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تستعد  الـــطـــائـــرة  كـــانـــت 
عــدد  متنها  وعــلــى  ــالع  ــإلق ل
أفــراد  بينهم  األشــخــاص،  مــن 
زمن  مــن  كبير  سياسي  عائلة  مــن 
صدرت  التي  األوامر  لكن  الثاني،  الحسن 
إيقاف  من  مكنت  األخيرة،  اللحظات  في 
الطائرة وهي على ا�درج، فجرى تفتيشها، 
ليكتشف ا�حققون أن األمر يتعلق بعملية 
وتقول  الصعبة،  للعملة  كبرى  تهريب 
ا�صادر أنه جرى إفراغ جزء من الطائرة، 
تواصل  أن  قبل  ا�عنية،  العائلة  ــزال  وإن

الطائرة رحلتها.  
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كواليس األخبار
Üô¨ŸG ‘ áeƒµ◊G πjó©àH πé©j ób É°ùfôa ‘ ágÉ≤f IÎØd â«àØd ôjRƒdG ´ƒ°†N

 á«∏NGó∏d GôjRh ájó«¡eG Ú«©J ∫ÉªàMG AGQRƒdG IôgÉX
 äCGóH AÉjôKC’G
É¡Hƒ«Y ∞°ûµJ

 الرباط. خاص باألسبوع
الــوزيــر  جمعت  مقابلة  كشفت 
وطــارق  الفالحة،  ــر  وزي أخــنــوش، 
ــس الــقــرض  ــي الــســجــلــمــاســي، رئ
الفالحي، في موقف عالي(...)، كيف 
أن كبار الدولة، أصبحوا يكتشفون 
الكبرى  الوزارية  ا�ناصب  تناقض 
لدرجة  األكبر..  الثروات  تراكم  مع 
السجلماسي  بــأن  تــوحــي  كـــادت 
لو  أكثر  الوقت  مثال، سيتوفر على 

كان وزيرا للفالحة(...).
ــة،  ــروحـ وقـــد أكــــدت هـــذه األطـ
ا�الي  للقطب  التي صدرت  األوامر 
والوزاري، عزيز أخنوش، بالتراجع 
جريدتي  نشر  مؤسسة  شــراء  عن 
في   zو}الــصــبــاح  zليكونوميست{
إطار مخططه لشراء الدار الناشرة 
لهات� الجريدت�، والتي تملك في 
نفس الوقت إذاعة }أطالنتيكz ودار 
النشر ومؤسسة تعليمية للصحافة، 
ا�نعم  عبد  القطب  ملك  في  وكلها 
الديلمي، الذي قيل أنه كان يخطط 
لتفويت هذه ا�ؤسسة بعدة ماليير، 
تعليمات  أخنوش  للقطب  لتصدر 
ا�شروع،  هذا  شراء  عن  بالتراجع 
ربما لتناقض هذا التضخم ا�تزايد 
مع مهام الوزير، رغم أنه يتوفر على 
لتشغيل  ضخمة  بشرية  مجموعة 

هذه ا�شاريع.
أن  أخنوش،  الثري  تذكير  ليتم 
ا�شاركة  أراد  عندما  نفسه  ا�لك 
 ،zفي مؤسسة صحفية، }إيكوميديا
 ،zالناشرة لجريدة }الفي إيكونوميك
ــا كلف  ــم ــون دوزيـــــم، إن ــزي ــف ــل وت
أصبحت  والتي   zــا }أون مؤسسته 
تسمى }ا�دىz، بحجز 11 في ا�ائة 

فقط من أسهم هذه الشركات.
عندما  الثاني،  الحسن  بأن  علما 
كلف الثري الكبير، كريم العمراني، 
له  يسمح  لــم  الحكومة،  بتشكيل 
السياسية  األحــزاب  في  با�شاركة 
التي كان الحسن الثاني يشجعها.

z™°ü©°U{ ºµM ‘ »¡àæJ ¿ƒ£HGôŸG É¡°ù°SCG »àdG ájGOƒdG

ƒjQÉ°ù«dƒÑdG ô°UÉæY ÖjQóJ IQƒJÉa AGOCÉH ôFGõ÷G ÖdÉ£J ÉHƒc

 ¬HõM ¢ù°SDƒj »eÉ°ûdG
 …OÉØàd ¿ƒcôëàj ¿ƒjOÉ–’Gh

 …ójGõdG ƒjQÉæ«°S QGôµJ

 الرباط. األسبوع
مطلعة  مــصــادر  ــرت  ذكـ
الحالة  أن   ،zــوع ـــ}األســب ل
الداخلية  لوزير  الصحية 
فرضت  لفتيت  الوافي  عبد 
السرعة  ــه  وج على  نقله 
عليا،  بأوامر  باريس،  إلى 
حيث كان قد نقل منذ أيام 
العسكري  ا�ستشفى  إلى 
الذي  األمر  وهو  بالرباط، 
في  يــمــر  أن  ا�ــمــكــن  كـــان 
سعد  أن  لــوال  تامة  سرية 
ــذي  ــن الــعــثــمــانــي، ال ــدي ال
توقيع  على  مجبرا  ــان  ك
االجتماعي  للحوار  اتفاق 
ــات، كــشــف  ــابـ ــقـ ــنـ مـــع الـ
فــي مجلس   zــر ــس }ال هـــذا 
لم  النقابات  ألن  حكومي، 
مع  الحوار  لتواصل  تكن 
رئيس الحكومة لوال تدخل 

شخص  في  الداخلية  وزيــر 
إصابته  أن  غــيــر  لــفــتــيــت، 
عن  غيبته  صحية  بوعكة 
غيبته  كما  النهائي،  االتفاق 

عن احتفاالت فاتح ماي.
لفتيت،  الوافي  عبد  وكان 
الــذي  هــو  الداخلية،  وزيــر 
عامة  زيادة  إقرار  وراء  يقف 

في األجــور(..)، لكن الوعكة 
نقله  أوال  فرضت  الصحية 
العسكري  ا�ستشفى  ــى  إل
ــى بــاريــس،  بــالــربــاط، ثــم إل

لتقول مصادر }األسبوعz أن 
اقترحوا  الفرنسي�  األطباء 
ــه الـــخـــضـــوع لــفــتــرة  ــي ــل ع
صحية  حمية  واتباع  نقاهة 
خاصة، واالبتعاد عن بعض 

العادات(..).
الداخلية،  وزيــر  أن  يذكر 
واحد من ا�قرب� من التيار 
ــرب(..)،  ــغ ا� فــي  الفرنسي 
األخيرة  التغييرات  عايش 
وهي  الداخلية،  وزارة  في 
نقل  التي فرضت  التغييرات 
ا�عارض  اليعقوبي،  الوالي 
إلى  العماري،  إلياس  للوبي 
الــربــاط،  فــي  والـــي  منصب 
الذي  امهيدية،  للوالي  خلفا 
تعيينه  قــرار  يكون  قد  ربما 
مقدمة  ــجــرد  م طــنــجــة  فــي 
أكبر،  منصب  فــي  لتعيينه 

وهو وزير الداخلية.

 الرباط. األسبوع
تعتبر قصبة الوداية موقعا 
الــربــاط،  فــي  مميزا  تاريخيا 
التي  التاريخية  بحكم قصتها 
طرف  من  تأسيسها  مع  بدأت 
ــم تــحــولــت إلــى  ا�ــرابــطــ�، ث
قبل   ،zرقــراق أبي  }جمهورية 
أن تتحول إلى صدى لألندلس 
فيها  سكن  حيث  الــربــاط،  في 
وهي  األندلس،  من  ا�طرودون 
معروف،  سياحي  موقع  بذلك، 
ثناياها،  ب�  تضم  أنها  كما 
يقطنه  كــبــيــرا،  سكنيا  حــيــا 
العا�ية،  الشخصيات  كبار 
السامية  الشخصيات  وبعض 
نهر  قرب  السكن  فضلت  التي 
أبي رقراق بعد نهاية الخدمة، 
وقد فرح سكان الوداية عندما 
اختار  األمــراء  أحد  أن  عرفوا 
في  الخاص  بيته  له  يكون  أن 

الوداية.

أنها  ورغـــم  الـــودايـــة،  لكن 
قيمة  ورغـــم  سياحي،  مــوقــع 
القاطن�  أن  إال  ســكــانــهــا، 
البتزاز  يتعرضون  والزائرين 
 ،zالــفــتــوات{ مــن طــرف  يومي 
 zصعصع{ يتزعمهم  ــذيــن  ال
مــــعــــروف، حـــيـــث فـــرضـــوا 
مداخل  جميع  على  سيطرتهم 

ــة، بــدعــوى  ــارج الـــودايـ ــخ وم
حراسة مرائب السيارات دون 
في  والــغــريــب  قــانــونــي،  سند 
األمر، أن بعض هؤالء يمتلكون 
يتحدون  تجعلهم  خفية  قــوة 
يتدخل  فهل  الشرطة،  عناصر 
االعتبار  ــادة  إلعـ الحموشي 

لهذا اإلرث الحضاري؟

 الرباط. األسبوع
أخبار  مــع  اتحادية  أوســـاط  عــدة  تفاعلت 
أحمد  االتحادي  تحرك  أكدت  التي   zاألسبوع{
رضى الشامي لتأسيس حزب جديد بعيدا عن 
األسبوع  (انظر  االشتراكي  االتحاد  مشاكل 
استحسنت  وبينما   ،(2019 مــاي   2 عــدد: 
الذين  االتــحــاديــ�  خاصة  ــراف،  األطـ بعض 
الذي  الشامي  فكرة  التنظيم،  خارج  يوجدون 
أهلته الثقة ا�لكية لترؤس ا�جلس االقتصادي 
واالجتماعي، ترى أطراف أخرى أنه ال حاجة 
يمكنه  إذ  االتحادي،  البيت  الشامي  ليغادر 
أن  طا�ا  الحزب  داخل  من  مشروعه  ينفذ  أن 
يرغب  ال  لشكر،  إدريس  الحالي  األول  الكاتب 
من  األول  الكاتب  منصب  على  التنافس  في 

جديد. 
وكــانــت ا�ــفــاوضــات غــيــر ا�ــعــلــنــة ب� 
االتحادي�، قد أهلت الشامي لقيادة االتحاد 
االشتراكي بعد فترة انتقالية يتكلف بتدبيرها 
الحديث  أن  غير  ا�الكي،  الحبيب  االتحادي 
حزبه،  لتأسيس  الشامي  مبادرة  عن  األخير 
النقاش من جديد حول منصب  فرضت طرح 
أحمد  سيناريو  تكرار  لتفادي  األول،  الكاتب 
الزايدي، الذي قاده الخالف مع الكاتب األول، 
لتأسيس  كمقدمة  مستقل  تيار  تأسيس  إلى 
حزب منشق عن االتحاد االشتراكي، لوال أن 
األقدار كانت تخبئ له مستقبال آخر، تجسد 

في وفاته بوادي الشراط(..).
ــوعz قد  ــ ــب وكـــانـــت }األســ
الـــشـــامـــي،  أن  أكــــــدت 
ونـــظـــرا لــتــجــربــتــه في 
يظهر  الخارجية،  مجال 
االتصاالت  من  بإلحاح 
أنه  معه،  أجــريــت  التي 
حزب  تأسيس  في  يرغب 
عن  بعيدا  جديد،  تقدمي 
التي  الــداخــلــيــة  ا�ــشــاكــل 
ا�نهك،  الحزب  هذا  تهز 
إضافة إلى بروز اسم 
ا�شهور  ا�ــجــرب 
إدريــس  باتزانه، 
ــكــراوي، الــذي  ال
ــدوره  بـ يعتبر 
مــن رجـــال ثقة 

اليوسفي.
الشامي

  وكاالت 
إعالمية،  مصادر  عدة  تناقلت   
ــوادر  ب حــول  متوقع  غير  خــبــرا 
الجزائر  ب�  مسبوقة  غير  أزمــة 
وحليفتها كوبا، حيث أكدت هذه 
الخارجية  اســتــدعــاء  ــصــادر،  ا�
في  الــجــزائــر  لسفير  الــكــوبــيــة 
هافانا، ومطالبته بنقل رسالة إلى 
ا�سؤول� في الجزائر، لدفع 450 
 4500 يعادل  (مــا  دوالر  مليون 
كفاتورة  جزائري)،  سنتيم  مليار 
تمويل أبناء البوليساريو ا�قيم� 
في كوبا، والذين يتلقون تداريبا 
الحكومة  لهم  وتــوفــر  عسكرية 
واللباس  واألكــل  ا�ــأوى  الكوبية 

وكل الضروريات األخرى. 
أن  إلى  ا�صادر  ذات  وأشــارت 
أبناء  كل  بترحيل  هــددت  }كوبا 
إن  لديها  ا�قيم�  البوليساريو 
للشركات  الجزائر  تؤد سفارة  لم 
لسنة  متراكمة  لفواتير  ا�مولة 

.zوأربعة أشهر
تمر  ــي  ــت ال األزمــــة  أن  ــر  ــذك ي
في  ساهمت  قــد  الــجــزائــر،  بها 
مرتبطة  ــرى  أخــ أزمــــات  ــروز  ــ ب
بات  حيث  البوليساريو،  بجبهة 

بطرد  يــطــالــبــون  ــون  ــري ــجــزائ ال
الــبــولــيــســاريــو، بــاإلضــافــة إلى 
في  الجزائر  ورطتها  دول  تحرك 
إلى  البوليساريو  عناصر  تكوين 

ا�طالبة بحقوقها.
ــط الــتــواصــل  ــشــرت وســائ ون
وجبهة  الجزائر  في  االجتماعي 
إلى  يشير  خبرا  البوليساريو، 

الجزائر  ب�  حــادة  أزمــة  ــوادر  ب
ا�حرك  ولعل  كــوبــا،  وحليفتها 
االشتراكي�  البلدين  ب�  لألزمة 
الحليف�، هو االنهيار االقتصادي 
الذي تشهده الجزائر بعد الحراك 
ــضــررت منه  الــشــعــبــي، الـــذي ت
ظلت  الــجــزائــر  أن  بحكم  كــوبــا 
40 سنة تمول هذا  أزيد من  منذ 

دعما  له  وتقدم  بالبترول،  البلد 
من  يافع�  استقبال  مقابل  ماليا 
على  وتدريبهم  تندوف،  مخيمات 
الجندية  وعــلــى  الــســالح  حمل 
إرسالهم  ثم  العصابات،  وحــرب 
ليكونوا  االنفصالية  الجبهة  الى 
في  التوترات  فتيل  إلشعال  زيتا 

منطقة الصحراء ا�غربية.

لفتيتامهيدية
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●  الرباط. األسبوع
يبدو أن فاتح ماي، لم يعد مناسبة 
الثقيلة  مدفعياتها  النقابات  لتوجه 
نحو الحكومة والباطرونا وحدها من 
أجل انتزاع مطالب ومكاسب للشغيلة 
مصوبة  باتت  بل  فقط،  وللموظف� 
البعض، والسيما  كذلك نحو بعضها 
مـــن طـــرف مـــا يــســمــى بــالــنــقــابــات 
في  الحكومة  من  ا�قصية  الصغرى 
حق ما يطلق عليها بالنقابات األكثر 

تمثيلية.
ــم تستطع  ل الــســيــاق،  وفـــي هـــذا 
}النقابات األربع الكبرىz، التي وقعت 
الحكومة،  مــع  االجتماعي  الــحــوار 
الفرح بنصرها هذا، حتى علت بعض 

فرحتها،  عليها  منغصة  ــوات  األصـ
ا�نظمة  مثل   zصــغــرى{ نقابات  من 
نــادت  الــتــي  للشغل،  الديمقراطية 
قانون  ــراج  إخـ بــضــرورة  الحكومة 
النقابات للوجود والقطع مع سياسة 
}باك صاحبيz ا�عمول بها حاليا في 
ا�جال النقابي خارج القانون وخارج 

الدستور.
وأشار ا�صدر ذاته إلى أن أصوات 
أصــوات  مــع  ارتفعت  النقابة  هــذه 
عــدة دســتــوريــ� وقــانــونــيــ�، ضد 
على  الغريب  والصمت  التواطؤ  هذا 
تفعيل الدستور، سواء من حكومة بن 

كيران أو من حكومة العثماني.
أولــى من  أنه  ذاتــه،  وقــال ا�صدر 
قانون  إصــدار  على  العمل  الحكومة 

وتنظيم  عمل  بدقة  يضبط  للنقابات 
وينظم   zاألخطبوطية }الكائنات  هذه 
عقد  مستوى  على  ويراقبها  عملها 
خضوع  ثم  موعدها،  في  مؤتمراتها 
يجبر  حــيــث  لــلــتــدقــيــق،  مــالــيــتــهــا 
الدستور الحكومة على وضع قانون 
مبادئ  أساس  }على  النقابات  ينظم 
ويحدد  والديمقراطية،  الشفافية 
النقابات  تأسيس  قــواعــد  القانون 
التي  وا�عايير  أنشطتها  وتحديد 
على أساسها يتم منحها الدعم ا�الي 
فمتى   ،zتمويلها مراقبة  وكيفيات 
من  االقــتــراب  على  العثماني  يجرؤ 
في  ترفل  أنها  رغم  النقابات  فوضى 
الحكومة  ميزانية  من  ا�الي�  مئات 

دون رقيب وال حسيب؟
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األمويموخاريقلطفي

●  الرباط. األسبوع
عن  ــرار  ق أي  اآلن  حتى  يصدر  لــم 
تــرامــب،  ــد  دونــال األمــريــكــي  الرئيس 
أنه  رغــم  ا�ــغــرب،  فــي  سفير  لتعي� 
الحكومة  رأس  على  سنوات   3 قضى 
الجانب  عن  يصدر  لم  كما  األمريكية، 
حول  تفاعل  أي  الــرســمــي،  ا�غربي 
للدبلوماسية  ا�ــريــب  الــغــيــاب  ــذا  ه
الغياب  وهو  ا�غربية،  عن  األمريكية 
مدة  انتهاء  بعد  أكثر  ترسخ  الــذي 
السفارة  في  باألعمال  القائمة  انتداب 
السؤال  ليطرح  بالرباط،  األمريكية 
في  أمريكي  سفير  غياب  مغزى  عــن 
كانوا  الذين  السفراء  وهــم  ا�ــغــرب، 
معروف� بنشاطهم الدائم في ا�غرب، 
باإلسالمي�،  ا�رتبطة  وتحركاتهم 

وغيرها من التنظيمات(..).
الدبلوماسي�  ا�سؤول�  أن  ورغم 

لهذا  فــرحــون  ا�ــغــاربــة، 
الــغــيــاب الــدبــلــومــاســي، 
بخالف  مكلف  غير  ألنــه 
أمريكا  ألن  ــحــضــور،  ال
ال  الجديدة  نسختها  في 
يعطي  بمن  إال  تعترف 
أكثر(..)، إال أن مؤشرات 
 zــرامــبــي ــت الــتــعــامــل }ال
ــى تـــرامـــب)  ــ ــة إل ــســب (ن
ــد ظهرت  ق ا�ــغــرب،  ــع  م
تعي�  خـــالل  ــن  م جليا 
البوليساريو  من  مقرب 
ملفات  في  له  كمستشار 
واسمه  الــقــومــي،  األمـــن 
جون بولتون، هذا األخير 
للبيت  دخـــولـــه  دشــــن 
إلنهاء  بدعوته  األبــيــض 
 zتواجد بعثة }ا�ينورسو
ووصفته  الصحراء،  في 
الــصــحــافــة ا�ــســانــدة 

الشعب  بـــ}صــديــق  للبوليساريو، 
الصحافة  وتــورطــت   ،zــصــحــراوي ال
بـ}صقر  وصفه  في  ا�غربية  الرسمية 
فيما   ،zاألمريكية الخارجية  السياسة 

األمر يتعلق بعدو معلن ضد ا�غرب.

داخل البيت األبيض، تسارع اإلدارة 
األمريكية الزمن، إلعالن أخطر قرار في 
األمريكي  للرئيس  السياسية  ا�سيرة 
}اإلخــوان  جماعة  ضم  وهو  الحالي، 
ا�ــســلــمــ�z إلـــى قــائــمــة ا�ــنــظــمــات 
أمريكا  أن  يعني  ما  وهو  اإلرهابية، 

ســتــتــحــرك لــلــضــغــط 
الدول  جميع  ومحاربة 
تعتمد  الزالــــت  ــي  ــت ال
}اإلســالم  تجربة  على 
الــســيــاســيz، وا�ــغــرب 
من ب� هذه الدول، وقد 
الرئيس  إدارة  تضع  ال 
ب�  كبيرا  فرقا  أوباما 
والتنمية  العدالة  حزب 
ــل ا�ــثــال  ــي عــلــى ســب
وجــمــاعــة }اإلخـــــوان 
ــمـــ�z، حــســب  ــلـ ــسـ ا�ـ

منطق ترامب(..).
وكانت سارا ساندرز، 
البيت  باسم  ا�تحدثة 
في  قالت  قد  األبــيــض، 
}الرئيس  أن  إعــالمــيــة،  تصريحات 
الوطني،  لــألمــن  فريقه  مــع  تــشــاور 
يشاركونه  الــذيــن  ا�نطقة  وزعــمــاء 
الجماعة  ضم  أن  إلى  مشيرة   ،zالقلق
الدوائر  داخل  مساره  }يأخذ  للقائمة، 

وسيسمح   ،zالــقــرار لصنع  الداخلية 
لقائمة   z�ا�ــســلــمــ }اإلخـــــوان  ضــم 
للمسؤول�  اإلرهــابــيــة  الــجــمــاعــات 
أي  على  عقوبات  بفرض  األمريكي�، 

شخص أو جماعة على صلة بها. 
األبيض  البيت  باسم  ا�تحدثة  كالم 
زعماء  مع  ترامب  الرئيس  تشاور  عن 
للمنطقة يشاركونه القلق، رغم أنها لم 
تذكرهم باالسم، يؤكد وجود دول عربية 
أعطت موافقتها على هذا القرار، الذي 
وكانت  قريب،  وقــت  في  عنه  سيعلن 
مؤشرات قرار من هذا النوع، قد ظهرت 
مؤخرا  ترامب  الرئيس  استقبال  مع 
للرئيس ا�صري عبد الفتاح السيسي، 
هذا األخير بات مكلفا بمهمة معروفة 

داخل االتحاد اإلفريقي(..).
ــوان  ــ ــ ــالن }اإلخ ــ ــاذا يــعــنــي إعـ ــ مـ
بالنسبة  إرهابية  كجماعة   z�ا�سلم
ليشمل  األمر  امتد  لو  وماذا  للمغرب؟ 
من حيث تنزيله كافة حركات اإلسالم 
ــاســي، بــمــا فــيــهــا الــحــركــات  ــســي ال

عن  للجواب  ا�غرب؟  في  ا�وجودة 
بإعطاء  االكتفاء  يمكن  السؤال،  هذا 
مثال عن خط التماس ب� ا�واضيع 
ا�طروحة عا�يا، حيث تصنف مصر 
قطر)،  (باستثناء  الخليج  ودول 
ا�قاصدي  الفقيه  الريسوني،  أحمد 
والقيادي الشهير في حركة }التوحيد 
واإلصالحz وحزب العدالة والتنمية، 
إنها  بل   ،z�اإلرهابي{ قائمة  ضمن 
األجهزة  لدى  ا�طلوب�  من  تعتبره 
السنة  فــي  انتخابه  منذ  األمــنــيــة 
العا�ي  لــالتــحــاد  رئيسا  ا�ــاضــيــة 
لعلماء ا�سلم�، ا�قرب من التنظيم 

.z�العا�ي لـ}اإلخوان ا�سلم
إذن، فالعالقة ب� حركة }التوحيد 
و}التنظيم  ا�غربية   zواإلصــــالح
غير   ،z�ا�سلم لــإلخــوان  العا�ي 
الــدول،  من  لعدد  بالنسبة  واضحة 
التي أشرت  العربية  الدول  بما فيها 
على قرار ترامب في الكواليس، لذلك 
والتنمية  العدالة  حــزب  فمستقبل 
الدولية،  الحسابات  ره�  سيصبح 
اإلعــالم  وسائل  بعض  كتبت  حيث 
الــريــســونــي  ــة  خــالف عــلــى  تعليقا 
للقرضاوي على رأس االتحاد العا�ي 
هو  الــريــســونــي  ــأن  بـ للمسلم�، 
ليطرح   ،zا�غرب في  اإلخوان  }زعيم 
السؤال: ما مستقبل حركة }التوحيد 
واإلصالحz وحزب العدالة والتنمية، 
 z�ا�سلم }اإلخوان  تصنيف  تم  إذا 
ضمن الحركات اإلرهابية في العالم؟

التي  العا�ية  األوضـــاع  وكــانــت 
وتتكامل  االتــجــاه  نفس  فــي  تصب 
أحيانا في رسم صورة عن ا�ستقبل، 
 zداعش{ زعيم  ظهور  بعد  تأزمت  قد 
البغدادي  أن ظهور  من جديد، حيث 
ــى شــريــط فــيــديــو،  مـــن جــديــد عــل
الساحل  دول  عن  للحديث  مخصص 
والـــصـــحـــراء، قــد يــعــنــي مــحــاولــة 
 ،zاستهداف ا�غرب من طرف }داعش
أن  رغم  ا�نطقة،  دول  من  باعتباره 
من  عا�ية  بــإشــدادة  يحظى  ا�غرب 

جهوده في محاربة اإلرهاب.

خط التماس: الريسوني اِّـصنف ضمن «اإلخوان 
اِّـسلمني» إُّـ جانب العثماني رئيس الحكومة وإُّـ جانبه 

الشيخي رئيس حركة «التوحيد واإلصالح»

الرئيس اِّـصري السيسي طلب من ترامب إعالن 
«اإلخوان اِّـسلمني» منظمة إرهابية 

●  الرباط. األسبوع
طــلــبــت الــجــهــات الــبــر�ــانــيــة في 
لتكوين  ا�غاربة،  خبرة  الكامرون، 
واألفــارقــة،  الكامروني�  البر�اني� 
توقيعها  تم  التي  الشراكة  عبر  وذلك 
اإلفريقية  البر�انية  ا�ؤسسة  بــ� 
يقف  التي  ا�ؤسسة  وهي  لياوندي، 
بيا،  بــول  الرئيس  تأسيسها،  وراء 

.zومنظمة }مغرب إفريقيا
وكــــان رئــيــس مــنــظــمــة }مــغــرب 
الخبير  الكتاني،  نجيب   ،zإفريقيا
لدى  ا�عروف  اإلفريقية،  الشؤون  في 
السابقة  بصفته  إعــالم  وسائل  عدة 

العالم  مع  بالعالقات  مكلف  كوزير 
بيساو،  غينيا  بجمهورية  العربي 
البر�ان  تلقى استدعاء من رئيس  قد 
الكامروني إلنجاز هذه الشراكة، بعد 
لقاء عقده وفد من الكامرون في وقت 
سابق با�غرب، مهد لهذا االتفاق الذي 
التي تدعم  يصب في خانة االتفاقات 
مسلسل التواجد ا�غربي في إفريقيا.

يذكر أن الكتاني، قد توقع في حوار 
سابق مع }األسبوعz، جلوس ا�غرب 
الطاولة،  نفس  على  البوليساريو  مع 
ــه إلـــى االتــحــاد  عــلــى هــامــش عــودت

اإلفريقي.
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 الرباط. األسبوع 
عليه  اتفق  الذي  الوحيد  الرقم 
األربـــاح  ــم  رق هــو  الصحفيون، 
البنزين،  مــوزعــو  حققها  التي 
مليار   17 رقم  وهو  ا�حظيون، 
التجار  ــؤالء  هـ ربــحــهــا  ــم،  ــ دره
البنزين  يوزعون  الذين  الخمسة 
كنا  وإن  أســابــيــع،  بضعة  فــي 
الــوزيــر  مــع  عالقتهم  ــدري  نـ ال 
كيف  رأينا  فإننا  الـــداودي(...)، 
ا�نافسة،  مؤسسة  رئــيــس  أن 
هذا  عن  ابتعد  الكراوي،  إدريس 
}خليو  طريق  على  ا�ــوضــوع، 

 .zالناس يربحوا ا�اليير
ــاس  ــن ــون، وال ــرف ــع وكــلــهــم ي

أتى  البنزين  غــالء  أن  يعرفون 
بعد إغالق }الساميرz، واآلن تتم 
تصفية البنزين في الخارج(...)، 
أكثر  بالتصفية  ثمنه  ويرتفع 
في  يصفى  كان  ولو  الثلث،  من 

ا�غرب النخفض سعره بالثلث.
ا�غرب  فــي  أن  نعرف  ونحن 
أن  بإمكانهم  عاطلون  أغنياء 
أو  ثالث  تأسيس  في  يساهموا 
يعني  للبترول،  مصافي  ــع  أرب
 zالسامير{ تأسيس مصافي مثل 
ــرب،  ــغ ا� ــات  جــه مختلف  فــي 
ورؤوس  ــعــاطــلــ�،  ال لتشغل 
في  جميعا  ويسهموا  األمـــوال، 
الحظنا  التي  األزمة  هذه  تجاوز 
قطعوا  الكاميونات،  ســواق  أن 

األوطـــوروت،  طريق  ــام،  أي منذ 
أسعار  ــادة  زي على  احتجاجا 
بعيدين  غير  ونحن  البنزين، 
ــات  ــرابـ إضـ تــعــلــن  أن  ــن  مـ

ضد  شعبية  ومــظــاهــرات 
بينما  ــبــنــزيــن،  ال ــالء  غـ
الحل بسيط، هو السماح 
ــوال  األمـ رؤوس  ــذوي  لـ

أربــع  أو  ــالث  ث بتأسيس 
مختلف  فــي  للبنزين  مصافي 
االستمرار  أمــا  ا�ــغــرب،  جهات 
ــنــاس  ــيــو ال فـــي ســيــاســة }خــل
يربحوا ا�الييرz، فهي السياسة 
تبدأ  قد  بأزمة خانقة  تنذر  التي 
فما  موبقة..  شعبية  بإضرابات 

رأي الوزير الداودي؟  
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تحت ا�ضواء

ما خفي
كان  أعظم

تسمى  هــنــديــة  ــة  شــرك اشـــتـــرت   
كوال  بيبسي  شركة  امتياز   ،zفــارون{
ا�ــغــرب، وهــي بــصــدد إطـــالق مياه 
علي  وسيدي  و�اس  �نافسة  معدنية 

بالدرجة األولى.

النصب  تاريخ  في  مــرة  ألول  ربما 
بالتلفون  مكلفة  سجلت  واالحتيال، 
قصب  ــت)  ــس ــداري ــان ــط س (مـــجـــرد 
مجموعة  على  التحايل  في  السبق 
أربعة  لهم  ولهفت   ا�تكلم�،  مــن 

ماليير(...) ثم هربت من ا�غرب.

بعد  ا�ــتــحــدة،  ــات  ــوالي ال اكتشف 
السفير ا�غربي الجعيدي، قطبا آخر، 
هو ولد الرئيس السابق سيكوتوري، 
الخادمات  يستغل  أيــضــا  هــو  ــان  ك
وحكمت عليه ا�حكمة بسبع سنوات 

سجنا.

لقيته  الـــذي  ــال  ــب مــواكــبــة مــع اإلق
كتاب  حــول   zالــضــائــعــة }الحقيقة 
عدد  (انظر  الكتاني  أسامة  الدكتور 
ا�عني  فقد الحظ   ،(2019 أبريل   25
التصحيحات  بــعــض  أن  بـــاألمـــر، 
الكتاني  الناصر  فالعالم  ضرورية. 
اعتقل في القاهرة قبل تسليم رسالة 
ا�جاهد الخطابي، كما أنه كان رئيس 
الجامعة  فــي  إفريقيا  شــمــال  قسم 
العربية، أما الكتاب فيتواجد بالرباط 

في مكتبة دار األمان.

 اكتشف التونسيون بمنطقة سيدي 
الرئيس  يملكه  كــان  بيتا  بوسعيد، 
وله  عــلــي،  بــن  ــق،  األســب التونسي 
مليون   175 على  تحتوي  خــزائــن 

أورو، يعني 175 مليار.

اشترت  حــ�  نوعها،  مــن  سابقة   
ا�ؤسسة الثقافية الباريسية ألكادير، 
ا�احي  ا�غربي،  الفنان  مــن  لوحة 
(ثالث�  يــورو  ألف  بثالث�  بينب�، 
في  الــفــنــان  ــذا  ه ليعاني  مــلــيــون)، 
الراحل  الفنان  لوحات  أعقاب تحديد 
تقارب  أثمان  في  الــكــالوي  الحسن 

ا�ائة مليون.

بالكثير  اإلعـــالم  وســائــل  تناقلت   
التي  األســتــاذة  خبر  السخرية،  من 
فأرسلت  البيت،  مغادرة  عن  عجزت 
خادمة بيتها لتنوب عنها في مراقبة 
أكاديمية  في  تجرى  كانت  امتحانات 
عوقبت  طـــردهـــا،  ــدل  ــ وب مـــراكـــش، 

األستاذة بتوقيفها شهرا.

هذه  بــاإلعــدام،  األحكام  إلغاء  لدعاة   
قاتلو  يطلقها  ــان  ك الــتــي  الضحكات 
أن  قبل  السكندنافيت�  السائحت� 
يعرفون  وهم  لداعش،  والءهــم  يعلنوا 
سجون  في  عقوبتهم  سيقضون  أنهم 
التامك بمراقبة جمعيات حقوق اإلنسان.

مــرشــح آخــر لــإلقــامــة فــي سجون 
ــده  وال ــح  ذب شــاب  نــجــوم،  الخمسة 
وقطع رأسه في مدينة آسفي، وحكمت 

عليه ا�حكمة با�ؤبد.

 ألول مرة في تاريخ الجرائم، بعثت 
أحد  الكبير،  القصر  فــي  الــشــرطــة 
كي  مجرم  مع  ليتفاوض  مراسليها 
يرد له األصفاد التي هرب بها، وفعال 
رد األصفاد واختفى، وهو تاجر كبير 

للمخدرات.
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●  الرباط. األسبوع
سياسي  مصدر  قــال 
العديد  أن  مطلع،  جــد 
ــن قـــيـــادات األحـــزاب  م
ــف األقـــالـــيـــم  ــل ــمــخــت ب
والـــجـــهـــات، راســلــت 
ــاط  ــرب قــيــادتــهــا فـــي ال

على  ــاج  ــج ــت ــالح ل
ــات  ــ ــوكـ ــ ــلـ ــ سـ
قــــــــيــــــــادات 
ومــنــتــخــبــي 
وأعــــــــيــــــــان 

الوطني  التجمع 
لألحرار بهذه األقاليم.

أكدت  ا�صادر،  نفس 
التسجيل  عملية  أن 
في  اليوم  تستمر  التي 
ومنتخب�  أعيان  بيوت 
مع  با�وازاة  تجمعي�، 

تسجيل  أخـــــرى عملية 

ــوم بــهــا الــســلــطــات  ــق ت
ــة (الـــشـــيـــوخ  ــي ــل ــح ا�
قفة  لتوزيع  وا�قدم�) 
دفعت  الداخلية،  وزارة 
العديد  داخل  باالحتقان 
ــد تفجر  مــن الــقــرى، وق
حربا ومشاداة قوية ب� 
األقاليم  في  ا�نتخب� 
فهل  الــنــائــيــة، 
السلطة  تتدخل 
ــادات  ــيـ قــبــل قـ
لوقف  األحــزاب 
ــة  ــفـ ــقـ هــــــــذه الـ

}السياسيةz؟
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األوطـــوروت،  طريق  ــام،  أي منذ 
أسعار  ــادة  زي على  احتجاجا 
بعيدين  غير  ونحن  البنزين، 
ــات  ــرابـ إضـ تــعــلــن  أن  ــن  مـ

ضد  شعبية  ومــظــاهــرات 
بينما  ــبــنــزيــن،  ال ــالء  غـ
الحل بسيط، هو السماح 
ــوال  األمـ رؤوس  ــذوي  لـ

أربــع  أو  ــالث  ث بتأسيس 
مختلف  فــي  للبنزين  مصافي 
االستمرار  أمــا  ا�ــغــرب،  جهات 
مختلف  فــي  للبنزين  مصافي 
االستمرار  أمــا  ا�ــغــرب،  جهات 
مختلف  فــي  للبنزين  مصافي 

ــنــاس  ــيــو ال خــل
، فهي السياسة 
تبدأ  قد  بأزمة خانقة  تنذر  التي 
، فهي السياسة 
تبدأ  قد  بأزمة خانقة  تنذر  التي 
، فهي السياسة 

فما  موبقة..  شعبية  بإضرابات 
تبدأ  قد  بأزمة خانقة  تنذر  التي 
فما  موبقة..  شعبية  بإضرابات 
تبدأ  قد  بأزمة خانقة  تنذر  التي 

الداودي

إدارة  حققته  ضخم  إنــجــاز 
الــديــوان  فــي  ا�لكية  الــوثــائــق 
ا�لكي، جددت به تاريخ األندلس، 
قبل،  من  يحصل  لم  إنجاز  في 
كتاب ضخم من جزئ�، بعنوان 
 ،zــس تــاريــخ وحــضــارة ــدل }األن
السياسي  التاريخ  عــن  األول 
ا�جتمع  عن  والثاني  لألندلس، 
والحضارة، قالت مقدمة الكتاب 
السيدة بهيجة سيمو، أنه إنجاز 
التي  االنتكاسة  لتفادي  تحقق 

اإلنسانية  الحضارة  تعانيها 
تاريخ  من  العبر  باستخالص 
جانب  يبق  لم  حيث  األنــدلــس، 
من مكونات الزمن األندلسي إال 
وتطرق له هذا الكتاب، مشحونا 
ــة  ــائ ــم ــع ــه األرب ــحــات فـــي صــف
والسياسية  العلمية  بــا�ــواد 
ــة والــبــشــريــة  ــومــاســي ــل ــدب وال

والفنية لتاريخ األندلس.
وقد أسهم في إنجاز الكتاب، 

السيد حسن حافظي علوي.

  تندوف. وكاالت األنباء 
اإلخبارية  ا�واقع  خــالل  من  تب� 
منهم  مــســؤوال  أن  لــلــبــولــيــســاريــو، 
بالعملة  يــورو  ألف   25 لزوجته  دفع 
الصعبة، حوالي ثالث� مليون سنتيم 
إنه  بل  مصالحتها،  أجل  من  مغربي، 
 ،zــوات ســاب ـــ}ال أرســل لها رســالــة ب

ليخبرها بهذا التحويل.

