان الــســيــد أبــو  واألســـــرار، وكـ
رحمه  محمد  بن  أحمد  العباس 
هلل، من أول الداعني إلى تكريس 
عادة االحتفال باملولد النبوي في 
الفاطميني  بعد  اإلسالمي  الغرب 
كتابه  مقدمة  في  وأبــرز  بمصر، 
النبي  مــولــد  فــي  املنظم  ــدر  »الـ
حفزته  التي  األســبــاب  املعظم« 
على الدعوة إلى االحتفال باملولد 

النبوي وجعله عيدا.
االحتفال  مظاهر  تعددت  وقد 
جلسات  خالل  من  املغاربة  عند 
ــب  ــواك املـــديـــح والـــســـمـــاع، وم
الشموع، والحركة التي تشهدها 
اإلســالمــيــة  ــدارس  ــ املـ مختلف 
أكــانــت  تــنــوعــاتــهــا،  بمختلف 
ــســادة الــصــوفــيــة،  ــل تــنــتــســب ل
والفكرية..  منها  الحركية  أو 
السلفيون يتشددون في  وحدهم 
خارج  وينكرون  املناسبة،  هذه 
برسول  الفرح  الغالب  الجمهور 
هلل، فيما إذا ولد طفل عند أسرة 
يقعدوها،  ــم  ول الدنيا  أقــامــوا 
موائد  وتبسط  الحفالت،  فتقام 
والسعد،  الفرح  ومظاهر  الطعام 
حفالت  تنظيم  يتم  ــوازاة  ــامل وب
إعذار جماعية للفقراء واليتامى.
ــر  ــوى األسـ ــســت ــى م ــل ــا ع ــ أم
على  الناس  فيحرص  البسيطة، 
اقتناء الحلويات وشراء مالبس 
واالستيقاظ  التقليدية،  العيد 
والجلوس  الــيــوم  بـــذاك  بــاكــرا 
اإلفــطــار،  مــوائــد  على  جماعيا 
املــدارس  أغلب  تحرص  بينما 
واالحتفاء  عطلة  على  العتيقة 
املناسبة،  بهذه  القرآن  بحفظة 
اإلبداعات  من  العديد  تبزغ  فيما 
االحتفاالت  وتتخذ  والقصائد، 
مواقع  خالل  من  عصرية  صبغة 
ــواصــل االجــتــمــاعــي الــتــي  ــت ال

وتبادل  التباريك  حلل  تكتسي 
تحايا »العواشر«.

ــي أيـــضـــا، ال  ــرســم الــخــط ال
الدقيقة  ملعرفته  الفرصة،  يفوت 
ــذه املــنــاســبــات في  بــأهــمــيــة هـ
حفالت  فيقيم  املغاربة،  نفوس 
البالد  مساجد  بمختلف  رسمية 
وبــربــوعــهــا، لــيــســوق »تــديــن« 
ماكينة  تتقن  ــذي  ال التلفزيون 
فيخيل  إتقانه،  الرسمية  الدعاية 
الديني  الحقل  أن  للحظة  لــك 
حاالته  أحسن  يعيش  باملغرب 
بينما  املــهــداة،  الرحمة  باتباع 
الخاليا..  تفكيك  مــرة  بكل  يتم 

فأين الخلل إذن؟
محمد  للدكتور  سبق  وكــمــا 
مقال  في  عنه  الحديث  شفيق، 
على  جديدا  هــذا  فليس  سابق، 
كان  فقد  الحاكم،  الرسمي  الخط 
تعاقبوا  من  امتداد  على  املغرب 
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ترسيخ  عــلــى  يعمل  مــيــالدي، 
النبوي  املــولــد  بعيد  االحتفال 
السالطني  ــان  وكـ الــبــلــد،  بــهــذا 
هــذه  ــن ســن  م أول  املــريــنــيــون 
»كان  حيث  باملغرب،  االحتفاالت 
الحق  عبد  بن  يعقوب  السلطان 
املــولــد  بعيد  احــتــفــل  ــن  م أول 
ابنه  عممه  ثــم  بــفــاس  النبوي 

يوسف على جهات املغرب«.
التي  العوامل  تحديد  ويمكن 
كانت وراء اتخاذ الحكم املريني 
لهذا القرار في الدوافع التالية:

ألي  املريني  الحكم  افتقاد   )1
الحكم  بــخــالف  دينية  شرعية 

املرابطي أو املوحدي.
الــشــرفــاء  ــوذ  ــف ن تــنــامــي   )2
ــة بــفــاس، خــاصــة بعد  ــ األدارس

اكتشاف قبر املولى إدريس.
ســيــاســيــة  ــوى  ــ ق ظــهــور   )3
مرتكزة  املريني  للحكم  منافسة 
الــشــرفــاويــة،  املــشــروعــيــة  على 

السعدية،  ــرة  واألسـ كــالــزوايــا، 
واألسرة العلوية فيما بعد.

ــم الــســالطــني  ــت ــذا، فــقــد اه ــ ل
مــراســيــم  بتنظيم  املــريــنــيــون 
املولد  بعيد  لالحتفال  خاصة 

النبوي.
وباملقابل، نجد الخط الرسمي 
نسقه  عــن  الخارجني  يمنع  قــد 
السياسي  لسلوكه  املعارضني 
ــيـــره الـــرســـمـــي املــتــســم  وتـــدبـ
مختلف  خلفية  على  باالختالل 
والرسمية  الــدولــيــة  الــتــقــاريــر 
وتنظيم  االحتفال  من  الصادرة، 
الفرح الشعبي من خارج نهجه، 
الــســنــوات  خـــالل  سمعنا  وقـــد 
أمنية  تــدخــالت  عــن  ــفــارطــة،  ال
واحتفاالت  شموع  مواكب  بحق 
»العدل  جماعة  تنظمها  للمولد 
الجماعة  وهـــي  واإلحـــســـان«، 

اإلسالمية املعارضة.
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ــواء واألج النفوس  إلسعاد  يسطع 
ــوغ قــبــلــة الــضــيــاء ويـــفـــوزون بــبــل
والسماء األرض  خالق  مــن  بوحي 
األضـــواء بــرســالــة  للفوز  ــم  ــداه وه
ــاء واألنــصــار جــســور احملــبــة واإلخـ
األهـــواء فتنة  بالناس  واســتــبــدت 
بـــعـــد رحـــيـــل مـــرشـــد اخلــلــفــاء
شـــمـــل أمــــــة ســـيـــد األتـــقـــيـــاء
والوفاء والصدق  بالتبليغ  متأللئ 
متأللئ بالتسامح والشجاعة واإلباء
واحلــيــاء والــعــفــة  بالصبر  متأللئ 
والسخاء والقناعة  باألمانة  متأللئ 
بامتالكه للبساطة واحلكمة والذكاء
واالبتغاء ــود  ال منابع  لها  وتصفو 
باالنتماء جــديــرة  مفخرة  عليه 
اجلــوزاء علو  تراجع  شأنه  علو  من 
يوم يغيب التنابز باأللقاب واألسماء

املولد النبوي بني الفرح واال�ستغالل ال�سيا�سي

 حفيظ زرزان

ذكرى مولد النور املحمدي

بندريس عمراوي الطيب
ضـــيـــاء ذكـــــرى مـــولـــد املــصــطــفــى
له يرتاحون  املؤمنني  مــن  املتقون 
الــشــرك زحـــف  ــت  ــف أوق بعثته 
ــاد اآلنـــــــام لـــديـــن الـــرشـــد ــ قـ
املهاجرين بــني  تشيدت  بحكمته 
مسارها ــن  ع الــهــدايــة  ــادت  حـ وملـــا 
اهــتــز ركـــن اإلميـــــان وتــدهــور
يجمع أن  أعماقي  من  اهلل  أدعو 
تاج رأسه  فوق  األخــالق  محامد 
تاج رأســه  ــوق  ف األخـــالق  وفضائل 
ــه تــاج ــ ــوق رأس مــكــارم األخــــالق فـ
تاج رأســه  فــوق  ــالق  مبادئ األخ
المعة أعدائه  على  النصر  وأوسمة 
واملهج الــنــفــوس  لــذكــراه  تــرتــاح 
اهلل صلى  مــن  شريعة  أتــبــاع  إن 
الشـامـخ الفـخـر  ولـه  العـز  لـه 
الذي ترجى شفاعته الوحيد  هو 

جميلة حلبي

من �سيكون »بغدادي« املرحلة 
املقبلة من التنظيم االإرهابي؟

علي العلوي

اإطالق اأ�سماء اإمرباطور اليابان �سابقا 
ورئي�س جمهورية نيجرييا على �سوارع �سال

عن  فضال  الصحراء،  مغربية 
امللكية  ــرة  األســ صــديــق  أنـــه 
باملغرب، وحول نيجيريا، فإنه 
العرفان  الواجبات،  أوجب  من 
محمد  السيد  دعم  نعم  الدائم، 
النفطية  باألنابيب  بــوخــاري 
وبفضل  البحر  عبر  للمغرب 
واملدروسة  الرزينة  التدابير 

التي اتخذها في هذا الصدد.
هذا  في  رسالة  كتبت  طبعا 
سفير  ســعــادة  ــى  إلـ الــصــدد 
في  ورسالة  باملغرب  اليابان 
املــوضــوع إلــى ســعــادة سفير 
ــربـــاط، فــكــان  ــالـ نــيــجــيــريــا بـ
ــهــمــا يــحــبــذان  ــهــمــا أن جــواب
الفكرة وال يريا مانعا بشهادة 
جوابهما على التعاقب بتاريخ 
أكتوبر  و9   ،2019 يونيو   11
لهما  جــزيــال  فشكرا   ،2019
لدعمهما،  الدائم  العرفان  مع 
بوهالل  رشــاد  السيد  أن  بيد 
لم يعر  باليابان،  املغرب  سفير 
 10 بتاريخ  لرسالتي  اهتماما 
2019، رغم رسالة تذكير  ماي 
 2019 يــونــيــو   10 ــتــاريــخ  ب
الخارجية  وزارة  بــواســطــة 
اسم  بإطالق  تتعلق  بالرباط، 
على  سابقا  اليابان  إمبراطور 
شارع بمدينة سال وتوأمة سال 

مع العاصمة طوكيو.



أفادت الجمعية املغربية للفنون 
املغربية  والنقابة  التشكيلية 

املحترفني،  التشكيليني  للفنانني 
الدعوة  قبلوا  الذين  الفنانني  بأن 
»بينالي  في  والعرض  للمشاركة 
»ال يمثلون سوى  القدس املحتلة«، 
أنفسهم، وهم بالتالي ال يحترمون 
أو  الفلسفية  الــتــوجــهــات  البثة 
كانتا  اللتني  لهيئتينا  اإلنسانية 

الشعب  جانب  إلــى  ــدوام  الـ على 
الفلسطيني في نضاالته«.

بالغ  فــي  الهيئتان  وأضــافــت 
الدوافع  كانت  »مهما  أنه  مشترك، 
التي أدت إلى قبول هؤالء الفنانني 
كانت  أعــمــالــهــم، ســـواء  لــعــرض 
سياسية،  أو  أخالقية  أو  مــاديــة 
فإنهم لم يأخذوا بعني االعتبار أن 

مشاركتهم سينظر إليها على أنها 
الحال  هو  كما  لبلدهم،  مشاركة 
بلد  من  مواطن  أي  يشارك  عندما 
دولــي«،  لقاء  في  ما 
مؤكدين أنهما تلقيتا 
مشاركة  بــــ»ذهـــول« 
في  الفنانني  بعض 
ــذه الـــتـــظـــاهـــرة،  ــ هـ
املغرب  ال  أنه  وأكدتا 
منحوا  جمعياته  وال 
هؤالء الفنانني تكليفا 

من هذا القبيل.
الهيئتان  وخلصت 
املــــذكــــورتــــان، إلـــى 
املستحيل  »مـــن  أنـــه 
وقصد  أنـــه،  تــجــاهــل 
الحرب  تبييض جرائم 
ــي  األراضـ )استعمار 
ــوة،  ــقـ ــالـ املـــحـــتـــلـــة بـ
ــة  ــل ــام ــع وإســـــــــاءة م
والجرائم  املدنيني..(، 
)في  اإلنــســانــيــة  ضــد 
القدس، وأيضا في غزة 
مقومات  من  املحرومني 
العيش، املاء!..(، تسعى السياسة 
إلى  االحتالل  لسلطات  الرسمية 
عن  عبارة  صورة  االحتالل  إعطاء 
مشهد فني وعرفي، ولهذه الغاية، 
فإنها ال تتوانى عن دعوة الفنانني 