في  ــر  آخـ مـــســـؤول  أذاع  بــيــنــمــا 
خطابا  بايكا،  يسمى  البوليساريو، 
البوليساريو  معارضي  فيه  وصــف 
بياعة  منهم  ا�حتج�  وأن  بالكالب، 

وخونة.
جـــــاء هـــــذا بـــعـــد ا�ـــظـــاهـــرات 
االحتجاجية التي عرفتها تندوف في 

األسبوع ا�اضي.
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والـــجـــهـــات، راســلــت 
ــاط  ــرب قــيــادتــهــا فـــي ال

على  ــاج  ــج ــت ــالح ل
ــاط  ــرب قــيــادتــهــا فـــي ال

على  ــاج  ــج ــت ــالح ل
ــاط  ــرب قــيــادتــهــا فـــي ال

الوطني  التجمع 
لألحرار بهذه األقاليم.

الوطني  التجمع 
لألحرار بهذه األقاليم.

الوطني  التجمع 

حربا ومشاداة قوية ب� 
األقاليم  في  ا�نتخب� 

}السياسية
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●  الرباط. األسبوع
عـــاد مـــوضـــوع الــعــفــو عن 
االجتماعية  الحراكات  معتقلي 
بما فيها حراك الريف، بقوة إلى 
والبر�انية  السياسية  الساحة 
مؤخرا، ليس من منطلق أولوية 
في  بــل  بالعفو،  هــؤالء  تمتيع 
الشكل وفي مدى الحق في تقديم 
هذا العفو العام والخاص ومن 
له الصفة واالختصاص في ذلك.

اليوم،  الساخن  النقاش  هذا 
ــذي وجهه  ــ ــجــره االتـــهـــام ال ف
بر�اني فيدرالية اليسار بالفريج 
من  هم  بكونهم   ،zلـ}البيجيدي
يعرقلون مبادرة بر�انية كان قد 
الحزب،  في  زميله  رفقة  قدمها 
بمبادرة  وتتعلق  الــشــنــاوي، 
مقترح قانون خاص بالعفو عن 
إطار  في  الريف  حراك  معتقلي 
الذي  الدستور،  من   71 الفصل 
في  للبر�اني�  الــحــق  يعطي 
التشريع في مجال العفو العام، 
وهو ا�قتضى الجديد الذي ورد 
في دستور 2011، لكنه لم يفعل 

حتى حدود اليوم.
لنائبي  الساخنة  ــادرة  ــب ا�
مثل  اليسارية، ظلت  الفيدرالية 
التي رميا بها  الجمرة الحارقة 
رئيس  ا�ــالــكــي  الحبيب  إلـــى 
مجلس النواب، الذي بدوره رمى 
أن  دون  العدل،  لجنة  إلــى  بها 
تستطيع حتى اليوم برمجتها، 
البر�انية  الفرق  من  أحد  ال  بل 

ــطــاع تــبــنــي أو  ــرى اســت ــ األخـ
التضامن مع هذه ا�بادرة.

وبعد   ،zالبيجيدي{ قيادات 
على  بقوة  ردت  ــهــام،  االت هــذا 
تظل  }اتهاماته  بكون  بالفريج، 
فارغة  سياسية  مزايدات  مجرد 
 ،zورسالة وجهت للعنوان الخطأ
غير أن ا�سكوت عنه وسط نواب 
األمــة، هو أن كثيرين يــرون أن 
هذا ا�جال، وإن كان منصوصا 
عليه في الدستور، فهو محفوظ 
�لك البالد باعتباره الوحيد الذي 
ا�ؤسسات  ب�  الحكم  له صفة 
مؤسسة  فيها  بما  الدستورية، 
والقضاء،  والبر�ان  الحكومة 

ألن البعض يعتبر مقترح قانون 
العفو بالبر�ان يتضمن إشكاالت 
دستورية، ألنه رغم أنه منصوص 
عليه بالدستور وأصبح من حق 
مجال  في  التشريع  البر�اني� 
بات  الحق  هــذا  أن  إال  العفو، 
فهناك  حــديــن،  ذو  سيف  مثل 
القضائية  األحــكــام  استقاللية 
التي ترفض االنقالب عليها من 
طرف البر�ان بالعفو، وهناك من 
جهة أخرى، الدستور والتقاليد 
واألعــراف التي تنزل بضغطها 
وتذكر بأنه على مر التاريخ كان 
ملك البالد هو صاحب مبادرات 
اآلراء،  بعض  هناك  بل  العفو، 

للبر�ان  السماح  أنه حتى  ترى 
بممارسة حق التشريع في مجال 
العفو، فالبد أن يمر عبر ا�جلس 

الوزاري الذي يترأسه ا�لك. 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، علقت 
بأنه  فراجي،  سليمة  ا�حامية 
}بــمــقــتــضــى الـــدســـتـــور، تمر 
مشاريع القوان�، ومنها العفو 
الــوزاري،  ا�جلس  داخل  العام، 
بناء على الفصل 49، وبالتالي، 
ال يمكن تقديم أي مقترح قانون 
حول العفوz، فهل تتجه األحزاب 
لطي  جدية  وساطة  طريقة  إلى 
في  تبقى  أنها  أم  الريف،  ملف 

هذا النقاش العقيم؟ 

●  الرباط. األسبوع
حكومة  وزراء  اجتماع  أكــد 
العثماني، يوم الخميس األخير، 
 zاألسبوع{ جريدة  كانت  خبرا 
عدد  في  بتفاصيله  انفردت  قد 
28 مارس 2019، ويتعلق األمر 

بتعي�، أو باألحرى، 
ــقـــاس  ــل ا�ـ ــصــي ــف ت
الجديد  ا�ــديــر  على 
�ــؤســســة الــتــعــاون 

الوطني.
ا�جلس  اجتماع 
األخــيــر،  الحكومي 
تعي�  ــن  عـ ــشــف  ك
في  للعضو  رسمي 
والتنمية،  العدالة 
ــمــي،  ــدي وســي ــهـ مـ

الوطني،  للتعاون  جديدا  مديرا 
ــرة بسيمة  ــوزي بــاقــتــراح مــن ال
جريدة  خبر  ليتأكد  الحقاوي، 
}األسبوعz، التي أشارت إلى أن 
والتنمية،  العدالة  في  القيادية 
وزيرة األسرة والتضامن بسيمة 
}إعــالن  مــن  الــحــقــاوي، تقترب 

والتنمية،  العدالة  في  العضو 
مدير  بمنصب  للفوز  ا�حظوظ، 
عام للتعاون الوطني خالل األيام 
القليلة القادمة، بعدما انتهت مدة 
انتهت  التي  الترشيحات  إيداع 
انتقاء  وتم  ا�اضي  فبراير  في 

.zالفائز  بعناية
وأضـــافـــت }األســـبـــوعz في 
}طــلــب فتح  الــعــدد، أن  نــفــس 
الوزيرة  فصلته  الترشيحات، 
بالعدالة  عضو  على  الحقاوي 
والتنمية يشتغل حاليا بالوزارة 
ــب الــحــقــاوي، ح�  ــى جــان إلـ

اشترطت الحصول على شهادة 
عامة دون تدقيق لطبيعتها في 
ا�جال االجتماعي أو االقتصادي، 
بحسب  عامة  تركتها  ولكنها 
ا�قاس  ولتدقيق  باألمر،  ا�عني 
الحقاوي كذلك  اشترطت  جيدا 
في ا�ترشح ا�عني، عشر سنوات 
اإلداريــة  ا�يادين  في 
والتقنية  والعلمية 
االجتماعية،  وليس 
كذلك  تــشــتــرط  ولـــم 
تجربة جمعوية خوفا 
ا�عني  ــوط  ســق مـــن 
باألمر الذي خصصت 
الـــحـــقـــاوي فقط  ــه  لـ
خمس سنوات كرئيس 
قسم، وال يهم إن كان 
في ا�جال االجتماعي 
تؤكد   zغيره أو  التضامني  أو 
واليوم  خبرها،  فــي  الــجــريــدة 
هذا  الحكومي  ا�جلس  يؤكد 
به  انفردت  الــذي  اليق�  الخبر 
}األسبوعz، فهل تقطع الحكومة 
مع عملية }اعطيني نعطيكz التي 

باتت لعبة مفضوحة؟
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●  الرباط. األسبوع

التي  الــجــديــدة،  العثماني  ساعة  أعـــادت 
بمناسبة  ا�اضي،  األحد  يوم  صباح  اعتمدت 
إلى  الساعة  نقاش  الفضيل،  رمضان  شهر 
باتت  الــتــي  االجتماعية  األوســـاط  مختلف 
توقيت  على  هل  ساعتها،  ضبط  في  محتارة 

}غرينيتشz، أم على توقيت شركة }رونوz؟
ساعة  حول  والنقاش  الفعل  ردود  أن  غير 
}العثمانيz الجديدة، صباح يوم األحد ا�اضي، 
لم يعد حبيس البسطاء ومختلف ا�واطن�، بل 
 z�كذلك بات موضوع نقاش وسط }الدستوري
حكومة  }مرسوم  ليس  تشريح  أعــادوا  الذين 

بتوقيت  تالعب  الــذي   zالعثماني
ولكن  فــحــســب،   zغــريــنــيــتــش{

الدستورية في  بقرار ا�حكمة 
مثل  كانت  التي  ا�ــوضــوع 
نتسناو  كنا  اللي  }الفقيه 
ــث انــتــظــر  بـــركـــتـــوz، حــي
 zبركتها{ ا�تتبع�  هؤالء 
العثماني  حكومة  بصفع 
ال  ألنــه  للدستور،  بخرقها 

مــرســوم  تغيير  لــهــا  يــحــق 
تحصل  حتى  بمرسوم  ملكي 

للمحكمة  القبلي  اإلذن  على 
 73 للفصل  وفقا  بذلك  الدستورية 

الدستور، وليس تغيير ا�رسوم  من 
ــي الــجــريــدة  ــره ف ــش ا�ــلــكــي ون
الرسمية والعمل خمسة أشهر 
وبعدها  الجديد  بالتوقيت 
ألخذ  ا�حكمة  عند  الذهاب 

إذنها.
ا�ــحــكــمــة  أن  ــر  ــ ــي ــ غ
ــة، دخــلــت  ــ ــوري ــ ــت ــ ــدس ــ ال
ح�   ،zببلغتها لـ}الجامع 
خرقت  الحكومة  أن  اعترفت 
لها  قالت  ذلك  ومع  الدستور، 
}هللا يسامح هذه ا�رةz، في قرار 
ا�عروفون  القضاة  أصدره  غريب 

حاليا بقضاة }كعكةz األحزاب السياسية.
 ،z�الدستوري{ القرار أحد  هذا  عن  وكتب 
الــدســتــور  بحماية  }مكلفة  ا�حكمة  بـــأن 
والحرص على احترام مضمونه، وكان عليها 
جاءها  ألنه  الحكومة  مرسوم  ببطالن  الحكم 
الحكومة  خطأ  تصحح  أن  ال  اآلجــال،  خارج 
أحد  أما   ،zالسلط فصل  بمبدأ  بذلك  وتمس 
السياسي� ا�تتبع� جدا، فقد وصفه بكونه 
مثل }شخص بنى بناء عشوائيا دون ترخيص، 
بهدم  أن تحكم  ا�حكمة عوض  والنتيجة من 
مرة  يسامح،  له هللا  قالت  العشوائي،  البناء 

.zأخرى احترم ا�ساطير والرخص

●  الرباط. األسبوع
التي نشبت فوق رأس  قال مصدر بر�اني جد مطلع، أن الحرب 
الحبيب ا�الكي رئيس مجلس النواب، بسبب الصراع الذي حصل 
ب� العدالة والتنمية والتقدم واالشتراكية حول رئاسة لجنة مراقبة 
ا�الية العامة والذي حسم بالتصويت، لم تنته بمجرد إعالن نتيجة 
انطلقت  ولكنها  والتنمية،  العدالة  مرشح  إلى  آلت  التي  التصويت 
التقدم  نواب  هدد  حيث  ذلك،  بعد  مباشرة  أكبر  وبحدة  جديد  من 
ا�الكي وإعالنهم الصمت  واالشتراكية بمقاطعة كل أشغال مجلس 
والحداد �ا تبقى من الوالية التشريعية بسبب ما سموه }اإلقصاء 

.zوالهيمنة والحكرة التي شعروا بها
هذا،  واالشتراكية  التقدم  نواب  أن موقف  ذاته،  ا�صدر  وأوضح 
بصفتهم حزبا رئيسيا داخل تحالف األغلبية الحكومية، جعل ا�الكي 
يستنفر جميع الفرق البر�انية وقيادات األحزاب، للتنازل وتعويض 
نواب }الرفيقz بنعبد هللا، ببعض ا�ناصب داخل انتخابات }ا�كاتب 
باتت  الذي  القوي  واالنشقاق  الصدع  لرأب  وذلك   ،zللجان ا�سيرة 

عليه فرق األغلبية الحكومية.
وخاصة  الفرق،  جميع  على  ضغط  ا�الكي  أن  ا�صدر،  وأضــاف 
التمثيلية  قاعدة  على  ما  شيئا  يتنازلوا  لكي  والتنمية،  العدالة 
النسبية وتمك� نواب التقدم واالشتراكية من بعض ا�ناصب كنواب 

مباشرين لرؤساء اللجان، التي لم يفوزوا برئاسة أي 
الرفع من عدد  إلى  ا�الكي اضطر  واحدة منها، بل 
األمناء العام� داخل اللجان من اثن� إلى ثالثة، 
مناصب  من  واالشتراكية  التقدم  نواب  يمكن  لكي 
كانت  التي  الحرب  هذه  من  هدأ  ما  وهو  جديدة، 

ستترك اللجان معلقة.
برنامج  في  اتهم  قد  هللا،  بنعبد  نبيل  وكــان 

تلفزي قبل أسبوع�، الحبيب ا�الكي بتآمره 
على فريقه، ح� }تكاسلz في إجراء توافق 

واالشتراكية  والتقدم   zالبيجيدي{ ب� 
حول رئاسة اللجنة، وتسرعه في الدفع 

با�وضوع إلى االنتخاب.
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بتوقيت  تالعب  الــذي   
ولكن  فــحــســب،   

الدستورية في  بقرار ا�حكمة 

●  الرباط. األسبوع
رغم  أنه  مطلع،  جد  سياسي  مصدر  قال 
سعد  يروجها  التي  الكثيرة  التطمينات 
حكومي  تعديل  ال  بكون  العثماني  الدين 
في األفق قد يمس تماسك حكومته، ال يزال 
كبريات  على  يخيم  الحكومي  التعديل  خبر 
ورجال  والحزبية  السياسية  الصالونات 

الدولة با�غرب.
التعديل  أن  ا�ـــصـــدر،  ذات  وأضــــاف 
قيادات  وســط  مؤكد  شبه  بــات  الحكومي، 
ــر الـــقـــرار، كــمــا جــرت  ــ ــن دوائ مــحــدودة م
دفعة  يعطي  ما  وهــو  والتقاليد،  األعــراف 
وروحا جديدة للعمل الحكومي في الحاالت 
العادية، فباألحرى في ظل حكومة العثماني 
 zالبرودة{ بسبب  الحماس  ينقصها  التي 
التواصلية لرئيسها، قبل الحديث عن طريقة 
العالقة  االجتماعية  ا�لفات  اشتغالها، وكذا 
اليوم في العديد من القطاعات االجتماعية، 

كالصحة والتعليم والسكن، وغيرها.
التعديل  قالقل  أن  ذاته،  ا�صدر  وأوضح 
وبعض  الحكومة،  بيت  وصلت  الحكومي 
التي بدت مرتبكة  الحكومية،  قادة األحزاب 
وهي تستعد لتقديم حصيلة الحكومة لنصف 
على  للحصول  األمــة،  ممثلي  أمــام  الوالية 
شرعية }سطحيةz لنجاح الحكومة من خالل 

الحصيلة }ا�فعمة باألرقامz التي ستعرضها 
بعرف  يمس  قــد  مما  ــة،  األمـ ممثلي  على 
التعديل الحكومي، }إذ كيف ستكون وضعية 
تقديم  بعد  العثماني  خطاب  ومصداقية 
حصيلة وردية وجميلة في بعض القطاعات، 
ويطال الوزير الوصي عليها اإلعفاء من ملك 
معنى  وحصيلته  لخطابه  يبقى  هل  البالد؟ 
الحكومة  لذلك هناك أطراف في   ،zذلك؟ بعد 
الحكومة  بتأخير عرض حصيلة  تدفع  مثال 
عليها  للحكم  البر�ان  أمام  واليتها  لنصف 
من طرف ممثلي األمة، حتى يحكم عليها ملك 
البالد، باعتباره رئيس الدولة ا�سؤول على 
حسن سير ا�ؤسسات الدستورية بما فيها 
مؤسسات الحكومة، فهل يصفع ملك البالد 
حكومة العثماني ويهدمها بتعديل حكومي 
 zالباهرة }ا�نجزات  لحصيلة  تقديمها  قبل 

أمام البر�ان؟
ــس الــحــكــومــة ســعــد الــديــن  ــي ــان رئ ــ وك
ــل كــال مــن ا�ــالــكــي  الــعــثــمــانــي، قــد راســ
بتقديم  خاصة  جلسة  لبرمجة  وبنشماس 
هذه الحصيلة، علما أن اللجنة التقنية داخل 
نهائيا  تتفق  لم  الحكومية،  األغلبية  أحزاب 
على مضمون الحصيلة، وليس هناك رضى 
تام من كل وزير على حصيلته التي تدونها 

لجنة الصياغة.
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اِّـالكي

فراجيبالفريج



اعتماد  أن   ،zلـ}األسبوع مطلع  مصدر  أكد 
البر�اني األوروبي، جيل بارنيو، على شراكة 

ــيــة، ســـوف يحمي  األمــن ــرب  ــغ ا�
التطرف  من  الغرب  ديمقراطية 

لذلك،  ألوانه،  بكل  اإلسالمي 
الحموشي  مــع  فــالــشــراكــة 
أخــرى،  أوروبــيــة  دول   7 في 

خصوصا في البلقان، سيحول 
 zداعش{ مع  ا�واجهة  تكتيكات 

.zو}القاعدة
ويـــعـــتـــقـــد جــيــل 
قــدرة  أن  بــارنــيــو، 
ــى  ــل ــرب ع ــ ــ ــغ ــ ــ ا�
الشراكة  توحيد 
ــة  ــيـ ــطـ ــوسـ ــتـ ا�ـ
ــة، جــزء  ــي ــن األم
رئـــــيـــــس فــي 
ــة  ــ ــ ــارب ــ ــ ــح ــ ــ م

اإلرهاب.
ــب  ــ ــ ــس ــ ــ وح
ــدر، فــإن  ا�ـــصـ
لوبي  تــرســيــم 
مــيــد  }أورو 

للدبلوماسية  مضافة  قيمة  إلى  أدى   ،zألــف
مجموعة  في  بر�انية  بــدأت  التي  ا�غربية 
أوروبية  بر�انات  مع  ا�غربية  الصداقات 
مختلفة، وداخل البر�ان األوروبي، وهو 
اتفاق  تمرير  بعد  الطريق،  يفتح  قد  ما 
األمنية  الشراكة  إلى  البحري،  الصيد 
يخدم  منظور  وهــو  مغربية،  ـ  األورو 

تسويق التجربة ا�غربية في الخارج.
قائال  ا�صدر  يعلق  النقطة،  هذه  وحول 
أخرى  مرحلة  يعد  حاليا،  يحدث  ما  أن 
الحموشي  تجربة  انتقال  مــن 
دول  إلى  وفرنسا  إسبانيا  من 

أخرى.
ــم األمــريــكــيــون هــذه  ــدع وي
الخطوة، ألن ما يسمى مؤخرا 
في   zاالستباقية }الــصــرامــة 
في  ــاب،  ــ اإلره على  الــحــرب 
الرباط،  استراتيجية  وصف 
في  شدة  أكثر  وجها  أخذت 
ا�عتدل،  التيار  ضد  مصر 
أكثر  لكنها حرفية ومهنية 
تفصيل  فــي  غــيــرهــا،  مــن 

إضافي، يورده ا�صدر.
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كشف مصدر غربي لـ}األسبوعz، أن السعودية 
التي كانت قد جمدت 24 شاحنة مزودة بـ}مدافع 
اللبناني،  الجيش  تجاه   2014 في   z155ميلمترا
}نكستر  شركة  عبر  صناعتها  مواصلة  قــررت 
وأكــد  الفرنسية،  ــورج  ب مدينة  فــي   zسيستام
وأن  خرجت،  الشحنة  أن  الشركة،  في  مسؤول 
تقديرا لدى الشركة جاء بتحويل الشاحنات إلى 
أن  إال  ا�ائة من ثمنها،  35 في  ا�غرب بعد دفع 
الشركة  ا�لف تتحفظ  هناك تطورات حدثت في 
على نشرها، وقد حصل تحويل 24 شاحنة إلى 

ا�غرب على اإلذن الرسمي للتصدير.
فرنسا،  ا�صنع،  البلد  بعد  السعودية  وتعد 
ا�تعدد  الــســالح،  مــن  الــنــوع  لهذا  مــورد  أهــم 
بأنه  مختصون  إليه  نظر  وقــد  االستعماالت، 
أو  أفـــراد  االشتباكات ضــد  ربــح  فــي  أســاســي 

جماعات صغيرة مسلحة بشكل جيد.
وفي نسخة سابقة، زودت ا�غرب آليات محلية 
تجديدها  في  ورغبت   ،zميلمترا  155 بـ}مدافع 
التدخالت  متعددة  االشتباكات  تعزيز  أجل  من 
الصحراء،  في  مواجهة  أي  في  أكثر  والعملية 

.zخصوصا بعد اندالع أزمة }الكركرات

تحديد  أن   ،zــوع ـــ}األســب ل مطلع  مــصــدر  ــد  أك
مسؤولها  عبر   zأفريكوم{ قررته  الذي  األولويات 
في قطاع البحرية، الجنرال توماس وولد هوسر، 
في لقاء سكرتير الجيش األمريكي مارك إسبر، في 
 ،(2019 (ماي  الجاري  الشهر  من  الثاني  اليوم 
مع  التعاون  على  عملي  بشكل  ا�حادثات  تركزت 
البحرية ا�غربية، وبناء عمليات مباشرة معها في 

القارة السمراء.
ويقول وولد هوسر: إن هذه القدرة التي توجد 
لدى البحرية ا�غربية، مؤطرة للمزيد من التعاون 
اإلنزال ا�شترك في  فيها  التي يمكن  الدرجة  إلى 

السواحل الليبية.
وحسب ا�صدر، فإن اختيار العمل مع البحرية 
من  مباشرة  توجيهات  ضمن  يأت  لم  ا�غربية، 
للوضع  نقاش  إطار  في  وإنما  البنتاغون،  قيادة 
شمال  في  الحليفة  والبحريات  ليبيا،  في  العام 
إفريقيا، من جهة، ألن البحرية ا�صرية 
للجنرال حفتر في  بيانات  سلمت 
اقتحام  قصد  ببنغازي  قيادته 
ــحــر، وفــي  ــب ــس مـــن ال ــل ــراب ط
العرض الذي قدمه ا�سؤول عن 
 zأفريكوم{ في  البحرية  قطاع 
البحرية  فإن  الجيش،  لسكرتير 
معادال  تكون  تكاد  ا�غربية 
لكن  ا�صرية   للبحرية 
تحوال  عرفت  األخيرة 
ومشاركتها  بتبنيها 
فـــــي الـــعـــمـــلـــيـــات 

الخاصة.
وألول مرة، يطرح 
مشاركة  األمريكيون 
البحرية ا�غربية في 
الخاصة  عملياتهم 

في شمال إفريقيا.
 

دولة   79 تجمع  أن   ،zلـ}األسبوع مطلع  مصدر  أكد 
الكارايبي  ودول  اإلفريقي  االتحاد  من  بي)  سي.  (أ. 
الهادي، بقيادة مفاوضه نيف� ميميكا، خرج  وا�حيط 
بمملكة  اجتماعه  في  دقائق،  عشر  في  السيطرة  عن 
إسواتيني، في الثالث من ماي الجاري، إلطالق شراكة 
فــي شخص روبيرت  االتــحــاد األوروبـــي  مــع  جــديــدة 

دوساي.
إن  ميميكا:  قــول  بعد  الساخنة  اللحظة  ــاءت  وج  
األمم  برعاية  الصحراء  حول  ا�علن  الجهوي  الحوار 
ألن  مغربية،  جزائرية  حــرب  إلــى  ينتهي  قد  ا�تحدة 
وأي  توازنا،  تعطي  ال  واألممية  األوروبية  الضغوط 
استغالل لالختالالت لفرض أي تسوية، أو شراكة، هو 
مدمر لجهتينا، ورد دوساي قائال: إن ا�شكلة ا�طروحة 
طا�ا  حل  إليجاد  الــحــوار  تشجع  ــن،  األم مجلس  في 
انتظرته إفريقيا، ليقاطعه تدخل آخر قائال: إن الشراكة 
مع االتحاد األوروبي ال تعني حرمان االتحاد اإلفريقي 
من دوره، وهو ما الحظناه إلى اآلن، ليضيف: إن تسوية 
الصحراء  �شكل  العربي  ا�غرب 
ــدة، لن  ــح ــت ــم ا� ــ ــة األم ــرعــاي ب
اإلفريقي،  االتحاد  دون  تكون 
األمم  رعاية  قبول  يمكن  فال 
ا�تحدة إلحدى مناطق االتحاد 
حــضــوره،  دون  اإلفــريــقــي 
قبل  القاعة  أشعل  مــا  وهــو 
ا�ــســؤول  ــد  ــؤك وي ــدأ،  ــه ت أن 
تأتي  ا�فاوضات  أن  األوروبــي 
نشجع  وال  الــحــرب،  �نع 
جهويا  ــا  اصــطــدام
حـــول الــصــحــراء، 
وســنــحــارب هــذا 
معكم،  الــتــوجــه 

يقول دوساي.
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ــدر أمــمــي  ــصـ ــد مـ ــ أكـ
مندوب  أن   ،zلـ}األسبوع
األمن،  فرنسا في مجلس 
خارجية  ــر  وزيـ ــجــاوز  ت
الرئيس  وهــاتــف  بـــالده 
رفــع  ليقترح  مـــاكـــرون، 
 zا�ينورسو{ قوات  عديد 
واليتها  تــمــديــد  مــقــابــل 
الرئيس  ــق  ووافـ لسنة، 
الــفــرنــســي عــلــى الــفــور، 
رفضه  واحــد  بشرط  لكن 
ــعــوا  األمــريــكــيــون، وداف
رفع  قرارهم تعويض  عن 
باستخدام  القوات  عديد 
الحديثة،  التكنولوجيا 
التركيز  يتعزز  أن  على 
لعناصر  االستراتيجي 
ويتمكنوا   ،zا�ينورسو{
من الوصول إلى أهدافهم 
من  إذن  دون  فــــــورا، 
وأن  ا�غربية،  السلطات 
يــكــون تــدخــلــهــم ا�ــدنــي 
نقطة  كل  في  والعسكري 
تــرابــيــة فــي الــصــحــراء، 
اإلقليم  حــدود  يثير  مما 

وتمييزه عن ا�ملكة.
على  فرنسا  ووافــقــت 
ــذه اإلجــــــــراءات، في  ــ ه
معايير  تــوحــيــد  ــار  ــ إط
ورفــض  الــســالم  بعثات 
أي استثناء باتجاه إقليم 

الصحراء.
ــر الـــرئـــيـــس  ــ ــاشـ ــ وبـ
مــرة،  ألول  ــفــرنــســي،  ال

ملف  تــفــاصــيــل  ــعــض  ب
الـــصـــحـــراء فـــي نــقــاش 

مجلس األمن.

أسر مصدر موثوق لـ}األسبوعz، أن برنامج 
وزارة الخارجية األ�انية بالتعاون مع ا�ركز 
معطيات  حول   zسي سي.  إي.  }بي.  الدولي 
األمن الشخصي، ومركز تدبير مخازن السالح 
}بي. إس. إس. إمz حول األسلحة الخفيفة في 
الساحل، فرض حظرا على توجيهها  منطقة 
إقليم يدخل  لدعم استقرار  البوليساريو  إلى 
لــقــراري  طبقا  النهائي،  للحل  مــفــاوضــات 

مجلس األمن 2440 و2468.
بالعمل  األ�ــانــيــة  الــخــارجــيــة  ــت  وأوصــ
في  الخفيفة  األسلحة  على  حظر  بداية  على 
إلى  التوصل  وتترقب  نسبيا،  هادئة  منطقة 
البوليساريو  جبهة  ب�  بشأنه  متوافق  حل 
الــجــوار،  ا�ــتــحــدة ودول  ــغــرب واألمـــم  وا�

الجزائر وموريتانيا.
وألول مرة، يسعى مجلس األمن إلى إدارة 
للتوصل  موسعة  محادثات  عبر  ا�فاوضات 
ما  وهو  الجوار،  دول  فيه  تشارك  حل  إلى 
في  اإلفريقية  ا�فوضية  بشأنه  تحفظت 
الورقة األ�انية، وقد جاءت بعمل مشترك مع 

االتحاد اإلفريقي.
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ــربـــي  ــف مــــصــــدر غـ ــشــ ــ ك
لـ}األسبوعz، أن وزير الخارجية 
مالحظت�،  أبــدى  األمــريــكــي، 
قــرار  صياغة  فــي  األقـــل،  على 
الخاص   2468 األمــن  مجلس 
األممية  البعثة  واليــة  بتمديد 
}ا�ينورسوz في الصحراء إلى 

31 أكتوبر القادم.
الخارجية  ترى  مــرة،  وألول 
أن الوقت لم يكن كافيا إلحداث 
التوافق مع روسيا، ويجب أن 
يبدأ من تقييم الجولة الثالثة، 
لتعميق  مــعــقــول،  ــن  زم وقــبــل 
بخصوص  األمــريــكــي  الــطــرح 
لهذا ا�شكل مع  النهائي  الحل 

موسكو، وطالب بومبيو بوقت 
مع  ــحــوار  ال الستئناف  ــاف  ك
ملتمسا  الروسية،  العاصمة 
من األم� العام لألمم ا�تحدة، 
وضع تقريره �جلس األمن في 
يجري  البحث  ألن  مبكر،  زمن 
على معالم حل نهائي ال يمكن 
ثقل  أو  روســيــا  يستثني  أن 
االتــحــاد  فــي  إفريقيا  جــنــوب 

اإلفريقي.
بــومــبــيــو، حسب  وتــحــفــظ 
ا�صدر، من فقرت� في القرار 
صياغتهما  وستعاد   ،2468
بــمــا يــنــاســب فـــي اجــتــمــاع 

أكتوبر القادم.
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ميميكا

ماكرون

إسرببومبيو

الحموشي



عبد الحميد العوني إعداد:

مرجعية التفاوض تشمل لدى المبعوث 
الخاص هورست كوهلر، تنفيذ القرارات: 
 1813 ،(2007) 1783 ،(2007) 1754

 ،(2010)1920 ،(2009) 1871 ،(2008)
 2099 ،(2012) 2044 ،(2011) 1979

 2218 ،(2014) 2152 ،(2013)
 2351 ،(2016) 2285 ،(2015)

(2017)، 2414 و2440 (2018)، بما 
يجعل نتائج «مفاوضات مانهاست» جزءا 
من مسلسل جنيف الجاري حاليا، تماشيا 
مع القوة التنفيذية التي قررها مجلس 

األمن للقرارات المذكورة

الصيغة  األمـــن  مجلس  تسليم  إن 
جوالت  كل  شملت  لقراراته،  التنفيذية 
في  والبوليساريو  ا�غرب  ب�  التفاوض 
مانهاست، إمعانا في بنائه لحل تفاوضي 
استعادة  عبر  ا�تحدة  األمـــم  تحصنه 
خروقات  أي  ومنع  بعثتها،  صالحيات 
قديمة أو جديدة التفاق وقف إطالق النار، 
من  السياسي،  للمسلسل  منها  تحصينا 

خالل إبعاد التهديد الذي يمارسه رئيس 
ورئيس  غــالــي،  إبراهيم  البوليساريو 
العثماني،  الدين  سعد  ا�غربية  الحكومة 
شرق  اجتياح  إلى  بــالده  جيش  بدعوته 

الجدار.
من  الثانية  الفقرة  أن  الحال،  ــع  وواق
الكامل  الدعم  مواصلة  إلى  ترمي  القرار، 
لقضية  الشخصي  العام و�بعوثه  لألم� 
سابق  كـ}رئيس  صفته  ذاكــرا  الصحراء، 
لـ}تسهيل  مجهود  كل  أجل  من   ،zأل�انيا

.(1)zا�فاوضات ا�باشرة
ورحبت الفقرة ا�والية، بالزخم أو قوة 
ا�ائدة  لقاء  خلقها  التي  الجديدة  الدفع 
والثانية   2018 دجنبر   6 ـ   5 في  األولى 
ا�غرب  2019، والتزام  21ـ22 مارس  في 
وموريتانيا  والــجــزائــر  والبوليساريو 
الــصــحــراء،  ــي  ف الــســيــاســي  با�سلسل 
بطريقة مسؤولة ومحترمة لتحديد عناصر 
با�شاورات  ا�جلس  ويرحب  االلتقاء، 
الشخصي  ا�ــبــعــوث  بــ�  ا�ــتــواصــلــة 
واألطراف األربعة من نفس زاوية االهتمام 

والتقدير، لـ}سعيها إلى تحقيق حل عادل 
ودائم، متبادل القبول، ومرتكز على الحل 
الوسط، الذي يوفر تقرير مصير الصحراء 

.zالغربية
وفي النص اإلنجليزي ما يجعل الحل 
األربعة،  األطــراف  ب�   zالقبول }متبادل 
ا�غرب  إلى  الضمير  أعــادت  الصيغة  ألن 
وموريتانيا،  والبوليساريو  والجزائر 
الترجمة  يمكن  فيما  بينها،  تمييز  دون 
لغوي  لغم  في   ،z�الطرف من  بـ}ا�قبول 
مقصود، يجمع النظرة ا�غربية ونظيرتها 
جنيف،  مــحــادثــات  أن  رغــم  ا�ــعــاكــســة، 
بمائدتيها األولى والثانية، لم تكن سوى 
لتحديد نقط أو عناصر االلتقاء، في ملف 
الشخصي  ا�بعوث  من  رغبة  الصحراء، 
ب�  القبول  متبادل  لحل  تجميعها  في 
الطرف�،  لــدى  مقبول  حل  أو  األطـــراف، 
قرار  محرر  قصدها  رمادية  صيغة  وهي 
مجلس األمن، �زيد من ا�ناورة، خصوصا 
وأن كل ما يجري، يهدف إلى تحقيق حل 
شعب  مصير  تقرير  ـ  شــروط  ـ  لـ}توفير 

.zالصحراء
األمريكي�،  نظر  في  ا�صير،  وتقرير 
لشعب الصحراء، ال يكون إال بالعودة إليه، 
فا�سألة  أراضيهم،  إلى  الالجئ�  وعودة 
غير متعلقة بتقرير مصير إقليم الصحراء، 
االستفتاء، وقد  ما،  يفيد  بشكل  ما  وهو 
ا�صير  تقرير  يكون  أن  الــقــرار  اشترط 
متماشيا مع مبادئ وأهداف األمم ا�تحدة، 
}في  العبارة  للمغرب جزئيا هذه  وأعطي 
سياق ترتيبات ثابتة مع مبادئ وأهداف 
ميثاق األمم ا�تحدة، مشيرا إلى مسؤولية 

.zاألطراف في احترامه
}ا�تفق  الحل  نقل  كــان  إن  جهة،  من 
إلى  وا�ــغــرب  البوليساريو  بــ�   zعليه
والجزائر  (ا�غرب  األربعة  األطراف  باقي 
سيعتبر  وموريتانيا)،  والبوليساريو 
ــا لــلــمــشــكــل، يــحــاول  ــي تــعــقــيــدا إضــاف
تدخلهم  لتسهيل  تمريره،  األمريكيون 
ا�باشر وفرض الحل، ومن جهة ثانية، فإن 
األطراف األربعة أو الطرف� (البوليساريو 
داخل  الوسط  بالحل  ملزم�  وا�غرب)، 

وأهداف  مبادئ  مع   zالثابتة }الترتيبات 
األمم ا�تحدة، بما يجعل أي تسوية غير 
ليست سيدة  فهي  با�فاوضات،  محكومة 
ما سبق،  يناسب  ال  اقتراح  وأي  نفسها، 
للحكم  فرنسا  دعــم  ويــكــون  ــوض،  ــرف م
للتفاوض،  قاعدة  من  أكثر  ليس  الذاتي، 

وليس حال نهائيا.
الذاتي في  الحكم  إلى اآلن  ولم يوضع 
قبل  زخما  باريس  وأرادت  جنيف،  مائدة 
نقاشه في الجولة الثالثة، لكن األمريكي� 
رفضوا األمر، رغم أن مائدة جنيف ليست 
بتعبير  محادثات،  مجرد  بل  مفاوضات، 
اجتماعه  في   2468 األمــن  مجلس  قــرار 
وخمسمائة  آالف  ثمانية  الــرقــم،  تحت 
أبريل   30 ليوم   (8518) عشر  وثمانية 

.2019
زخم  إعطاء  من  باريس  تتمكن  ولــم 
الذاتي  للحكم  األمــن  مجلس  داخــل  من 
مائدة  فــي  مسهب  بشكل  نقاشه  قبل 
جنيف، خصوصا وأن ا�غرب والجزائر 
ا�نطقة  بتسمية  ألزموا  والبوليساريو، 

لم تستجب الواليات املتحدة األمريكية لرغبة فرنسا يف تمديد مهمة «املينورسو» لسنة، وحددتها يف 6 أشهر، تأكيدا ىلع خالف سيتطور بين 
باريس وواشنطن حول الحل النهائي ملسألة الصحراء، فيما تتحفظ روسيا ىلع كل املسلسل الجديد، وتسكت بريطانيا، وتوضح الصين عبر وكالة 
أنبائها، أن مهمة األمم املتحدة هي االستفتاء، إن أمكن، والبد من موقف حول هذه اإلمكانية من عدمها، قبل الدخول يف خطوات أخرى، هي بناءة 
فقط ألنها تجمع كل األطراف، وسيكون فشلها مدعاة لتدخل مباشر ملجلس األمن، فيما يسير األمريكيون بمسارين: مسار جنيف لتأكيد فشل الحل 
اإلقليمي، ومسار استعادة الصالحيات الكاملة لبعثة «املينورسو»، ويشكل ما يحدث، ضغطا كبيرا ىلع الجولة الثالثة من املحادثات التي لم ترغب 

واشنطن يف نعتها باملفاوضات، رغم مطالبة باريس بذلك يف آخر جلسات مجلس األمن تبعا ملا حققه هذا التراكم، يف نظرها.
ورفض األمريكيون إدراج نقاش الحكم الذاتي يف «جنيف 3» «قاعدة للمفاوضات»، بعدما نوقش االستفتاء وتقرير املصير يف الجولة الثانية، رغم 
إلحاح باريس ىلع األمر، وبشكل علني، ألن املهم يف نظر واشنطن، هو استعادة «املينورسو» لصالحياتها الكاملة، بدءا من الجانب العسكري، وانتهاءا 
بالجانب املدني، حيث انتهى التفويض العملي من طرف مجلس األمن للجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان، وانتهت املراقبة 

الحقوقية إلى تدابير مستقلة، وإن طالب تقرير األمين العام لألمم املتحدة بـ«آلية» لهذا الغرض.
ويظهر الخالف الفرنسي األمريكي، واالمتناع الروسي، وسكوت بريطانيا ألنها املؤهلة القتراح الحل يف الخطوة القادمة بعد فشل مسلسل جنيف، 
واعتماد الصين ىلع ما هو ممكن، دليال ىلع عدم اتفاق الحلفاء الغربيين واألعضاء الخمسة ملجلس األمن، وقد يهدد هذا االنقسام بتطورات سلبية 
تعيد سيناريو الحرب إلى املنطقة، خصوصا وأن ضغوط واشنطن ىلع الجيش املغربي وقوات البوليساريو، كبيرة، كي ال يتمكن أي طرف من التهديد 

مستقبال ببدء املواجهة، وحسب القرار، فإن إلغاء الخيار العسكري، قادر ىلع الدفع بالتسوية السياسية إلى األمام.