والنخبة األكاديمية«.
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احتفالية ملحونية باملولد النبوي 
ال�شريف يف مكنا�س

اأمين زيدان: فخورون بالإ�شعاع الذي حققته ال�شينما املغربية يف امل�شهد 
ال�شينمائي العربي

 17 مغربيا 
يف القائمة الر�شمية 
للدورة ال�شاد�شة من 
»فيزا فور ميوزيك«

التراثية«  واملوسيقى  للملحون  اإلسماعيلية  »رحــاب  جمعية  تنظم 
بشراكة مع جماعة مكناس وغرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس، 
النسخة الخامسة الحتفالية املولد النبوي الشريف تحت شعار: »تنمية 
مدينتنا حفاظ على موروثنا«، دورة الشيخ الحاج عمر بوري الروداني، 

وذلك أيام 9 و10 و11 نونبر الجاري.
خالل  مــن  الجمعية  وتسعى 
احتفالية املولد النبوي 
نسخته  فــي  الــشــريــف 
الخامسة، املساهمة في 
كل الجهود التي تهدف 
ــراز دور  إلــى تثمني وإب
اللغوي  الثقافي  التنوع 
الثقافية  للهوية  كمكون 
على  والعمل  املغربية، 
ــادي  ــالم ربـــط تــراثــنــا ال
عبر هذا التنوع بمختلف 
كما  التنموية،  املــجــاالت 
لهذه  املــنــظــمــون  يــهــدف 
توثيق  ــى  إل االحتفالية، 
مظاهر  ــنــوع  وت ــل  ــراح امل
النبوي  باملولد  االحتفال 
مدينة  بــهــا  تتميز  الــتــي 
مــكــنــاس عـــن بــاقــي مــدن 

املغرب. 

بالغ م�شرتك يهاجم فنانني مغاربة قبلوا دعوة 
»بينايل القد�س املحتلة«

املغربية ملياء ال�شرايبي �شمن جلان 
حتكيم مهرجان القاهرة ال�شينمائي

ملياء  املغربية  املنتجة  اختيار  تم 
الشرايبي، ضمن أعضاء لجان تحكيم 
ملهرجان  الـ41  الـــدورة  مسابقات 

السينمائي،  ــرر القاهرة  ــ ــقـ ــ املـ
الفترة  فــي  إقامتها 
 29 ــى  ــ إلـ  20 ــن  ــ م

نونبر الجاري.
منظمو  وأعــلــن 
املــهــرجــان، خــالل 
نــــــدوة صــحــفــيــة 
عن  ــرة،  ــاهـ ــقـ ــالـ بـ
املنتجة  اخــتــيــار 
الشرايبي،  ملياء 
ــة  ــجــن ــن ل ــ ــم ــ ض
»مسابقة  تحكيم 
السينما  ــاق  ــ آف

الكندي  الناقد  جانب  إلى  العربية« 
واملمثلة  رئيسا،  هاندلنج  بيرس 

ــا شــيــحــة،  ــة هــن ــري ــص امل
والـــفـــنـــان الــتــونــســي 
أمني بوحافة، واملنتج 
ستيفن  ــاري  ــغ ــل ــب ال
ــوف، كــمــا  ــانـ ــتـ ــيـ كـ
لجنة تحكيم  ضمت 
ــى  الــنــســخــة األولـ
من »جوائز النقاد 
ــعــرب لــأفــالم  ال
ــة«،  ــ ــيـ ــ األوروبـ
أطلقها  الــتــي 

املهرجان، ستة نقاد مغاربة من بني 
األمر  ويتعلق  سينمائيا،  ناقدا   42
وخليل  ــروم،  ــي ك حــمــادي  مــن  بكل 
الدامون، ورشيد نعيم، وعبد الكريم 
ومحمد  واكــريــم، 

بنعزيز، ومحمد شويكة.
هذه  أن  إلى  املنظمون  وأشار 
الدورة، ستشهد مشاركة 150 
بينها  بــلــدا،   63 مــن  فيلما 
فيلمان مغربيان يتنافسان 
ضــمــن مــســابــقــة »آفـــاق 
السينما العربية«، وهما 
القضية«  ــل  أجـ ــن  »مـ
ــون  ــنــجــل لـــحـــســـن ب
ــاء الــجــنــاح  ــسـ و»نـ
)ج(« ملحمد نظيف.

يشارك حوالي 50 فنانا و»دي جي«، 17 
منهم مغاربة، في الدورة السادسة  لتظاهرة 
»فيزا فور ميوزيك« )موسيقى دون تأشيرة(، 
ملوسيقى  ومــهــرجــان  مهني  معرض  أول 
تنظم  والــتــي  ــط،  األوسـ والــشــرق  إفريقيا 

بالرباط ما بني 20 و23 نونبر الجاري.
اختيار  فــإن  للمنظمني،  بــالغ  وحسب 
هؤالء الفنانني تم من بني 800 ترشيح من 
أو  فردي  بشكل  سواء  العالم،  أنحاء  كافة 

على شكل فرق موسيقية.
للفنانني  الــرســمــيــة  الــقــائــمــة  وتــضــم 
من  كال  الخصوص،  على  الـ17  املغاربة 
وفزاز  وأراون،  فحصي،  وسكينة  جايالن، 
و»دي  أوزوس،  وعزيز  باعمي(،  )يونس 
ــارز، وحميد  ــراي ســت ــ جـــي« يــوســف، وغ
وول«،  و»ليزي  الفضلي،  وحمزة  بوشناق، 
و»ليزانسوميز«، و»نيسيو«، و»كالم وعادل 
التظاهرة  هذه  في  يشارك  كما  سماعلي«، 
إفريقيا  من  ينحدرون  فنانون  املوسيقية، 
الخصوص،  على  منهم  األوســط،  والشرق 
)مصر(،  وأملينا  )السنغال(،  سامب  عايدة 
وأيلول )األردن(، وديندري )تونس(، و»دي 
تارهانني  وقـــادر  )كينيا(،  ســـوراج  جــي« 
ومجاز  )أنغوال(،  كارفالو  ولوسيا  )مالي(، 
)مصر/فرنسا(،  )البحرين( وناتاشا أطلس 

وسينغ )الكامرون(، وتيريبا )البينني(.