ضغط كبير على «جنيف 3» واهتمام دقيق بالجوانب 
العسكرية الستعادة كامل صالحيات «المينورسو»
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الكبير،  املغرب  وليس  العربي  باملغرب 
للعاصمة  املتفرد  االصــطــاح  فــي  كما 

الرباط.
ـــ»املــيــنــورســو«  وخــصــص الـــقـــرار ل
ــا ومــقــاربــة  ــا ســمــاه »تــعــقــبــا صــارم م
مجلس  ــراف  إشـ تحت  استراتيجية« 

األمن، ولذلك جاءت الصياغة قاسية.

 مجلس األمن أعاد صياغة كل ما يهم 
»المينورسو« من القرار 2378 لسنة 
2017 و2436 لسنة 2018 و2242 

والذي يعود إلى 2015، من أجل العودة 
الشاملة لكل صالحيات »المينورسو«، 

كي تكون بنفس فعالية باقي البعثات 

إن تركيز مجلس األمن على استعادة 
ومهامها،  لكل صاحياتها  »املينورسو« 
لقرار  واالستراتيجي  املتفرد  الجزء  هو 
مجلس األمني األخير، مع إلهاء األطراف 
الطبيعة  لــهــا  ليست  ــات  مــحــادث ــي  ف
نافذة  لتكون  كـ»مفاوضات«،  القانونية 
بمنطوق القرارات املؤطرة لعمل املبعوث 

الخاص هورست كوهلر.
»املينورسو«  حماية  الــقــرار  وفــرض 
كوهلر،  هــورســت  ملــســاعــدة  قــانــونــيــا، 
األممية  البعثة  اســتــعــادت  جهة  فمن 
لكل  املعتمدة  املعايير  كل  الصحراء  في 
وعلى  العالم،  في  السام  حفظ  بعثات 
تحليل  توفير  يمكن  بياناتها،  ضــوء 
الوضوح  ضوء  على  العمليات  وتقييم 
تحفيز  في  للمعايير  الجيد  والتحديد 
ونشر قوات البعثة، وأيضا على صعيدي 

املعالجة والتدريب.
ــن  األم مجلس  يحمي  مـــرة،  وألول 
وفي  واملباشر)2(،  الــفــوري  االنتشار 
للعناصر  والــتــدريــبــات  القطاعات  كــل 

العسكرية واملدنية للبعثة.

 مجلس األمن يعلن كامل الوالية 
التنفيذية لـ»المينورسو«

»املينورسو«  ستنفذ  كالسابق،  ليس 
ما  وهــو  الصحراء،  على  واليتها  كامل 
تجاوزه املغرب، إذ حاول حل مشاكل هذا 
ألنه  املتحدة،  األمــم  مع  الجديد  الوضع 
رغم  األمــن،  مجلس  مواجهة  عدم  اختار 
بعض اإلجراءات السيادية التي ستنقص، 
فزيارة  الــقــرار،  عليه  يؤكد  ملا  اعتبارا 
املبعوث األممي هورست كوهلر لن تكون 
الشكل  على  إذ صيغت  فقط،  البعثة  ملقر 
ملقر  الخاص  املبعوث  »بــزيــارة  التالي: 
بعثة املينورسو وللصحراء املغربية«، أي 
أن ما تداوله  املغرب بشأن زيارة كوهلر، 
»املينورسو«، لم  وأنها محددة فقط بمقر 
ـ  )والصحراء  القرار  إلضافة  قائمة،  تعد 
كانت  أن  للفقرة  وسبق  ـ()3(،  الغربية 
الخاص،  املبعوث  بأن مساعدة  واضحة، 
جزء من تنفيذ »املينورسو« كامل واليتها 
على الصحراء، كما جاء في مطلع الفقرة، 
ولذلك، فإن مساعدة كوهلر في كل ما يراه 
عليه،  متوافق  حل  إلى  للتوصل  مناسبا 
يشمل »بوليساريو الداخل« ضمن الوالية 

الخاصة ملجلس األمن.

 مجلس األمن يعرب عن قلقه من 
الخروقات العسكرية لالتفاقيات القائمة 

مجلس  قــرار  في  الصعبة  الجملة  إن 
االتفاقيات  انتهاكات  بشأن  هي  األمــن، 
القائمة التي عبر فيها عن قلقه، مؤكدا على 
التقيد التام بهذه االلتزامات من الطرفني، 
فيما أحيط علما بااللتزامات التي قدمتها 
جبهة البوليساريو للمبعوث الشخصي، 
ويمكن القول أن عدم ذكر الطرفني باالسم، 
جاء انتصارا لفرنسا في التعديات التي 
االنتهاكات،  إدانة  جاءت  لذلك  طرحتها، 
الطرفني  بالتزامات  للتذكير  مناسبة 
وللتأكيد  السلمية،  العملية  بــاتــجــاه 
طبقا  وقع  ما  معالجة  في  الصرامة  على 
قبل  ما  الوضع  ليساعد  الطرفني،  لوعود 

التفاوضي على:
السياسية)4(،  اإلرادة  من  املزيد   )1
نقاشهما  نطاق  »توسيع  في  وقد حددها 
ـ املغرب والبوليساريو ـ حول ما يطرحه 
كاهما من مقترحات«، كما جاء في النص 

العربي للقرار.
األممية  بالجهود  االلتزام  تجديد   )2
الواقعية والتوافق، وال تتعلق  بروح من 

هذه الروح بمقترح بحد ذاته.

الذاتي  الحكم  حــول  النقاش  أن   )3
عن  يــخــرج  ال  البوليساريو،  ومــقــتــرح 
اإلحاطة، وبذلك يحدد مجلس األمن الحل 
على  بناء  نقاشهما  نطاق  »توسيع  في 
الحرفية  الترجمة  وهــي  مقترحيهما«، 
في  ورد  كما  وليس  اإلنجليزية)5(،  عن 
بصيغة  املتحدة  لألمم  العربي  النص 
»حول ما يطرحه كاهما من مقترحات«، 
فقط،  اقتراحان  هناك  الحالة،  هذه  وفي 
للمغرب والبوليساريو،  وليس مقترحات 
وهو ما ذكره النص بإحاطة املجلس علما 
 ،2007 11أبريل  في  املغربي  باملقترح 
من  العاشر  في  البوليساريو  ومقترح 

نفس الشهر.
ويكون الحل في نظر املجلس، متضمنا 
في توسيع نقاشهما ـ أي الطرفني ـ بناء 
ما  واضــحــا  ويظهر  مقترحيهما،  على 
هذه  في  األمــن  ومجلس  كوهلر،  يريده 
املرحلة، وهي صيغة واضحة، وإن حملت 

ضبابية شديدة في النص العربي.
املــجــاوريــن  الــبــلــديــن  4( إســهــامــات 
في  املجلس  ويحددها  واملغرب،  الجزائر 
إنجاح إجراءات بناء الثقة التي تسهم في 
العملية  »الثقة الضرورية« لنجاح  تعزيز 
السياسية، والعمل على ما يسمى »الثقة 
الضرورية«، موكول حصرا حسب القرار 
لاجئني،  السامية  للمفوضية  األمــمــي 

ويمكن ماحظة أمرين:
في  الثقة  بــنــاء  إجــــراءات  حصر  1ـ 
املفوضية السامية لاجئني، دون الدخول 
املــغــرب،  أو  البوليساريو  طلبات  فــي 

واملوصوفة باملسيسة أو التكتيكية.
2ـ توسيع الحوار السياسي، املتوافق 
مجلس  من  وبتوصية  كوهلر،  عبر  عليه 
ــيــســاريــو الـــداخـــل«  ــن، إلـــى »بــول ــ األمـ
يدافع  كي  البوليساريو«،  و»معارضي 
املجتمع الدولي عن خياره التوافقي، إلى 
تبعا  ولكن  النزاع،  طرفي  على  املعارضة 

ملائدة جنيف املوسعة.
أما بخصوص مراقبة حقوق اإلنسان، 
فقط،  الدولي  املجتمع  إلى  موكولة  فهي 
ولم تعد هناك آلية وال تفويض للجنتني 
التابعتني  اإلنسان  لحقوق  الجهويتني 
للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان، ولذلك، 
تتسم  تدابير  بناء  ــن  األم مجلس  رأى 
باالستقالية واملصداقية لكفالة االحترام 
القانون  بموجب  اإلنسان  لحقوق  التام 
املجتمع  مع  التعاون  خال  من  الدولي 

الدولي.
الوطني  املجلس  به  يقوم  ما  ويكون 
ــان، ضــمــن مـــا ســمــاه  ــســ ــ ــحــقــوق اإلن ل
بها  تقوم  التي  »الخطوات« و»املبادرات« 
املغرب  تفاعل  ومنها  الرباط،  العاصمة 
حقوق  بمجلس  الخاصة  اإلجــراءات  مع 

اإلنسان التابع لألمم املتحدة)6(.
لحقوق  الوطني  املجلس  اعتبار  إن 
اإلنسان مجرد مبادرة أو خطوة مغربية 
فقط، يكشف أن مجلس األمن يضع ثقته 
الكاملة في »األخذ بعني االعتبار التزامات 
الدولي«،  بالقانون  املغرب والبوليساريو 
وهو ما يفيد أن الهوة قائمة بني ما هو 
مطلوب من مجلس األمن وبني ما يخطو 
بخصوص  والبوليساريو  املغرب  إليه 
حرية التعبير وحرية التجمع ـ وتأسيس 
إلى  الطرفني  فتنبيه  لذلك،  ـ  الجمعيات 
التزاماتهما تجاه القانون الدولي، تحذير 
في  الدولي  القانون  تجاوز  بــأن  مبطن 
»املينورسو«،  تقارير  ضوء  على  املنطقة 
واحــد  آن  فــي  ضاغطة  نقطة  سيكون 
)جبهة  اآلخر  الطرف  وعلى  اململكة  على 
ترحيب  فترة  في  ويأتي  البوليساريو(، 
حول  املغربية  بالخطوة  األمــن  مجلس 
سمي  ما  لضمان  الجهويتني  اللجنتني 
اإلجــراءات  مع  الرباط  العاصمة  تفاعل 
لحقوق  األممي  للمجلس  الخاصة)7( 

اإلنسان.

 األمريكيون يضعون ثقتهم في 
اإلجراءات الخاصة للمجلس األممي 

لحقوق اإلنسان، عوض اآللية المستقلة 
المقترحة من طرف األمين العام لألمم 

المتحدة 

فقرة  في  األمن،  قرار مجلس  في  جاء 
املجتمع  مع  التعاون  ضــرورة  سابقة، 
في  اإلنسان  حقوق  مراقبة  في  الدولي 
أن  تالية،  فقرة  في  ليؤكد  الصحراء، 
األممي  للمجلس  الخاصة  اإلجـــراءات 
ضمن  املقصودة،  هي  اإلنسان،  لحقوق 

املصداقية،  وذات  املستقلة  التدابير 
حسب تعبير املجلس.

وفي هذه الصيغة، أوجب القرار على 
األممي  للمجلس  الزيارات  فتح  املغرب 

لحقوق اإلنسان قصد مباشرة املراقبة.

 قرار واحد يفتح إقليم الصحراء على 
المبعوث الخاص كوهلر ولقائه بمن 

يشاء في الصحراء، وعلى زيارات مجلس 
األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، داعيا إلى 

تسهيل هذه الزيارات 

اإلجـــراءات  مع  التفاعل  تشجيع  إن 
في  يكفي   ال  اإلنسان  لحقوق  الخاصة 
القرار،  املهم في  نظر مجلس األمن، ألن 
مكتب  مع  التعاون  مستقلة،  فقرة  وفي 
ــوض الــســامــي لــحــقــوق اإلنــســان  ــف امل
املنطقة،  إلى  مجلسه  زيــارات  وتسهيل 
لفتح  جـــاء   ،2468 ــقــرار  ــال ف ولــذلــك، 
األممية  اآلليات  على  الصحراء  إقليم 
ومجلس  لاجئني  السامية  للمفوضية 
األمم املتحدة لحقوق اإلنسان واملبعوث 
ملا  إتماما  كوهلر،  هورست  الشخصي 

يسمى »الوالية الكاملة للمينورسو«.
ساهم  قد  األممي  املربع  هذا  ويكون 
بشكل واسع في الوصول إلى استعادة 
األمم املتحدة لكامل دورها في الصحراء، 
بشأن  األمــن،  ملجلس  حازمة  إدارة  عبر 
حقوق  وخروقات  العسكرية  الخروقات 

اإلنسان.
متقدما  حقا  التنقل،  حرية  وستكون 
املــدى  فــي  األمــن  مجلس  مطالب  ومــن 

املنظور.
ووضـــع املــغــرب، بــقــرار مــن مجلس 
األمن، تحت وصاية اإلجراءات الخاصة 
اإلنسان،  لحقوق  املتحدة  األمم  ملجلس 

يؤكد على عدة اعتبارات منها:
إجــراءات  تحت  يدخل  املغرب  أن  أ( 
خاصة، ستشمل كل حقوق اإلنسان بما 
املنظور،  املــدى  في  التنقل  حرية  فيها 
الــجــدار  غـــرب  ــني  ب التنقل  وســيــكــون 
والتجمع،  التنظيم  حرية  مع  وشرقه، 
ستديره  الذي  التحول  من  رئيسا  جزءا 
التحفظات  رغــم  األرض،  على  أمريكا 
من  التفاصيل  بعض  بشأن  الواسعة 

األعضاء الدائمني ملجلس األمن.
وتحاول فرنسا إبطاء هذه اإلجراءات، 
جولة  عقد  بفعل  يسابقها  الزمن  لكن 
األمن  مجلس  من  بقرار  فورا  محادثات 
بما  أبريل  نهاية  أو  أكتوبر  نهاية  في 
املجلس  ويواكبه  ساخنا،  امللف  يجعل 
األدرع  باقي  عبر  »املــيــنــورســو«،  عبر 
األممية، من الناحية املدنية والعسكرية.

اإلجراءات  تحت  اإلقليم  وقرار وضع 
األممية الخاصة ملجلسها املكلف بحقوق 
لتغيير  هدف  من  أكثر  يحمل  اإلنسان، 
الخارطة، من جهة أولى، الصرامة ضد 
خروقات اتفاق وقف إطاق النار، وضد 
جهة  مــن  اإلنــســان،  حقوق  انتهاكات 

ثانية.
اصطاحا  األمــن  مجلس  واستخدم 
والــصــرامــة  الــحــزم  على  يــؤكــد  دقيقا 
أو  الدولي  للقانون  انتهاكات  أي  ضد 

االتفاقيات القائمة في الصحراء.
ب( أن الصحراء تنتقل بشكل متدرج 

إلى اإلدارة األممية.
ج( أن أدرع األمم املتحدة تعمل حاليا 
يكون  أن  وعــوض  القضية،  هــذه  على 
للبعثة دراعا مدنيا، ينفتح اإلقليم على 
األمميني،  والفاعلني  املؤسسات  كامل 
فمن جهة،  األممي،  املربع  فيما سميناه 
كوهلر  الشخصي  املــبــعــوث  يتحول 
»املينورسو«  جانب  إلى  مؤسسة،  إلى 
ومجلس  لاجئني،  السامية  واملفوضية 
األمم املتحدة لحقوق اإلنسان، ومن جهة 
ثانية، يمارس مجلس األمن واليته على 
دفع  مع  الحل،  رؤية  وعلى  املفاوضات 

األطراف لقبولها.
في  دقيقة  الثانية  املرحلة  وستكون 
أمريكية  إلطاق صفقة  الشروط  تهييء 
لتسوية نزاع الصحراء، فكل ما يجري، 
ترتيبات للحل النهائي القائم منذ املائدة 
الثالثة لجنيف على توسيع النقاش في 
مقترحي املغرب والبوليساريو، أوال من 
طرف املعنيني باالقتراح والدول الجارة، 
للوضع  تقدير  إعــادة  خال  من  وثانيا 

يقوم بها مجلس األمن.
تسوية  فــي   املتحدة  ــم  األم وترغب 
التفاق  والحالية«  القديمة  »االنتهاكات 
وقف إطاق النار، ملنع الحرب، وتحصني 
على  فالقدرة  لذلك،  السياسي،  الحل 
القوات املغربية  فرض تسوية في وجه 
وقوات البوليساريو، هي قدرة إضافية 
التوافقية  الخطة  لتنفيذ  األرض  على 
لحل قضية الصحراء، وهناك توافقني: 
مع ميثاق األمم املتحدة، ومن ثم مجلس 
أي  على  الجارة  الــدول  وتوافق  األمــن، 

بند من بنود الحل.
إن التوافق بني املغرب والبوليساريو، 
الحالة،  هــذه  في  تستتبعه  حصل،  إن 
موافقة الدول الجارة وموافقة الجمعية 
على  الوصية  املتحدة  لألمم  العامة 
الثانية  لجنتيها  ضمن  القضية  هــذه 

والرابعة.

 التطور الرئيسي في ملف الصحراء، بأن 

الوضع القائم ليس مقبوال، أصبح مسلمة 
أممية 

ــوجــود  ب ــن  ــ األمـ مــجــلــس  ــول  ــ ق إن 
تطور  الــصــحــراء،  ملف  فــي  مسلمات 
»الوضع  انتقاد  إلى  املغرب  دفع  نوعي 
كسر  في  حاليا  الغرب  ويفكر  القائم«، 
تؤكد  اململكة  لزعماء  كاسيكية  مقولة 
في  املــغــرب  وأن  الــجــيــش،  فضل  على 
وهي  مغربها،  في  والصحراء  صحرائه 
املتحفظ عنها حاليا، وإن سعت  املقولة 
هذا  توجيه  إلى  املغربية  الدبلوماسية 
األمم  لكن  الــجــدار،  شــرق  إلــى  االنتقاد 
املتحدة أثارت انتهاكات الطرفني التفاق 
إلى تسويتها  النار، ودعت  وقف إطاق 

كاملة وبشكل حازم.
الوضع  بأن  األمن  مجلس  يسلم  وإذ 
القائم غير مقبول، فإنه يدعو إلى إحراز 
تقدم في املفاوضات، وقد صاغها بطريقة 
مباشرة، لقوله أن األمم املتحدة، بصدد 
طريق  عن  »املفاوضات  القرار  سماه  ما 
املتحدة«،  األمم  ترعاها  التي  املحادثات 
ويدعو إلى حضور النساء والشباب في 

هذه املحادثات.
مائدة  إعان  كوهلر  هورست  وينوي 
شباب  يحضرها  للمحادثات  مــوازيــة 
تندوف  ومخيمات  الصحراء  ونــســاء 
على أساس كسر الجليد باتجاه ثنائية 
املفاوضات مع نقل الثقل والصورة إلى 
الشباب  من  والفاعلني  املدني  املجتمع 

والنساء.
ــد تــكــون املــائــدة املــوازيــة، جــزءا  وق
وفتحه  اإلقليم  فــي  الــواقــع  تغيير  مــن 
والتجمع  التعبير  فــي  الــحــريــة  على 
يخطط  كما  الاجئني،  لعودة  تمهيدا 
جون  األمريكي  الرئيس  مستشار  لها 
بولتون، بعد تمكني »املينورسو« من كل 
مهامها وتنسيقها مع باقي أجهزة األمم 
املتحدة لتحسني املراقبة، خصوصا في 

مسألة حقوق اإلنسان.
وبناء عليه، فإن مسلسل »املفاوضات 
ويتوسع  سيتواصل  املحادثات«،  عبر 
البوليساريو  الطرفني:  تمثيل  في  فقط 
الوضع  وينتقل  يتركز  كــي  واململكة، 
ثنائية،  مفاوضات  إلى  املحادثات  في 
كوهلر  هــورســت  سيتمكن  جهة،  فمن 
مناقشة  مـــن  ــة،  ــث ــال ــث ال ــة  ــجــول ال فـــي 
املغرب  ملقترحي  وموريتانيا  الجزائر 
االلتقاء  نقط  وسيبديان  والبوليساريو، 
الخطوط  بناء  فــي  األســـاس  هــي  التي 
العريضة لحل متكامل مرتكز على مقترح 
لتاريخ  تبعا  للمغرب،   11 ومقترح   10

تسجيلهما في شهر أبريل 2007.
أن  الكواليس،  فــي  اعتقاد  ويــســود 
املبعوث  يستثمرها  الجارية،  املحادثات 
الدول  لتوضيح مواقف  الخاص  األممي 
وبناء  املذكورين،  املقترحني  من  الجارة 
من  الدعم  تجد  ورقــة  في  االلتقاء  نقط 

الجزائر وموريتانيا.
إن إدارة األملاني ذكية، ألنها مؤسسة 
على عناصر مركبة من مقترحي الطرفني، 
ونقط االلتقاء املرافقة لدول الجوار على 
يسميه  ما  وعلى  املذكورين  املقترحني 

القرار »املساهمة في املسلسل«.
ــرة،  ــق وخـــصـــص مــجــلــس األمـــــن ف
طريق  عــن  »املــفــاوضــات  عمل  لتدقيق 
مساهمات  على  العمل  من  املحادثات«، 
املغرب  ومقترحي  وموريتانيا  الجزائر 
جديدة  سيطرة  وكــل  والبوليساريو، 
دفع  هي  اإلقليم،  على  لـ»املينورسو« 
أولها،  ــا:  زواي ثــاث  من  للحل  إضافي 
إبعاد السيناريو العسكري لتثبيت الحل 
املغرب  بــني  واملــفــاوضــات  السياسي، 
مع  املحادثات  طريق  عن  والبوليساريو 
املواقف  تسجيل  من  جزء  الجوار،  دول 
والبوليساريو،  املغرب  مقترحي  على 
النزاع  التوافق من طرفي  قصد توسيع 
إلى دول الجوار، ومن مجلس األمن إلى 

الجمعية العامة لألمم املتحدة.
باتجاه  كوهلر  هــورســت  ويــتــحــرك 
املتحدة  ــم  األمـ يشمل  ثــاثــي  ــق  ــواف ت
ويراقب  الجوار،  ودول  النزاع  وطرفي 

مجلس األمن تطور هذا التوافق.
من  بدءا  االنتهاكات،  إبعاد  ثانيهما، 
وانتهاكات  النار  إطاق  وقف  انتهاكات 
عدم  إبعاد  وثالثهما،  اإلنسان،  حقوق 
التوافق بني أجهزة األمم املتحدة، ولذلك 
الثاثة  الزوايا  خدمة  إلى  كوهلر  بادر 
الفكرة  ألن  للتوافق،  الثاثة  األبعاد  أو 
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كوهلر يلتقي من يشاء خارج مقر »المينورسو« يف 
كل أنحاء الصحراء بقرار مبارش من مجلس األمن يف 

إطار تنفيذ الوالية الكاملة للبعثة األممية

يف فقرة من قرار مجلس األمن األخري 2468، ويف إطار تنفيذ الوالية الكاملة 
لـ»المينورسو« عىل الصحراء، من حق هورست كوهلر اللقاء بمن يشاء خارج 

مقر »المينورسو«، ويف كل أنحاء الصحراء، للعمل عىل ما يراه مناسبا لحل 
متوافق عليه للمشكل القائم، وهو يؤهل للعمل األممي المبارش مع »بوليساريو 
الداخل« يف العيون والسمارة، وأي مدينة يراها مناسبة، وأيضا مالقاة معاريض 

البوليساريو، لكن صيغة »زيارته لمقر المينورسو والصحراء الغربية« والتي 
جاءت منفصلة ال تشمل المخيمات، ألنها عىل األرايض الجزائرية مما يجعلها غري 

مشمولة بالفقرة المذكورة.

ويأيت التأكيد عىل تنفيذ »المينورسو« لواليتها الكاملة عىل الصحراء ضمن 
التقديرات األمريكية الجديدة إىل جانب السماح لبعثتها بحرية االنتشار والتدريب.

املحادثات تنتقل 
من مائدة جنيف 
إىل امليدان يف 

العيون والسمارة 



الفكرة  ألن  للتوافق،  الثالثة  األبعاد  أو 
األملانية أخذت بأصحاب املصالح وفيتو 
لتحقيق  املمكنة،  الشروط  أو  البيئات 
توافق  مع  النزاع  لطرفي  ثنائي  توافق 
ألقــدم  الــحــل  إلنــجــاح  وأمــمــي  إقليمي 

القضايا في القارة السمراء.

 بين التوصية الثانية والرابعة، يكون قرار 
مجلس األمن 2468 قد وقع في تصريف 

موقفين، يشدد األول على ضرورة 
التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي 
لمسألة الصحراء، والثاني يخص استئناف 

المفاوضات بهدف التوصل إلى حل 
سياسي عادل ودائم مقبول للطرفين 

يكفل لشعب اإلقليم ترتيبات ثابتة تالئم 
مبادئ ميثاق األمم المتحدة، محمال 

الطرفين كل المسؤولية في احترامها 

األمــن،  مجلس  ــرار  ق صياغة  ترتكز 
على صياغة فقرة لكل طرف، ونحن أمام 
صياغتني للحل السياسي، األول واقعي 
وعملي ودائم ملسألة الصحراء، والثاني 
ــادل واملــقــبــول لــدى  ــع ـــ»ال مــوصــوف ب
بني  املفاوضات  عن  وناتج  الطرفني«، 
بما  فقط،  البوليساريو  وجبهة  اململكة 
للمفاوضات،  الكامل  التأطير  أن  يؤكد 
عن  نقال  التطبيق،  قابلية  على  قائم 
كلمة  معنى  يفيد  ما  وهو  اإلنجليزية، 
النص  في  بـ»العملي«  الحل  ووصــف 

العربي.
وفي هذا السياق، يثير مجلس األمن 
»املينورسو« في الحل على أساس  دور 
التركيز  بني  التطبيق  وقابلية  الواقعية 
مــوارد  وتوجيه  للبعثة  االستراتيجي 
الواقعية  يفصل  فيما  املتحدة،  األمــم 
وتوافق  العدالة  عن  التطبيق  وقابلية 

الطرفني في التوصية الرابعة.
بني  انقسام  عن  ينبئ  حــدث،  ما  إن 
مفهوم  حـــول  ـــن  األم مجلس  أعــضــاء 
تكن  لــم  ولــذلــك،  والعملية،  الواقعية 

الصيغة واحدة في التوصيتني.
في  وروسيا  إفريقيا  ونجحت جنوب 
والعملية«  »الواقعية  مصطلح  إبعاد 
عن  حصرا  والناتج  الــدائــم  الحل  عن 
فيما  الرابعة،  الفقرة  في  املفاوضات 
وواقعيا  عمليا  بحثا  املحادثات  تكون 
ــوار،  ــج ال دول  بــمــشــاركــة  ــحــل  ال ــن  ع
وصــف  أن  األمـــــن  ــس  ــجــل مل ــق  ــبـ وسـ
عبر  ــاوضــات  ــف ـــ»امل ب جنيف  جـــوالت 
التوصية  في  وصفها  وقد  املحادثات«، 
وهو  الجديدة«،  بـ»املفاوضات  الثالثة 
للواليات  الذي شكل مناورة  االضطراب 
القرار املوجه  لتمرير  املتحدة األمريكية 
واليتها  وفــرض  »املينورسو«  لتقوية 
إطالق  وقف  انتهاكات  ومنع  الكاملة، 

النار من جهة ثانية.
مـــن أجــل  »املــيــنــورســو«  إن عــمــل 
املؤسس  األرض،  على  سياسي  حــل 
عن  يختلف  ــات،  املــحــادث نــجــاح  على 
عبر  مفاوضات  هناك  فيما  املفاوضات، 
في  كما  مفاوضات  وهــي  املــحــادثــات، 

التوصية الثالثة.
املــفــاوضــات جــاريــة وليست  وهـــذه 
بما  رابــعــة،  أو  ثالثة  بجولة  مــحــدودة 
يؤكد أن ما يجري، بديل عن املفاوضات 
التوصية  بها  تنفرد  الــتــي  الثنائية 

الرابعة.
دعم  إلى  الخامسة  التوصية  وتدعو 
يــرد في  مــا  املهم هــو  املــحــادثــات، ألن 

التوصية السابعة القاضية بـ:
ـ التفاعل الحر لبعثة »املينورسو« مع 

كافة املحاورين.
األممية  البعثة  عناصر  تنقل  كفالة  ـ 
وهو  فــورا،  مقاصدهم  إلى  ووصولهم 
ألي  اململكة  فــرض  عــدم  على  يؤكد  مــا 
قيد على حركة عناصر »املينورسو« في 
السلطات  إعالمها  فرض  أو  الصحراء، 
املغربية بشكل مسبق بمقاصد موظفي 

البعثة.
تمس  التي  االستراتيجية، هي  وهذه 

اتخذتها  التي  اإلجراءات  مباشر  بشكل 
العناصر،  هذه  تجاه  املغربية  اإلدارة 
حرية  وحاليا  منها،  املدنية  خصوصا 
مع  والتفاعل  مسبق،  إذن  دون  التنقل 
كافة املحاورين، هو التطور الذي يزعزع 
بني  السابقة  الــســلــوك  قــواعــد  بعض 
للمغرب  ويبقى  واململكة،  »املينورسو« 
هامش للحركة، انطالقا من حماية وأمن 
األطــراف،  لكل  املوكول  البعثة  عناصر 

بما فيها دول الجوار.
ببناء  الجديد  الوضع  هذا  ويسمح 
الفاعلني  كل  خــالل  من  األممي  الحل 
على األرض، في غرب وشرق الجدار، 
وسبق ملا يسمى املبادرة الصحراوية، 
املطالبة  البوليساريو،  عن  املنشقة 
الــذي  للحل  األمـــن  مجلس  بتطبيق 
لألمم  الساكنة  تفويض  داعمني  يراه، 

املتحدة بتنفيذ الحل املناسب.
لكل  املتحدة  ــم  األم لتأطير  وتبعا 
ضرورة  األمــن  مجلس  يرى  العملية، 
االحترام التام لالتفاق العسكري رقم1 
»االتفاقيات  عنوان:  تحت  واملالحق 
التام  والتقيد  القائمة«  العسكرية 
إطار  في  يفيد  ما  وهو  بااللتزامات، 
ــتــأمــني بهذه  االلـــتـــزام والــتــقــيــد وال
كل  وااللــتــزامــات، تسوية  ــراءات  اإلجـ

االنتهاكات التي حدثت.
الــثــامــنــة، يسدد  الــتــوصــيــة  وفـــي 
أخرى،  مفاوضات  على  األمن  مجلس 
لكنها  الثنائية،  املفاوضات  ويقصد 
في  وردت  التي  بالتوصية  مقرونة 
حــول   2008 لسنة   1813 الـــقـــرار 
ال  وصــف  على  يؤكد  كــي  الواقعية، 
يضعه املجلس في 2019، بل يقرر ما 
املفاوضات  في  الواقعية  بشأن  سبق 
الــروس  غيبها  التي  وهــي  الثنائية، 
املفاوضات  عن  إفريقيون  والجنوب 
لوصف  دعمها  عن  ممتنعني  الثنائية، 

املحادثات في جنيف.
 مفاوضات لتنفيذ قرارات مجلس األمن 

من 2007 إلى 2018

اجتراح  على  األمن  مجلس  قدرة  إن 
أن  قبل  املــفــاوضــات  نحو  مــحــادثــات 
يطورها إلى مفاوضات عبر املحادثات، 
ــط، بل  ــق ــة ف ــي ــرائ لــيــســت عــمــلــيــة إج
استراتيجية لتعويم مشكلة اإلقليم بني 
املفاوضات،  املحادثات ومبدئية  عملية 
جــوالت  كــل  االعتبار  بعني  األخــذ  مــع 
املنطلقة  الدينامية  كل  ألن  مانهاست، 

منذ 2007 تفيد أمرين:
ملشروع  املتحدة  األمم  اقتراح  عدم  ـ 

الحل، كما حدث مع جيمس بيكر. 
اآللــيــات  مــن مختلف  الــحــل  بــنــاء  ـ 
والــســيــاقــات، بــدءا مــن إعـــادة هيكلة 
واليتها  لتنفيذ  »املــيــنــورســو«  عمل 
إذ ال يعقل في نظر جون  على اإلقليم، 
األمن  مجلس  قــرارات  تنفيذ  بولتون، 
من  اإلقليم،  على  واليــتــه  تنفيذ  دون 
الجديدة  التكنولوجيا  استخدام  خالل 
على  يؤكد  ما  وهــو  املخاطر،  لتقليل 
للدول  التسليحي  املستوى  تــجــاوز 
الجارة، وبما يضمن تجاوز التجسس 

على البعثة.
جديدة  تكنولوجيا  اســتــخــدام  إن 
على  لواليتها  »املينورسو«  ملمارسة 
من  األخيرة  الجملة  تقول  كما  اإلقليم، 
التوصية الثالثة عشر، يفيد من جهتني: 
املتحدة  األمــم  مراقبة  في  الدقة  رفــع 
وحسب  ثــانــيــة،  جهة  ــن  وم لإلقليم، 
»تحسني  للقرار،  اإلنجليزي  املنطوق 
لـ»املينورسو«  القانونية  ــة«  ــوالي ال
الجديدة  التكنولوجيا  استخدام  عبر 

العابرة للحدود بني اإلقليم وجواره.
وبناء على ما سبق، فإن »املينورسو« 
لتنفيذ  األممية  األدرع  بباقي  تكتفي  ال 
بالتكنولوجيا  تستعني  بل  واليتها، 
بهذا  نتائج  ــى  إل للوصول  الحديثة 

املعنى.
 التكنولوجيا الحديثة لتنفيذ 

»المينورسو« لواليتها في الصحراء، 
سيدخل المنطقة في تحديات متبادلة 
بين قوات البعثة وجيوش المنطقة، 

بينما المباحثات تسير لتسهيل وتطوير 
هذه العالقة 

إن دول الجوار، موريتانيا والجزائر، 
الصحراء،  مع قضية  للتعاطي  مضطرة 
مائدة  فــي  سياسية  ــة  زاويـ مــن  ليس 
لتنفيذ  عسكرية  بوابة  من  بل  جنيف، 

الوالية الكاملة لـ»املينورسو«.
املغرب  الوالية  هــذه  ثمن  يدفع  ولــن 
وموريتانيا،  الجزائر  من  كل  بل  وحده، 
ألن املسألة تتعلق بتطوير جيش دولي 
مستقل  لكيان  يؤسس  قد  املنطقة  في 
جزئيا أو كليا عن املغرب، ويكون خلق 
األجندة  من  جــزء  ذاتية،  إدارة  هياكل 

األممية.
نقل  فــي  واضــحــا  ــجــاه  االت ويسير 
املحادثات إلى مفاوضات بتمثيل إقليمي 
املحللون  يرى  الصدد،  هذا  وفي  كامل، 
األمميون أن بناء قوة »املينورسو«، بناء 
القادم في إقليم الصحراء،  لقوة الكيان 
فاملسألة لن تتعلق مستقبال سوى بنقل 
السلطات  إلى  »املينورسو«  صالحيات 
بعد  الصحراء،  في  القادمة  املنتخبة 
مصيرهم  وتــقــريــر  الــالجــئــني  ــودة  ــ ع
منتخبة،  سلطة  إنتاج  عبر  السياسي، 

تقرر الوضع النهائي.
توجيه  إعادة  الطبيعي  من  وسيكون 
للصحراء، من خالل  السياسية  الساعة 
األمم  وصاية  تحت  جامعة  انتخابات 
املتحدة، ومثل هذا القرار ال يتخوف منه 
سالم  عزل  لكن  واســع،  بشكل  الطرفان 
االنتخابات،  صندوق  عن  البوليساريو 

سيكون مغامرة.
قـــدرة  أن  بـــولـــتـــون،  ــون  ويــــرى جــ
ــحــل، لن  ــاج ال ــت األمــريــكــيــني عــلــى إن
السلطتني  بني  ثالث  طريق  دون  يكون 
املغرب  املتفاوضتني،  العسكريتني 

والبوليساريو.
األمن  مجلس  قرارات  لتنفيذ  وطبقا 
من 2007 إلى 2018، سيكون التفاعل 

مبنيا على:
التكنولوجيا  من  املسافة  أخــذ   )1
تكنولوجية  منظومة  وبناء  التقليدية، 

جديدة عابرة لجوار إقليم الصحراء.
الــخــرائــط  مـــن  ــة  ــســاف امل 2( أخـــذ 
كل  تصحيح  عبر  الحالية  العسكرية 
العسكرية  لالتفاقيات  االنــتــهــاكــات 

القائمة.
3( أخذ املسافة من املوظفني املدنيني 
الصراع،  في  طرف  إلى  يميلون  الذين 
بإقرار  تنتهي  »املينورسو«  فخدمة 
اإلقليم،  على  الكاملة  األممية  الوالية 
ــن مرنا  ــرار مجلس األم ق ولــذلــك جــاء 
املباشرين،  املدنيني  املوظفني  إقالة  في 
أحد  منظور  من  الصراع  رؤية  لتجاوز 

الطرفني املتحاربني.

تفسير بوريطة لقرار مجلس األمن
 

إن القرار 2468 يحدد معايير الحل 
واقعي،  السياسي،  الحل  ألن  النهائي، 
الــتــوافــق،  عــلــى  بــنــاء  ودائــــم،  عملي 
االستفتاء  خيار  إبعاد  يعني  ما  وهو 
املــغــربــي  ــرف  ــط ال واالســـتـــقـــالل، ألن 
تؤطر  جنيف  محادثات  وأن  يرفضها، 
معايير  وهــي  الحل،  هــذا  عن  البحث 
لحكم  املغربي  االقــتــراح  مع  متطابقة 
ــه، من  ــادت ــي لــإلقــلــيــم تــحــت ســي ــ ذات
معايير  وضوح  منها  مهمة،  خالصات 
مرات   5 ذكر  والقرار  النهائي،  الحل 
يؤكد  بما  مرات،   5 والتوافق  الجزائر 
النهائي،  الحل  معايير  وضــوح  على 
مرة  إال  يذكر  لم  املصير  تقرير  فيما 

واحدة)7(.
مـــنـــظـــوره على  بـــوريـــطـــة  وبـــنـــى 
أكد  فيما  للقرار،  وكمية  سيميولوجية 
األمم  في  املغرب  مندوب  هــالل،  عمر 

األمن  مجلس  استجابة  على  املتحدة، 
لكثير من توقعاته)8(.

يذكر  فيما  سياسية،  اآلراء  ــذه  ه
القرار، البعد االستراتيجي أو التركيز 
ضمن  لـ»املينورسو«  االستراتيجي 
سمحت  التي  الحساسة  املرحلة  هذه 
املتحدة  ــم  األمـ صــالحــيــات  بتوسيع 
بعثتها  صــالحــيــات  تــوســيــع  عـــوض 
عليها  يركز  )املينورسو(، وهي قضية 
األمريكيون وتقضي بتحويل الثقل في 
الصحراء من املغرب إلى األمم املتحدة، 
وقد جاء ثقل اململكة من جهة جيشها، 
املنطقة  »املينورسو«  تقود  وحاليا، 
أجل  من  وحديثة،  جديدة  بتكنولوجيا 
العام  العسكري  الوضع  تأطير  إعــادة 
انتهاك  ــأي  ب السماح  دون  لإلقليم، 
لوقف إطالق النار، أو محاولة  زعزعة 

الخرائط الحالية.
القوى  بتجميد  تتعلق  املسألة  إن 
تقوية  مع  ــورا،  ف اإلقليم  في  املسلحة 
الجانب األممي من خالل التكنولوجيا، 
ــد قــــوات وشــرطــة  ــدي ــس رفـــع ع ــي ول

»املينورسو«.
عسكرية  تكنولوجية  قاعدة  وبناء 
عابرة للحدود ولصالح البعثة األممية 
ستسمح  متفردة  تجربة  )املينورسو(، 
قرارات  على  يدهم  بوضع  لألمريكيني 
اليوم،  حــادث  هــو  كما  ــن  األم مجلس 
التي  الحديثة  التكنولوجيا  وعــلــى 

ستعمل بها البعثة.
ــإن  ــني، ف ــبـ ــراقـ ــعــض املـ وحـــســـب ب
التطور، من  لهذا  متوقعون  الفرنسيني 
خالل تزويد املغرب بقمرين عسكريني، 
تتجاوز  املطلوبة  التكنولوجيا  لكن 
يراقبه  مــا  وهــو  القضائية،  املراقبة 

الروس بطريقتهم، وبنباهة واسعة.
على  األمريكية  الخطوة  أن  ريب  وال 
من  جزئيا  الــصــحــراء  تنزع  األرض، 
هيمنة الجيش املغربي، وباقي األجهزة 
أجل  من  للمملكة وهي تصارع  األمنية 
ملجلس  األخير  القرار  مع  الصدام  عدم 
األمن، ألن وصول عناصر »املينورسو« 
كل  إلــى   ،2468 القرار  بتعبير  ــورا،  ف
وجود  مع  الصحراء  في  ترابية  نقطة 
تكنولوجية أكبر وأحسن مما لدى دول 

املنطقة، هو إحدى التحديات.
إن النظرة إلى إيجابية القرارـ  األخير 
ملجلس األمن بخصوص الصحراء ـ من 
مناورة  السياسية، وبهوامش  الناحية 
إلى  الحازمة  النظرة  يعاكس  ملغومة، 
قد  التي  والعسكري،  األمني  الجانب 
ال تتضرر منها قوات ميليشاوية بقدر 
القوات  على  سلبي  بشكل  تنعكس  ما 

النظامية.
وتبعا لهذه الخطوة، فإن بناء جيش 
انطالقا  املغاربية  للحدود  وعابر  ذكي 
من الصحراء، في شخص »املينورسو«، 
وبالتعاون مع الجزائر وموريتانيا، هو 
التي  العسكرية  للقوة  توزيع  ــادة  إع
أجل  مــن  لعقود  املــغــرب  عليها  ــن  راه

استقرار الوضع اإلقليمي.
وحــالــيــا، يــزعــزع األمــريــكــيــون هذه 
القناعة، التي جعلت »املينورسو« طيلة 
الحرب الباردة ملحقة للجيش املغربي، 
منذ  مرة  ألول  يمس  جديد  فصل  نحو 
القائمة على أساس  التفاهمات   ،1991
واشنطن  إلى  العسكري  الربح  تحويل 
لكن  للمملكة،  سياسي  ربح  مقابل  في 
كيانا  ألنها ستفرز  دقيقة،  املعادلة  هذه 
إن لم »كانتونا« مواليا للواليات املتحدة 
عليه  تتحفظ  ما  وهــو  الصحراء،  في 
لتبقى  بحذر،  فرنسا  وتسايره  روسيا 

األمور تحت سيطرة الحليف املغربي.
 2468 لــقــرار  الذكية  األهـــداف  إن 
أو  العليا  املغربية  املصالح  تتجاوز 
بالنسبة  دقيقة  فالرهانات  الثابتة، 
ألن  الــصــحــراء،  فــي  املغربي  للجيش 
أخــرى  رؤيـــة  يجترحون  األمريكيني 

ملستقبل املنطقة.

هوامش

قرار مجلس األمن 2468 جاء ليفتح الصحراء أمام إدارة المربع األممي: المفوضية 
السامية لالجئني لبناء الثقة ومجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان بإجراءاته 

الخاصة ومؤسسة المبعوث الشخيص كوهلر  و»المينورسو«

1- (expressing full support for secretary 
general’s personal envoy for western Sahara 
former president horst kohler of germany… in his 
efforts to facilitate direct negotiations) 

2- (to recognize and incentivize outstanding 
performance and decisions regarding deployment, 

remediation, training).
3- (played by Minurso on the ground and 

the need for it to fully implement its mandate 
including its role in supporting the personal envoy 
to achieve a mutually acceptable political solution 
and welcoming the personal envoy’s visit to 

minurso headquarters and western Sahara). 
4- (further political will). 
5- (including by expanding upon their discussion 

of each other’s proposals).
6- (and Morocco’s interaction with special 

procedures of the united nations human rights 

council). 
7- Sahara / résolution 2468: l’explication de 

texte par Nasser Bourita, médias 24, 30 avril 2019.
8- Hilale: la résolution 2468 de l’ONU répond 

largement aux attentes du Maroc, MAL, 30 avril 
2019.
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 بعد أن أعلن قرار مجلس األمن توصياته األخرية، انكشفت الرغبة يف توسيع 
صالحيات األمم المتحدة يف إدارة اإلقليم من خالل كامل أدرعها ومؤسساتها، 

وتركزي »المينورسو« عىل المراقبة العسكرية واألمنية لضمان انتقال المسؤولني 
األمميني بكامل الحرية، ألن الزيارات واللقاءات أصبحت مفتوحة مع كافة 

المحاورني.
وترمي األمم المتحدة ومن خالل اإلجراءات الخاصة لمجلس األمم المتحدة لحقوق 
اإلنسان، لقاء المعتقلني المحسوبني عىل جبهة البوليساريو، يف سجون المملكة، 

يتقدمهم معتقلو »إكديم إزيك«.

ويرى مجلس األمن، طبقا لقراره األخري، السماح بالزيارات المفتوحة دون تحفظ 
من السلطات المغربية لمجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، ووصول عنارص 

»المينورسو« فورا إىل كل نقطة يف الصحراء، ويسمح هذا الوضع بمتابعة مبارشة 
لتظاهرات »بوليساريو الداخل« أو غريها من الفعاليات المناهضة للبوليساريو  

يف المخيمات،  بحماية مبارشة من األمم المتحدة.

هناك توصية لزيارة املعتقلني ضمن الحوار الذي تقوده األمم املتحدة 



نــادي  فعاليات  كــل  أحيت 
العالم  في  البيضاوي،  الوداد 
 8 األربعاء  أمس  يوم  بأسره، 
الثانية  الذكرى  الجاري،  ماي 
ــثــمــانــ� لــتــأســيــس هــذا  وال

الصرح الرياضي الكبير.
82 سنة من التألق والفوز 
لتبقى  والبطوالت،  باأللقاب 
بشكل  متميزة  السنة  ــذه  ه
كبير، حيث ستصادف أفراحا 
والفريق  كــبــيــرة،  ــا  ــراس وأع
ــر ســيــضــع الــنــجــمــة  ــمـ األحـ
ــدره، بعد  ــ الــثــانــيــة عــلــى ص

البطولة  من  العشرين  باللقب  فوزه 
أنها ستكون مناسبة  الوطنية، كما 
للفوز بكأس عصبة األبطال لألندية 

للمرة الثالثة. 
يجب  الحالي،  الوداد  جيل 
الودادي�،  كل  به  يفتخر  أن 
ألنه جيل متميز بكل ا�قاييس، 
للمرة  تأهل  أنه  فخرا  فيكفيه 
ا�جموعات،  لــدور  الخامسة 
الثانية في ظرف ثالث  وا�رة 
ا�نافسة  هذه  لنهاية  سنوات 
إفريقيا،  األغلى  تعتبر  التي 
مرات   3 فــوزه  إلى  باإلضافة 
بــالــبــطــولــة الــوطــنــيــة خــالل 

الخمس سنوات األخيرة.
فهنيئا للودادي� بودادهم، 

ومزيدا من األفراح وا�سرات.

تاريخ  فــي  الخامسة  للمرة   ...
فريقان  يتأهل  اإلفريقية،  ا�نافسات 
مغربيان إلى النهاية في موسم واحد.
سيمثلنا  البيضاوي  الوداد  فريق 
في نهاية كأس عصبة األبطال لألندية 
بركان،  نهضة  فريق  بينما  البطلة، 
سيكون حاضرا بقوة في نهاية كأس 

}الكافz، وألول مرة في تاريخه.
فريق  تمكن  األبطال،  عصبة  ففي 
الوصول  من  الرابعة،  للمرة  الــوداد 
من  تمكن  أن  بعد  النهاية،  هذه  إلى 
قلب  من  جــدا  ثم�  بتعادل  الــعــودة 
صان  فريق  واجه  حينما  بريتوريا، 
يقو  لم  الذي  إفريقي،  الجنوب  داونز 
الفريق  العبي  عزيمة  مــجــاراة  على 
قل  قتالية  عن  أبانوا  الذين  األحمر، 

نظيرها، وعن نضج تكتيكي كبير.
الــفــريــق الــبــيــضــاوي، تــحــدى كل 
رحلته  فــي  واجهته  التي  ا�شاكل 
ابتداء  إفريقيا،  جنوب  إلى  الشاقة 
بمطار  األمــن  رجــال  استفزازات  من 
من  العديد  حــاول  حيث  بريتوريا، 
تم  بــل  تركيزهم،  زعــزعــة  ا�وظف� 
احتجاز الحارس التكناوتي ألكثر من 
الشرطة،  مخافر  إحدى  في  ساعت� 
الرئيسي  ا�لعب  تغيير  عن  ناهيك 
ا�ــبــاراة،  فيه  ستجرى  كانت  ــذي  ال
وتعويضه بملعب بئيس وغير صالح 
إلجراء مباراة في كرة القدم، باإلضافة 
إلى فتح األبواب با�جان أمام جمهور 

صان داونز.
ــالريــاضــي،  ــل هـــذا الــتــعــامــل ال ك
والبعيد كل البعد عن الروح واألخالق 

الرياضية، لم يكن كافيا إلقصاء العبي 
ا�وعد،  في  كانوا  الذين  األمــة،  وداد 

وحافظوا على نظافة شباكهم.
جيدة  بطريقة  لعب  ــوداد،  ال فريق 
ــوه بعض  ــادى العــب ــف ومــنــظــمــة، وت
ارتكبوها خالل بعض  التي  األخطاء 
ا�باريات التي أجروها خارج ا�يدان، 
بل كان بإمكانه تسجيل أكثر من هدف 
ضيع  الذي  توندي،  بابا  رعونة  لوال 
وسوء  السهلة،  الفرص  من  العديد 
خلق  ــذي  ال الــحــداد،  إسماعيل  حظ 
الخصم،  لدفاع  ا�شاكل  من  العديد 
الصعبة،  ا�باراة  لتبقى مفاجأة هذه 
به  ظهر  ــذي  ال الــرائــع  ا�ستوى  هو 
ا�دافع  عوض  الذي  العلمود،  أيوب 

والهداف محمد الناهيري.

غيابه  من  وبالرغم  العلمود، 
على  ا�مارسة  عن  الطويل 
ــوى، أعــطــى  ــت ــس أعــلــى م
ــادم  ــ إشــــــــارات بـــأنـــه ق
ا�ــدرب  وبإمكان  بقوة، 
عليه  االعتماد  البنزرتي 
ا�باريات  هذه  مثل  في 

الحاسمة وا�صيرية. 
تنتظره  األحمر  الفريق 
نهاية حارقة ضد الترجي 
التونسي الذي تأهل على 

مازيمبي  حساب 
الكونغولي.

فـــي كــأس 
ــاد  ــ ــحـ ــ االتـ
اإلفريقي، 

مفاجأة  بــركــان  نهضة  فــريــق  فجر 
مدوية، وكما عودنا، حيث استطاع أن 
بثالثية  التونسي  الصفاقسي  يهزم 
نظيفة، تناوب على تسجيلها كل من 
وعمر  كودجو،  البــا  الفريق،  هــداف 
النمساوي، وا�دافع دايو، حيث كانت 
النصف ساعة األولى، كافية لتحقيق 

هذه الريمونتادا التاريخية.
بعض  خلق  الــتــونــســي،  الــفــريــق 
كان  البركاني  الدفاع  أن  إال  الفرص، 
اســتــفــزازات  فــي  يسقط  ــم  ول يقظا، 
أنهوا  الــذيــن  الصفاقسي،  العــبــي 
اعتدائهم على  ا�باراة بمحاولة  هذه 
الحكم السنغالي، ماكيت نداي، الذي 
طرف  من  الشتم  من  لوابل  تعرض 
األمر  كاد  بل  للفريق،  الفني  الجهاز 
أن يتطور إلى ما ال يحمد عقباه لوال 

التدخل ا�بكر لرجال األمن.
الخالد،  التأهل  هذا  بعد 
سيواجه الفريق البرتقالي 
نادي  النهاية،  مباراة  في 
الذي  ا�صري،  الزمالك 
أقصى النجم الساحلي 
التونسي، لتبقى كأسا 
 zــاف ــك و}ال العصبة 
شمال  فــي  حصريا 

إفريقيا.
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قالوا ونقــــــــــــول تألق األندية المغربية على الواجهة اإلفريقية

نصف نهاية كأس عصبة األبطال األوروبية لألندية 
البطلة: لفربول 4 - برشلونة 0

z!!OGOƒdG ÒZ Éghôjój Éeh , rOG nó r°ûdG ÉgƒëHQ{
!!É«fÉcôH ¢ù«d π«ëà°ùŸG

● أنا من اكتشف تزوير سن }زوالz وأنتظر 
ا�كافأة!!

مارك فوت، مدرب األولمبيين المقال
●  هللا يعطينا وجهك..

بقرار   zــان ــك }ال فــي  هللا  حمد  ا�هاجم   ●
رئاسي

المنتخب
●  هللا يعز لحكام..

ــودة مــدرب  ● الــجــامــعــة ال تــرغــب فــي عـ
األو�بي�

جرائد
●  سمع آ السي اللي باغي ا�كافأة..

● بلجيكي لتعويض ناصر الرغيت
قصاصات

●  واخا يجيبو حتى فيتنامي.. غادي يكون أحسن 
من الرغيت!!

النادي  }جمرة   .zجيكو األب  في  }قنبلة   ●

zا�كناسي
الصباح
لعبة  غير  راه  ــدراري،  ال آ  العناوين  هاذ  آش    ●

كرة القدم.
● الفوز بالبطولة بات معقدا

كارتيرون، مدرب الرجاء
●  شوف أوكان؟

● تصميم ملعب طنجة سيء!!
الصديقي، مدرب يوسفية برشيد

●  واش أنت مدرب وّال مهندس؟

تغيير  على  وأجبرنا  ا�وسم،  ظاهرة  برشيد   ●

خططنا
عبد الرحيم طاليب
● شـكـون اللـي كـيدير الخطة: انت وّال الـمدرب 

- على الورق - بنقاسم؟

â«ZQ’ ô°UÉf π«≤J Ωó≤dG Iôc á©eÉL ...GÒNCGhالحدث

 á«©bGƒdG ‘ É°SQO ø≤∏j ∫ƒHôØd
..±ôé©àŸG áfƒ∏°TÈd ™°VGƒàdGh

idbihi62@gmail.com
 إعداد: كريم إدبهي

للفن  العاشقة  الكروية  الجماهير  عاشت 
رائعة  أمسية  الــثــالثــاء،  أمــس  أول  الرفيع، 
األبطال  عصبة  سجالت  فــي  خــالــدة  ستظل 

األوروبية لألندية.
أنفيلدرود  بملعب  جمعت  خيالية،  مباراة 
الرهيب، فريق لفربول بنادي برشلونة ا�نتشي 
بانتصاره في مباراة الذهاب بملعبه بثالثية، 

كانت كافية للوصول إلى مباراة النهاية.
دائما،  نقولها  وكما  اللعينة،  الكرة  لكن 

ليست علما حقيقيا وال منطق لها.
الدليل على ذلك، هي الهزيمة الثقيلة، والغير 
منتظرة للفريق اإلسباني أمام لفربول الجريح، 
بعد هزيمة مباراة الذهاب، وحرمانه من أجود 
العبيه بسبب األعطاب، كنجمه الكبير ا�صري 
فيرمينهو،  البرازيلي  وهدافه  صالح،  محمد 

ورجل الوسط الغيني مابي كيتا.
لكن كبرياء لفربول، مؤازرا بأحسن جمهور 
في  وخــاصــة  ا�ختص�،  حسب  العالم،  فــي 
آمــال  مــن  ضاعف  العتيدة،  الحمراء  قلعته 
واالحتياطي�  عــام،  بشكل  الالعب�  وأحــالم 
الذين لم يضيعوا كثيرا من  على الخصوص، 
الوقت، أمام نجوم برشلونة، الذين دخلوا إلى 

ا�لعب غير مكترث� لقوة وإرادة اإلنجليز.
انطلقت آلة لفربول القاتلة مبكرا، وبالضبط 
ا�هاجم  فاجأ  حينما  السابعة،  الدقيقة  منذ 
أوريجي دفاع برشلونة بهدف جميل، جاء بعد 
األولى  الجولة  لتنتهي  رائعة،  منسقة  حملة 
بهدف لصفر أمام ذهول العبي برشلونة الذين 
استسلموا للضغط الكبير الذي مارسه عليهم 

العبو لفربول.
اضطر  فقد  فــرادى،  تأتي  ال  ا�صائب  وألن 
مدافعه  تغيير  كلوب  يورغن  األ�اني  ا�ــدرب 
في  كثيرا  عانى  ــذي  ال روبرتسون  الصلب، 
الهولندي  مكانه  ليحل  األول،  الشوط  نهاية 
جيورجينيو، الذي تمكن من تسجيل هدف� في 

ظرف دقيقت� (54 و56)، قبل أن يدق الالعب 
برشلونة  نعش  فــي  مسمار  آخــر  أوريــجــي 
ومن  مشرفة  غير  بطريقة  خرج  الذي  ا�تكبر، 
لقنه  الذي  العتيد  لفربول  فريق  أمام  النافذة، 
واحترام  والتحدي  التواضع  في  كبيرا  درسا 

الخصم.

فحينما قلنا بأن ال منطق مع الكرة، فنحن 
قبل  كــان  الــذي  لفربول  هــو  وهــا  حــق،  على 
التاريخية  ا�ــبــاراة  هــذه  ــراء  إج من  ساعات 
اإلقصاء من  أي  الورق كل شيء،  فقد على  قد 
البطولة، ها هو  النهاية، وربما ضياع  نصف 
األبطال،  كأس عصبة  نهاية  إلى  يتأهل  اليوم 
كذلك  للفوز  ومعنوياته  أحالمه  وتضاعفت 
بالبطولة يوم األحد القادم، في حالة هزيمة أو 

تعادل خصمه مانشيستر سيتي.

بعد سنوات من اإلخفاقات 
فئات  جميع  مستوى  على 
ا�نتخبات الوطنية، باستثناء 
أن  وبــعــد  ــار،  ــكــب ال منتخب 
فرصة  مــن  أكــثــر  ــه  ل منحت 
إصالحه،  يمكن  مــا  إلصــالح 
أقالت الجامعة ا�لكية ا�غربية 
لــكــرة الــقــدم، 
مـــــــديـــــــر 
ا�نتخبات 
الوطنية، 
ــر  ــ ــاص ــ ن
ــت،  ــي الرغ

ا�نصب  هــذا  فــي  عمر  الــذي 
ا�ــهــم والــحــســاس ألكــثــر من 
منذ  وبالضبط  سنوات،  أربع 

سنة 2014.
ــادى  ــة الــتــي ن ــال هـــذه اإلق
الذين  ا�ــغــاربــة،  جميع  بها 
استحسنوا القرار الذي اتخذه 
رئيس الجامعة، فوزي لقجع، 
والذي استند إلى تقرير مكتب 
الخبرة والدراسات البلجيكي 
للتحري  وقــتــه  أخــذ  أن  بعد 
والبحث عن األسباب الحقيقة 
لعدم بلوغ جل الفئات الوطنية 
سطرتها  الــتــي  ــداف  ــألهـ لـ

الجامعة مع الرغيت.
وحسب  األخـــيـــر،  ــذا  هـ
يتوفر  ال  الــخــبــرة،  مكتب 
على بروفايل منصب ا�دير 
التقني الذي يجب أن يتوفر 

ــن ا�ــؤهــالت  عــلــى الــعــديــد م
تخول  التي  والخبرة  التقنية 
ا�نتخبات  على  اإلشــراف  له 

الوطنية.
وكما  الــقــدم،  كــرة  جامعة 
اسلفنا، أمهلت الرغيت كثيرا، 
ــدت نــفــســهــا في  ــ ــى وجـ حــت
تساقط  ــام  أم مــحــرج،  موقف 
كأوراق  تباعا  ا�نتخبات  جل 
األول  وا�ــســؤول  الــخــريــف، 
عن هذه الخيبات، مدمن على 
الحوارات الفضفاضة وإعطاء 

ا�علومات ا�غلوطة. 
ا�سؤول  إبعاد  وبعد  اآلن، 
قررت  ا�هازل،  هذه  عن  األول 
قبل  قليال  التريت  الجامعة 
تقني  مدير  اســم  اإلعــالن عن 
جميع  على  يتوفر   zحقيقي{
تتطلبها  الــتــي  ا�ــواصــفــات 

هذه ا�هنة، وتكون له الخبرة 
منتخباتنا  ــادة  إلعـ الكافية 
الفتية إلى السكة الصحيحة، 
خاصة وأن بلدنا، وللـه الحمد، 
يتوفر على العديد من ا�واهب 
الكبيرة، التي ال تنتظر سوى 
واالهتمام  الفرصة،  منحها 
بها، سواء من داخل الوطن أو 

من خارجه.
التقني  ا�ـــديـــر  أن  كــمــا 
له  تمنح  أن  يجب  الــجــديــد، 
ــات الخــتــيــار  ــصــالحــي كـــل ال
البعد  كــل  بعيدا  مساعديه، 
ــاة  ــابـ ــحـ ــة ا�ـ ــاسـ ــيـ عــــن سـ
وجــبــر الــخــواطــر الــتــي كان 
ــتــي  وال ــت،  ــيـ الرغـ ينهجها 
من  بالرغم  ضحيتها،  ذهبنا 
التي  الضخمة  ــات  ــاي ــك اإلم

صرفها هذا الرجل.  
الرغيت

 باي باي مع السالمة 
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تجربة البنزرتي ساهمت َّـ هذا التأهيل

اِّـدرب الجعواني َّـ الطريق إُّـ تحقيق لقب ثان 
َّـ موسم واحد

الهولندي جيورجينيو 
هداف األمسية



ا�نابر  من  عدد  تستطع  لم 
ا�واقع  وخــاصــة  اإلعــالمــيــة، 
مواكبة  الجديدة،  اإللكترونية 
بن  محمد  ا�قاوم  وفاة  حدث 
تزامن  الــذي  الكاميلي،  حمو 
مع االحتفاء بذكرى فاتح ماي، 
ولوال أن ا�لك محمد السادس 
حرص على بعث رسالة تعزية 
إلى أهله، تكلف بتبليغها مدير 
مديرية الدراسات وا�ستندات 
ا�نصوري،  ياس�  (الدجيد) 
عرف  قد  وفاته  خبر  كــان  �ا 

طريقه لالنتشار الواسع.
وصف ا�لك محمد السادس، 
ــن حمو  بـ مــحــمــد  الـــراحـــل 
الوطني  بالرجل  الكاميلي، 
ا�قاومة  رواد  وأحد  الغيور، 
قدم  الــذي  التحرير،  وجيش 
أجل  من  الجسام  التضحيات 
في  وطنه،  واستقالل  حرية 
األمــة  بثوابت  مك�  تشبث 
للعرش  ــاء  ووف ومقدساتها، 
ــد، غــيــر أن  ــجــي ــوي ا� ــل ــع ال
بــدور  ا�لكية  ــادة  اإلشــ ــذه  ه
كذلك  لتكون  تكن  لم  الراحل، 
في  حصلت  الــوفــاة  أن  ــو  ل
حيث  الثاني،  الحسن  زمــن 
يتم  لم  الكاميلي  حمو  بن  أن 
جزئي،  بشكل  إال  عنه  العفو 

حقه  فـــي  صــــدرت  أن  ــعــد  ب
عقوبة اإلعدام، وقضى عقوبة 
حبسية قدرت بـ 14 سنة قبل 

أن يتم العفو عنه.
ــقــده  وبــــخــــالف مــــا يــعــت
بأن  قالوا  الذين  الصحفيون 
يكتب  لم  الكاميلي  حمو  بن 
خلف  الــراحــل  فــإن  مذكراته، 
بالعبر  مليئة  ذاتــيــة  ســيــرة 
والــــــدروس، عــن جــيــل كــان 
ــان  يــرفــض االســتــعــمــار، وك
التبعية  مظاهر  كــل  يرفض 
لفرنسا، وهو ما كانت تفسره 
القنوات الناقلة للتقارير بأنه 
منها  إسهاما  للملكية،  عــداء 
اضطر  لذلك  الفهم،  سوء  في 
عــمــر بـــن حــمــو الــكــامــيــلــي، 
يفسر  أن  الراحل،  نجل  وهو 
بن  محمد  عالقة  للصحافي� 
إن  قال:  الكاميلي حيث  حمو 
مــن مؤسسي  ــان  ك ــده  ــ ((وال
وجيش  الــوطــنــيــة  الــحــركــة 
التحرير، كما كان من مسؤوال 
عن العمليات الفدائية �نظمة 
}اليد السوداءz ضد ا�ستعمر 
الفرنسي من منطقة بوسكورة 
ــضــاء))، وعــن  ــي ــب بـــالـــدار ال
عالقته بالقصر ا�لكي، أوضح 
((والـــده  أن  حمو  بــن  عمر 

ا�لكي،  القصر  ضــد  يكن  لــم 
بــعــد حــصــول ا�ــغــرب على 
االستقالل، وإنما كانت له رؤية 
خاصة للقضية الوطنية، وأنه 
كان ضد معاهدة إكس ليبان، 
مطالبته  يخفي  يكن  لم  كما 
من  ومليلية  سبتة  بتحرير 
االحــتــالل اإلســبــانــي، ونفس 
للمناطق  بالنسبة  الــشــيء 
الجنوبية ا�غربية، مؤكدا أنه 
بعد خروجه من السجن الذي 
له  رد  ســنــة،   14 فيه  قضى 
ا�لك محمد السادس االعتبار، 
ملكيا شامال))،  عفوا  بمنحه 
يمثل  ((والــــده  أن  مضيفا 
تاريخ ا�غرب، وأن زيارته من 
طرف ياس� ا�نصوري، مدير 
للدراسات  العامة  ا�ــديــريــة 
الـــذي حضر  ــدات،  ــن وا�ــســت
جــنــازتــه، وكــــذا مـــن طــرف 
ا�ندوب  الكثيري،  مصطفى 
ا�قاوم�  لــقــدمــاء  الــســامــي 
وأعضاء جيش التحرير، يعد 
اعترافا بكونه جزء من تاريخ 
(ا�صدر:  ا�ــشــرق))  ا�غرب 
مــاي   3/24 الـــيـــوم  ــع  ــوق م

.(2019
الكاميلي،  شخصية  �عرفة 
في  كتبه  مــا  نــقــرأ  أن  يكفي 

قــال:  حيث  الــذاتــيــة،  سيرته 
(وهو  الوطنية  الحركة  ((إن 
الوطنية)،  الحركة  من  جــزء 
مقاومة  في  أساليب  ابتكرت 
مخاطبة  منها  االســتــعــمــار، 
الذي  باألسلوب  العام  الــرأي 
في  الشعب  وإشــراك  يفهمه، 
بدعوته  الــوطــنــي،  الــنــضــال 
ــبــضــائــع  ــة ال ــاطــع ــق إلــــى م
الفرنسية، حيث شاركت ربات 
ــي هـــذه الــحــركــة،  الــبــيــوت ف
وامــتــنــع الــنــاس عــن تدخ� 
السكر  واستهالك  السجائر، 
ارتداء  كما رفضوا  الفرنسي، 
فقابل  الفرنسية،  ا�نسوجات 
بالحديد  ــك  ذلـ االســتــعــمــار 
األرواح،  وسقطت  ــار،  ــن وال
أحداث  واستفحلت  وتزايدت 
العنف ضد ا�واطن� األبرياء 
العزل، وتكررت ا�جازر بالدار 
الكبير،  البيضاء السيما بدار 
ــراج  ــان ســنــطــرال، وك ــاري وك
ودرب  امسيك،  ــن  واب ــالل،  ع
القديمة،  وا�دينة  السلطان 
الفرنسية  األزمــــة  وبــلــغــت 
في  االختناق  حالة  ا�غربية 
القرن  من  الخمسينات  بداية 
ــاضــي، حــ� وصــل حــوار  ا�
العامة  اإلقامة  مع  السلطان 

وظهرت  ا�سدود،  الباب  إلى 
بوادر ا�ؤامرة الفرنسية على 
بالتحريض  ا�غربي  العرش 
يتزعمه  مفتعل  تمرد  ــارة  إلث
ــقــواد،  كــبــار الــبــاشــاوات وال
بهدف نفي السلطان محمد بن 
يتنازل  لم  إن  وخلعه  يوسف 
عن العرش، فأصبحت اللحظة 
من  مزيدا  تتطلب  التاريخية 
هكذا  الـــوطـــنـــي))..  الــعــمــل 
فرنسا  عن  الكاميلي  تحدث 

في مذكراته.
ــي  ــوب ــل ــون ال ــكـ ــا يـ ــ ــم ــ ورب
الفرنسي ا�نتشر في مفاصل 
الدولة ا�غربية، وعبر مختلف 
فيها  بما  ا�سؤولية،  مواقع 
ا�ــســؤولــيــات الــحــســاســة، 
هــؤالء  أمــثــال  ألن  منشرحا 
ــال لـــم يــتــمــكــنــوا من  ــرجـ الـ
في  السلطة  إلـــى  ــوصــول  ال
الحكم  لهم  يقدر  ولم  ا�غرب، 
االنــتــخــابــات(..)،  عبر  حتى 
الرجال  من  واحد  فالكاميلي 
الذين كانوا يؤمنون با�قاومة 
ا�سلحة ضد ا�ستعمر، حسب 

ما يحكيه هو نفسه.
العوامل  أشــرح  أن  ((أود 
ــي تــفــكــيــري  ــرت فـ ــ الـــتـــي أثـ
ا�سلح،  العمل  إلى  وشدتني 
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دروس  بينها  من  والتي 
تلقيتها  التي  التاريخ 
عن تجارب رجال الجهاد 
من طينة أحمد الهيبة وموحى 
وحـــمـــو الـــزيـــانـــي ومــحــمــد 
الخطابي  الــكــريــم  عــبــد  ــن  ب
الــويــراوي،  وسعيد  وموحى 
ــم، وتــعــرفــنــا كــذلــك  ــره ــي وغ
الراحل  الهندي  القائد  على 
جناح،  علي  ومحمد  غاندي، 
قائد  املختار  عمر  والشهيد 
عبد  واألمير  الليبية،  الثورة 
والراحل  الجزائري،  القادر 
سعد زغلول..((.. هكذا تحدث 
الكاميلي قبل أن يضيف وهو 
يدفعني  ))لــم  نفسه:  يعرف 
سياسي،  حزب  أي  للمقاومة 
لحزب  منتميا  ــن  أكـ ــم  ل إذ 
مع  متعاطفا  كنت  وإن  ــا،  م
عاينت  لقد  االستقالل.  حزب 
التي  الصاخبة  املــظــاهــرات 
على  البيضاء  بالدار  نظمت 
النقابي  الزعيم  اغتيال  إثــر 
في  حشاد،  فرحات  التونسي 
عرفت  حيث   ،1952 دجنبر 
املدرسة املحمدية هي األخرى 
بهذه  واســعــة  احــتــجــاجــات 

املناسبة األليمة((.
كلها  تبدأ  الكاميلي،  حكاية 
ــذي خــرج فيه  ــيــوم الـ مــن ال
في  فوجد  عمل،  عــن  يبحث 
طريقه، بمكتب النقل العمومي 
بالدار البيضاء، السيد أحمد 
بن بوبكر بويري، الذي وعده 
بإيجاد عمل له، قبل أن تتوطد 
العالقة، مع تعرفه على أخيه 
إدريس، فانطلق اإلعداد لفكرة 

تكوين خلية مسلحة.
اإلرادات،  التقت  ))وهكذا 
ثم ربط األخ إدريس اتصاالت 
جلون،  بن  محمد  باألخوين 
فالتحقا  الكوردوني،  ومحمد 
بجلب  وتكلفنا  بخليتنا، 
لهما  ملا  الشمال،  من  السالح 
هذا  في  واسعة  اتصاالت  من 
املضمار.. بعدها اتجه التفكير 
أي  قوي،  مسلح  تنظيم  نحو 
فكان  سرية،  منظمة  تأسيس 
امشكي  لألخ  الكبير  الفضل 
البشير، الذي لعب دورا مهما 
ــدان  أزيـ األخ  اســتــقــدام  ــي  ف
األساتذة  أحــد  الــســالم،  عبد 
خليتنا((،  إلــى  ــن،  ــارزي ــب ال
هكذا كانت البداية، حسب ما 
يحكيه بن حمو الكاميلي، في 
طرف  من  املنشورة  مذكراته 
لقدماء  السامية  املندوبية 
املــقــاومــن وأعــضــاء جيش 

التحرير.
بــدايــة  ــت  ــان ك إذن  ــذا  ــك ه
الــتــحــريــر«،  »أْســــد  منظمة 
مسدسا  يــضــم  وشــعــارهــا 
و))لعل  املسلح،  للعمل  يرمز 
داللة  أســد،  اســم  اختيار  في 
هو  كما  األطلس  ألسد  رمزية 
متعارف عليه منذ القدم، وبما 
القوة  دالالت  من  إليه  يرمز 
ولقد  والــشــدة،  والــجــســارة 
آلينا على أنفسنا في املنظمة، 
به  العمل  ينبغي  بما  القيام 
وكفاح  وتضحية  فـــداء  مــن 
وضد  االحــتــالل  ضــد  مسلح 
مصالحه وعمالئه، خصوصا 
ملا تزايدت واستفحلت أحداث 
العنف ضد املواطنن األبرياء 

العزل، وتكررت املجازر بالدار 
الكاميلي،  يقول  البيضاء(( 
وهو واحد من القالئل الذين ال 
يطنبون في االدعاء، تفاديا ملا 
يسميه الصراعات الهامشية.. 
ولكن من باب اإلنصاف، فإنه 

جميع  أن  ))أؤكـــــد  يــقــول: 
من  تملكه  ما  قدمت  املنظمات 
جهد، وقامت بما أمكنها القيام 
به من عمليات، بما فيها حرق 
الغابات وقطع أسالك الهاتف 
املحاصيل  ــالف  وإت وإحـــراق 
ومهاجمة  للعدو،  الــزراعــيــة 
والـــدرك،  البوليس  ــات  دوريـ

املنتجات  بائعي  ومهاجمة 
العمل  وتــمــيــز  الــفــرنــســيــة.. 
الحضري  املجال  في  املسلح 
بضعف صــداه،  بــدايــتــه  فــي 
حيث لم ترق العمليات األولى 
إلى املستوى الذي كنا نطمح 
ــه، أي خــلــق رجـــة داخــل  ــي إل
وزرع  االستعمارية  البنيات 
املعمرين،  نفوس  في  الخوف 
الذين  أن  مــن  الــرغــم  وعــلــى 
املسلحة  العمليات  أنــجــزوا 
مستوى  لهم  يكن  لم  الفدائية 
من  ويــنــحــدرون  جيد  ثقافي 
متواضعة،  اجتماعية  أصول 
قــادة  جــل  أن  يسجل  أنــه  إال 
كانوا  عرفتهم،  كما  املقاومة، 
الوعي  من  عال  مستوى  على 
استعداد  وعــلــى  السياسي 

للتضحية حد االستشهاد((.
طــبــائــع الـــرجـــال وأســمــاء 
بقوة  حاضرة  كلها  الــرجــال 
في مذكرات الكاميلي، ويكفي 
لتعرف  منها  جــزءا  تقرأ  أن 
تــقــاوم  كــانــت  الــتــي  الطينة 
الكاميلي  يقول  حيث  فرنسا، 
))من  لألسماء(:  )وانــظــروا 
غياب  أن  اإلقــــرار  ــب  ــواج ال
ومنسجمة  ــوحــدة  م ــادة  ــي ق
تــنــضــوي تــحــت لــوائــهــا كل 
خطئا  شــكــل  الــتــنــظــيــمــات، 
ستتضح  قاتال  استراتيجيا 
حن  االستقالل  غــداة  معامله 
واالغتياالت  اإلعــدامــات  أتــت 
املقاومة  ــوز  رمـ خــيــرة  على 
املغربية.. لقد قام بعض طلبة 
موالي مدرسة يوسف بمراكش 
فــي حركة  ــار  جــب بــمــجــهــود 
وكانوا   ،1952 سنة  التحرير 
عالية  كفاءات  على  يتوفرون 
من بينهم املرحوم موالي عبد 
هلل إبراهيم، واملرحوم محمد 
الفقيه البصري، وموالي عبد 
وبوشعيب  الجبلي،  السالم 
الــحــريــري، واملــرحــوم محمد 
ومحمد  الفرقاني،  الحبيب 