قال املمثل واملخرج السينمائي السوري أيمن 
زيدان، على هامش مشاركته في الدورة الـ 35 
حوض  لدول  السينمائي  اإلسكندرية  ملهرجان 
أن  أكتوبر(،   13-8( املتوسط،  األبيض  البحر 
املشهد  في  نفسها  فرضت  املغربية  السينما 
السينمائي العربي خالل السنوات األخيرة، من 

خالل جودتها ونوعية القضايا التي تعالجها.
»التجربة السينمائية  وأضاف زيدان، أن 

املضيئة  التجارب  من  واحدة  املغربية، 
تقدم  ودائما  العربية  سينمانا  في 
جميعا«،  تستوقفنا  ملفتة  أعماال 
وأردف قائال: »األعمال السينمائية 

الــتــي يــقــدمــهــا مــخــرجــون 
تجذبنا  ــا  ــم دائ مــغــاربــة، 
الفني  وبعدها  لجماليتها 
ــا الـــالفـــت،  ــه ــون ــضــم وم
التي  الــقــضــايــا  ونــوعــيــة 
تطرحها، نحن نكن للتجربة 
الــســيــنــمــائــيــة املــغــربــيــة 
ــرام،  ــ ــتـ ــ ــل االحـ ــ ك
ــورون  ــ ــخـ ــ وفـ
بـــاإلشـــعـــاع 
الــــــــــــــذي 
حــقــقــتــه 

التظاهرات  مختلف  في  األخيرة،  السنني  في 
السينمائية العربية والدولية«.

تلقاه  التي  الواسع  لكن، ورغم هذا اإلشعاع 
زيدان،  يوضح  املغربية،  السينمائية  األعمال 
سوى  مشاهدتها  فرصة  لنا  تتاح  ال  »لأسف 
اإلكراهات  بسبب  السينمائية  املهرجانات  في 
التي تصاحب عملية التسويق التجاري«، داعيا 
تسويق  على  العمل  إلــى  املختصة،  الجهات 
العربية حتى  األقطار  كل  في  املغربية  السينما 
يضمن املتلقي واملشاهد العربي فرصة اكتشاف 
بمحتواها  الغنية  السينمائية  التجربة  هذه 

وبقيمتها الفنية.

ال�شاب خالد 

يحيي حفال 

مبنتجع مازاغان 

مقابل 80 مليونا

الفنان  يستعد 
الشاب  الــجــزائــري 
حفل  إلحياء  خالد، 
على  باملغرب  فني 

ــســهــرات  هــامــش ال
يحتضنها  الــتــي  الفنية 
ــع مـــــازاغـــــان  ــجـ ــتـ ــنـ مـ
بالجديدة، حيث سيلتقي 
يوم  املغربي  بجمهوره 
الـــجـــاري  ــر  ــب ــون ن  30
فـــي حفل  ــدة،  ــجــدي ــال ب
ســيــقــدم فــيــه بــاقــة من 

أشهر أغانيه.
وأفـــــــــادت بــعــض 
الجهة  أن  املــصــادر، 
املــنــظــمــة لــلــحــفــل، 

ــاشــي«  ــك ــددت »ال ــ ح
بالفنان  الــخــاص 
في  الـــجـــزائـــري، 
سنتيم  مليون   80

مــــقــــابــــل 
ــي املــنــتــجــع  ــه فـ ــائ ــن غ

السياحي.
الفنان  أن  إلــى  يشار 
ــجــزائــري اعــتــاد على  ال
نظرا  املغرب،  في  الغناء 
التي  الكبيرة  للشعبية 
عشاق  عــنــد  بــهــا  يحظى 
ــراي، حيث  ــ الـ مــوســيــقــى 
سبق أن اعتلى منصات عدة 
تظاهرات كان آخرها مهرجان 

موازين سنة 2017.

ملياء الشرايبي



للثقافة  ــاس  ــف أن »مــنــتــدى  ينظم 
والفن«، من 07 إلى 10 نونبر 2019، 
ملهرجان  السادسة  ــدورة  ال فعاليات 
أوالد  بمدينة  للمسرح  الدولي  هوارة 
تايمة إقليم تارودانت، احتفاء بالذكرى 
املظفرة،  الخضراء  املسيرة  لعيد   44
تحت شعار: »الفنون الجميلة.. سالم 

وجمال«.
وتــشــارك فــي هذه 
الدولية،  التظاهرة 
بشراكة  تعقد  التي 
الوطنية  املبادرة  مع 
البشرية،  للتنمية 
أوالد  وجـــمـــاعـــة 
ووزارة  تـــايـــمـــة 
والشباب  الثقافة 
والــــــريــــــاضــــــة، 
ــة  ــ ــم ــ ــاه ــســ ــ ــم ــ وب
مـــــــؤســـــــســـــــة 
للتنمية  ــة  ــزاوي ال
ومركز  والتعاون، 
ســــــوس مـــاســـة 
الثقافية،  للتنمية 
و»تـــــوريـــــنـــــو 

ــروب«، الــعــديــد من  ــ ك
وفنانني  وإعالميني  املسرحية  الفرق 
الدورة،  كما ستشهد  دول،  من سبعة 
ــرح املــغــربــي،  ــس تــكــريــم أيــقــونــة امل
األب  برشيد،  الكريم  عبد  الدكتور 
وأحد  االحتفالي،  للمسرح  الروحي 

الخزانة  أثرى  والذي  الفنية،  األعالم 
ــدة  رائ بــأعــمــال  العربية  املسرحية 
توقيع  عن  فضال  وتنظيرا،  إبــداعــا 
بعنوان  األول  ــن،  ــدي جــدي مــؤلــفــني 
الشعبي،  الحسني  للكاتب  »لوزيعة« 

لعزيز،  محمد  الــدكــتــور  تقديم  مــع  
والثاني بعنوان »التداوي بالفسلفة«.

مهاراتهم  تطوير  أجل  ومن 
ينتظم  ــة،  ــي ــن ــف ال
هـــواة املــســرح في 
ــة في  ــي ــة دول ورشــ
الــدرامــيــة،  الفنون 
سيستفيد منها عدد 
من الفنانني الشباب 
مختلفة،  ــدن  مـ مــن 
ــراء  ويـــؤطـــرهـــا خــب
وفنانون من الواليات 
األمريكية،  املــتــحــدة 
وتـــونـــس، إيــطــالــيــا، 

مصر والجزائر.
الفن  بــدور  وإيمانا 
وترسيخ  التهذيب  في 
الداعية  السليمة  القيم 
ــلــــســــالم والــــحــــب  لــ
ــرام االخــتــالف،  ــتـ واحـ

ــد  ــق ــع أكاديمية ت نــدوة  ــدورة،  ال
بعنوان »الجمال والسالم: دور الفنون 
الروحي  األمــن  تحقيق  في  الجميلة 
سعيد  األستاذ  سيؤطرها  لإلنسان«، 

ناشيد والدكتور عبد الكريم برشيد.