كان  إيدر، حيث  أيت  بنسعيد 
هؤالء يفكرون في تنظيم جناح 
به  والدفع  وتقويته  للمقاومة 

إلى ساحة النضال((.
قصة العمل املسلح بالنسبة 
حدود  عند  تقف  ال  للكاميلي، 
تأسيس منظمة »أسد األطلس« 
»اليد  منظمة  إلى  االنتماء  أو 
تعرفها  ــي  ــت ال ــوداء«،  ــســ ــ ال
))املنظمة  بأنها  الصحافة 
التي كان يشرف عليها الشهيد 
اجتمع  ــذي  الـ الــزرقــطــونــي، 
ــو  وأب بــنــانــي  ــســالم  ال بعبد 
العرائشي  وحسن  النعيالت 
ومقاوم  العرائشي  وسليمان 
ليخلصوا  بمنصور،  يلقب 
ــال أول  ــ ــرورة إرسـ ــ إلـــى ضـ
بتصعيد  فرنسا،  إلى  إشــارة 
نحو  ــرهــا  ــي ــغ وت املـــقـــاومـــة 
إن  بل  املسلحة((،  املقاومة 
إلى  انــتــمــاءه  تشمل  قصته 
التحرير ثم حديثه عن  جيش 
معارك الصحراء، ولعل قضية 
ستأخذ  كانت  كلها  الصحراء 
املجال  فسح  لو  آخــر  منحى 
للتعبير  املقاومة  لرجال  فيها 
عن آرائهم بخصوصها، ولم ال 

التفاوض بشأنها.
قــبــائــل  ــاضــة  ــف ــت ان ))إن 
الجنوب سنة 1957، وعمليات 
إمرة  تحت  العصابات  حرب 
عام  مكنت  التحرير،  جيش 
1958، بعد فشل عملية »إيكو 
مــن سحب  مــن جهة،  فــيــون« 
واالنسحاب  لقواتها  إسبانيا 
وإرجاع  الصحراء  شمال  من 
جوبي(  )كاب  طرفاية  مدينة 
إلى املغرب، ومن جهة أخرى، 
ــســحــاب فــرنــســا وســحــب  ان
لكن  الــصــحــراء،  مــن  قواتها 
تيندوف  مدينة  ــاع  إرج دون 
على  واقتصرت  املغرب،  إلى 
بــوقــوعــهــا تحت  ــتـــراف  االعـ
واستمرار  املغربية  السيادة 
البريدي  الطابع  اســتــخــدام 

املراسالت،  بخصوص  املغربي 
علما أن فرنسا كانت تواجه حربا 
لالنسحاب  وتستعد  بالجزائر 
اإلفريقية،  مستعمراتها  مــن 
املغربية  ــصــحــراء  ال فبقيت 
اإلسمية  السيادة  تحت  إذن، 

الحماية  معاهدة  رغم  للمغرب، 
هذا  واإلسبانية..((،  الفرنسية 
كما  الصحراء  قصة  من  جــزء 
شكلت  الذي  الكاميلي،  يحكيه 
كل  تقدمه  مهيبا  حدثا  جنازته 
والوزير  املنصوري،  ياسن  من 
بنعتيق،  الكريم  عبد  االتحادي 

والكثيري مندوب املقاومن.
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قراءة الفاتحة على روح الكاميلي  الراحل محمد بن حمو  الكاميلي 

طبائع الرجال 
وأسماء 

الرجال كلها 
حاضرة بقوة 
في مذكرات 

الكاميلي، 
ويكفي أن تقرأ 

جزءا منها 
لتعرف الطينة 

التي كانت 
تقاوم فرنسا

إن قصة الراحل 
الكاميلي تشمل 

انتماءه إلى 
جيش التحرير ثم 
حديثه عن معارك 
الصحراء، ولعل 
قضية الصحراء 

كلها كانت ستأخذ 
منحى آخر لو 

فسح المجال فيها 
لرجال المقاومة 

للتعبير عن آرائهم 
بخصوصها، ولم 
ال التفاوض بشأنها



على  الضوء  تلقون  لو  نــود  البداية  يف   
وطبيعة  املــغــرب،  يف  التصدير  وضعية  ــع  واق

حتركات رجال األعمال يف هذا املجال؟
هذه  على  نشكركم  الــبــدايــة،  فــي   
الفرصة اإلعالمية التي منحتها لنا جريدة 
يجب  سؤالكم،  على  وجوابا   ،zاألسبوع{
الصادرات،  أي  ا�جال،  هذا  بأن  التذكير 
بعض اختالالت التوازن  من  يعاني  الزال 
ب� حجم الصادرات والواردات، إذ يصدر 
25 مليار دوالر ويستورد  ا�غرب حوالي 
يمكن  وال  دوالر،  مليار   40 الـ  يقارب  ما 
ــدارك هــذا الــفــارق ا�ــحــدد فــي 15  ــت أن ن
أخرى  قطاعات  تدخل  دون  دوالر  مليار 
وا�ناجم  مــثــل الــفــوســفــاط والــســيــارات 
الدعم  خطاطات  وضع  معه  يتطلب  مما 
ا�ــعــنــوي،  التحفيز  ومــعــالــم  للمعامل 
أساسي  مكون  التصدير  أن  على اعتبار 
وهو  الوطنية،  الــســيــادة  مــكــونــات  مــن 
يـــدركـــه ويــتــمــثــلــه رجــال  يــجــب أن  مـــا 

األعمال، مع العلم أن هناك فقط 
ثــــــالث جــــهــــات تــنــشــط 
وعدة  الوطني،  التصدير 
ــدرك  جــهــات أخـــرى ال ت
ونحن  التصدير،  معنى 

ــدة الــعــمــال  ــســاع ــم ب
الجهات  وكل  والــوالة 
ا�عنية، نكثف الحوار 
واالتصال معها لنقف 
ــات كل  ــي ــث ــى حــي ــل ع

النظر  مع  معطياتها، 

للتصدير،  القابلة  ا�نتجات  طبيعة  في 
وكذلك البحث في سبل تنشيط عمل رجال 
على  ا�ــيــدان  هــذا  فــي  ا�غاربة  األعــمــال 
قلتهم، والسعي للبحث واستقطاب رجال 

أعمال من الخارج.

الصادرات  تنمية  هاجس  أن  إذن   يبدو 
حاضر لديكم؟

ــرت،  وذكـ أسلفت  فكما  بالفعل،   
في  ا�حدد  ا�غاربة  األعمال  رجــال  فعدد 
هذا  فــي  يعملون  خــمــســة آالف والــذيــن 
القطاع، أغلبهم ال يستمرون، فبعد عملية 
وينسحبون.  أو اثنت� يتوقفون  واحدة 
ــا بـــــــات مــن  ــ ــن ــ مـــــن ه
الــــضــــروري الــعــمــل 
على تحسيس هؤالء 
بــــــــــضــــــــــرورة 
ــة  ــراريـ ــمـ ــتـ االسـ
فــي الــتــصــديــر، 
يفرض  ــا  ــو م وه
على  االلتفاف 
ا�ــعــيــقــات 
ــي  ــ ــت ــ ال

ا�زيد من اآلفاق التي  لهم  تعرقلهم وفتح 
مصدرين  منهم  تجعل  أن  شأنها  مــن 
أن  تعلمون  وكــمــا  محترف�،  مهني� 
لثلث  فقط  ا�غرب الزالت تصدر  صادرات 
على  فيه  نتوفر  الــذي  الوقت  العالم في 
واإلمكانيات لتغطية  ا�قومات  من  العديد 
ــثــ� اآلخــريــن، ولــهــذا فــنــحــن في  ــل ــث ال
للمصدرين، نعمل  ا�غربية  الجمعية 
أفضل، وهي  لنتائج  للوصول  جاهدين 
ليست مستحيلة، وإنما تتطلب ا�زيد من 

ا�مارسة واالحتكاك.

 ما تقييمكم للبرامج التي أطلقتها وزارة 
حققت  وهــل  الرقمي؟  واالقتصاد  االستثمار 

املتوقع منها؟
لها  ستكون  البرامج  تلك  أن  أعتقد 
مستخلصات  على  اعتمادا  باهرة  نتائج 
أن  متأكدا  يجعلني  مما  مراكش،  مناظرة 
ازدهار  على  ستساعد  عوامل  عدة  هناك 
لها  وستكون  ا�غربية  الصادرات  قطاع 
العاجل  القريب  في  إيجابية  انعكاسات 

على االقتصاد الوطني ككل.

على   60-16 للقانون  تأثير  هناك   هل 
من  مجموعة  أن  علما  املــغــاربــة  املــصــدريــن 

املقاوالت الزالت يف منتصف الطريق؟
ال  أنــــه  أعــتــقــد  ــي  ــن ــك ل  طبعا، 
من  مجموعة  فــي  ينبغي اآلن التسرع 
وكل  وننتظر،  نعمل  فنحن  ــام،  ــك األح
إلى  سنصل  أننا  إلــى  تشير  التوقعات 

األهداف ا�رجوة.

هو  السيارات  قطاع  اعتبار  ميكن   هل 
احلاضر بقوة يف فضاء الصادرات املغربية؟

وصف،  هكذا  بالضرورة  ليس  ال،   
أيضا  وهناك  قطاع الفوسفاط،  كان  فقد 
الــجــاهــزة،  وا�ــالبــس  السمك  ــادرات  صــ
يعاني  ال  فا�غرب  أخرى،  منتجات  وعدة 
ما  لكن  التصدير،  مواد  من خصاص في 
يعوز، هو تعامل الرأسمال في هذا الجانب 
األعمال  رجال  من  محترم  بعدد  وتعزيزه 
ــاوالت وتــأهــيــل الــكــفــاءات  ــق وتــطــويــر ا�
وجلب االستثمار الخارجي وتوسيع رقعة 
أسواق التصدير، وهذا كله ضمن بالفعل 

اهتمامات الجمعية وأهدافها ا�أمولة.

أي  وإلى  األسواق اإلفريقية،  عن  ماذا   
مدى تعتبر قيمة مضافة لصادرات املغرب؟

جاللة  بخطوة  أشيد  أن  البــد  هنا   
بوصلة  أعادت  والتي  إفريقيا  نحو  ا�لك 
وبالفعل،  القارة السمراء،  إلى  اقتصادنا 
كان لذلك أثر كبير جدا في تنشيط االقتصاد 
ا�غربية  ــصــادرات  ال وتحفيز  الوطني 
األسواق اإلفريقية الجديدة،  نحو  للتوجه 
وا�غرب حاليا هو ثاني مستثمر في هذه 
واإلمكانيات  ا�قومات  كافة  وله  القارة، 
لتعزيز وتطوير دوره االقتصادي القاري، 
واعــد  بمستقبل  تنبئ  ــؤشــرات  ا� ــل  وك

لالستثمار والتصدير في إفريقيا.

الصادرات  نشاط  حجم  تقيمون   كيف 

املغربية نحو روسيا من منظور املجلس املغربي 
الروسي؟

 أعتقد أن حجم الصادرات ا�غربية 
يبدو بعيدا عن  الــواردات،  مقارنة بحجم 
مالمح التوازن، فإذا كان ا�غرب يستورد 
ا�حروقات على الخصوص من روسيا، فمن 
باخرة استيراد محملة  مقارنة  الصعب 
بـــالـــوقـــود بــأخــرى لــلــتــصــديــر مــحــمــلــة 
بأن  نشير  فقط  ا�ــالبــس،  أو  بالبرتقال 
في  من ا�جهودات  الكثير  يبذل  ا�غرب 
األسواق الروسية، وهناك إقبال وتواصل، 
وسائل  تطوير  منا  مطلوبا  الزال  فقط 
فقط  ليس  �نتجاتنا  والترويج  الدعاية 
األســواق  مختلف  في  ولكن  روسيا،  في 

العا�ية.

كيف تنظرون حلصيلة اجلمعية؟
للمصدرين  ا�ــغــربــيــة  الجمعية   
 36 تتجاوز  و�ــدة  الساحة  في  موجودة 
عن  للدفاع  جهدنا  في  ما  كل  نعمل  سنة. 
مقاوالت  ا�صدرين ا�غاربة ودعم  مصالح 
في  استثمارات  عن  والبحث  التصدير 
ا�جال وطنيا ودوليا، ونواكب بكل عزيمة 
الخارجية،  والتجارة  ا�الية  وزارة  أعمال 
مناظرة  خــالل  هــامــة  اقــتــراحــات  قدمنا 
مراكش، وسوف نحضر ونقدم اقتراحات 
بالضرائب،  ا�تعلقة  في ا�ناظرة  أخــرى 
يدعم  أن  شأنه  مــن  مــا  بكل  وسنساهم 
الصادرات  تطوير  بهدف  ا�صدرين  عمل 
وتطور  ونــمــاء  خير  فيه  بما  الوطنية، 

لالقتصاد الوطني ككل.

رئيس الجمعية المغربية للمصدرين بالمغرب:

العدد:  1026الخميس  09 ماي 142019 اقتصاد

z¿RGƒàdG ä’Éµ°TEGh Üô¨ŸG ‘ äGOQGƒdGh äGQOÉ°üdG{
من المعلوم أن الجمعية المغربية للمصدرين، تعتبر أول شبكة للمصدرين بالمغرب وفي ذات الوقت شريكا أساسيا للدولة 

2013 و2018 من مضاعفة عدد منخرطيها، بسبب تكثيف  في استراتيجية إنعاش الصادرات، وقد تمكنت خالل الفترة الفاصلة بين 
أنشطتها بما فيها برامج تكوين تستهدف المصدرين المغاربة، وهو بالفعل ما مكن الجمعية من خلق عدد محترم من المقاوالت وعززت 

قربها منها عبر تنظيم لقاءات جهوية، كما بادرت إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر تنظيم أنشطة متميزة بشراكة 
مع ا¬دارات والمؤسسات العمومية بغية إنعاش الصادرات.

هذه المحاور وغيرها، يستعرضها حسن السنتيسي ا¬دريسي، رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، من خالل الحوار التالي الذي 
خص به جريدة «ا¹سبوع»:

المناظرة الوطنية حول الجبايات في نسختها الثالثة

á«FÉÑ÷G ádGó©dGh QÉWE’G ¿ƒfÉb
كانت الصخيرات يومي 3 و4 من مايو 
الوطنية  ا�ناظرة  مع  موعد  على  الجاري، 
نظمتها  الــتــي  الجبايات  حــول  الثالثة 
وزارة االقتصاد وا�الية، وتم انتقاء شعار 
ا�ناظرة  لهذه  عنوانا   zالجبائية }العدالة 
الفعاليات  من  الكثير  حضور  عرفت  التي 
واإلعــالمــيــة،  والجمعوية  االقــتــصــاديــة 
جميع  إشـــراك  ــار  إط فــي  ــك  وذل وغيرها، 
الضريبية من أجل  السياسة  األطراف في 
طبيعة  على  الضوء  من  يكفي  ما  تسليط 
الجبائي  النظام  يعرفها  التي  االختالالت 
بما  وا�حلي  الوطني  بكل صنوفه،  القائم 
منهاج  نحو  الطريق  يعبد  أن  شأنه  من 

موضوعي لنظام االقتطاع الضريبي.
قد  وا�ــالــيــة  االقــتــصــاد  وزارة  وكــانــت 
األساسية  األهــداف  لتحديد  لجنة  هيكلت 
التي  ــع  ــواضــي ا� وطــبــيــعــة  لــلــمــنــاظــرة 
ستخضع للدراسة وا�ناقشة مثل الضريبة 
على  والــضــريــبــة  ا�ــضــافــة  القيمة  على 
الدخل والضرائب ا�حلية والضرائب على 
ليتم  الضريبية،  والتحفيزات  الشركات 
حصر فضاء مواضيع ا�ناظرة في خمسة 
كدعامة  الضريبي  النظام  وهي:  محاور، 
والتنافسية  والضرائب  التنمية  لنموذج 
النظام�  وتــقــارب  الضريبي  والتحفيز 
تصور  ثم  وا�حلي،  الوطني  الضريبي�، 

معالم نظام جديد للحكامة الضريبية.
نقاشات  ا�ــنــاظــرة  عــرفــت  وبــالــفــعــل، 
عميقة وحادة، تمحورت في مجملها حول 
السبل ا�ؤدية إلى عدالة ضريبية منصفة 
واألوضاع  التوازنات  االعتبار  بع�  تأخذ 
خالل  من  جليا  بدا  ما  وهذا  االجتماعية، 
ــهــا ا�ــنــاظــرة،  ــرزت ــتــي أف الــتــوصــيــات ال
الحقوق  احترام  إلى  الدعوة  تمت  حيث 
مع  للملزم�  واالجتماعية  االقتصادية 

مبدأ  واعتماد  للقوان�،  واضحة  مالءمة 
كل  مــع  الضريبية  والــعــدالــة  ــاواة  ــس ا�
التوازنات  مــراعــاة  مــن  ــك  ذل يتطلبه  مــا 
ا�اكرواقتصادية، وترسيخ مبدأ التضريب 
على أساس الدخل العام بالنسبة للضريبة 

على الدخل.
ومن جهة ثانية، دعت توصيات ا�ناظرة 
الضريبي  ــاء  ــوع ال قــواعــد  توحيد  إلــى 
القيمة  زائد  الجبائية  ا�عالجة  ومالءمة 
الشفافية  واجــب  يستلزم  مما  العقارية، 
تقرير  إعـــداد  عبر  ا�علومة  فــي  والــحــق 
سنوي حول الرسوم مرفق لقوان� ا�الية 
والقانونية  الجبائية  ا�عطيات  ونشر 
بشكل دوري مع نشر ا�قررات الصادرة عن 
اللجنة الوطنية للنظر في الطعون ا�تعلقة 

بالضريبة.
نصت  الجيدة،  الحكامة  موضوع  وفي 
مقاربات  إيجاد  ضرورة  على  التوصيات 

ــل في  ــض ــراط أف ــخـ جـــديـــدة النـ
ا�جهودات  ومواصلة  الضريبة 
ا�تعلقة بالرقمنة والعصرنة عن 

طريق إصالح سياسة ا�وارد 
واستكمال  البشرية 

مسلسل الرقمنة.
وفــــــــــي بـــــاب 
ترشيد التحفيزات 
الـــجـــبـــائـــيـــة، تــم 
ــد عــلــى  ــيـ ــأكـ ــتـ الـ
تحديد  ضـــــرورة 
ــقـــ�  إطــــــــــــار مـ
ــروط  ــ يــكــشــف ش
التحفيزات  منح 
مع  ــة،  ــي ــب ــضــري ال
التي  تــلــك  ــذف  حـ
ــار  ــم تــحــقــق األثـ ل

عبر  للدعم  األولوية  إعطاء  مع  ا�رجوة، 
التمويل ا�الي ا�باشر من ا�يزانية العامة.
والشمولية،  التماسك  موضوع  في  أما 
توسيع  أهمية  على  التنصيص  تم  فقد 
الوعاء بما من شأنه أن يخلق توازنا في 
الجبائي  النظام  وإصالح  الضريبة،  بنية 
من  مزيد  أجل  من  ا�متلكات  على  ا�طبق 
نظام  إحـــداث  مــع  االجتماعية،  العدالة 
ا�نتجة،  غير  با�متلكات  خــاص  جبائي 
األدنى  الحد  التدرج في مراجعة  واعتماد 
 ،2024 سنة  حدفها  أفق  في  للضريبة 
وضرورة تعويض الضريبة ا�هنية 
ا�ـــفـــروضـــة حــالــيــا 
ــمــار  ــث ــى االســت ــل ع
بــرســم يــأخــذ بع� 
النشاط  االعــتــبــار 
وفي  ــتــصــادي،  االق
مـــوضـــوع تــــوازن 
الـــــحـــــقـــــوق بــ� 
واإلدارة،  ا�ــواطــن 
على  ــتــركــيــز  ال تـــم 
أهمية وجود ا�يثاق 

الخاضع للضريبة، مع وضع عبء اإلثبات 
ا�راقبة  إطــار  في  الجبائية  اإلدارة  على 

الجبائية.   
ولتسليط  ا�ناظرة،  هذه  هامش  وعلى 
العام  سياقها  على  الــضــوء  مــن  ا�ــزيــد 
الدين  صــالح  خص  توصياتها،  وأبــعــاد 
ا�غرب،  مــقــاوالت  اتــحــاد  رئيس  ــزوار،  مـ
فيه  أوضح  بتصريح،   zاألسبوع{ جريدة 
أن آفاق التعديل الضريبي وقانون اإلطار، 
بجالء  معا�ها  اتضحت  مأمولة  أهــداف 
الذي عرفته  ا�ستفيض  النقاش  من خالل 
ا�ساطر  تبسيط  وذلك من خالل  ا�ناظرة، 
والوضوح،  والشفافية  الثقة  خلق  بغية 
بتأسيس صرح  كفيل  ذلك  أن  اعتبار  على 
هذه  أن  مؤكدا  جديدة،  منظومة ضرائبية 
وهو  أســاســي،  مطلب  يميزها  ا�حطة 
ا�رتبطة  الجبائية،  بالعدالة  ا�ــرتــبــط 
وأن  خاصة  االجتماعية،  بالعدالة  بدورها 
ا�ناظرة  بها  خرجت  التي  التوصيات 
سيكون  الذي  الهدف  هذا  بتحقيق  تسمح 
لقانون  أساسيا  مرتكزا  إليه  بالنسبة 
اإلصالحات  كل  أن  على  مشددا  اإلطـــار، 

تسعى  والزالــت  كانت  الدولية  والتجارب 
وأن  الــضــريــبــي،  الضغط  تخفيف  إلــى 
ا�ناظرة  هذه  في  ا�علن  بالتدرج  االلتزام 
ستجعل  ا�قبلة،  سنوات  الخمس  خــالل 

ا�غرب في مصاف الدول ا�نافسة.
من جهته، وضع رئيس مجلس جماعة 
ا�ناظرة  اإلدريسي  األزمــي  إدريــس  فاس 
مناظرة  أن  اعتبار  على  مهم،  سياق  في 
تتطرق  ولم  الجبايات  حول  كانت   2013
لجانب الجبايات ا�حلية، وكذلك في إطار 
ليكون  التنموي  النموذج  تجديد  ضرورة 
في خدمة ا�واطن من حيث توفير الشغل 
والكرامة ومتطلبات العيش الكريم، مؤكدا 
أن هناك مسألة جديدة ميزت هذه ا�ناظرة، 
الترابية  الجماعات  بــدور  ا�تعلقة  وهي 
إشكالية  ــي،  ــ األزم وأضـــاف  والــجــهــات، 
التي  الضرائب  كثرة  مع  ا�واطن  معاناة 
مما  األصــل،  في  لها  إنتاجية  مردودية  ال 
دفع إلى االتفاق على ضرورة التقليص من 
عدد الضرائب وتبسيط وعائها ولن يعود 
وضرائب  وطنية  ضــرائــب  عــن  الحديث 
ا�ــواطــن  مــســار  مــن  سيحد  مما  محلية 

وا�ستثمر.
 2019 مــنــاظــرة  ــت  أســدل إذن،  هــكــذا 
خالصات  عــدة  على  بالتوقيع  ستارها 
مسار  عرفت  إن  شأنها،  من  وتوصيات 
ومــرتــكــزات  أســس  تضع  أن  تطبيقها، 
ا�غرب  سيؤهل  أنه  الشك  تنموي  نموذج 
أشواطا  قطعت  التي  الــدول  مصاف  إلى 
أهم  مــن  ولــعــل  ــجــال،  ا� ــذا  ه فــي  كبيرة 
حاليا،  ا�لحة  االقتصادي  النمو  مرتكزات 
البطالة،  آفة  المتصاص  السوق  إنعاش 
ا�قتضيات  كل  تطبيق  طريق  عن  ــك  وذل
بإنعاش  وا�تعلقة  ا�ناظرة  في  ا�طروحة 

ا�قاولة الصغرى وا�توسطة.

السنتيسي اإلدريسي



ســبــق أن نــاديــنــا بــاعــتــمــاد شــهــر رمــضــان 
الشعب  ب�  والتصالح  للتسامح  شهرا  األبرك، 
واألحزاب، وهو االعتماد الذي يلزمنا احترامه، 
مسؤولية  إلــى  االفتتاحية  هــذه  في  وتطرقنا 
ا�واطن�  وتأطير  وتكوين  تهذيب  في  األحزاب 
بصفة عامة والشباب بصفة خاصة، هو فقط من 
باب التذكير با�هام الجسيمة التي التزمت بها 
 zهذه األحزاب في أهدافها، وقد طالبت بـ}كوطا
مريحة في مجاالت ا�ناصب حتى ينال الشباب 
والحكومية،  االنتخابية   zالوزيعة{ في   zحقه{
وهو ما تحقق.. ولكن هل ألصحاب الحق؟ والكل 
أغرقت  التي  والكارثية  ا�زرية  لألوضاع  يتألم 
مما  واإلحباط،  البطالة  مستنقعات  في  شبابنا 
الجرائم   zو}اعتناق الهجرة  إلى  بعضهم  دفع 
نتيجة  وا�حرمات  ا�خدرات  بؤر  في  والغوص 
عالمات  بــدأت  وقد  واليأس،  والتهميش  الفقر 
جد خطيرة تطفو في مجتمعنا نعتقدها بمثابة 
}ا�ــؤطــريــنz عن  بتخلي  يــنــذر  ــذار،  ــ إن ــرس  ج
بأيديهم  لألخذ  الوطن  مستقبل  سواعد  تأطير 
أما  الحواضر،  شباب  بهم  ونعني  وتوجيههم، 
وا�ناطق  والصحاري  والجبال  البوادي  شباب 
ماء،  وال  كهرباء  وال  مواصالت  تصلها  ال  التي 

فهم أموات فوق األرض.
وتأطيره  شبابه  إلنقاذ  ا�نقذ،  من  قرار  فكان 
الخالق  ا�نتج  ا�جتمع  في  وإدماجه  وتكوينه 
وربما  ا�واطنة،  روح  على  وتربيته  وا�ــبــدع، 
هذا هو هدف التجنيد لشبابنا، وليس لجعلهم 
دروعا بشرية في صفوف أمامية �عارك مع عدو، 
�آسيهم  البشع  االستغالل  من  النتشالهم  ولكن 
بناء  أجــل  مــن  وكـــذا  ذلـــك،  فــي  ا�حترف�  مــن 
الحياة  �واجهة  بأنفسهم  الوطنية  شخصياتهم 
مستقبل  لتشييد  معاركها  وخوض  والتحديات 

كل شاب.
شبابه،  مأساة  على  متفرجا  يقف  لن  فالوطن 
شرف  بكل  إنقاذه  أعباء  جديد  من  تحمل  لذلك 
مستقبله،  له  ليضمن  لظروفه،  ومراعاة  وكرامة 
مستقبل رجال الغد، دون الزج به في تسويفات 

وابتزازات الذين امتصوا روح آماله وأحالمه.

áeC’G ÜÉÑ°T
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 بقلم: بوشعيب ا�دريسي
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تواضعوا يا أصحاب السعادة المنتخبين

العاصمة،  مجالس  من  واحــد  مجلس  يتوصل   ❐
القيمة  على  الضريبة  مداخيل  مــن   %  30 بحصة 
مصاريف  كل  عبر  الرباطيون  يؤديها  التي  ا�ضافة، 
مشترياتهم ومعامالتهم، ويحصل منها هذا ا�جلس أو 
}ا�جالسz على مبلغ كان في 2016 حوالي 13 مليارا 
و384 مليونا، ليهبط هذه السنة إلى 11 مليارا و264 
مليونا }جابو هللاz للمنتخب� }دون قيد أو شرطz، مما 
يفرض مراجعة معايير حصة هذه الضريبة التي تعود 
إلى سنة 1996، وجعلها خاصة بإنجاز مشاريع القرب 

مثل الحمامات واألفرنة واألسواق.

❐ إذا كانت مقاطعة أكدال قد خصصت هذه السنة }رعاية 
خاصةz لسياراتها وأكرمتها بـ 80 مليونا لشراء البنزين و15 
الغيار و20 مليونا إلصالحها، فكنا نتمنى منها  مليونا لقطع 
االهتمام بثاني مسجد بعد مسجد بدر، يشيد في حي أكدال 
بجوار  رمضان،  شهر  بمناسبة  مؤخرا  افتتح  والذي  العالي، 
الحاج  الرباطي  ا�حسن  من  بتمويل  الجميل  ا�نظر  مالعب 
إدريس مل�، جزاه هللا خيرا وتقبل تقربه إلى هللا تعالى، وكما 
وفرت ا�قاطعة الباركينغات لسياراتها، عليها تجهيز هذا ا�سجد 

بباركينغ لتسهيل صلوات ا�ؤمن�.
  

❐ عالم رباطي جليل كان في زمانه عميد ا�ؤرخ� 
العرب وتوفي سنة 1955، وعلى اسمه سمي شارع مهم 
بحي العكاري الذي كان يقطنه، ويربط هذا الشارع ب� 
شارعي سيدي محمد بن عبد هللا والحسن الثاني، إنه 
ا�رحوم أحمد الركراكي. ومناسبة التذكير بهذا العالم 
العريقة  الرباطية  بالكناوي  ارتباط عائلة  الجليل، هو 
الركراكية،  بالعائلة  ووطنييها  بعلمائها  األمجاد  ذات 
فهما معا من أشراف ركراكة، وال عالقة لعائلة بالكناوي 
 z�ج{ مدينة  أو  غانا  إلــى  انتسابها  من  يشاع  بما 

.zأو }بالجناوي zاستنادا فقط إلى }الكناوي

تحرك  لم  التي  وطقوسه..  رمضان  شهر  في  ونحن   ❐
بالقيمة  يحسون  وجعلهم  بها  الصائم�  إلسعاد  ا�قاطعات 
أنشطة  مناحي  كل   zالصيام{ عم  حتى  لصيامهم،  الروحية 
والزيت  السكر  لتوزيع  إال  سكون  وال  حركة  فال  ا�نتخب�، 
فكما  ا�نتخب�،  معظم  بينما  الرباطي�،  من  ا�مول�  والشاي، 
يقضون عطلهم في }باليات براz فإنهم يصومون كذلك في بالد 
}براz، ويقولون - وهللا أعلم - في }عمرة رمضانz، ليغفر هللا 
لهم ذنوبهم، فكان بودهم تنظيم مهرجان لألطفال الصائم� ألول 
مرة، وقد جرت العادة أن يكون في ليلة القدر، بامتطاء الخيول 

والطواف على الضريح الشريف.

ــن األســتــاذ الــبــاحــث سعيد  ــادة م شــه
العلمية  الندوة  في  بها  شــارك  الفاضلي، 
تكريما   1999 فبراير   20 بتاريخ  ا�نظمة 
للعالم الجليل والوطني الكبير، عبد هللا بن 

العباس رحمه هللا.
فقرة  القيمة،  الشهادة  ونقتطف من هذه 
صغيرة، غير أنها كبيرة في مغزاها، حيث 
في  والدولي،  العربي  اإلعالم  اهتمام  تبرز 
أجل  مــن  الرباطي�  بكفاح  الــوقــت،  ذلــك 
االستقالل، ومما جاء في محاضرة األستاذ 
الفاضل: ((... وإثر ذلك، ألقي عليه القبض 
وسجن  االستعمارية،  السلطات  طرف  من 
مجرياته  فصل  عسير  لتحقيق  وخضع 
}هــذه  القيم  كتابه  مــن  األول  الــجــزء  فــي 
تأثير  االنتفاضة  لهذه  كان  وقد   ،zمذكراتي
إلى  مفعولها  انتقل  إذ  ا�غاربة،  على  بالغ 
في  واســع  لها صدى  كان  بل  ا�ــدن،  باقي 
كبريات  عنها  وتحدثت  الدولية،  األوســاط 
الصحف العا�ية، ولهج بها زعماء وأقطاب 
في  ورد  ما  ذلك  ومن  ا�عمور،  أنحاء  من 
مجلة }الفتحz ا�صرية، التي كان يصدرها 
هذا  نجتزئ  ومنه  الخطيب،  الدين  محب 
ا�قطع: }قبض في الرباط على أحد شبابنا 
أهلية اسمه عبد  الشجعان، مسير مدرسة 
الرباط  سكان  وقابله  العباس...  بن  هللا 
بعد خروجه متجمهرين على طول الطريق 
سبيل  في  بشجاعته  ويهتفون  يهنئونه 

دينه ووطنهz)) انتهى. 
إنها شهادة من الرائد األستاذ والباحث، 
الذي بحث ونجح في العثور على كتابات 
كفاح  بــانــبــهــار  تمجد  عــا�ــيــة  صحفية 

الرباطي� من أجل االستقالل.

ــة شــهــر رمــضــان  ــداي ــي ب ونــحــن ف
 zالجنود{ األبرك، نتذكر ونترحم على 
يتطوعون  كــانــوا  الــذيــن  ا�تطوع� 
تقليد  بإضافة  ا�باركة،  األيــام  طيلة 
الــتــراث  اعــتــبــاره مــن  ربــاطــي يمكن 
كان يؤنس  الذي  األصيل،  الرمضاني 
صلوات  �واقيت  الرباطي�  وينبه 
السحور  وجــبــات  ومــواعــيــد  الليل 
}بداية ونهايةz، وفي الصورة، الرجل 
الذي تطوع عقودا من الزمن الستمرار 
الحليم  إنه ا�رحوم عبد  التقليد،  ذلك 
تغمده  العتيقة،  ا�دينة  من  لكمرة، 
هللا برحمته، وقد كان بمزماره وطبله 
يصنع أنغاما روحانية صارت في كل 
رمضان من طقوسه، فمات عبد الحليم 

ومات معه تراث أهمله ا�نتخبون. 

انتشرت  مرة  حقيقة  هي 
تعددت  التي  العاصمة  في 
أسماؤها وألقابها ووزاراتها 
 zموت{ حقيقة  ومجالسها، 
انتهت  بعدما  ا�تقاعدين 
وا�هنية،  اإلداريـــة  حياتهم 
ــجــدوا أنــفــســهــم وجــهــا  ــي ل
والفراغ  األمــراض  مع  لوجه 
ــش والــجــحــود  ــي ــم ــه ــت وال
ا�ادية  لتضحياتهم  والتنكر 
تنزل  الضرائب  كانت  عندما 
 %  50 بسيفها لقطع تقريبا 
من أجورهم وقيمة حاجياتهم 
سكنهم  وحــتــى  ا�ختلفة، 
 zــم }يــضــربــون ــه ــارات وســي
يجدوا  أن  أمل  على  عليها، 
ــم  ــده ــاع ــق فـــي كــبــرهــم وت
طويل  �سلسل  وتعرضهم 
وممل من األمراض العضوية 
تلك  ــتـــى  وحـ ــة  ــســي ــف ــن وال
العناية  ا�لل،  عن  الناتجة 
استفادوا  الذين  من  الالزمة 
ــات  ــاعـ ــطـ ــتـ ــك االقـ ــلـ مــــن تـ
الخدمات  ومــن  الضريبية، 
امتصت  التي  والتضحيات 
 zشباب وصحة تلك }الهياكل
ا�تقاعدة وكأنها أحيلت على 
}ال فيرايz للتعجيل بفصلها 

ــع الــنــشــيــط،  ــم ــجــت عـــن ا�
 zفيراي فـــ}ال  تعلمون  وكما 
أبواب  على  يوجد  العاصمة 

مقبرة يعقوب ا�نصور.
جمعيات  دور  هــو  فــأيــن 
�ختلف  االجتماعية  األعمال 
اإلدارات التي تمأل حساباتها 
سنويا با�اليير؟ وأين واجب 
دفاع األحزاب والنقابات عن 
نصف سكان الرباط بحوالي 
اليوم  هم  متقاعد  ألف   150
مرشحون لاللتحاق بقبورهم 
اهتمام  ألي  تــام   غياب  في 
بمآسيهم وآالمهم ووحدتهم؟ 
وراء  مــا  بــلــدان  عكس  على 
التي  والــصــحــراء،  البحار 
ونقاباتها  أحزابها  تبرمج 
االجتماعية  وجمعياتها 
األسبقية  برامجها،  كل  في 
وتمتعهم  لــلــمــتــقــاعــديــن، 
اجتماعيا  بهم  التكفل  بحق 
وصحيا ورياضيا، وزياراتهم 
لالطالع  مقرات سكناهم  في 
ــم والــتــدخــل  ــه عــلــى أحــوال
ــن في  ــك ــة، ل ــاجـ ــحـ ــد الـ ــن ع
تحولت  الــحــق،  هــذا  غياب 
مقبرة  إلى  الرباط  العاصمة 
ــذي  ال للمتقاعدين  كــبــيــرة 

إلى  بالعشرات   zينسحبون{
قلوبهم  وفي  الفانية،  الــدار 
غصة على أبنائهم العاطل�، 
ــخــبــون  ــت ــن وقـــــد عـــجـــز ا�
أسواق  توفير  عن  ا�حليون 
وصناعية  تجارية  وأحــيــاء 
ــواء كــل  ــ ــتـ ــ ومـــهـــنـــيـــة الحـ
العاطل�، بامتهان مهن بعد 
تكوين في أوراش من ابتكار 
التي  والنقابات،  ــزاب  األحـ
كثيرا ما تستخدمهم في ملء 
القاعات وتوزيع ا�نشورات، 
والنقابيون  ا�نتخبون  أما 
مجالس،   8 على  ا�سيطرون 
عنه  عجزت  مــا  وفـــروا  فقد 
مــجــالــس عــواصــم الــعــالــم 
والــعــاطــلــ�،  للمتقاعدين 
وفروا لهم في كل زنقة مقهى 
السجائر  وباعة   ،zلـ}القرب
 zبالتقسيط، وأيضا }صوالت
ــات الـــبـــالغـــات  ــريـ ــتـ ــنـ وعـ
ــة  لــتــمــضــيــة الـــوقـــت مــدون
وا�ــقــاالت  الفيديوهات  فــي 
اإلشهارية، لطمأنة الرباطي� 
 zعلى وجودها و}استهالكها
نحن  فأين  ا�ليارات..  �ئات 
معظم  وعبقرية  نضال  مــن 

مجالس عواصم العالم؟
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يصلون  الرباطيون  بينما 
تنقالتهم  في   zالكبرى }النار 
ــات ضــاقــت حتى  عــبــر طــرق
اختنقت  واختلطت بالراجل� 
الهارب� من }عارz نقل بشع 
ومه� فوضوي، تعافه حتى 
الدواب  فسخروه للرباطي�، 
ــارات تــزحــف زحــف  ــ ــي وســ
أدخنتها  وتنفث  السلحفاة، 
فـ}ترشz بها كل ا�عروضات 
غــذائــيــة وغيرها  ــواد  مـ مــن 
داخل  ا�ــوجــودة  تلك  ســواء 
ا�حالت التجارية أو خارجها 

أو على أرضية الجوطيات.
وال  منظمة،  طــرقــات  فــال 
نقل حضري يليق باإلنسان، 
للقرب،  وال أسواق نموذجية 
بتواجد  توحي  ــارة  إشـ وال 
من  مــنــتــخــبــة  ــس  مــجــال  8
تسهيل  على  السهر  واجبها 
للمواطن�،  الــخــدمــات  كــل 
وقربوها  سهلوها  هم  بينما 
واعتنوا بها، فقط �صلحتهم، 
ــارات  فــخــصــصــوا لــهــم ســي
تنقلهم  السكان،  نفقة  على 
}صراط  عن  بعيدا  بأريحية 

.zالطوبيسات

والــصــورة ا�ــنــشــورة، قد 
تكون نموذجا لـ}الطوبيسات 
 ،z4 ســنــوات منذ  ا�ــوعــودة 
فهي على األقــل بــدون هدير 
ب�  تـــدافـــع  وال  ــات  ــحــرك م
يتسرب  وبينهم  الــراكــبــ� 
ــي أيــضــا  ــ ــراقz، وه ــ ــسـ ــ }الـ
إنها   .zو}بـــيـــو اقــتــصــاديــة 
تتعرض  التي  البهدلة  قمة 
التي  ا�واطن�  حقوق  لها 

با�نتخب�  القانون  أناطها 
الذين هم أنفسهم يدورون في 
ا�سيرون  هم  واحدة:  حلقة 
في  والحاكمون  للمقاطعات 
على  وا�سيطرون  الجماعة 
والنافذون  العمالة  مجالس 
نفس  الــجــهــة،  مجلس  ــي  ف
بألوان  والعقليات  الوجوه 
ــة مــخــتــلــفــة، ولــكــن  ــي ــزب ح
نهج  ووحــيــد،  موحد  بنهج 

ا�سؤول� أصحاب السعادة، 
الذين يمثلون أصحاب الشقاء 
وا�قهورون  ا�عذبون  ا�رير، 
ا�جبرون على تمويل سعادة 
الــضــرائــب،  مــن  ا�نتخب� 
القصور  ا�كاتب/  لتجهيز 
بكل وسائل الراحة والهدوء، 
وتقريب ألصحاب السعادة كل 
في سعادتهم، حتى  يزيد  ما 
على  استولوا  بأنهم  نسوا 

سعادتنا وتركونا في شقائنا.
ا�نتخبون  أيها  اهبطوا 
مـــن نــعــيــم امــتــص رحــيــق 
كدحنا  وعــصــيــر  جــهــودنــا 
ــم بــهــمــا في  ــت لــتــنــعــمــوا أن
في  تركتمونا  ــذي  ال الــوقــت 
نتوجع  ا�أساوية  أوضاعنا 
من آالم غباء ثقتنا بكم، ولم 
تتضامنوا معنا في محننا من 
وقد  والطرقات،  النقل  عذاب 
 zبـ}تبراعكم عنا   zانفصلتم{
 ،zهللا }جابها  ســيــارات  فــي 
وبخدمات األسواق ا�حمولة 
إلـــى بــيــوتــكــم، وبــبــقــائــكــم 
الطرقات  في  ــذروة  ال أوقــات 
داخـــــل قـــصـــور مــكــاتــبــكــم 
الشاي  كؤوس  عليكم  تطوف 
وقنينات  القهوة  وفناج� 
متفرغ�   ا�ــعــدنــيــة،  ــاه  ا�ــي
ــة هي  ــمــول لــتــلــفــونــاتــكــم ا�
ــا،  ــن ــب األخــــــرى مـــن ضــرائ
حــتــى تـــــفــرغ الــطــرقــات من 
الجوطيات وكوارث العربات،  
تـصلون  بأنـكم  لتوهمونا 
لخدمتنا..  بالليل  النهـار  
فهل صيامكم مقبول؟ أسألوا 

الرباطي� عن ذلك.

أسرار العاصمة

ÚæWGƒŸG ™e GhhÉ°ùààd ÚMOÉµdG ¥ô©H Ió«°ûŸG ºµLhôH øe zGƒ£ÑgG{h

أرشيف الرباط

15 الرباط يا حسرةالعدد:  1026الخميس  09 ماي 2019

العاصمة «يا حسرة»: مقبرة المتقاعدين والعاطلين



 zــوع ــبـ }األسـ جـــريـــدة  الزالت 
تقنية  ــن  عـ ــشــف  ــك ال ــل  ــواصـ تـ
االستيالء على أمالك الغير خدمة 
�افيا العقار ا�تهافتة على أراضي 
البسطاء  والفالح�  ا�واطن� 
القيام  أجــل  من  ا�ملكة،  بشمال 
كان  ولــو  وأعمالهم  بمشاريعهم 
ذلك على حساب الضعفاء. هكذا، 
للموضوع  نشرها  توالي  وبعد 
 (2019 /3 /14 )1018 د لعد با
سيدي  ــة  زاويـ بجماعة  ا�تعلق 
قاسم بإقليم تطوان والذي فتحت 
حــولــه،  بحثا  الــداخــلــيــة  وزارة 
 ،(2019/3/21)1019 وبالعدد 
 (2019/4/25  )1024 بالعدد  ثم 
ا�تعلق بجماعة قصر ا�جاز بإقليم 
فحص أنجرة بجهة طنجة لم تفتح 
الجهات ا�عنية بحثا حوله، اتصل 
بـ}األسبوعz مواطنون من جماعة 

الزيتون، قيادة أزال الزيتون عمالة 
أن  تثبت  وثائق  حامل�  تطوان، 
اإلداريــة  الشواهد  إصــدار  عملية 
ــاء الــجــمــاعــات  ــ ــرف رؤسـ مـــن طـ
ا�عروفة  تلك  وخاصة  الترابية، 
ــت مــســتــمــرة،   ــ ــة، الزالـ ــروي ــق ــال ب
على  ا�ــادي  االعتداء  في  متسببة 
ــاس، بــالــرغــم مــن أن  ــن حــقــوق ال
القانون  يخول  ال  الشواهد  هــذه 
الجماعات  لرؤساء  إصدارها  أمر 
الترابية، سواء القانون التنظيمي 
أو  ا�حلية  بالجماعات  الخاص 
ا�نظم  القانون  أو  التعمير  قانون 
وغيرها  العقارات  تقسيم  لعملية 
التي  والــقــوانــ�  النصوص  مــن 
هــؤالء  طــرف  مــن  تحترم  تعد  لــم 

الرؤساء. 
زاد  الــذي  األمــر  هــذا  وبسبب 
عن حده، راسل ا�واطن مصطفى 

ــة،  ــي ــداخــل ــر ال ــ ــوا، وزيـ ــن ــي ــب اج
ــشــهــادة اإلداريــــة  بــخــصــوص ال
الصادرة عن جماعة الزيتون تحت 
الرقم 2018/28، بتاريخ 14 ماي 
قطعة  ــأن  ب تفيد  والــتــي   ،2018
بمنطقة   zالجنان{ تسمى  أرضية 
يرغيث بجماعة  بمزارع  الرياح� 
أن  على  تنص  والــتــي  الــزيــتــون، 
وأن  هكتارات،   3 األرض  مساحة 
تابعة  أي  حبسية  ليست  القطعة 
أي  جماعية،  وال  األوقاف،  لوزارة 
الــدولــة،  أمـــالك  مــن  وال  ساللية، 
ورغم أنه يمتلك هذه القطعة برسم 
رقم  األمالك  بكناش  شراء مضمن 
 359 ــدد  ع  315 صحيفة   ،431
ا�وافق  1439/10/11هـ  بتاريخ 
إفــادة  أن  إال   ،2018/6/25 ـــ  ل
الوثائق  كل  السلطة ضربت  عون 
العدلية بعرض الحائط وكأن عون 

رئيس  القروي  العالم  في  السلطة 
ا�حكمة.

بمراسلة  ا�تضرر  قــام  ولهذا 
وزير الداخلية بتاريخ 05 شتنبر 
2018، من أجل فتح تحقيق رغم 
ما  ــل  أج مــن  مستحيل،  ــك  ذل أن 
اعتبره }أن شهادة رئيس الجماعة 
من  طبوغرافية  شهادة  أصبحت 
األوقــاف  وزيــر  عن  وتنوب  جهة، 
من  القطعة  حبسية  بخصوص 
يبيح  الرئيس  وأن  أخــرى،  جهة 
فيها  يحدد  إصدار شهادة  لنفسه 
أن األرض ليست من أمالك الدولة 
رئيس  اختصاص  من  هي  والتي 
عامل  هو  الــذي  ا�حلية  السلطة 
اإلقليم، والذي يمكن صاحبها عن 
طريق رئيس ا�لحقة اإلدارية الذي 
بهذا  يقوم  أن  ا�قاطعة،  قائد  هو 

.zاألمر

بعدما صار ا�عبر الحدودي 
ا�حتلة  با�دينة   zسبتة }بــاب 
الوسطاء  مــن  للعديد  مرتعا 
يتاجرون  الذين  والسماسرة 
سواء  ا�واطن�،  معاناة  في 
الذين يقومون بتهريب السلع، 
يقصدون  الذين  ا�سافرين  أو 
ألغراض  أو  للسياحة  ا�دينة 
ــرى، تــفــاقــمــت األوضــــاع  ــ أخـ
حــدهــا وخــرجــت  ــن  ع وزادت 
تواجد  بسبب  السيطرة،  عن 
ــن األشـــخـــاص  الـــعـــشـــرات مـ
الجمارك  رجـــال  مــن  بمقربة 
التفتيش،  بنقط  الــخــاصــ� 
بهذه  لتواجدهم  مبرر  أي  دون 
والخاصة  الحساسة  النقط 
باقي  إلــى  السيارات  بدخول 
الوضع  ــذا  وهـ ــرب،  ــغ ا� مــدن 
بات يقلق العديد من ا�واطن� 
الـــذيـــن يــصــطــدمــون بــهــؤالء 
الذين  والوسطاء  السمسارة 
بكاملها  الــســاحــة  يــحــتــلــون 

وكأنها مسجلة باسمهم وليس 
ما  حسب  فيها،  حق  أي  ألحد 
ا�واطن�  مــن  الــعــديــد  ــده  أكـ
ــرضــون يــومــيــا  ــع ــت ــن ي ــذيـ الـ
ــؤالء،  ه ــرف  ط مــن  �ضايقات 
السترة  يرتدون  الذين  ســواء 

يحملون  ــذيــن  ال أو  الـــزرقـــاء 
ــتــعــريــف  بــعــض شــــــارات ال
غير  لصفتهم(...)،  (الــبــادج) 
سمسارة  ــى  إل تحولوا  أنهم 
وبعض  ا�هرب�  ب�  ووسطاء 

الجهات بهذا ا�عبر.

ولجن  ا�راقبة  لغياب  ونظرا 
 ،zــاب ســبــتــة ـــ}بـ الــتــفــتــيــش بـ
السماسرة  مــن  العديد  صــار 
ــون مــقــام  ــوم ــق والـــوســـطـــاء ي
بعض  ويـــنـــجـــزون  الــســلــطــة 
كملء  بهم  ا�ــنــوطــة  ــال  ــم األع
ــائــق ومــنــح اإلرشــــادات  ــوث ال
ــل الـــطـــريـــق ســـواء  ــي ــســه وت
لــلــمــســافــريــن  أو  لــلــمــهــربــ� 
ا�غاربة واألجانب، رغم أن ذلك 
عليها  يعاقب  جريمة  يعتبر 

القانون.
وتــقــول مــصــادر إعــالمــيــة 
هــؤالء  أن  تـــطـــوان،  بــمــديــنــة 
ــاء،  ــطـ ــوسـ الـــســـمـــاســـرة والـ
الهدايا  ويخبئون  يحملون 
واإلكراميات التي تمنح لبعض 
الجهات من أجل تسهيل عملية 
أنهم  كما  للمهرب�،  ا�ـــرور 
حيلة  مــن  أكــثــر  يستخدمون 
خصوصا  بفرائسهم،  لإليقاع 

من ا�سافرين األجانب.
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 نور الدين هراوي
اجــتــهــدت  ــحــكــومــة  ال أن  ــم  ــ رغ
لتأطير  قانون  وضع  بهدف  مؤخرا 
التبرعات  جمع  عمليات  وضــبــط 
ا�ساعدات  توزيع  أو  العموم  من 
إال  ذلك،  شابه  وما  خيرية  ألغراض 
أنه مع اقتراب شهر رمضان األبرك، 
الجمعيات،  من  مجموعة  أصبحت 
معروفة  ألحــزاب  ا�والية  وخاصة 
مناسبة  تستغل  ســطــات،  بإقليم 
فيه  تكثر  الذي  العظيم،  الشهر  هذا 
عبر  واإلحسانية،  الخيرية  األعمال 
بعض ا�واقع والجرائد ا�حلية غير 
الصحافة  قانون  من  بها  ا�عترف 
ــد ووضــعــيــتــهــا  ــدي ــج ــر ال ــش ــن وال
من  وتدعو  ا�الئمة،  غير  القانونية 
خاللها، العموم، إلى جمع التبرعات 
لفائدة مجموعة من الجمعيات، التي 
تفرخت بشكل الفت في عهد أحزاب 
تحكم بلدية سطات اشتهرت بالقفة 
الرمضانية، وا�ثير لالستغراب، هو 
مشروع  من   20 ا�ــادة  أن  رغم  أنه 
القانون رقم 18.18 ا�نظم لإلحسان 
ــوال  األم إيـــداع  تشترط  العمومي 

ا�تحصل عليها من عملية التبرعات 
البنكي  الحساب  فــي  العموم  مــن 
للجمعية  التابع  للعملية  ا�خصص 

لألسف،  أنه  إال  ذلــك،  إلى  الداعية 
الدعم  الجمعيات  من  العديد  تتلقى 
حسابها  إلى  ا�ــرور  دون  مباشرة 

لجمع  ا�خصصة  ا�ـــدة  ــارج  ــ وخ
الــتــي هــي على األقــل  الــتــبــرعــات، 
عملية  في  الشروع  قبل  أسبوعان 

به  مصرح  ترخيص  وبدون  الجمع 
الترابية  السلطة  إدارة  طــرف  من 

التابعة هاته الجمعيات لنفوذها.
إلدارة  يمكن  فــإنــه  ولـــإلشـــارة، 
تعترض  أن  ــتــرابــيــة  ال الــســلــطــة 
تشتم  الــتــي  العمليات  ــل  ك عــلــى 
تحوم  أو  االنتخابات  رائحة  فيها 
حولها الشبهات، وأن تقوم بمنعها 
تصل  مالية  غرامة  مع  معلل  بقرار 
100 ألــف درهــم عند اإلخــالل  إلــى 
جمع  لعملية  ا�نظمة  با�قتضيات 
وغيرها،  الرمضانية  التبرعات 
علما أن مثل هذه العقوبات بمعظم 
أو  منعدمة،  شبه  سطات،  جماعات 
بمثابة  وأنها  خاصة  مطبقة،  غير 
وكتل  لــوعــاءات  وخــدمــة  توسعة 
عملية  أصبحت  لهذا  انتخابية، 
اإلشهار واإلعالنات وا�لصقات من 
أجل جمع التبرعات، منتشرة بشكل 
بعض  طــرف  مــن  ومفضوح  علني 
بإلصاقها  تقوم  التي  الجمعيات 
وأســوار  الكهربائية  األعمدة  على 
خرق  فــي  التعليمية،  ا�ــؤســســات 
القانون  مشروع  �قتضيات  سافر 

ا�نظم.
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عيـن علـى الشمال
إعداد: زهير البوحاطي

ما يجري  ويدور � المدن
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■ توفيت شابة في عقدها الثالث بمدينة سبتة، بعدما 
منحرف�  يــد  على  األبــيــض  بالسالح  لطعنة  تعرضت 
القبض  أجل  من  جارية  الزالت  األبحاث  فيما  مجهول�، 

عليهم بميناء ا�دينة منذ األسبوع ا�اضي.
وفي سياق آخر، عاد الشاب الذي كان يطمح للهجرة 
هذا  حــرك  وقــد  جثة،  وهــو  ا�ــغــرب،  إلــى  إسبانيا  نحو 
ا�وضوع العشرات من الجمعيات وا�نظمات والصحف.. 
فيما ظل الصمت ا�غربي والجهات ا�سؤولة، مطبقا وكأنه 

ال ينتمي إلى ا�غرب.

ا�رافق  جميع  في  الغالبة  السمة  أصبحت   ■
وانتشار  النظافة  غياب  هي  شفشاون،  بعمالة 
األزبال، حيث تعلق األوحال بالعديد من العالمات 
اإلرشادية واللوحات التاريخية وغيرها، مما جعل 
السياحة تتراجع بشكل ملحوظ بإقليم شفشاون.

الجماعة  مقام  أجانب  مواطنون  قام  با�قابل، 
اإلرشاد،  ولوحات  واألحياء  الشوارع  تنظيف  في 

بعدما غابت عن أداء دورها في هذا ا�جال. 

■ تعرض إمام مسجد بمدينة طنجة، األسبوع ا�اضي، 
الفجر،  لصالة  تأديته  أثناء  األبيض  بالسالح  العتداء 
بعض  ليتدخل  الوجه،  مستوى  على  جــروح  عنه  نتجت 
ا�صل� لوقف الجاني الذي كان يريد تصفية الفقيه، فيما 
األمنية  ا�صالح  طرف  من  ا�وضوع  في  تحقيق  فتح  تم 
تحت إشراف النيابة العامة من أجل معرفة األسباب التي 

دفعت الجاني للقيام بهذا االعتداء على إمام ا�سجد.

■ في ظل غياب اإلمكانيات وا�عدات كالقوارب 
إليها العديد من األجهزة  وغيرها، والتي تفتقر 
البحر  على  ا�راقبة  نقطة  في  ا�تواجدة  األمنية 
األبيض ا�توسط بجهة طنجة ـ القصر الصغير، 
غرقا،  ا�ساعدة مصرعه  القوات  من  لقي جندي 
إنقاذ  يحاول  كان  ح�  ا�اضي،  األربعاء  يوم 
القريب من   zالجبيلة{ مهاجرين سري� بشاطئ 

مدينة طنجة.
وقال شهود عيان، أن العناصر األمنية وخالل 
على  قاربا  الحظوا  ا�ذكور،  للشاطئ  مراقبتهم 
كانوا  السري�  ا�هاجرين  مــن  العديد  متنه 
إلى  دفعهم  مما  يغرق،  إسبانيا،  إلى  متوجه� 

التدخل إلنقاذهم فوقعت الكارثة.
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ماذا يفعل الوسطاء قرب مركز الجمارك؟



  األسبوع 
بالرغم من األهمية الصحية واالجتماعية واإلنسانية 
 ،2009 بالزمامرة سنة  أحدث  الذي  الدم  �ركز تصفية 
10 سنوات على  فهذا ا�ركز، وبعد مرور ما يقارب الـ 
يواجه  فإنه  الكلوي،  القصور  مرضى  وجه  في  فتحه 
بعض ا�شاكل، حسب شهادات بعض ا�رضى، منها أن 
لألعطاب  عرضة  أصبحت  عليها  يتوفر  التي  اآلالت 
الدم  تصفية  عملية  ويعطل  يؤخر  ما  وهو  واألضــرار، 
السالمة  يهدد  ما  هذا  وبالتالي،  للمرضى،  بالنسبة 
الصحية للمستفيدين، البالغ عددهم 129 امرأة ورجال، 
من  استفادتهم  عدم  حالة  في  للخطر  حياتهم  ويعرض 
الحصة  أن  علما  وقتها،  في  لهم  ا�برمجة  الحصص 
العدد  نفس  وهو  فــردا،   28 منها  يستفيد  الصباحية 
الذي يستفيد من الحصة ا�سائية، ولهذا، فإن ا�رضى 
وا�حسن�،  ا�سؤولة  الجهات  إلى  رسالتهم  يوجهون 
من أجل التدخل قصد إصالح هذه اآلالت أو شراء أخرى 
جديدة إلنقاذ حياتهم من الخطر، كما يطالبون بتوسيع 
القاعة ا�خصصة لعملية تصفية الدم، أو إحداث قاعة 
أخرى من أجل الزيادة في ا�ساحة ا�وجودة ب� سرير 
وآخر، حتى تمر عملية تصفية الدم في أفضل الظروف.

هذا إضافة إلى أن بعض ا�رضى ا�عوزين، يجدون 
لهم  يصفها  التي  ــة  األدوي اقتناء  في  كبيرة  صعوبة 
ا�ركز،  هذا  على  ا�سؤول�  من  ويلتمسون  األطباء، 
توفيرها لهم مجانا للتخفيف من معاناتهم ماديا ومع 
ا�رض، تنضاف إليها معاناة بعض ا�رضى البعيدين 
في  كبيرة  صعوبة  يجدون  الذين  الزمامرة،  مركز  عن 
ويطالبون  خدماته،  من  لالستفادة  ا�ركز  لهذا  التنقل 
الجماعية  ا�جالس  وخصوصا  ا�سؤولة،  الجهات 
التابع� لها، بتوفير وسيلة نقل لهم أو سيارة إسعاف 
للقيام  لهم  ا�حدد  الوقت  في  نقلهم  عملية  لتسهيل 
بعملية تصفية الدم، علما أن ا�ركز يعاني من قلة عدد 
ا�مرضات لخدمة العدد ا�ذكور أعاله من ا�رضى، وهو 

ما يجعل عملية تصفية الدم تمر في ظروف صعبة.   

  عزيز الفاطمي 
أخالقية  فضيحة  انفجار  على  قليلة  أيــام  إال  تمر  لم 
إحدى  لها،  مسرحا  كانت  بمراكش،  جليز  بحي  مدوية 
البخار  بتقنية  حمام  أي   zSPA{بـ ا�عروفة  ا�حالت 
ا�عطر(..) مع تقديم خدمات متنوعة بأيادي جمع ا�ذكر 
فهذه  العموم،  على  النسوة،  نــون  بنعومة  أو  السالم 
الخدمات ظاهرها للزينة والتدليك وخباياها وقفت عليها 
هزت  التي  الفضيحة  هذه  ملف  في  ا�حقق�  تحقيقات 
الرأي العام ا�حلي، وأكدت ما يتداوله الشارع ا�راكشي 
من شبهة ما يجري ويدور بهذه ا�حالت التي انتشرت 
السياحة بعدما كان تواجدها  انتشارا واسعا بعاصمة 
}تي جي  بسرعة  لتنتقل  الراقية،  األحياء  على  مقتصرا 
فيz إلى األحياء الشعبية ودخلت دروبها أمام استغراب 

واستياء ا�راكشي�.
بدأت  فقد  الذكر،  سابقة  الفضيحة  إلــى  وبالرجوع 
بقيادها وأعوانها  األيام، تتحرك  ا�حلية هذه  السلطات 
ضجة  ألي  تفاديا  استعالماتية  معطيات  جمع  أجل  من 
إعالمية تؤدي إلى فتح تحقيقات على مستويات عالية، 
قد تسفر عن قرارات  مدوية ربما ستزلزل بعض الرؤوس 

ا�عنية.
ولإلشارة، فهذه الحمامات البخارية القادمة من بلدان 
العجم، تسير من طرف أشخاص أغلبهم قادم� من بلدان 
البحار، متشبع� بقيم معينة تناسب أهدافهم  ما وراء 
بمواصفات  يافعات  فتيات  فيها  يشغلون  ا�نشودة، 
هذه  داخل  ا�قدمة  الخدمات  لطبيعة   مناسبة  متميزة، 
هذه  معظم  فعامالت  العمل،  ظروف  عن  أما  الحمامات، 
فيها  تنعدم  إنسانية  غير  ظروف  في  تشتغلن  ا�حالت، 
الشغل  مدونة  في  عليها  ا�نصوص  والحقوق  الكرامة 
مرتبطة  وليلية،  نهارية  محدودة،  غير  العمل  ــات  وأوق
بطلبات ورغبات الزبون، حسب ا�نطق التجاري ا�عاصر، 
ليطرح السؤال: أين دور مفتشية الشغل وإدارة الضمان 

االجتماعي؟
 وأمام هذا الوضع ا�لغوم والقابل للمزيد من الفضائح، 
وجب على الجهات ا�عنية، أن تتدخل بحزم وبال هوادة، 
التي يخولها  الطرق  بكل  ا�حالت  اقتحام هذه  من أجل 
القانون، حتى ال تتحول إلى مواخر مرخصة حسب ما 
يتسرب من أخبار خاصة  با�طابخ السرية لهذه ا�حالت.

 نور الدين الطويليع
النشطاء  مــن  مــجــمــوعــة  ــا  دعـ
تراث  إنقاذ  إلى  اليوسفية،  بمدينة 
منطقة احمر ووقف نزيف اندثاره، 
ا�ختصة،  ــجــهــات  ال ــدوا  ــاشـ ونـ
ما  لترميم  التدخل  إلى  للمسارعة 
يحتاج  ما  وأرشفة  ترميمه،  يمكن 
وذلك  الــذاكــرة،  لحفظ  أرشفة  إلــى 
جمعية  نظمتها  ــدوة  ن سياق  في 
وزارة  مديرية  وموظفي  موظفات 
في  باليوسفية،  الوطنية  التربية 
بـ}مركز  الجاري  األسبوع  مستهل 

.zاليوسفية سكيلز
أحد  أشــار  السياق،  هــذا  وفــي 
ا�تدخل� إلى أن االهتمام بالتراث، 
والوفاء  اإلخــالص  إطــار  في  يأتي 
لروح اإلنسان العربي الذي تربطه 
يمكن  ال  عضوية،  عالقة  بتراثه 
يتجزأ من  ال  عنه، ألنه جزء  فصله 
هويته، بشكل يعدو معه كل فصل 
على  با�وت  نافذا  حكما  بينهما 
للحياة  ذات عربية ال تعرف معنى 
استدل  حيث  تراثها،  عــن  بعيدا 
فرديريك  الكاتب  قاله  بما  ا�تدخل 
}سوسيولوجيا  كتابه  في  معتوق 
نبتر  أن  ا�مكن  }مــن   :zالتراث
عن  اآلسيوي  أو  اإلفريقي  اإلنسان 
أن يموت حضاريا،  تراثه من دون 
قطعته  إن  العربي،  اإلنــســان  أمــا 

عليه  حكمت  قد  تكون  تراثه،  عن 
.zبا�وت

لعالقة  تاريخية  ــراءة  قـ وبــعــد 
ــذ الــعــصــر  ــه مــن ــراث ــت ــي ب ــرب ــع ال
الحديث،  العصر  ــى  إل الجاهلي 
الــتــراث  أن  إلــى  ا�ــتــدخــل  خلص 
ا�ــادي والــالمــادي، هو عامل صد 
العو�ة، وعنصر  قوي في مواجهة 
قوته  اإلنسان  أساسي يستمد منه 
ال  الــذي  ا�ستقبل  نحو  لالنطالق 
بذاكرة  لتحدياته  التصدي  يمكن 
باستعراض  ليختم  ممسوحة، 
بمنطقة  الالمادي  التراث  مظاهر 
من  وجودها  تستمد  التي  احمر، 
االنتماء  تجذر  ومن  التاريخ،  عبق 

داعيا  العربية،  الجزيرة  شبه  إلى 
هذا  على  ا�حافظة  وجـــوب  ــى  إل

التراث وصونه وإعادة إحيائه.
ــاذ  ــعــرض األســت بـــــدوره، اســت
منطقة  تــاريــخ  حــمــزة،  مصطفى 
توفر  ــى  إل مشيرا  ــثــري،  ال احــمــر 
تاريخية متعددة  آثار  ا�نطقة على 
ومتنوعة، من بينها معصرة السكر 
في  أنشئت  التي  بلمقدم  بــزاويــة 
عهد الدولة السعدية، ورباط شاكر 
يعود  الذي  شيكر  سيدي  بجماعة 
إلى سنة 62 هجرية، ويعد اآلن قبلة 
ا�عمور،  أرجاء  كل  من  للمتصوفة 
ومــعــلــمــة تــاريــخــيــة وحــضــاريــة 
إيغود،  جبل  جانب  إلى  وثقافية، 

جمجمة  مؤخرا  به  اكتشفت  الذي 
العالم بعمر يصل  إنسان في  أقدم 

إلى 315 ألف سنة.
تزخر  التي  ا�ادية  ــار  اآلث ومــن 
ــاك ســـد على  ــن بــهــا ا�ــنــطــقــة، ه
روافد  من  يعد  الذي  ا�الح،  وادي 
فترة  إلــى  يعود  تانسيفت،  وادي 
تكمن  كانت  ووظيفته  السعدي�، 
با�اء  السكر  معصرة  إمـــداد  فــي 
مسافة  على  امــتــدت  سقاية  عبر 
كيلومتر،  وعشرين  باثن�  تقدر 
مهندسها  عبقرية  على  يــدل  مما 
لها مسارا  أن يخط  استطاع  الذي 
وا�رتفعات  الــجــبــال  بــ�  دقيقا 

وا�نخفضات لتصل إلى ا�عصرة.
في  السفر  هــذا  ا�تدخل  وختم 
معالم منطقة احمر، بالوقوف مليا 
بالشماعية   zاألمــراء{ مدرسة  عند 
بن  محمد  السلطان  أنشأها  التي 
الثامن  القرن  أواخــر  في  هللا  عبد 
حدود  إلى  وشكلت،  ميالدي،  عشر 
أهم  األول،  الحسن  السلطان  وفاة 
ا�خزن  تمد  كانت  التي  الــروافــد 
ا�غربي آنذاك بموارد بشرية مهمة 
قضاة)،  ـ  قــواد  ـ  وزراء  ـ  (خلفاء 
مشيرا إلى تحولها اآلن إلى خربة 
للنهب  تعرضت  أن  بعد  مهجورة، 
من  الكثير  وتــهــدمــت  والــســطــو، 

جدرانها.

اليوسفية

من يحمي تراث اليوسفية من االندثار؟
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الفقيه بنصالح

 غط الكبير
للمجلس  االستثنائية  الدورة  خالل 
اإلقليمي للفقيه بنصالح، ا�نعقدة يوم 
الثالثاء 30 أبريل 2019، التي تضمن 
جدول أعمالها 27 نقطة تمت ا�صادقة 

عليها باإلجماع. 
جدول  في  ا�درجة  النقط  ب�  ومن 
النقطة  االستثنائية  ــدورة  الـ أعــمــال 
األولى ا�تعلقة باالطالع على القضايا 
حيث  الــصــحــي،  بالقطاع  ا�رتبطة 
بالفقيه  للصحة  اإلقليمي  ا�دير  قدم 
حول  عرضا  النبطي،  أحمد  بنصالح 
 ،2012-2019 الصحية  الخريطة 
باإلقليم  الصحي  القطاع  أن  معتبرا 
لكن  ــجــازات،  اإلن من  مجموعة  عــرف 
بالرغم من كل ا�جهودات ا�بذولة في 
القطاع الصحي، يقول النبطي، }تبقى 
ــت  الزال التي  ا�عيقات  بعض  هناك 
تعيق الصحةz، ذكر منها قلة العنصر 
البشري، كما ذكر برقم 12000 مريض 
الفقيه  بإقليم  يــوجــدون  بالسكري 
بنصالح مسجال ا�رتبة األولى بجهة 

بني مالل خنيفرة، وأعطى مجموعة 
الخدمات  بعض  حــول  األرقـــام  من 
الصحية ا�قدمة، التي استفاد منها 
سرطان  عن  الكشف  مستوى  على 
الثدي حوالي 41969 مستفيدة، من 
ارتفاع  مستفيدا،   12498 السكري 
الصحة   ،10872 الدموي  الضغط 
الوالدات  مستفيدا،   3256 النفسية 
 ،16435 ا�درسية  الصحة   ،5091
تطرق  كما   ،256 السل  ومكافحة 
مصاريف  إلــى  النبطي  الــدكــتــور 
الكلوي  القصور  بمرضى  التكفل 
بمركز تصفية الدم بالفقيه بنصالح، 
حيث ساهمت وزارة الصحة بمبلغ 
والجمعية  دراهم،   3.139.136.08
 1.059.484.08 بمبلغ  ساهمت 
درهما، ثم انتقل إلى اآلفاق ا�تعلقة 
للعرض  الجهوي  ا�خطط  بإنجاز 
ــون  ــان ــق مــعــايــيــر ق ــ ــصــحــي وف ال
الصحية من أجل تحس�  الخريطة 
حسب  بالجهة  الصحي  الــعــرض 

ا�رسوم رقم 562 - 2-14.
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خنيفرة

  شجيع محمد 
في  الربيع  أم  عــيــون  تقع 
وهي  ا�توسط   األطلس  قلب 
تابعة للنفوذ الترابي لجماعة 
أم الربيع قيادة الحمام عمالة 
التي  وهــي  خنيفرة،  إقليم 
طبيعية  بمناظر  هللا  حباها 
اآلالف  ويقصدها  نظيرها،  قل 
ــزوار من داخــل وخــارج  من ال
ا�علمة  ــذه  هـ لــكــن  ا�ـــغـــرب، 
فرط  مــن  تعاني  السياحية 
ــ�، كــمــا أن  إهــمــال ا�ــســؤول
المباالة  من  تعاني  ساكنتها 
ــات  ــراعـ ــصـ ــتــخــبــ� والـ ا�ــن
ا�سؤول�  ب�  االنتخابوية 
بها،  العام  الشأن  تدبير  على 
غالبيتهم  حــرمــان  تــم  حيث 
الكهربائي  بالتيار  التزود  من 
الطرق،  من  االستفادة  وعــدم 
إضرابات  أنهم خاضوا  ورغم 
الجماعة  مقر  ــام  أم متوالية 
من  العديد  ــام  وأمـ الترابية 
اإلدارات ا�عنية، إال أن الوضع 
ظل على ما هو عليه وال حياة 
ا�ناطق  لتظل  تــنــادي،  ــن  �
التابعة لهاته الجماعة مقصية 
ــوق أمـــام  ــق ــح مـــن أبــســط ال
لها  وجود  ال  وهمية  مشاريع 
على أرض الواقع، رغم وجود 
اللعاب،  لها  يسيل  ميزانيات 
ومنتخب� تمت محاكمتهم من 
بياض  على  شيك  تقديم  أجل 

لــغــرض خــوض ا�ــعــارك 
نفس  لنرى  االنتخابية 
الكرة،  تعيد  الــوجــوه 
ا�واطن  سيأمل  فكيف 
ــاال  آم يعقد  أو  خــيــرا 

أمــــام فــلــول ال 
سوى  تهمهم 
مــصــالــحــهــم، 
هموم  واتخاذ 

ــان  ــ ــك ــســ ــ ال
وبــــــــــؤس 

خالل  رابحة  كورقة  ا�نطقة 
كــل مــوســم انــتــخــابــي، وذلــك 
ليتم  بالتغيير  اآلمـــال  بــزرع 
بيع الوهم لهم، لتضل منطقة 
أم الربيع مهملة ومهمشة إلى 

يوم يبعثون. 
فضاء  ا�نطقة  أن  ورغـــم 
أنــه  إال  ــيــاز،  بــامــت ســيــاحــي 
تمر  وأنـــت  ــأس  ــي ال يتملكك 
ــقـــرى كــأطــالل  ــذه الـ ــ ــى ه عــل
البؤس والفقر  يعاني سكانها 
طالها  ــطــرق  ب ــان،  والـــحـــرمـ
اإلهمال، حتى تخالها خارجة 
من حرب، حيث انتشار الحفر 
يستفيد  ال  كما  وا�ستنقعات، 
ا�وارد وا�ؤهالت  السكان من 
ــزخــر بــهــا ا�ــنــطــقــة،  ــي ت ــت ال
}تأهيل  يسمى  ما  غــاب  فيما 
 zوالجبلية السياحية  ا�ناطق 
وتعطل  ا�سؤول�  هؤالء  لدى 
قوان�  أمام  اآلخر  هو  البناء 
اإلدارة،  وضعتها  تعجيزية 
با�لموس  يتضح  ــا  م وهـــو 
خالل كل فصل شتاء، �ا تهدم 
األسقف القصديرية والخشبية 
وعندما  ا�ساكن،  من  للعديد 
بنائها  إعـــادة  السكان  يريد 
الطبيعة،  ــروف  ــ ظ �ــقــاومــة 
يجدون أمامهم قوان� صعبة 
ا�ستوى  إلــى  بالنظر  للغاية 
وأضحى  للسكان،  االجتماعي 
األمر مكلفا وصعوبة الحصول 
يتطلب  حيث  الوثائق،  على 
عشر  خمسة  نــحــو  األمـــر 
وزارة  أن  كما  درهــم،  ألــف 
ا�جال  أهملت  السياحة 
بشكل  با�نطقة  السياحي 
كلي وتركته على حاله، 
غالبية  جعل  مما 
يهجرون  السكان 
ا�نطقة نحو مدن 
للبحث  ــرى  أخــ
ــة  ــم ــق عــــــن ل

العيش. 

الزمامرة

مراكش

سال

بياض  على  شيك  تقديم  أجل 
لــغــرض خــوض ا�ــعــارك 

نفس  لنرى  االنتخابية 
الكرة،  تعيد  الــوجــوه 
ا�واطن  سيأمل  فكيف 
ــاال  آم يعقد  أو  خــيــرا 

أمــــام فــلــول ال 
سوى  تهمهم 
مــصــالــحــهــم، 
هموم  واتخاذ 

ــان  ــ ــك ــســ ــ ال
وبــــــــــؤس 

يتطلب  حيث  الوثائق،  على 
عشر  خمسة  نــحــو  األمـــر 
وزارة  أن  كما  درهــم،  ألــف 
ا�جال  أهملت  السياحة 
بشكل  با�نطقة  السياحي 
كلي وتركته على حاله، 
بشكل  با�نطقة  السياحي 
كلي وتركته على حاله، 
بشكل  با�نطقة  السياحي 

غالبية  جعل  مما 
كلي وتركته على حاله، 
غالبية  جعل  مما 
كلي وتركته على حاله، 

يهجرون  السكان 
ا�نطقة نحو مدن 
للبحث  ــرى  أخــ
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في  القانونية  األوســاط  تتابع 
ســال بــاهــتــمــام كــبــيــر، تــطــورات 
القضاء،  على  معروضة  قضية 
أحد أطرافها سائق سيارة أجرة، 
من  وضحاها  عشية  ب�  تحول 
أحد  دفــع  ما  ضحية،  إلــى  متهم 
لوكيل  تظلم  رفــع  إلــى  ا�حام� 
ا�لك با�حكمة االبتدائية في سال.