ما كدت أجيب أستاذي عبد الرحمان القادري على أن 
الذي لخص مبدأ فصل السلط هو مونتيسكيو، حتى نظر 
إلي وقال: وهل تذكر قولته؟  فأجبته: نعم، وسردتها عليه 

باللغة الفرنسية كما قالها لنا في معرض محاضرته:
 ((Lorsque le pouvoir législatif et exécutif
 et judiciaire est entre les mains dune seule
 personne cest une expérience éternelle que
 cette personne est portée à en abuser)).
والتنفيذية  التشريعية  السلطة  تجتمع  ((عندما 
والقضائية في يد شخص واحد، إنها لتجربة أبدية أن 
هذا الشخص يميل إلى اإلفراط فيها))، واهتز األستاذ 
لكن  الرهان..  ربحت  إذن  ضاحكا:  مستبشرا  القادري 
من  كان  إذا  فيما  منه  طلبت  عندما  كبيرة  كانت  دهشته 
ثقتك  طيب،  لي:  فقال  ســؤاال،  سيادته  أسأل  أن  املمكن 
أستاذك،  استنطاق  حد  بك  تبلغ  للمادة  وفهمك  بالنفس 
أال تخاف على التراجع على النقطة؟  فأجبته: لقد حفظت 
كما  والفرنسية  العربية  باللغة  قلب  ظهر  على  قولتكم 
سبب  هو  :وهذا  فقاطعني  محاضرتكم،  في  بها  نطقتم 
إرادة معرفتي فيما إذا كان الطلبة يحضرون أم يكتفون 
هو  الحفظ  أستاذي.. سبب  يا  ال  له:  فقلت  باملقرارات؟  
تقنية كنت أستعملها بدون إذنكم ولكنها مشروعة، لقد 
محاضراتكم  تسجيل  في  كاسيت  براديو  أستعني  كنت 
على  ويستحيل  بسرعة  تحاضرون  كنتم  ألنكم  الشفوية 
أي طالب أن يتتبع محاضرتكم وكنت أجد لذة كبيرة في 
االستمتاع بمرافعتكم مرات عديدة، فأجابني: ال تحاول 
معي أن أعطيك 16 فلم يبلغ معي أي طالب أكثر من 15 
قصدي  ليس  فقلت:  تدريسي،  مدة  طوال  معدل  كأعلى 
ترجتم  ما  أن  فقط  تريد؟  ماذا  إذن  لي:  ليقول  النقطة؟ 
من القولة إذا سمحتم ليس كامال، فهي مترجمة ترجمة 
»روح  سليمة لكني قرأت في كتاب مونتيسكيو األصلي 

القوانني« بعدما حببتم لنا كطلبة هذا املفكر، أجبته.
كان  الذي  خليل،  محمد  أخي  ابن  أوصيت  قد  وكنت 
الكتاب  على  آنـــذاك،  فرنسا  في  ــدرس  وي معنا  يعيش 
واشتراه لي بـ 178 فرنكا فرنسيا قديما، أديت له ثمنه 
توازي  تكاد  الدرهم  قيمة  كانت  عندما  املغربي  بالدرهم 
كانت  التي  األدويــة  وبعض  هو  الفرنسي  الفرنك  قيمة 
لألستاذ  وقلت  عليها،  هلل  رحمة  والدتي  بها  توصيه 

القادري أن املقولة باللغة الفرنسية هي:
 (( Cest une expérience éternelle, que tout
 homme qui a du pouvoir est porté à en abuser;
il va jusquà ce quil trouve des limites)).
بأنني  تقول  أن  وتريد  السلط  فصل  في  تبحرت  إذن، 
عرجت على أن السلطة توقف السلطة، قال لي وأضاف: 
بإكمال  وأنصحك  الحقوق  في  زاهر  بمستقبل  لك  أتنبأ 

دراسة الدكتوراه بفرنسا.
القانون  مادة  في   15 النقطة  أن  األمر،  في  والغريب 
والتي  الجنائي  القانون  ــادة  م فــي  و15  الــدســتــوري 
أحمد  األستاذ  السابق  والقاضي  الفقيه  يدرسها  كان 
أهلني  ما  لدي، هما  كانتا محببتان  واللتان  الخمليشي 
صف  في  الفرنسية  ستراسبورغ  جامعة  في  للتسجيل 
الــقــادري،  األســتــاذ  نصيحة  اتبعت  بعدما  الــدكــتــوراه 
وبودروة أستاذ املالية العامة، اللذان يرجع لهما الفضل 
في تقدمي بطلب التسجيل الذي كان من شبه املستحيالت 
آنذاك، نظرا لتشدد جامعة ستراسبورغ في قبول طلبات 
الجامعي،  ملفي  دراسة  بعد  وتمكنت  األجانب،  الطلبة 
من الفوز بالقبول والزلت مسجال لحد اآلن من بني أحد 
أقدم الطلبة هناك، إال أني عدت إلى املغرب نظرا لظروف 
عائلية وكتب لي مسار قضائي غير مسار األلزاس لورين 
برومانسياته وشقراواته  كنت معجبا  الذي  ونهرها 

وشعرائه وطبيعته في شبابي.
الثاني  الحسن  له  املغفور  لي بعدما عينني  وكتب 
والتي  سال،  بعمالة  االنتخابات  تتبع  للجنة  رئيسا 
مجلس  ورئيس  السابق  الوزير  للقاء  مناسبة  كانت 
واألخ  الصديق  هلل،  بيد  الشيخ  الدكتور  املستشارين 
تلك  فــي  سياسية  بذكريات  لــه  أحتفظ  ــت  الزل ــذي  ال
النتقال  املغرب،  تاريخ  في  االنتقالية  العصيبة  الفترة 
طرف  مــن  السياسي  الــتــنــاوب  واخــتــيــار  املــؤســســات 
املكونات السياسية الوطنية والقصر كبديل، واالنفتاح 
أن  تمكنت  كما  االقتراع،  وصناديق  الديمقراطية  على 
أكتشف شخصية الدكتور الشيخ بيد هلل عن قرب وعن 
الواسعة وغيرته على  وثقافته  العالية  مستوى وطنيته 
سال  وقرى  ومداشر  أزقة  يجوب  وكان  العامة  املصلحة 
ليل نهار من أجل القضاء على البناء العشوائي وكم مرة 
كان يأتي بأحذيته إلى اجتماعات اللجنة اإلقليمية وأثار 
مواد البناء التي كان يخرج بنفسه ملعاينتها الزالت عالقة 
في ظرف  واستطاع  بذلك  يفتخر  وكان  الرسمي  بلباسه 
وجيز أن يغير صورة املدينة الجميلة سال إلى األفضل 
التغيير في مسالك سال  رونقا وجمالية وأن ينفخ روح 
الحضارة  من  أزمان  عبر  املغاربة  قلوب  لها  سلت  التي 
الصالح  الولي  كان  التي  الدينية  والشعائر  واملدنية 

سيدي بن عاشر من أحد أقطابها وروادها.

لنور الدين الرياحي

كلية احلقوق بني »ال�ساتيام« و»مريابو« 
والكني�سة وطريق اجلديدة
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املغنية الفنلندية نيا �سايلني: 
»ال�سحراء مغربية و�ستظل مغربية«

تزامنا مع تخليد ذكرى املسيرة الخضراء، 
أن  شايلني،  نيا  الفنلندية  الفنانة  اختارت 
تشارك املغاربة هذه اللحظة التاريخية، بطرح 

أغنية تغازل فيها رمال الصحراء املغربية.
التي   ،»Circles In The Sand« أغنية 
كليب«،  »الفيديو  طريقة  على  املغنية  طرحتها 
بجمال  تتغنى  فنية  لوحة  لرسم  خصصتها 
الجنوبية،  للمناطق  الذهبية  الرمال  وسحر 
»هسبريس«:  ملوقع  حديثها  في  وأوضــحــت 
ألنقل  الداخلة  بمدينة  كليب صورته  »الفيديو 

الصحراء  وجــمــال  سحر  للعالم  خالله  مــن 
مغربية  »الــصــحــراء  وأضافت:  املــغــربــيــة«، 

وستظل مغربية«.
تــؤدي  أن  دون  فرصة  شايلني  تترك  وال 
أغنية تتغنى بالبالد، وخصصت أغاني معينة 
للحديث عن املغرب وجمال طبيعته وكرم أهله، 
»أنا مغربية«، و»حبيبي شوف«،  مثل أغنيتها 
التي طرحتها بدعم من زوجها ومنتج أغانيها 

هشام جونز، ذي األصول املغربية.
العربية  باللغة  الــغــنــاء  شايلني  وتتقن 
واألمازيغية أيضا، باإلضافة إلى لغات عاملية 

أخرى، كالفرنسية واإلنجليزية واإلسبانية.

ملتقى م�سرع بلق�سريي مهرجان هوارة يحتفي بروح ال�سالم واجلمال

ال�سينمائي يكرم عائ�سة ماهماه

تدعو مؤسسة عالل الفاسي، في إطار برنامجها 
واملثقفني  الباحثني   ،2020/2019 ملوسم  الثقافي 
في  واملــشــاركــة  الحضور  إلــى  املهتمني،  وجميع 
»اإلصــالح  موضوع:  في  تنظمها  التي  املحاضرة 
أفقا: مطالعات في الفكر والسياسة«، يلقيها األستاذ 
عبد اإلله بلقزيز، يوم الجمعة 8 نونبر 2019 على 

الساعة الرابعة والنصف زواال، بمقر املؤسسة.

ابنة نوال املتوكل: »جل املغاربة يعي�سون 

على وقع ثقافة ح�سومة«
ــنــيــس، ابــنــة  قــالــت زيــنــب ب
البطلة نوال املتوكل، في منشور 
حسابها  متابعي  مع  تقاسمته 
تسعى  أنها  »اإلنستغرام«،  على 
املرأة  حقوق  عن  للدفاع  جاهدة 
الــذي  الــفــن  ــالل  خ مــن  املغربية 
تعير  ال  أنــهــا  مضيفة  تــقــدمــه، 
اهتماما لالنتقادات والقذف الذي 

طالها بسبب صورها الجريئة.
خالل  بنيس  زينب  ــارت  وأشـ
املــغــاربــة  مــعــظــم  أن  حــديــثــهــا، 
ــى وقــــع ثــقــافــة  ــل ــشــون ع ــي ــع ي
»حــشــومــة«، مــشــيــرة إلـــى أنها 

وكــل  ثقافتها  نــشــر  ســتــواصــل 
الــذي  الفن  فــي  إيجابي  هــو  مــا 

تتقاسمه مع عشاق أعمالها.
املتوكل،  ــوال  ن نجلة  وكــانــت 
التصوير  جلسة  في  أظهرت  قد 
جزء  بها،  قامت  التي  األخــيــرة 
الوشم  كذا  و  كبيرا من جسدها، 
الذي  األمــر  يدها،  نصف  يغطي 

أغضب متابعي والدتها.

بلقصيري  مشرع  مللتقى  عشر  الثالثة  الـــدورة  تكرم 
السينمائي، الذي تنظمه جمعية »أنفاس للمسرح والسينما«، 
االفتتاح  حفل  خالل  وذلك  ماهماه،  عائشة  املقتدرة  املمثلة 
 14 بني  الفترة  في  للمدينة،  الثقافي  باملركز  سيجرى  الذي 

و16 نونبر الجاري.
املغربية  املمثلة  وأتحفت 
مواليد  )من  ماهماه  عائشة 
مراكش سنة 1943( املغاربة 
بأدائها  ومازالت،  وغيرهم، 
مختلفة  ألدوار  ــع  ــن ــق امل
ــرح والــســيــنــمــا  ــسـ ــي املـ فـ
والتلفزيون بقدرتها الفائقة 
على تقمص األدوار املركبة 
بتلقائية  املــركــبــة  وغــيــر 

ملحوظة.
ودرســـــــــت مـــاهـــمـــاه 
ــا بــاملــســرح  ــ ــدرام ــ ــن ال فـ
البيضاء،  بالدار  البلدي 
أواخــر  منذ  واشتغلت 
القرن  مــن  السبعينات 
مسرح  فرق  مع  املاضي 
ــواة، وانــطــالقــا من  ــه ال

مطلع الثمانينات، بدأت تشق مسارها بثبات 
على درب االحتراف بفضل موهبتها وحضورها القوي على 

الركح وأمام كاميرات السينما والتلفزيون.
لها سينمانا  أتاحتها  التي  جدا  املحدودة  الفرص  ورغم 
بماء  اسمها  تخلد  أن  ماهماه  عائشة  استطاعت  الوطنية، 
جانب  إلى  القديرات  املغربيات  املمثالت  سجل  في  الذهب 

زميالتها وزمالئها في املهنة.