ا�سطرة  وصف  ا�حامي،  هذا 
بكونها لم تأخذ مسارها العادي، 
لحادثة  بــصــور  تظلمه  وأرفـــق 
الشكل،  حيث  من  هذا  السير(..)، 
ــن حــيــث ا�ــضــمــون، فــإن  ــا م أمـ

من  السير  بــحــوادث  االهتمام 
تكاثر  فرضه  ا�تابع�،  طــرف 
حيث  الحوادث  من  النوع  هذا 
موقف  في  واحــد  شخص  يقف 
}الدفاعz عن مثل هذه القضايا.
ــدة مـــصـــادر بــأن  وتـــقـــول عـ
الطاكسيات،  أصــحــاب  بعض 
ــاتــوا يــعــمــدون إلــى ارتــكــاب  ب
كل  مستغل�  ســيــر،  ــوادث  حــ
تعرض  ملفات  لتكوين  الفرص، 
نفس  في  لغاية  القضاء،  على 
وكيل  يــتــحــرك  فــهــل  يــعــقــوب، 
هذا  في  للتحقيق  في سال  ا�لك 

النوع من الحوادث؟

ساجد

مدرسة األمراء اِّـنسية بمدينة الشماعية

رسالة إلى وكيل الملك في سال



ا�غرب منذ قرون طويلة  يرفل 
ويعيش  واألمــان،  االستقرار  في 
االطمئنان،  رحـــاب  فــي  شعبه 
التي  العظيمة  النعمة  بفضل 
أال وهــي  عــلــيــه،  بــهــا  ــاء هللا  أفـ
التي  الشريفة  العلوية  الدوحة 
تواتر ملوكها األبرار على السير 
نحو  وحكمة  بسالسة  با�غرب 

التقدم.
ــدي أســالفــه  وســيــرا عــلــى هـ
ا�لك  ا�ــكــرمــ�، ضـــرب جــاللــة 
أجمع،  للعالم  الــســادس  محمد 
مثال مشرقا في العمل ا�تواصل 
ب�  شعبه  مكانة  تعزيز  على 
األمانة  فحمل  ا�تقدمة  الشعوب 
بإخالص منقطع النظير، مكرسا 
النيرة  وأفكاره  وجهوده  وقته 
دروب  في  قدما  بشعبه  للسير 
بثقافة  ا�طعم  والنماء  االزدهار 
ــنــي واحــتــرام  ــدي الــتــســامــح ال
اآلخر، حتى صار ا�غرب عنوانا 
وتقدير  والتواصل  للسلم  رائعا 
عمال  السماوية  األديـــان  كــافــة 
من  الكريم  القرآن  في  جاء  بما 
الكتب  اإليمان بكل  تكريس �بدإ 
الــســمــاويــة وبــكــافــة رســـل هللا 
كامال  إيمانا  وتعالى،  سبحانه 
كشرط  شائبة  تشوبه  ال  شامال 
ــة وصفة  لــبــلــوغ درجـ أســاســي 

ا�تق� عند هللا عز وجل.
وما الزيارة التاريخية لقداسة 
للمملكة  األول  فرانسيس  البابا 
أمير  من  كريمة  بدعوة  ا�غربية 
ا�ــلــك محمد  ــة  ا�ــؤمــنــ� جــالل
على  ساطع  دليل  إال  الــســادس، 
مكانة ا�غرب ب� كافة الشعوب 
ولدى كافة الطوائف الدينية عبر 
وعندما  ا�عمور،  مختلف جهات 
النقطة بالذات،  نتحدث عن هذه 
نستحضر  تجعلنا  أنها  فالشك 
التي  وا�تينة  الطيبة  العالقات 
زمن  ومنذ  ــدوام،  ال على  جمعت 
الطوائف  مختلف  بــ�  بعيد، 
ا�ــغــرب  أرض  ــوق  فـ الــديــنــيــة 
ا�سلمون  عــاش  حيث  الطيبة، 
جنبا إلى جنب مع بقية ا�ؤمن� 
أجواء من  في  أجمل  بأديان هللا 
والــتــواصــل  الــديــنــي  التسامح 

واالحترام.
ا�ؤمن�،  أمير  ســارع  وهكذا 
وبمجرد  السادس،  محمد  ا�لك 
في  شــب  ــذي  ال بالحريق  علمه 
كاتدرائية نوتردام بباريس، إلى 
عرض استعداد ا�غرب للمساهمة 
ا�علمة  هــذه  تشييد  ــادة  إع في 
وهي  وترميمها،  الهامة  الدينية 
ا�بادرة التي جعلت العالم يقف 
ا�غربي  العاهل  لشهامة  تقديرا 
ب�  رائــدة  بمكانة  يتمتع  الــذي 
وهــذا  الــعــالــم،  زعــمــاء  مختلف 
عن  غريبا  ليس  الــذي  ا�ــوقــف 
شهامة ملك مؤمن بالـله وبأديان 
ينبع  السماوية،  هللا  وكتب  هللا 
عمل  عظيم�  وشعار  مبدإ  من 
منذ  ترسيخهما  على  جاللته 
وهما  أال  ا�شرق،  عهده  مطلع 
على  ســيــرا  والتسامح  السلم 

ــه  ــف ــج ســل ــ ــه ــ ن
ــذي  الــصــالــح ال
جعل من ا�غرب 
واحـــــة دائــمــة 
والرفاء  للسالم 

واالطمئنان.
وعـــــنـــــدمـــــا 
ــر  ــحـــضـ ــتـ ــسـ نـ
ــد  ــرائ ــدور ال ــ الـ
اضطلع  ــذي  ــ ال
ا�غرب  ملك  بــه 
التدبير  وحكيم 
ــارات،  ــي ــت واالخ
السادس  محمد 
في  هللا،  أيــــده 
بــــــذور  زرع 
داخل  التواصل 
ــارة إفــريــقــيــا  ــ ق
بــكــل أطــيــافــهــا 
ــيــة وكــل  ــعــرق ال
طوائفها الدينية 
واالجــتــمــاعــيــة، 

تنير  منارة  ا�غرب  صــار  حيث 
طــريــق ا�ــحــبــة وتــفــتــح أبـــواب 
إخوة  وجوه  في  الغد  في  الثقة 
ــارة  ــق يــنــحــدرون مـــن نــفــس ال
ويستنشقون نفس العبير، عبير 
قارة عظيمة وخالدة ومعطاء عمل 
جاللة ا�لك على ترسيخ مبدأ أن 
قوتها ومستقبل أجيالها القادمة 
ال يمكن أن يشيد إال على سواعد 
والتضامن  التكامل  وأن  أبنائها 
يظل  إفريقيا  شعوب  كافة  ب� 

لغد  والصلبة  الوحيدة  الدعامة 
شعوبها  كــافــة  ينتظر  أفــضــل 
جاللته  نظر  وبعد  حكمة  بفضل 
بعد عودة ا�غرب إلى داره وأهله 

داخل قارته.
ا�تميزة  العالقات  تعتبر  وال 
اإلفريقية  والبلدان  ا�غرب  ب� 
وليدة اليوم، بل هي متجذرة عبر 
للمغرب  يشهد  ــذي  ال التاريخ، 

ودعمه  الــالمــشــروط  بتضامنه 
اإلفريقية  ــدول  ال لكفاح  القوي 
من أجل االنعتاق من االستعمار 
وقد  االستقالل.  على  والحصول 
وتضامنه  ا�غرب  دعم  تواصل 
في  السمراء  الــقــارة  بلدان  مع 
وضعت  حيث  الــظــروف،  جميع 
الدول،  هذه  إشارة  رهن  ا�ملكة 
مختلف التجارب والخبرات التي 
ولم  ا�جاالت،  كافة  في  راكمتها 
جانبها  إلى  الوقوف  عن  تتوان 
الظروف  في  ا�ساعدات  وتقديم 
بعض  بها  مــرت  التي  الصعبة 
دوره  منطلق  ومن  البلدان،  هذه 
في  واألمــن  السلم  استتباب  في 
ا�غرب  يبادر  اإلفريقية،  القارة 
ذلك،  إلــى  الــضــرورة  دعــت  كلما 
عسكرية  تعزيزات  إرســال  إلــى 
ضمن الوحدات األممية �ساعدة 
استتباب  على  اإلفريقية  البلدان 
األمــن واالســتــقــرار، على غــرار 
إرساء عملية  في  ا�حوري  دوره 

السالم في مالي.
ــام،  ــم ــق هـــذا االهــت ــ وقـــد راف
حضور ميداني للعاهل ا�غربي، 
الــســادس،  محمد  ا�ــلــك  جــاللــة 
�ختلف  مــواكــبــتــه  خـــالل  مـــن 
الــقــارة،  فــي  الهامة  ا�ناسبات 
تجميع  على  جاللته  حرص  كما 
تحت  الكبير  اإلفــريــقــي  البيت 
جنوب-  والتكامل  التعاون  لواء 
وحكمته  بذكائه  مؤكدا  جنوب، 
السمراء  القارة  بأن  هللا،  نصره 
كبيرة  ــة  عــائــل هـــي  ا�ــعــطــاء، 
والعرق  التاريخ  بينها  يجمع 

والجغرافية.
ــف  ــل وقـــــــد صــــاحــــب مــخــت
ا�لكية  والـــجـــوالت  ــارات  ــزيـ الـ
الــنــاجــحــة لــلــدول اإلفــريــقــيــة، 
ــى مــســتــوى  زخـــم حــقــيــقــي عــل
السياسية  ــات  ــعــالق ال تــعــزيــز 
ــة،  ــي ــاف ــق ــث ــة وال ــاديـ ــتـــصـ واالقـ
في  ا�برمة  االتفاقيات  جسدته 
االقتصادية  التنمية  مــجــاالت 
والتقنية واالجتماعية والثقافية 
محاربة  قبيل  مــن  والــبــشــريــة، 

ــة  ــي ــزراع ــر والــتــنــمــيــة ال ــق ــف ال
والتعليم  الــبــحــري  والــصــيــد 
والصحة والتكوين وتدبير ا�ياه 
والتدبير  اإلعــالم  وتكنولوجيا 
لهذه  ــان  والــبــنــكــي. وكـ ــي  ــال ا�
الزيارات ا�لكية اإلفريقية عميق 
االستثمارات  نمو  على  األثـــر 
التجارية  ا�بادالت  وزيادة حجم 
ــرب ومــخــتــلــف بــلــدان  ــغ ــ� ا� ب
القارة، وهو ما يؤكد نجاح رهان 
التعاون  على  ا�غربي  العاهل 

جنوب- جنوب.

وا�لموس  الفعال  الـــدور  إن 
في  ا�غرب  به  يقوم  صار  الــذي 
جنوب  جنوب-  التعاون  تعزيز 
والصحراء  الساحل  دول  بــ� 
أجمع  للعالم  يؤكد  بالتحديد، 
بأن ا�ملكة ا�غربية تتمتع اليوم 
مجموعة  داخل  متميزة  بمكانة 
على  تقوم  إقليمية  اقتصادية 
انخراط ا�غرب في دور تاريخي 

يسير بدول إفريقيا نحو تكوين 
مجموعة قوية  من أجل مجابهة 

ا�خاطر ا�شتركة.
إن ا�غرب كان وسيظل، منارة 
تسترشد بها األمم طريق التقدم 
واالزدهار ا�ؤسس� فوق ركيزة 
الفضل  وكل  واالطمئنان  األمان 
العظيم  ا�لكي  للنظام  يــعــود 
يضمن  أمان  صمام  يعتبر  الذي 
وتطورها  استقرارها  للمملكة 
حــضــارات  ألكــبــر  ومضاهاتها 
العصر على كافة األصعدة ألننا 
عندما نتحدث عن تقدم وازدهار 
شعب، فال يمكن تحقيقهما بعيدا 
عن استقرار وأمان هذا الشعب.

بما  ا�غربي  للشعب  فهنيئا 
أفاء  وما  نعم،  من  به  هللا  حباه 
هللا به عليه من خيرات تضاعفت 
ونزلت عليها بركة الكريم العظيم 
بفضل تفاني ملكه الشهم العادل 
ــح شــعــبــه،  ــصــال ــي خـــدمـــة م فـ
وسعيه ا�تواصل لتحقيق أعظم 
قياسية  ظـــروف  فــي  ا�ــنــجــزات 
ــزمــن،  ال عــمــر  مــن  تحتسب  ال 
ــزاه  ــ ــصــا حــفــظــه هللا وج حــري
تفاصيل  أدق  تتبع  على  خيرا، 
تنفيذ ا�شاريع، وساهرا بعينيه 
مواعيد  تقريب  على  الكريمت� 
ا�نجزات  وأعــظــم  أجمل  ــة  رؤي
على أرض الواقع الوردي لشعبه 

الوفي.
أم  ا�لكي هي  النظام  نعمة  إن 
شعب  هللا  بها  أكرم  التي  النعم 
أرض  على  بها  وأنعم  ا�ــغــرب، 
دول  عدة  صــارت  حتى  ا�غرب، 
رحاب  في  سابقا  رفلت  عربية 
شعب  تغبط  ا�لكية،  األنظمة 
وراحــة  استقراره  على  ا�غرب 
باله، ولنا على ذلك أمثلة كثيرة 
فقدت  ــي شــعــوب  ف ومــلــمــوســة 
الهناء واالزدهار، وفقدت عشرات 
األلوف من أبنائها عندما تسللت 
ب�  وحرمتها  ظالمية  ــادي  أيـ
أنظمتها  مــن  وضحاها  عشية 
بفضلها  كــانــت  الــتــي  ا�لكية 
الرفاهية  فــي  لألمثال  مضربا 
واالزدهــــــار واألمـــــان، وكــانــت 
وتضامن  تواصل  حياة  تعيش 
كافة  فقدت  شعوب  واطمئنان.. 
واســتــقــرارهــا  تقدمها  معاني 
أيادي  تطاولت  عندما  وأمانها 

الغدر على أنظمتها ا�لكية.
كافة  واجـــب  فمن  ــذا،  هـ لكل 
على  التهاني  تقديم  الشعوب 
للشعب  الــعــمــر  ســنــوات  ــدار  مـ
ا�غربي على النعمة التي خصه 
بها الكريم الحكيم، أال وهي نعمة 
نظامه ا�لكي الخالد وعلى حكمة 
عاهله ا�نصور بلله، جاللة ا�لك 
من  جعل  الــذي  السادس  محمد 
ا�غرب واحة رخاء وتطور وأمن 

وأمان.
ا�لك  جاللة  تعالى  هللا  نصر 
ازدهار  ضامن  السادس،  محمد 
مفاخر  مفخرة  وجاعله  ا�غرب 

القارة اإلفريقية.

بقلم: رمزي صوفيا
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الصحفي رمزي صوفيا َّـ أحد لقاءاته مع 
اِّـلك محمد السادس عندما كان وليا للعهد

العدد:  1026الخميس  09 ماي 182019

صارت عدة دول عربية 
رفلت سابقا في رحاب 
األنظمة الملكية، تغبط 

شعب المغرب على نظامه 
الملكي، وعلى استقراره 
وراحة باله، ولنا على ذلك 
أمثلة كثيرة وملموسة 

في شعوب فقدت الهناء 
واالزدهار، وفقدت عشرات 

األلوف من أبنائها عندما 
تسللت أيادي ظالمية، 
وحرمتها بين عشية 

وضحاها من أنظمتها 
الملكية التي كانت بفضلها 
مضربا لألمثال في الرفاهية 

واالزدهار واألمان

إن الدور الفعال 
والملموس الذي صار 
يقوم به المغرب في 
تعزيز التعاون جنوب- 
جنوب بين دول الساحل 
والصحراء بالتحديد، 

يؤكد للعالم أجمع بأن 
المملكة المغربية تتمتع 

اليوم بمكانة متميزة 
داخل مجموعة اقتصادية 
إقليمية تقوم على انخراط 
المغرب في دور تاريخي 
يسير بدول إفريقيا نحو 
تكوين مجموعة قوية  

من أجل مجابهة المخاطر 
المشتركة
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الجمعة الحادية عشر، هي مناسبة 
حول  العميقة  النقاشات  فيها  برزت 
القانونية والسياسية �رحلة  الحلول 
بدأت  إذ   ،2019 فبراير   22 انطالق 
الحراك؟  ما مصير  مثل  أسئلة  تطرح 

وما هي نتائج 11 أسبوعا مضت؟
الجمعة  مناسبة  ــي  ف ونــتــنــاول 

الحادية عشر الجوانب التالية:
الدينية،  ا�واعيد  تداهمه  البلد   (1
وخاصة صوم رمضان، وموسم الحج 
الذي استغلته وزارة الشؤون الدينية 
واألوقاف ا�نتمية إلى حكومة بدوي، 
ا�صنف  يوسف،  بومهدي  والــوزيــر 
�حمد  (خلفا  الجديدة  الــوجــوه  من 
وكان  الدولة،  بدين  ا�كلفة  عيسى) 
مكلفا  بدوي،  في حكومة  تعيينه  قبل 
دول  وأئــمــة  علماء  رابــطــة  برئاسة 
الساحل، التي تتنافس على السيطرة 
والجزائر،  ا�ــغــرب  حكومتا  عليها 
الدينية  السياسة  بــ�  وبــا�ــقــارنــة 
ا�غربية والجزائرية، يالحظ أن وزارة 
أحمد التوفيق با�غرب تسمى }وزارة 
في  هي  بينما   ،zاإلسالمية الشؤون 
 ،zالدينية الشؤون  }وزارة  الجزائر 
دون تحديد نوع الدين، وقد تعرضت 
األولى  للجمهورية  الدينية  السياسة 
عن  صــادرة  النتقادات  الجزائر،  في 
الــحــراك، منها رفــض األئــمــة إلمــالء 
ومحاولة  الدينية،  للخطب  الــوزارة 
واألئــمــة  للعلماء  مــجــالــس  ــشــاء  إن
منتخبة ومستقلة عن رؤوس السلطة، 
ما يجعل األئمة والفقهاء في الجزائر 
في  مهما  عنصرا  يشكلون  الحراكية، 
الدينية  الحراك ويتجاوزون األحزاب 

الذيلية لسياسة دين الدولة.
وتم تركيز استقطاب الفقراء بتوزيع 
بعض اإلعانات بمناسبة شهر رمضان، 

كما تفعل أجهزة الحكم في ا�غرب.

2) السماح لـ 18 حزبا جديدا بعقد 
مؤتمراتها التأسيسية: فهذه الخطوة 
االحــتــكــار  تكسير  نــحــو  إيــجــابــيــة 
الحزبي الذي يعاني منه في الجزائر 
كل من يريد تأسيس حزب سياسي أو 
نقابة عمالية جديدة، ونقلت الصحافة 
تفيد  ــي  ــت ال ــات  ــي اإلحــصــائ بــعــض 
جمعية  خمسمائة  من  أكثر  بتأسيس 
على  يدل  ما  وقت،  أسرع  في  جديدة 
أن الحراك حقق تقدما نسبيا في رفع 
األحــزاب  تأسيس  على  الحكم  قيود 
ــع هو  ــم مــا وقـ ــ والــجــمــعــيــات، وأه
للصحافي�،  مستقلة  جمعية  إنشاء 
اليوم  ذكرى   ،2019 ماي   3 بمناسبة 
الجمعية  وتهدف  للصحافة،  العا�ي 
مجلس  احتواء  سياسة  تفكيك  إلــى 

الصحافة.
العسكري�  بعض  متابعة   (3
ولم  قضائيا،  ا�تقاعدين  ــوالة  والـ
ا�تقاعدين،  غير  مــن  أحــد  يتابع 
سابقا  الجزائري  األمن  مدير  إحالة 
وابنه  الهامل  الغني  عبد  الجنرال 
على ا�حكمة بتهم الفساد، وقد ع� 
الهبيري  مصطفى  الكولونيل  مكانه 
طرف  من  عزله  ثم  للشرطة،  كرئيس 
بوتفليقة وتعي� عبد القادر بوهدبة 
مكانه، وهو أول شرطي مهني يخلف 
العسكر على مديرية األمن الجزائري 
الــتــي تــوارثــهــا الــعــســكــريــون منذ 

إنشائها.
ا�غرب  في  يع�  لم  ا�قابل،  وفي 
الشرطة  رأس  على  العسكريون 
وقتل  العنيكري  الجنرال  عزل  بعد 
ب�  والــصــراع  الدليمي،  الجنرال 
في  الــشــرطــة  ــادة  ــي ق ــي  ف العسكر 
ا�دير  اغتيال  في  بارزا  بدأ  الجزائر 
السابق الكولونيل علي تونسي، في 

مكتبه (2010-2-25).

العسكر  تــدخــل  هــنــا  ننسى  وال 
الــحــراك،  مرحلة  فــي  السياسة،  فــي 
مدير  طرطاق،  الجنرال  توقيف  عرف 
ا�خابرات العسكرية، وكانت محاولة 
سحب العسكر من السياسة قد طرحت 
عن  الحكم  جهاز  تراجع  بعد  ظاهريا 
كان  الــذي  الوحيد  الحاكم  الــحــزب 
يسمح بانخراط العسكري�، وصدور 
قانون األحزاب بعد استقالة الشاذلي 

بنجديد من رئاسة الدولة.
مجلس  ــابــعــات  مــت تــحــريــك   (4
ا�غرب  فــي  يشبه  الــذي  ا�حاسبة، 
ا�جلس األعلى للحسابات، لكن ملفات 
نتائج  تعرف  لم  الحسابات  محاكم 
ملموسة في مرحلة الحراك حتى اآلن.
لتنحية  عمالية  معركة  ظهرت   (5
االتحاد  رئاسة  عن  السعيدي  سيدي 
 (UGTA) الجزائري�  للعمال  العام 
التخلص  ا�غرب  عمال  يستطع  ولم 
ــرؤســاء مــدى الحياة  مــن قــيــادات ال
الصديق،  بــن  ا�حجوب  ــوي،  ــ (األم

موخاريق...).
تعتبره  الدستور  من  الخروج   (6
أركان العسكر خروجا عن سيطرتها، 
ــي جوهر  ه والــعــســكــرة  ــرة  ــدســت ال
ــي الــجــزائــر،  الــســيــاســة الــكــبــيــرة ف
توافقي  سياسي  حل  في  والــدخــول 
التي  البديلة  الكبرى  السياسة  هو 
يرددها الكثيرون من منظري الحراك، 
تــرويــج مصطلح  يــحــاولــون  ــذيــن  ال
ذاكرين   ،zالتوافقية }الشخصيات 
مــولــود،  (حــمــروش  بعض األســمــاء 
اإلبراهيمي،  الطالب  زروال،  المــ� 
ويسمونها  بيتور...)،  بن  بوشاشي، 
وجــوه  لكنها  توافقية،  شخصيات 
ــي فترة  قــديــمــة، تــولــت ا�ــنــاصــب ف

الجمهورية األولى.
الجزائر  فــي  السياسي  والــعــرف 

الجيش:  حكم  هو   ،1962 سنة  منذ 
(بومديان، زروال، خالد نزار، بنجديد، 
العماري ...)، وعندما حاولت الجزائر 
انتخابات  وإجــراء  مدني  حكم  بداية 
حرة، ظهر حزب }zFIS كقوة سياسية 
الذي  الوحيد  للحزب  منافسة  مدنية، 
يسيره العسكر ويحكمون باسمه، فتم 

منعه واالنقالب عليه.
ا�ــســلــســل  أن  ــد  ــأك ــت ي ــدأ  ــ ب  (7
بطيء،  ــه  ألن مستحيل،  االنتخابي 
يعتبره  الذي  بالدستور  مرتبط  وهو 
بالوجوه  ومرتبطا  ميتا  ــحــراك  ال
القديمة التي تحاسب ماليا، ومطالبة 
يعني  بنصالح  رحــيــل  بــالــرحــيــل.. 
الجيش  ــان  ــ وأرك الــدســتــور..  ــوت  م
لكنها  بالدستور،  ظاهريا  تتمسك 
تؤيد استمرار الحراك، وهنا تناقض 
وتطبيق  الحراك  مطالب  تأييد  ب� 

الدستور.
بها  يقصد  الوطنية  الــوحــدة   (8
الــجــيــش ومنظري  ــان  ــ أرك لــغــة  فــي 
ــذيــن  ــوق ال ــق ــب، طــمــس ح ــري ــع ــت ال
التعذيب  وأحيانا  للسجن،  تعرضوا 
والقبائلي�،  ا�زابي�،  من  والقتل 
هؤالء  ومــن  والشاوية،  والــطــوارق، 
كثير من السجناء وا�نفي�، وعائالت 
كرماح،  الشاب  (قتل  هؤالء  ضحايا 
الدكتور  وسجن  لــونــاس،  ومعتوب 
الفساد  ومحاربة  ــن....).  ــدي ال فخر 
األموال  رد  فقط  يشمل  ال  السياسي 
العمومية للشعب، وإنما يشمل أيضا 

ضحايا القتل والتعذيب والسجون.
وختاما، يالحظ بمنهج ا�قارنة، أن 
تجربة الحكم في الجزائر فيها كثير 
من النقل عن فرنسا، والنقل ا�تبادل 
بينهما، وهو ما يجعل حراك الجزائر 
والسلبية،  اإليجابية  جوانبه  فــي 

سيتعرض لظاهرة النقل.
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ال  وا�تصوفة،  التصوف  انتقاد  إن 
الخالية  الدرجة  إلى  يصل  أن  ينبغي 
حق  تــراعــي  ومناقشة  خلق  كــل  مــن 
}فضائح  لــكــتــاب  والـــقـــارئ  الــغــيــر، 
الصوفيةz لعبد الرحمان عبد الخالق، 
الذي يقول في كتيبه: ((ومن ا�فارقات 
ممن  ا�تصوف�  بعض  أن  العجيبة، 
نسبوا أنفسهم إلى الطريقة الرفاعية، 
شريط  بتسجيل  فقاموا  والــقــادريــة، 
فــيــديــو ألحــد احــتــفــاالتــهــم الــفــاجــرة 
يسمونه  ــا  م وإظــهــار  الــكــويــت  ــي  ف
تضمن  وقد  الشيطانية،   zبـ}كراماتهم
هذا الشريط الرقص على ألحان بعض 
مثل  فإطالق  ا�تداولة...))،  األغاني 
التصوف،  علم  على  األوصـــاف  هــذه 
ذكر  صميم  من  يذكر  ما  مع  يتنافى 
هللا  صلى  نبيه  ورســالــة  هللا  توحيد 
عليه وسلم، ومن هنا يجب أن نفرق في 
الذين  ا�ومن�  عند  التصوف  تعريف 
آداب  تقتضيه  بما  ا�نحى  هذا  تبنوا 
كتاب  فيها  يقرأ  جلسات  في  اللياقة 
هللا وتذكر فيها أسماؤه والصالة على 

أنبيائه.
الكتاب  من  منبثق  علم  فالتصوف 
ما  إال  ــزاع،  ن أو  خــالف  دون  والسنة 
ا�تربص�  بعض  يظهره  أو  يضمره 
لم يدرسوا  لكونهم  من دعاوى باطلة، 
تكفل  ــذي  ــ ال ــي  ــالمـ اإلسـ ــصــوف  ــت ال
يقول  الحقيقيون،  الشيوخ  بتبليغه 
الشيح أحمد بن مصطفى العلوي في 

تعريفه:
وإن أردت نسبة للعارف�
فألريك الطريقة بعد ح�

ذكر التصوف يحسن للتنبيه
أذكره ختاما للرغبة فيه

فعلم القوم يؤخذ من التنزيل
والعارفون بالحقيقة قليل.

(التصوف)،  العلم  هــذا  عــرف  لقد 
كتابه:  في  عزام  الوهاب  عبد  الدكتور 
}التصوف وفريد الدين العطارz يقول: 
ــصــوف لــيــس مــذهــبــا مــحــدود  ــت ((ال
األخــرى،  كا�ذاهب  وا�قاصد  ا�عالم 
بل هو، على تشابه مقاصده ونزعاته 
ووسائله، يختلف باختالف ا�تصوف� 
على قدر مبلغهم من العلم، وأحوالهم، 
كبير،  نصيب  فيه  للوجدان  كــان  إذ 
واضح))  أثر  فيه  النفسية  واألحوال 
اإلسالمي  فالتصوف   ..(7 (صفحة 
هو  عــزام،  الوهاب  عبد  الدكتور  عند 
((اإلسالم دين عمل وكدح وجهاد، يأمر 
إسراف  دون  الحياة  هذه  في  بالتمتع 
عن  اإلســـالم  نهى  ــد  وق ــدوان،  ــ ع وال 
الدين  في  الغلو  من  وحذر  الرهبانية، 
وا�بالغة في العبادة)) (صفحة 14)، 
تجلب  ا�رب� ساعة  الشيوخ  فصحبة 
ومصاحبة  ا�ناعة،  وتكسب  الطاعة 
ا�كلوم،  وتشفي  الهموم  تبعد  الشيخ 
يتلى  بــمــا  نــافــع  بلسم  ومجالسته 
األفكار،  توقظ  التي  األذكــار  نافع  من 
((ياأيها  تعالى:  قول هللا  ذلك  ويؤكد 
مع  وكــونــوا  هللا  اتقوا  آمنوا  الذين 
هم  الصادقون،  وهؤالء  الصادق�))، 
كتب  من  لهم  بما  التربية  في  نماذج 
تفيد قارئها بما تحمله من أسرار في 
األذكار، ومن أولئك الشيخ الشعراني 
والشيخ   ،zا�ـــيـــزان{ كــتــاب  مــؤلــف 
والشيخ  االسكندري،  هللا  عطاء  ابــن 
كتابه  في  الغزالي  واإلمــام  ا�رسي، 
أسمى  وتكون   ،zالدين علوم  }إحياء 
قراءة  متصوف:  لكل  ا�لزمة  األذكــار 
الكريم وأحاديث سيدنا محمد  القرآن 

صلى هللا عليه وسلم.
يتبع 

 الحسين الدراجي
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غريزي  شعور  الوطني،  اإلحساس 
ويظل  اإلنــســان  مــع  يولد  ووجــدانــي 
يحن  فهو  حياته،  آخر  إلى  يصاحبه 
ورأى  فيه  ولد  الذي  للمكان  ويشتاق 
أعالي  في  عشة  كــان  ولــو  فيه  النور 
بيئته،  ابن  اإلنسان  أن  وبما  الجبال، 
فبينه وب� مسقط رأسه، توجد روابط 
الذي  ا�كان  ذلك  إلى  تشده  وجاذبية 
حب  ــاء  ج هنا  مــن  فــيــه،  حياته  ــدأ  ب
كما  اإليمان  من  الوطن  وحب  الوطن، 
كان  ا�غربي  والشعب  مــعــروف،  هو 
الوطني طيلة  وعاءا صلبا لإلحساس 
ــد حــاول  ــغــرب، وق مــراحــل تــاريــخ ا�
أن  الوسائل  بكل  الفرنسي  االستعمار 
التي  الوطني  اإلحساس  شعلة  يطفئ 
أحسوا  كلما  ا�ــغــاربــة  تحرك  كانت 

بخطر يهدد وحدتهم أو بالدهم.
فـــأول تــجــلــيــات هـــذا اإلحــســاس، 
ظهرت يوم أصدر االستعمار الفرنسي 
الذي  البربري،  الظهير   1930 سنة 
من  السكان  تفريق  إلــى  يهدف  كــان 
أصل عربي عن األمازيغ، حيث تجمهر 
ا�غاربة داخل ا�ساجد لقراءة اللطيف 
يا  ((للهم  الخالد:  شعارهم  وترديد 
به  تجري  فيما  بنا  الطف   /// لطيف 
وب�  بيننا  تفرق  وال   /// ا�قادير 
ظهرت  هنا  ومن  البرابر))،  إخواننا 
وطنية  أحــــزاب  تــأســيــس  ضــــرورة 
فكانت  االستعمار،  مخططات  �حاربة 
سنة  بــفــاس  الوطنية  الكتلة  نــشــأة 
1935، نذكر من ب� مؤسسيها الزعيم 
ا�ــرحــوم عـــالل الــفــاســي والــقــيــادي 
وهذا  الوزاني،  بلحسن  الغيور محمد 
انشقت  حيث  طويال  يعمر  لم  الكيان 
حزب  اثن�:  حزب�  إلى  الكتلة  هذه 
االســتــقــالل بــزعــامــة ا�ــرحــوم عــالل 

واالستقالل  الشورى  وحزب  الفاسي 
برئاسة محمد بلحسن الوزاني.

إليها  لجأ  التي  الوسائل  ب�  من 
الـــقـــادة الــوطــنــيــون األولـــــون، ربــط 
ا�جاهد  ا�رحوم  األمة  بملك  االتصال 
نصيحة  أول  فكانت  الخامس،  محمد 
لــقــادة  العظيم  ا�ــلــك  هـــذا  أســداهــا 
ــي تــأســيــس ا�ــــدارس،  األحـــــزاب، ه
�حاربة  وسيلة  أنجع  هم  العلم  ألن 
أجيال  تكوين  خــالل  من  االستعمار، 
للتخلف  حدا  تجعل  متعلمة،  واعية، 
لبسط  ا�ــســتــعــمــر  اســتــغــلــه  الــــذي 
شرعت  وهكذا  ا�غرب،  على  سيطرته 
ا�ؤسسات  بناء  في   الوطنية  الحركة 
لحلو  الكريم  عبد  كمدرسة  التعليمية، 
ــدرســة محمد  الــبــيــضــاء، وم ــدار  ــال ب
النهضة  ومدرسة  بالرباط،  الخامس 
بوجدة  الكريم  القرآن  ومدرسة  بسال، 
أخذ  وقد  العروبة،  مدرسة  جانب  إلى 
ا�جال،  هــذا  في  يتنافسان  الحزبان 
وشبابا  أطرا  أنجبت  الحركية  وهذه 
انخرطوا في صفوف الحركة الوطنية، 
التعليمية  الــحــركــة  هــذه  وتــيــســرت 
أريحية ا�يسورين من األهالي  بفضل 
بمنازلهم  يــتــبــرعــون  ــوا  ــان ك ــن  ــذي ال
مدرسة  مثل  ــدارس،  مـ ــى  إل لتتحول 
وهبها  التي  بوجدة  الكريم  الــقــرآن 
الغيور  الوطني  ا�ــرحــوم  وحبسها 
محمد بوغالم، وكان لي شرف الدراسة 
التي  الــعــروبــة  مــدرســة  وكــذلــك  بها، 
وهبها أحد ا�حسن� الوجدي� لحزب 
ا�علوم  ومــن  الــشــورى واالســتــقــالل، 
عن  تتابع  كانت  االستعمار  عيون  أن 
فلم  ا�باركة،  الحركة  هذه  تطور  قرب 
ينج جميع من كان يعمل في إطار هذا 
والتعذيب  االعتقال  من  الحر  التعليم 

أن  إال  والنفي،  والسجن  وا�حاكمة 
قامت  التي  القمع واالضطهاد  حمالت 
تزد  لم  االستعمارية،  السلطات  بها 
لالنخراط  وتحمسا  حبا  إال  ا�غاربة 

في صفوف األحزاب الوطنية.
يومئذ  الوطنيون  القادة  يكن  ولم 
أو  ــاه  جـ أو  المــتــيــازات  يــطــمــحــون 
جزءا  يخصصون  كانوا  بل  مناصب، 
و�ا  الحزب،  لدعم  أموالهم  من  كبيرا 
محرر  ألقاه  الذي  طنجة  خطاب  جاء 
األمة، ا�رحوم محمد الخامس بطنجة 
1947، شكل شحنة قوية للهمم،  سنة 
حيث سارع كل ا�غاربة إلى االنضمام 
لصفوف األحزاب الوطنية، فال السجن 
التي  ا�ؤامرات  جميع  وال  النفي،  وال 
كانت  الفرنسية،  السلطات  بها  قامت 
أفــكــار ومــبــادئ  انــتــشــار  تــؤثــر على 

الحركة الوطنية.
وبعد الزيارة التي قام بها ا�رحوم 
إلتــارة  فرنسا،  إلــى  الخامس  محمد 
أن  إلــى  الفرنسية  الحكومة  انتباه 
الحماية،  نظام  يتحمل  يعد  لم  ا�غرب 
تتدخل  كــانــت  الــعــامــة  اإلقــامــة  ألن 
جعل  مما  ــبــالد،  ال ملك  قـــرارات  فــي 
معها  تعامله  يعلق  ا�لكي  القصر 
هذا  أدى  الوطنية،  للسيادة  احتراما 
واإلقامة  ا�لكي  القصر  ب�  التصادم 
جعل  إلى  با�غرب،  الفرنسية  العامة 
تنحية  في  تفكر  الفرنسية  السلطات 
طيب  الخامس  محمد  ا�جاهد  ا�لك 
وأحكمت  لــذلــك  فخططت  ــراه،  ثـ هللا 
ا�ؤامرة بإقدامها على تجييش القياد 
اإلمضاء  على  وإكراههم  والباشوات 
تطالب  عــريــضــة  عــلــى  وا�ــصــادقــة 
باإلطاحة با�لك الهمام ا�رحوم محمد 
الخامس، والكل يعلم أن تلك ا�ؤامرة 

نفي  إلى  أفضت  الخرقاء،  السياسية 
أن  وبعد  وحدتها،  وضامن  األمة  رمز 
عاش الشعب ا�غربي في مرحلة ذهول 
أقدم  التي  النكراء  الفعلة  هــذه  أمــام 
عليها االستعمار الفرنسي، بدأ الحس 
الشعب  وعقول  قلوب  يحرك  الوطني 
قوي  بــإيــمــان  يستعد  أصــبــح  الـــذي 
بكل  االستعمارية  السلطات  �واجهة 
ا�سلحة،  ا�قاومة  ومنها  الوسائل، 
غمار  الوطنية  األحــزاب  خاضت  وقد 
ــذه ا�ــعــركــة بــكــل شــجــاعــة، حيث  هـ
قدمت عشرات الشهداء من ا�قاوم�، 
ومحمد  هللا  عبد  بن  عالل  منهم  نذكر 
الزرقطوني وغيرهم من األبطال الذين 
الــذي  ا�غربي  للشباب  ــدوة  ق كــانــوا 
التي  ا�باركة،  ا�عركة  هذه  في  شارك 
الخامس  محمد  ا�لك  برجوع  انتهت 
إلى وطنه وعرشه وبزوغ فجر الحرية 

واالستقالل.
وقد كان للخطاب الذي ألقاه ا�جاهد 
تظاهرة  أمام  الخامس  محمد  الكبير 
مليونية من شرفة القصر ا�لكي، تأثير 
قوي في نفوس ا�واطن�، وهكذا بدأ 
على  باالعتماد  الجديد  ا�غرب  بناء 
السياسي�  القادة  وقــدرات  كفاءات 
في  للمساهمة  جميعا  هبوا  الــذيــن 
الحديث،  ا�غرب  دولــة  أســس  إرســاء 
لتحرير  مرير  بكفاح  قاموا  أن  بعد 
مصداقا  االستعمار،  قبضة  من  البالد 

لقول الشاعر:
ولي وطن آليت أال أبيعه

وأال أرى غيري له الدهر مالكا
وحبب أوطان الرجال إليهم

مآرب قضاه الشباب هنالكا.
يتبع

  بقلم: أحمد الدغرني 
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الثقافية  أنشطتها  ــار  إطـ فــي 
من  وبــدعــم  اإلشعاعية،  والفنية 
ا�جلس الجماعي �راكش وبشراكة 
مع  وبتعاون  النخيل،  مقاطعة  مع 
التربية  لــوزارة  اإلقليمية  ا�ديرية 
والتعليم  األطــر  وتكوين  الوطنية 
وا�ديرية  العلمي،  والبحث  العالي 
جهة  الثقافة  لــــوزارة  الجهوية 
 zأريحا{ ومؤسسة  أسفي،  مراكش 
 ،zوجمعية }بركا إدمان zو}السابلة
 ،zنظمت جمعية }أصيل للموسيقى
للدورة  الختامي  الحفل  فعاليات 
 ،zا�ــدارس }كــورال  األولى �هرجان 
ا�نصرم،  أبريل  شهر  نهاية  وذلك 

.zبقاعة العروض مؤسسة }أريحا
تتويجا  أتــى  ــذي  ال الحفل  هــذا 
التي  االنتقاء،  عمليات  من  ألشهر 
 ،zأشرفت عليها }أصيل للموسيقى
ــن مـــهـــارات صغيرة  ــي بــحــث ع ف

با�ؤسسات التعليمية، شكل تتويجا 
ا�شاركة،  الصوتية  للمجموعات 
تكوينات  مـــن  ــادت  ــف ــت اس ــي  ــت ال
 ،zــل }أصــي فــرقــة  عليها  ــت  أشــرف

اإليقاعي  الضبط  باألساس  وهمت 
دقة  واحترام  النغمي  واالنسجام 
اللحن، وتوظيف تقنيات موسيقية 

وتعبيرية، والتوازن... إلخ. 