موؤ�س�سة عالل الفا�سي 
تناق�ش املطالعات

 يف الفكر وال�سيا�سة



 

من  الكثير  فيها  بــرع  التي 
والتي  األيــام،  هذه  املغاربة 
الحشيش  تــجــار  جــعــلــت 
ــرى)...(  ــ واملــحــرمــات األخـ
العصر..  أثرياء  يصبحون 
وهي مظاهر كلها ال تطمئن 
ــة املـــغـــرب وال  عــلــى ســام
تشجع أحدا على الثقة فيه، 
امللك  املــرحــوم  صــدق  ولقد 
عندما شبه  الثاني،  الحسن 
الواقع  جانب  مــن  أطــرافــا 
املغربي بأنها كمنسأة النبي 
مخروبة  مخرومة  سليمان.. 
يكفي أن تأكل أرضة حبة 

تهاوى  كما  لتتهاوى  منها 
عرش سليمان)...(.

عصر  أن  شــك  مــن  وليس 
يعيشه  الـــذي  ــحــطــاط  االن

الـــعـــالـــم أجـــمـــع، والــــذي 
تدخل  نــمــاذجــه  أصــبــحــت 
علينا بيوتنا عبر األنترنيت، 
األجيال  إفــســاد  فــي  أسهم 
قد  تكن  لــم  الــتــي  املغربية 
ال  صحيحا  تكوينا  تلقت 
العائلة..  في  وال  البيت  في 
هذه  تترجمه  الــذي  الشيء 
في  ــكــبــرى)...(  ال النهضة 
املقاهي،  وفتح  إقامة  مجال 
مـــا بـــن املــقــهــى واملــقــهــى 
الجالسون  حــيــث  مــقــهــى، 
يتقاسم  ــا  م غــالــبــا  ــن  ــذي ال
الثاثة منهم كأس قهوة، ال 
ويشتمون  ينممون  ينفكون 
ــون ويــضــايــقــون  ــك ــرك ــب وي
يــدخــلــون  وال  املــــــــارات.. 
بيوتهم إال بفراغ على فراغ، 
أكثر  أخــرى،  شعوب  بينما 
منا عددا وأعلى منا مستوى 
يخرج  مصر..  مثل  ثقافيا، 
مستشفاه  من  فيها  الطبيب 
تاكسي  سائق  إلى  ليتحول 
أو صباغ، أو نجار، ليكسب 
في  املــاديــة  حاجياته  تتمة 
بشرف  الــشــهــر،  منتصف 
وكـــرامـــة، هــنــاك فــي مصر 
غيرها  ــي  وف فرنسا،  ــي  وف
تعطي  ــا،  ــي ــدن ال ــاد  بـ مـــن 
يقابله،  ما  أو  درهما  الرجل 
وعندما  شكرا..  لك  فيقول 
عندنا  لــلــمــتــســول  تــعــطــي 
فتبتلعها  دراهــــم،  عــشــرة 
أنامله، ويلوي مشيحا عنك 
بوجهه.. ألنه كان يريد أكثر.
ويــســأل كــل خــائــف على 
هذا الوطن، عن هذا اإلهمال 
على  الحابل  ــرك  وت الــعــام، 
النابل، والحبل على الغارب، 
امتهنوا  الذين  بعض  فنجد 
نوابا  ليصبحوا  السياسة 
منهم  والكثير  وزراء..  أو 
ــرع فــي حــيــه فــي مــجــال  بـ

والعامل،  الــوالــي  مبايعة 
لرئيس  الــســخــرة  وتــقــديــم 
الـــحـــزب.. وتــقــديــم أشــيــاء 
أخرى للكاتب العام.. فتكون 

ترشيحه  عــبــر  ــه  ــازات ــج م
الرسمية  الحفات  لحضور 
املصفقن،  ــط  وس ليصفق 
ويتم انتخابه وسط املرضى 
املرشحن..  بن  من  عليهم 
ــراه  ــزة ت وبــعــد فــتــرة وجــي
من  العاصمة  في  يسمسر 
موقعه في البرملان، وطبيعي 
علما،  وال  طاقة  يجد  ال  أنه 
على  إلهاما  وال  ــدوة،  ق وال 

االهتمام بمستقبل الباد.
ضياعا  ــاد  ــب ال ــزداد  ــ وتـ
وتفككا،   - هلل  عــبــاد  يــا   -
ــزداد عـــدد املــجــرمــن،  ــ ــ وي
ــراق، واملــخــلــوضــن  ــسـ والـ
هيمنة على الواقع املغربي، 
السيارات  بمراقبي  بـــدءا 
يلزمهم  الذين  والتاكسيات 
اليومية،  باملراقبة  القانون 
فــتــتــحــول مــراقــبــتــهــم إلــى 
مدخول يومي من كل سيارة 
إمــضــاء  يعطي  لــلــمــراقــب، 
ــى ســيــارات  املـــوافـــقـــة عــل
تــنــطــلــق في  ــات  ــنـ ــاحـ وشـ
وقتا..  سفكا  الرعايا)...( 
وإمــا  العجات،  تحت  إمــا 
تنفثه  ــذي  ال الــغــاز  بــدخــان 
والنساء  األطفال  رئات  في 
على  لــيــحــكــمــوا  يــومــيــا، 
الحاضر  الجيل  مستقبل 
ويقولون  املؤكد،  بالسرطان 
يتعلق  ــر  األم أن  هــذا،  بعد 
أن  ناسن  اإلنسان،  بحقوق 
أروبا  أعطته  الذي  اإلنسان 
ــه، هو  ــحــق وضــمــنــتــه لـ ال
الكلمة  معنى  بكل  إنــســان 
وواجباته..  حقوقه  يعرف 
الــذي  اإلنــســان  ذلــك  وليس 
أجل  مــن  السجن  فــي  ــان  ك
واستفاد  جريمة،  ارتكابه 
أحد  فــي  امللكي  العفو  مــن 
العيد  جاء  إن  وما  األعياد، 
الثاني حتى كان مورطا من 
من  أكبر  جريمة  في  جديد، 

سابقتها.
ويبقى النموذج السعودي 
ــســارق،  ال ــد  ي يقطع  ــذي  الـ
مستهلك  أو  املتاجر  ورأس 
محترما  نموذجا  الحشيش، 
يؤاخذ  ال  الغرب،  طرف  من 
السعودية،  حكومة  عليه 

وإنما يحترمها.
املغرب،  في  نعرف  ونحن 
القوانن  تغير  لــم  إذا  أنــه 
الجنائية، ولم تصدر قوانن 
لم  وإذا  جــديــدة،  عقابية 
املحزمون  املراقبون  يــردع 
ــاء..  ــزرق ال الــبــذل  بمختلف 
كلها  بذلهم  أصبحت  وقــد 
درك،  على  بوليس،  زرقــاء، 
ويعرفوا  يــردعــوا..  لــم  إذا 

آالف  أربــعــة  أو  الثاثة  أن 
كل  املــغــرب  طــرق  فــي  قتيل 
قتلى  عشرة  وحوالي  سنة، 
وعشرات  يوميا،  بالجرائم 
البيوت،  على  الــهــجــومــات 
واالختطافات واالغتصابات، 
التي  الفوضى  من  حالة  هي 
األمن  قوات  لوجود  مبرر  ال 
هي  مهمتهم  تــكــن  ــم  ل إذا 

وضع الحد لها.
وإذا كنا لم نسمع يوما عن 
مشروع إصاحي يناقش في 
تحت  وال  الحكومة  مجلس 
سنسمع  فإننا  البرملان،  قبة 
نــدرك  ال  يجعلنا  مــا  يــومــا 
الحقيقة إال بعد فوات األوان.
فــيــهــا  يـــجـــد  ال  ودولـــــــة 
الــجــديــة في  ــون  ــنـ ــواطـ املـ

دخلها  دولــة  ــد)...(  ــ أح أي 
ــحــداد  ــان ال ــ ــغــش مــن دك ال
ــى  والــخــيــاط والــنــجــار إل
محضر  إلى  ــوزارة،  ال مكتب 
ــة حــيــث كــثــيــرا ما  ــحــادث ال
مضروبا  الــضــارب  يصبح 
هو  السياقة  فــي  واملخطئ 
أسواقها  تعج  دولة  املظلوم، 
يريدون  ال  الذين  باملتسولن 
ربما  وإنــمــا  يشتغلوا،  أن 
أكثر  بــالــتــســول  يــكــســبــون 
بسيط..  موظف  يكسبه  مما 
يمكن  ال  حالتها..  هذه  دولة 

االطمئنان على مستقبلها.

في  ال  للمغرب  يسبق  لــم 
عهد  في  وال  السيبة..  عهد 
قطاع  أيــام  في  وال  املخزن، 
»هــب  ــام  ــ أيـ وال  الـــطـــرق، 
كــان  حينما  وال  الـــريـــح«، 
املسافر من فاس إلى مكناس 
يؤجر »زطاطا« من »سطات« 
ــيــؤمــن لـــه الــطــريــق، وال  ل
جبروت  عهد  املغرب  عــرف 
القايد  قــوة  وال  »الــكــاوي« 
القائد  وهيبة  »الكندافي«، 
املغرب  وتاريخ  »املتوكي«، 
حــافــل بــنــمــاذج الــفــوضــى، 
سيبة..  تسمى  كانت  التي 
ــن املـــغـــرب لـــم يــعــرف  ــك ول
فــي أي زمــن مــن األزمـــان، 
ــزري الــذي  ــع املـ ــواق ــذا ال ه
ظل  فــي  نعيشه،  أصبحنا 
سكان  على  املهيمن  الخوف 
القصور.. والفيات الفخمة، 
سيدات  حديث  أصبح  ومــا 
ــان  ــمــع الـــلـــواتـــي ك املــجــت
بالقفاطن  التباهي  شغلهن 
ــدة، والـــســـرتـــات  ــديـ ــجـ الـ
ــم  ــواتـ والـــدمـــالـــيـــج، وخـ
ــد، فــأصــبــحــن  ــان ــام ــي ــض ال
مجلببات مقطبات الجبن ال 
الخطر)...(  عن  إال  يتحدثن 
الـــــــذي يــــزيــــده هــلــعــهــن 
ــك الــجــزع  ــ ــة.. وذل ــام ــخ ض
طعم  تتذوقن  يجعلهن  الذي 
العصير  كؤوس  في  املــرارة 

املسكرة.
ــى الـــطـــرق، رشــحــت  حــت
املغرب ألن يكون أكثر الدول 
حياة  على  خطورة  العاملية 
حوالي  يموت  املسافرين، 
على  شــخــص  آالف  ثــاثــة 
الجرحى،  بينما  ــطــرق،  ال
بلغ  واحــد،  عام  في  والرقم 

تسعة وأربعن ألفا.
وغرقت املحاكم، وقضاتها 
إال  الزيادة  لم يعرفوا  الذين 
الجرائم،  ملفات  ــدد  ع فــي 
ال  الذين  املحامن  وتشرذم 

النصوص  من  يستعملون 
إال  تعلموها  التي  القانونية 
والسرقة  بالقتل  يتعلق  ما 
الجديدة  الفنون  ــزور..  والـ
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بقلـــــــم:
مصطفى العلوي

فاأية حقوق.. لأي �إن�سان ؟

لهذه �لأ�سباب تهاوى عر�ش �سليمان

اإلنسان الذي أعطته أروبا الحق وضمنته له، هو 

إنسان بكل معنى الكلمة يعرف حقوقه 

وواجباته.. وليس ذلك اإلنسان الذي كان في 

السجن من أجل ارتكابه جريمة، واستفاد من 

العفو الملكي في أحد األعياد، وما إن جاء العيد 

الثاني حتى كان مورطا من جديد، في جريمة 
أكبر من سابقتها.

ليس من شك 
أن عصر 

االنحطاط الذي 
يعيشه العالم 

أجمع، والذي 
أصبحت 

نماذجه تدخل 
علينا بيوتنا عبر 

األنترنيت، 
أسهم في 

إفساد األجيال 
المغربية التي 

لم تكن قد 
تلقت تكوينا 

صحيحا ال في 
البيت وال في 

العائلة..