واالتــصــال  الثقافة  ــر  وزيـ قــال 
الثقافية  ا�قاهي  أن  األعرج،  محمد 
إلرث  امـــتـــدادا  تشكل  ا�ــغــربــيــة، 
ــل، منذ  ــل وجــمــي حــضــاري أصــي
بنت  لسكينة  ــي  ــ األدب الــصــالــون 
الحس�، مرورا بالصالونات األدبية 
بنت  لـــوالدة  األندلسية  ا�غربية 
القالعي،  بنت  ونزهون  ا�ستكفي 
خصوصا  السلطانية،  وبا�جالس 
العلوية،  ــة  ــدول ال مرحلة  فــي 
األدبية  بالصالونات  وانتهاء 
ا�غربية مع بداية القرن ا�اضي، 
حفل  خالل  له  كلمة  في  مضيفا 
الثامن  الوطني  ا�لتقى  افتتاح 
الجمعة  يوم  الثقافية،  للمقاهي 
ا�اضي بقاعة ّباحنيني بالرباط، 
الوزاني،  عنه حسن  نيابة  ألقاها 
أن  وا�خطوطات،  الكتاب  مدير 

منطلقات  شكلت  ا�نتديات  هــذه 
وإنتاج  التحديث،  أفكار  إلشاعة 
قيم االنفتاح، على غرار الصالونات 
القرن  مطلع  منذ  الغربية  األدبية 

ومطلع  فرنسا،  في  عشر  السابع 
أمريكا،  فــي  عشر  التاسع  الــقــرن 
األنــوار  لقيم  مشتال  كانت  حيث 

والحداثة والتقدم.
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ídÉ°üæH ¬«≤ØdÉH
صالح،  بن  الفقيه  مدينة  تستضيف 
ماي   11 ا�قبل  السبت  يــوم  من  بداية 
الجاري، وعلى مدى شهر كامل، فعاليات 
الــــدورة الــثــالــثــة لــرمــضــانــيــات الــنــون 
والفنون، تحت شعار: }الفن في رمضان: 

.zإيقاع روحاني وإبداع ثقافي
الفنية  الــتــظــاهــرة  ــذه  هـ وســتــكــون 
والثقافية ا�تنوعة، التي تنظمها جمعية 

ــون فـــرقـــة مــســرح  ــ ــ ــنـ ــ ــ الـ
والــــفــــنــــون، 
مع  بــشــراكــة 
الـــجـــمـــعـــيـــة 
اإلقــلــيــمــيــة 
ــؤون  ــ ــش ــ ــل ــ ل
الـــثـــقـــافـــيـــة 
واالجتماعية 
لرياضية  وا
بــالــفــقــيــه 
بــنــصــالــح، 
شهر  طيلة 
ــان  ــضــ ــ رم
ــارك،  ــ ــب ــ ا�
يومي  كل 
ســـــبـــــت 

ــالة الــتــراويــح  وأحــــد، بــعــد صـ
للفرجة  مفتوحا  فضاء  الحرية،  بساحة 

لفائدة الجمهور وساكنة ا�دينة.
ببرمجة  الـــــدورة،  ــذه  هـ وستتميز 
مجموعة من األنشطة الثقافية والفكرية 
رائدة  مسرحية  فرق  بمشاركة  والفنية، 
ومتخصصة في مسرح الشارع ولقاءات 
الكتاب  أبــرز  يحييها  وزجلية  شعرية، 
ومسابقات  ووطنيا،  محليا  وا�بدع�، 
عن  فــضــال  عــائــلــيــة،  ترفيهية  ثقافية 
غنائية  �جموعات  طربية  سمرية  ليالي 
محترفة، كما يتضمن برنامج االحتفالية، 
أمسيات فنية الكتشاف ا�واهب ا�حلية، 
ألفالم  الهادف، وعروض  الفن  في مجال 
الجمهور  مع  مناقشتها  مع  سينمائية، 

وأنشطة أخرى خاصة بمسرح الطفل.

 AÉ°†«ÑdÉH ∞jQÉ©ŸG ™«HQ

انطلقت يوم الخميس 
موالي  بمركب  ا�اضي، 
ــة،  ــك ــب ــخــري يـــوســـف ب
فني  لـــقـــاء  ــات  ــي ــال ــع ف
نظمته  والـــذي  وبيئي، 
احتفاال  األزهر  مؤسسة 
للماء،  العا�ي  باليوم 
}الحفاظ  شــعــار:  تحت 
على مياه بالدي من أجل 

.zمستقبل أوالدي
اللقاء  هــذا  ــدرج  ــ وان
ترشيد  بأهمية  الخاص 
اســـتـــهـــالك ا�ــــــاء، في 
الثقافية  األنشطة  إطــار 
ــي دأبـــت  ــت ــفــنــيــة ال وال
تنظيمها  على  ا�ؤسسة 
محيطها  على  انفتاحا 
سنة،  كــل  الــخــارجــي، 
بأهمية  منها  وإيــمــانــا 

البيئة التي تشكل حجر 
الـــزاويـــة فـــي الــحــيــاة 
بعناصرها الثالثة: ا�اء 
والهواء والتربة، والدور 
التربوي والفني لصيانة 

هذه ا�ادة الحيوية.
وعــرف الــلــقــاء، الــذي 
ا�تتبعون  استحسنه 
كبرى  أهمية  مــن  لــه  �ــا 
بأهمية  التحسيس  في 
تقديم  ــاء،  ــ ا�ـ صــيــانــة 
مــلــحــمــة فــنــيــة مــؤثــرة 
 zنشف ــواد  }ال بعنوان: 
خــــاصــــة بــمــســتــوى 
الـــخـــامـــس ابـــتـــدائـــي، 
 zwater cycle{ ورقصة
ــا بــإتــقــان تــالمــذة  ــ أداه
ــادس  ــســ ــ ــي وال ــانـ ــثـ الـ
ــي، فــضــال عن  ــدائـ ــتـ ابـ

خاصة  جميلة  أغــنــيــة 
ــخــامــس  ــوى ال ــســت ــم ب
أخرى  وكلمات  ابتدائي، 
مجدت نقطة ا�اء ودعت 
الحفاظ  ضــــرورة  إلـــى 
الحياة،  أجل  من  عليها 
تنظيم  اللقاء،  شهد  كما 
مفتوح،  فــنــي  مــعــرض 
ــد مــن  ــديـ ــعـ ــن الـ ــضــم ت
ا�ــعــروضــات واألشــكــال 
ــي أبــدعــهــا  ــت الــفــنــيــة ال
والتي  ا�ؤسسة،  تالمذة 
الطبيعة  لــروح  تنتصر 
وســـحـــرهـــا األخـــــــاذ، 
بكل  التلوث  ومــحــاربــة 
أنـــواعـــه، واالســتــهــالك 
والحفاظ  للماء،  ا�فرط 
ــيــه وعـــلـــى الــبــيــئــة  عــل

السليمة.

(1907-1790) »Hô¨ŸG Üƒæ÷ÉH á«°SÉ«°ùdG äÉcôë∏d á«îjQÉàdG ∫ƒ°UC’G
النجيم،  بن  الحسن  الباحث  الطالب  ناقش 
ا�سجل بسلك دكتوراه التاريخ الجهوي للجنوب 
ا�ــغــربــي، أطــروحــتــه فــي مــوضــوع: }األصـــول 
التاريخية للحركات السياسية بالجنوب ا�غربي 
z(1907-1790)، وذلك يوم السبت 2019/5/4 
والعلوم  اآلداب  بكلية  اإلنــســانــيــات  بفضاء 
بأكادير،  زهر  ابن  لجامعة  التابعة  اإلنسانية 
بحضور مجموعة من أساتذة الجامعة، وأطرها 
من  ومجموعة  التخصصات  مختلف  من  طالب 

ا�هتم�. 
وبميزة  الدكتوراه  بشهادة  تتويجه  تم  وقد 
من  تحمله  بما  األطروحة،  أن  إذ  جــدا،  مشرف 

شك  ال  ومعطيات،  ووثــائــق  ومعلومات  أفكار 
التاريخي  للمشهد  نوعية  إضافة  ستكون  أنها 
مجموعة  عن  اللثام  إماطة  طريق  عن  ا�غربي، 
السياسية  بالحركات  ا�رتبطة  الحقائق  من 
وهو  ا�ذكورة،  الحقبة  خالل  ا�غربي  بالجنوب 
نهج  نفس  فــي  اســتــمــرارا  اعــتــبــاره  يمكن  مــا 
مختبرات البحث ا�رتبطة بالتاريخ بكلية اآلداب 
بأكادير، التي يشرف عليها دكاترة أكفاء، والتي 
الوثائق  من  مجموعة  أغــوار  سبر  على  تعمل 
واألرشيفات الوطنية والفرنسية (نانط نموذجا) 
أو اإلفريقية، في إطار سيرورة إعادة بناء حقيقة 

مجموعة من األحداث والوقائع التاريخية.

ــاطــعــة  تـــنـــظـــم مــق
ــدار  ــالـ ــف بـ ــاريـ ــعـ ا�ـ
مهرجان  الــبــيــضــاء، 
ربــيــع ا�ــعــاريــف في 
بالتزامن   ،21 دورتــه 
مـــع شــهــر رمــضــان 
ستشهد  إذ  الــكــريــم، 
في  تنوعا  فعالياته 
ب�  ا�قدمة  األنشطة 
والرياضية،  الثقافية 
مسابقات  إلى  إضافة 
في حفظ القرآن الكريم 
نهاية  ــى  إلـ تستمر 

شهر ماي الجاري.
ــذه  وســـتـــعـــرف هـ
الــــــــدورة، مــشــاركــة 
ــة بـــيـــان  ــ ــربـ ــ ــطـ ــ ا�ـ
ــة  ــق بــالــعــيــاشــي رف
}فــــــرصــــــة وجــــــدة 
فـــيـــزيـــونz لــلــطــرب 

وا�وسيقى  الغرناطي 
وكلت  إذ  الــعــربــيــة، 
إدارة األعمال واإلدارة 
طارق  للفنان  الفنية 

الرعد.
ــون  ــكـ ــيـ كــــمــــا سـ
موعد  على  الجمهور 
ــع لــيــلــة الـــطـــرب  ــ م
ــوم 12  الــغــرنــاطــي، ي
ــب ثــريــا  ــرك ــم ــاي ب ــ م

ــاط، ووصـــالت  ــســق ال
وتواشي  صنائع  من 
النوبات  من  ومقاطع 
وقصائد،  الغرناطية 
تقديم  إلـــى  إضـــافـــة 
للموسيقى  ــرض  ــ ع
بطريقة  الــغــرنــاطــيــة 
على  تحافظ  عصرية 
ــع الــغــرنــاطــي  ــطــاب ال

األصيل.



فئة  قامت  الجارية،  الدراسية  السنة  خالل 
ذلك  ورغــم  متتالية،  بإضرابات  األساتذة  من 
العديد  عن  وتراجعت  كثيرا  ــوزارة  ال تنازلت 
إال  مطالبهم،  لبعض  واستجابت  قراراتها  من 
تلك الفئة مازالت  أن  األمر، هو  الغريب في  أن 
القوان�  وتغيير  الدولة  على مواجهة  مصرة 
الــقــانــون،  فــوق  نفسها  ظــانــة  ــا،  هــواه على 
التالميذ  مالي�  تلك  مواجهتها  في  واتخذت 

كرهائن.
التالميذ  مصلحة  تهمها  ال  الفئة  هــذه  إن 
ــا يــهــمــهــا تــحــقــيــق كل  ــيء بـــقـــدر مـ ــ ــي ش فـ
مطالبها التعجيزية، ولألسف، فقد مرت السنة 
مرور الكرام وضاعت حقوق ا�الي�، وا�ضحك 
على  قدرتهم  عن  يتكلمون  أنهم  هو  ا�بكي، 
سابع  من  الدراسية وهذا  الحصص  تعويض 

ا�ستحيالت. 
الذين  العمومي  التعليم  في  التالميذ  وأغلب 
هذه  ستبقى  األســاتــذة،  هــؤالء  عليهم  فــرض 
ألنهم  أذهانهم،  في  راسخة  الدراسية  السنة 
فيها شيئا واستفادوا خاللها من  يكتسبوا  لم 
عطل طويلة األمد، ولألسف، فعوض أن تحميهم 
من  ا�تغيب�  وتواجه  معهم  الــوزارة وتــقــف 
الجلوس معهم في  األساتذة بكل حزم، فضلت 

حوار ال يجدي نفعا. 
فلو استجابت الدولة لكل مطالبهم، فإن ذلك 
األسلوب  نفس  نهج  إلى  كثيرة  فئات  سيدفع 
شخصية،  مطالب  تحقيق  أجل  من  الالوطني 

وآنذاك ستصبح هيبة الدولة في خبر كان.
إن هيبة الدولة خط أحمر ال ينبغي تجاوزه، 
كان  لذلك  ستنهار،  فالدولة  الهيبة  فقدت  وإذا 
على ا�سؤول� عدم التضحية بمصلحة مالي� 
التالميذ من أجل مصالح شخصية �جموعة من 
األساتذة، ألن هناك اآلالف من ا�غاربة ينتظرون 
لم  لتعويض من  الدولة  فقط إشارة واحدة من 
يرد االلتحاق بعمله، وهم على استعداد للقيام 
لذلك  وجــه،  أحسن  على  الوطني  بــالــواجــب 
يجب إنهاء هذا السيناريو الالوطني.. فمن لم 
يترك  الجهوي،  العمل  وشروط  ظروف  تعجبه 

منصبه �ن يحلم بذلك.

ــ� 15  ــن ــي مــســاء يـــوم اإلث ف
حريق  ــع  ــدل ان  ،2019 ــل  ــري أب
 ،zباري دو  }نوتردام  بكاتدرائية 
بباريس،  ــردام  ــوت ن كنيسة  أو 
بصرح  شــب  الحريق  أن  وبما 
لدى  أهميته  له  وتاريخي  ديني 
أنها  اعتبار  على  الفرنسي�، 
الثاني عشر  القرن�  شيدت ب� 
خمسة  وتشهد  عشر،  والــرابــع 
قداديس كل يوم وسبعة في أيام 
13 مليون  اآلحاد ويزورها نحو 
سائح كل عام، وهي مدرجة على 
سنة  منذ  العا�ي  التراث  الئحة 
إلى  الحريق  أدى  حيث   ،1991
األوسط  الكاتدرائية  برج  انهيار 
93 مــتــرا،  ــوه  يــبــلــغ عــل ــذي  ــ ال
الحزينة  التعليقات  ســارعــت 
تحترق،  كنيسة  مشهد  عــلــى 
مهما كانت األسباب وا�سببات، 
ــارة الــعــجــوز، ومن  ــق مــن كــل ال
الرئيس  عبر  وقد  البلدان،  أغلب 
امتعاضه  عن  ماكرون  الفرنسي 
ــادث، بـــإلـــغـــاء مــنــاظــرة  ــحـ ــلـ لـ
أجل  من  مقررة  كانت  تلفزيونية 
الصفراء،  السترات  احتجاجات 
ا�ساء  هــذا  حزين  ــا  }أن قــائــال: 
لرؤية جزء منا يحترقz، لتتوالى 
من  ا�نددة  التعليقات  ذلك  بعد 
هيئات  ــاء  ورؤســ دول  رؤســـاء 
ا�ستشارة  غرار  على  وبلديات، 
ميركل، وصادق  أنجيال  األ�انية 
الباكستاني  لندن  عمدة  خــان، 
تأثره  عــن  عبر  ــذي  الـ األصـــل، 
عبر  تغريدة  في  قائال  با�شهد 
مــؤ�ــة(...)  }مشاهد   :zتــويــتــر{
 ،zاليوم باريس  مع  حزينة  لندن 
العامة  ا�ديرة  أزوالي،  وأودري 
للتربية  ا�تحدة  ــم  األم �نظمة 
(يونسكو)،  والثقافة  والعلوم 
إلى  ا�نظمة  }وقوف  أكدت  التي 
وترميم  لحماية  فرنسا  جانب 
 ،zهذا التراث الذي ال يقدر بثمن

وال ننسى الرئيس األمريكي..

العرب  يبخل  لم  ومن جهتهم، 
الفرنسي�   zــم ــه }إخــوان عــلــى 
بــرســائــل الــتــنــديــد بــالــحــادث، 
ــغ الــتــأثــر  ــال والــتــعــبــيــر عـــن ب
تحترق،  كــاتــدرائــيــة  �ــشــاهــدة 
ا�ــواســاة  تعليقات  وانــهــالــت 
آالمهم،  الفرنسي�  ومشاطرة 

والتضامن معهم في محنتهم.
إلى هنا، تبدو األمور طبيعية 
ــد، مــهــمــا كانت  ــ فــال أح ــدا،  ــ ج
أي  يصيب  أن  يــريــد  ديــانــتــه، 
الغير  لكن  دينية،  مكروه منشأة 
هو  مــفــهــوم،  والــغــيــر  طبيعي، 
حرق  حيال  الصمت  أطبق  �اذا 
في  ا�ساجد  من  العديد  وقصف 
تضع  لم  التي  السورية  الحرب 

أوزارها بعد؟
الدائرة  الحرب  أن  علمنا  فإذا 
يقرب من  ما  دمرت  الشام  ببالد 
}الجزيرة.  حسب  مسجد،  ألف 
 ،2015 لها سنة  تقرير  في   zنت
السورية  الشبكة  قالت  بينما 
من  أكثر  أن  اإلنــســان،  لحقوق 
لتدمير  تعرضت  مسجدا   1450

مختلف  فـــي  ــي  جــزئ أو  كــلــي 
القصف  بسبب  أنحاء سوريا، 
التدمير  طال  كما  واالشتباكات، 
الــتــراث  معالم  أهــم  مــن  ــددا  عـ
أمية  بني  (مسجد  اإلســالمــي، 
في حلب وا�سجد العمري الذي 
الخطاب  بن  عمر  الخليفة  بناه 
رضـــي هللا عــنــه وغــيــرهــمــا من 
ــي عمق  ــة ف ــضــارب ا�ــســاجــد ال
بيانات  ــت  أدان الــتــاريــخ)، وقــد 
على  االعتداء  متفرقة  وبالغات 
تضامن  دون  لكن  هللا،  بــيــوت 
حقيقي وفعلي كما جرى ويجري 
باريس،  لكاتدرائية  بالنسبة 
ولحد اآلن، لم يتم ترميم ا�ساجد 
أن  دون  إصالحها،  أو  ا�ــدمــرة 
ا�ساجد  من  كبيرا  عددا  ننسى 
التي استهدفت بأعمال تخريبية 
مختلف  عبر  متفرقة  مناطق  في 
في  كانت  أكثرها  العالم،  بقاع 
العراق  مساجد  وحــال  أ�انيا، 
ما  وتدمير  تخريب  عن  يحكي 
خالل  مسجد  مائتي  عــن  يزيد 
ــتــي طالت  ال ــحــرب  ال ــوات  ســن

الرافدين،  بالد  محافظات  معظم 
حسب ما نشرته جريدة }القدس 
عن  نقال   2014 سنة   zالعربي
الرصد  فــي  متخصصة  شبكة 
أن  ويمكن  بالعراق،  اإلعــالمــي 
ــا لــحــق بــبــيــوت هللا  نــتــصــور م
خـــالل هـــذه الــخــمــس ســنــوات، 
واآلثار  ا�تاحف  ننسى  أن  دون 
مساجد  من  وغيرها  اإلسالمية، 
تطحن  التي  اإلسالمية  البلدان 
فيها كل شيء، كل  الحرب  رحى 
أجل  من  مادي  تضامن  وال  هذا 
إعادة الحياة لبيوت هللا في هذه 
يكون  حقيقي  تضامن  البقاع، 
}بيت  غرار  على  صندوق  بفتح 
التبرعات  يجمع   ،zالقدس مال 
ــن جــمــيــع الـــــدول الــعــربــيــة  مـ
واإلسالمية، دون الحاجة للدول 
الديانة،  اليهودية  وال  ا�سيحية 
البترول،  ثروات  أن  يعلم  والكل 
بسيط  جزء  ا�ثال،  سبيل  على 
ا�ساجد  آالف  لبناء  يكفي  منها 
على  الحفاظ  أجــل  من  سنويا، 

الهوية والحضارة اإلسالمية.

بعض  ســمــعــت  يـــــوم،  ذات 
الجرائد  عن  يتحدثون  األصدقاء 
والصحف، فقال أحدهم: أنا أنتظر 
جريدتي  ــرأ  ألق خميس  يــوم  كــل 
 ،zالصحفي }األســبــوع  ا�فضلة 
بأخبار  تأتينا  صحيفة  إنــهــا 
مــهــمــة، ســيــاســيــة، اقــتــصــاديــة، 
مع  ورياضية،  فنية  اجتماعية، 

تحليل في ا�ستوى.
الجريدة  ذلك، فهذه  زيادة على 
ــدوم  ــي ــى رأســـهـــا ق ــل يـــوجـــد ع
مصطفى  مـــوالي  الــصــحــفــيــ�، 
والكاتب  الصحفي  فهذا  العلوي، 
التقدير  كل  القراء  له  يكن  الــذي 
حياته  طــوال  تسلح  واإلعــجــاب، 
ثوب  وارتـــدى  القوية،  ــاإلرادة  بـ
ــة  ــي ــتــحــدي والــشــجــاعــة األدب ال
والــجــرأة واإلصــــرار والــكــفــاءة 
عــرش  عــلــى  ليتربع  والــصــبــر، 
الصحافة  ــة،  ــجــالل ال صــاحــبــة 
يعتبر  فهو  ذلك،  ا�غربية، وألجل 

مفخرة كبيرة للوطن.
قيل  وإن   ،zــوع ــبـ }األسـ مــديــر 
مع  حقه  نوفيه  فلن  الكثير،  فيه 
فهو  لــبــالده،  الكثير  أعطى  أنــه 
عالية  ثقافة  ذو  مقتدر  صحافي 
رحلته  في  يواكب  كبيرة،  وحنكة 

ــل حـــدث ويــتــســابــق عــلــى كل  ك
مشواره  بداية  منذ  وذلك  جديد، 

في عالم الصحافة.
صحافي  }مذكرات  كتابيه  بعد 
الثاني  وzالحسن   zملوك وثالثة 
إقباال  لقيا  اللذين   zا�ظلوم ا�لك 

طرف  مــن  كبيرا 
وا�ثقف�  القراء 
واألســـــــاتـــــــذة 
والــصــحــافــيــ�، 
أصـــدر األســتــاذ 
مصطفى  موالي 
كتابا  العلوي، 
يــقــل  ال  آخـــــر 
وأهمية  قيمة 
ــن،  عــن اآلخــري
}الــصــخــيــرات 
ا�ـــــــجـــــــزرة 

 ،zالسياسية
تعززت  الذي 

ا�كتبات  ــه  ب
ونال  ا�غربية، 

ا�طالعة  عشاق  إعجاب 
وا�تعطش� للمعرفة.

إنه مرجع قيم، ألفه الصحافي 
الفرصة  بذلك  لنا  ليتيح  ا�قتدر، 
ا�ؤلف  هــذا  يتعبر  إذ  للقراءة، 
كبرى  أهمية  ذا  تاريخيا  مرجعا 
لكل من يريد االطالع على تاريخ 
ا�غرب خالل فترة من فترات حكم 

ا�رحوم الحسن الثاني، فالغرض 
من هذا الكتاب كما صرح الكاتب 
التاريخ  }مــراجــعــة  هــو  نفسه، 
السياسي للحسن الثاني وطريقة 

.zحكمه
من خالل قراءتنا لهذا الكتاب، 
واكـــب  ا�ـــؤلـــف  أن  نـــرى 
كــمــحــقــق 
وكصحفي، 
مـــســـيـــرة 
ا�غرب  ملك 
أن  ــذ  ــ ــنـ ــ مـ
ــا  ــي ــان ول ــ كـ
لــلــعــهــد إلــى 
أن تربع على 
أسالفه  عرش 
منذ  ا�نعم� 

40 سنة.
تـــــــطـــــــرق 
بكثير  الكاتب 
التفاصيل  مــن 
ا�ـــهـــمـــة إلـــى 
شتى،  مواضيع 
ذكر من خاللها كبار 
ا�غاربة  السياسي�، 
والصحافي�  واألجــانــب،  منهم 
كما  العهد،  ذلــك  فــي  ا�رموق� 
أنه ذكر أحداثا لم تنشر من قبل، 
وبيانات  فــريــدة،  بصور  معززة 
ضد  ــرات  ــؤامـ ا�ـ حـــول  مفصلة 

الصراعات  وخبايا  البالد،  عاهل 
محيطه،  في  تجري  كانت  التي 
ــي فتح  ــردد الــكــاتــب ف ــت ولـــم ي
ا�لفات القديمة ليخبر القراء عن 
تخفى  التي  األحــداث  جزئيات 

عن الكثير منهم.
األجــيــال،  كــل  ستظل  ــذلــك،  ل
مدينة لهذا الكاتب ا�قتدر، على 
يبذلها  الــتــي  ا�ــجــهــودات  كــل 
والنشر  والبحث  التأليف  في 
ــه صــحــافــي ذو  ــالم، ألنـ ــ ــ واإلع
يتميز  وكــاتــب  شــامــلــة،  ثقافة 
ومؤلفاته  كتبه  ممتع،  بأسلوب 
إعالمية  قيمة  لــهــا  ومــقــاالتــه 
ا�عرفة  لطالب  مرجعا  أصبحت 

والباحث� ا�تطلع�.
مصطفى  مـــــوالي  ــبــر  يــعــت
الــعــلــوي، رجــل الــتــحــدي، على 
خالل  الكثير  عانى  أنه  اعتبار 
وفطنته  ذكائه  فبفضل  مساره، 
ومجهوداته  القوية  وعزيمته 
الصعاب،  كل  تحدى  الجبارة، 
ليصبح نابغة وواحدا من أكبر 
فهو  لذلك،  العام،  الــرأي  صناع 
وتقدير  واحترام  بحب  يحظى 
وقرائه  أكثرهم،  وما  أصدقائه 
وعـــددهـــم ال يــحــصــى، الــذيــن 
كل  جــريــدتــه  عــلــى  يتهافتون 
}الحقيقة  عن  باحث�  أسبوع 

.zالضائعة
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 نجيبة بزاد بناني 

هللا يحفظ من الجورة الخايبا
ومن األضرار اللي تجي منها

يتمناو يشوفونا ديما ساكن� فخربة
سقوفها رايبا ال ما ال ضو فيها

ماكرهوش نعيشوا مأزم� وحياتنا معذبة
لكن بفضل هللا ما عمرهم يفرحوا بها

فكرنا كاع نبنيوا حيط بال بويبة
باش الخرافات اللي يطلقوها ما نسمعوها
عيينا ما نبخروا ا�حيط بالحرمل والشبة

ونقطروا الورد والزهر ونرشوه بها
مع األسف ما قر فيهم ال عطف ال محبة

وجميع مبادراتنا.. الريح اللي جا يديها 
ما جينا نسهلوا فعمل تسييم العتبة

حتى نطالقوا في نشر الدعايات التافهة 
في كل مرة تلقاهم مختارع� كذبة

وبنيتنا الصادقة يجيب هللا من يمحيها
شحال وجهنا ليهم من سالم فخطبة 

وفتحنا ليهم قلبنا من كل جهة
وحرام إيال تذوقوا ذوك لكليمات العذبة

وحاولوا على األقل يحللوها ويستلغاو ليها
جورتهم من األول باينا عوجا وعايبا

منهار كتاب لينا وسكننا جنبها
يمكن لهاذ األيام ا�رة الصعبة

تدوز وتعوضنا أخرى ابيض لونها
تكون سفيفة حاشيتها مطروزة مذهبة
ما ملطخ حتى شي اوسخ باين ثوبها 
ذاك الوقت عاد نمتنوا معاهم الصحبة

ونشيدوا طريق معبدة وعلى الصح نركزوها
أما إيال بقاو ديما طالع� للعكبة

فذنوبهم هما اللي غادي يتحاسبوا عليها.

 أحمد محمد العرابي   

التوفيق جميلة حلبي  عتيق 
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اِّـسجد األموي بسوريا الذي بني سنة 715 ومئذنته مدرجة ضمن الئحة 
الرتاث العاِّـي لليونسكو، بعدما طاله التخريب بفعل الحرب..

طرف  مــن  كبيرا 

واألســـــــاتـــــــذة 
والــصــحــافــيــ�، 
أصـــدر األســتــاذ 
مصطفى  موالي 
كتابا  العلوي، 
يــقــل  ال  آخـــــر 
وأهمية  قيمة 
ــن،  عــن اآلخــري
الــصــخــيــرات 
ا�ـــــــجـــــــزرة 

تعززت  الذي 
ا�كتبات  ــه  ب

ونال  ا�غربية، 
ا�طالعة  عشاق  إعجاب 

واكـــب  ا�ـــؤلـــف  أن  نـــرى 

ذكر من خاللها كبار 



ــارع  ــشــ ــ ــو ال ــانـ ــنـ عـــــاد فـ
تقديم  ــى  إل بالدارالبيضاء 
ساحات  من  بعدد  عروضهم 
يوم  وذلـــك  البيضاء،  ــدار  الـ
ما  إطــار  في  األخير،  السبت 
}فــري  مهرجان  عليه  أطــلــق 

.zفن
وكان نشاط فناني الشارع، 
قد توقف في الشهور ا�اضية 
هذا  أبرز نشطاء  اعتقال  بعد 

بـــدر معتز  الــفــنــانــ�  ــن،  ــف ال
لينتهي  ــاوي،  أشــت وا�ــهــدي 
سراحهما  ــإطــالق  ب ــجــدل  ال
وعقد اجتماع مع عامل عمالة 
مقاطعات الدار البيضاء أنفا، 
وذلك إليجاد الصيغة ا�الئمة 
مزوالة  من  الفنان�  لتمكن 
بالساحات  الفني  نشاطهم 
العام  في احترام تام للفضاء 

وضوابطه.

اثني  نحو  أخــي  فهذه   ..))
ننتظر  ونــحــن  يــومــا  عــشــر 
معه  لنتوجه  البابور(1)  ورود 
لــلــصــويــرة لــقــضــاء الــغــرض 
وهــذه  ءامـــ�،  بخير  هللا  كمل 
بطغات  مــفــتــونــة  ــي  ــواح ــن ال
قبيلة عبدة على عاملهم السيد 
تفرق  أمرهم  أن  إال  عيسى(2)، 
التفاقم  بسبب  تبدد  ورأيــهــم 
ــع بــه طــغــاتــهــم في  ــذي وقـ ــ ال
(جملة  الجمعة  يــوم  واقــعــة 
عليهم  وأتباعه  واضحة)،  غير 
الفجر  طلوع  في  عظيمة  مبلة 
البعض  بدسيسة  البلد  قــرب 
واستمر  شملهم،  فتفرق  منهم 
الــقــتــال إلـــى الــلــيــل وضــاعــت 
ال  كثيرة  الفريق�  من  أنفاس 
الحقيقي،  عددها  �عرفة  سبيل 
وصحب  مواضع  منهم  وحرق 
كثيرة  مــســاجــ�  مــعــه  منهم 
فاألمر  إلخ،  وأموال من ماشية 
لـله وال حول وال قوة إال باللـه، 
هدن هللا روعــة اإلســالم، وأما 
أحوال ءاسفي فهادنة ساكنة... 
بن  ا�سمى  الفتنة  رايــس  فإن 
اليوم  ناقصة)  (كلمة  الطا... 
ــك تــفــرق رعــي  ــذل ا�ـــذكـــور، وب

في  يهيمون  والزالـــوا  الفساد 
راج�  وعطشا  جوعا  األرض 
من ا�ولى سبحانه الهداية لنا 
ولهم وااللتمام للصواب في كل 
ودمتم  النبي...  بجاه  األحوال 
ا�حبة  وعــلــى  هللا  حــفــظ  ــي  ف
ــالم. فــي 7 صــفــر عــام  ــسـ والـ
1313 - الزبير السكيرج)).هـ.

الرسالة  هــذه  اشتريت  �ــا 
سنة 1982، قرأتها على صهري 
ا�رحوم الحاج امبارك لياقات، 

فالحظت قسمات وجهه تغيرت 
ألنــه  عليها،  غضبته  معلنة 
آسفي،  أسر  أعرق  ومن  عبدي 
}عاود  لي:  وقال  تنهد بحسرة 
وأعدت   ،zعبدة؟ على  قال  آش 
عبارة  على  فرد  الفقرة،  قــراءة 
مرتفع:  بصوت   zعبدة }طغاة 
}الطاغي هو اللي كتب لبرا، أما 
عيسى  والقايد  سيادو،  عبدة 
وعــذب  الفتنة  عمل  اللي  هــو 
محنهمz... وحكى  أو  عباد هللا 

لــي عــن جــده الــحــاج علي بن 
الشيخ الذي درس مع األمير(3) 
الــخــاص  كــاتــبــه  عينه  الـــذي 
لجمال خطه قبل بيعته وبعدها 
ذلك،  بعد  اكتشفت  لسنوات... 
كانت  التي  االنتفاضة  هذه  أن 
سبب هروب جزء من أوالد زيد 
عليها  أطلق  ــارهــم،  دي خــارج 
}عام الهربةz، وأجمل ثمراتها، 
الغيائية  حـــويـــّدة  الــشــيــخــة 
التي   zبـــ}خــربــوشــة ا�ــعــروفــة 
أبدعت قصائد (عيوط) تحمس 
ليال  زيــد  أوالد  مقاتلي  بها 
استراحتهم، وتحرضهم  ساعة 
على متابعة الحرب ضد القايد.
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قالت الفنانة دنيا باطمة، التي شقت 
ظهورها  بفضل  الشهرة  نحو  طريقها 
كانت  أنها   ،zأيدول }آراب  برنامج  في 
اكتشاف  برامج  كارهي  من  وستظل 
ا�واهب، حيث عبرت عن ذلك من خالل 
معلقة   zإنستغرام{ بموقع  حسابها 
في  ا�ديدي  علي  ا�غربي  هزيمة  على 
الغنائية  ا�واهب  مسابقات  برنامج 
من  وسأظل  }كنت   :zالجميل }الزمن 
ــهــواة الــتــي تكسر  كــارهــي بــرامــج ال
التي  ا�غربية  ا�ــواهــب  كــل  أجنحة 
ــزمــالء  ــي ال ــاق تــشــكــل خــطــرا عــلــى ب
 ،zالفنية الساحة  فــي  فنان�  وعلى 
وأضافت: }مع احترامي لكل األصوات 
الجميل،  الزمن  ببرنامج  وا�تسابق� 
ولد ا�غرب كان صوته فعال من الزمن 
من  الكلمة  تحمله  مــا  بكل  الجميل 
معنى وفي األخير حتى شهادة تقدير 
لم يشهد أحد بها، بل حاز على ا�رتبة 
الرابعة.. أين ا�صداقية في ا�وضوع 
وفكرة التصويت ليس لها أساس من 
كل  مع  تعاطف  فهناك  أصال،  الصحة 
متسابق أوضاع بلده متوترة.. هذا كل 

.zما في ا�وضوع

في  لها  حدث  ما  وتذكرت 
برنامج  مــن  األول  ا�ــوســم 
}لن  قائلة:   zــدول أيـ }آراب 

نفس  فــي  كنت  فقد  أستغرب، 
اللقب  ليس  لكن  قبل،  مــن  ا�ــوقــف 

أحد،  شهادة  وال  للنجاح،  معيارا 
واالجتهاد  والطموح  اإلرادة  بل 
يثبت  فنانا  منك  يجعل  ــذي  ال
وجوده في الساحة الفنية وفي 

.zكل زمان ومكان
إلى  رســالــة  دنيا  ووجــهــت 
}كنت  قائلة:  ا�ــديــدي  علي 
طعما الرتفاع نسبة مشاهدة 
البرنامج فقط، لكن لن يضيع 
ــي عــيــون وقــلــوب  قـــدرك ف
لبلدك  ا�غاربة، دمت فخرا 
فصوتك  ا�غرب،  ابــن  يا 
أكبر لقب، قد تابعت هذا 

البرنامج فقط من أجل 
سماع عربك وقدراتك 

ال  التي  الصوتية 
لها..  مثيل 

نتيجة غير 
.zعادلة
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واالتصال،  الثقافة  وزير  أشرف 
 02 الخميس  يــوم  األعـــرج،  محمد 
بمقر  العرض  بفضاء   ،2019 ماي 
قطاع االتصال، على افتتاح معرض 
}الصحافة  عنوان:  تحت  للصور 
أعدته  ــذي  ال  ،zبا�غرب النسائية 
باليوم  االحتفال  بمناسبة  الــوزارة 

العا�ي لحرية الصحافة.
ــذي يضم  ــرض، الـ ــع ــؤرخ ا� ــ وي
األولـــى  لــلــصــفــحــات  ــورة  ــ 18 ص
وجهوية  وطنية  ومجالت  لجرائد 
ا�غربية،  ــرأة  ــ ا� بقضايا  تعنى 
للمحطات  لوحة،   18 على  موزعة 
النوع  هذا  عرفها  التي  التاريخية 
منذ  ا�تخصصة  الــصــحــافــة  مــن 

وكذا  ــذا،  ه يومنا  إلــى  االستقالل 
واليـــزال،  عالجها  التي  للقضايا 
بالوضعية  النهوض  إلى  والرامية 
ــفــكــريــة واالعـــتـــبـــاريـــة لــلــمــرأة  ال
ا�عرض  قــدم  كما  ا�جتمع،  داخــل 
وا�هتم�،  والباحث�  للصحفي� 
فكرة عن التجارب النسائية ببالدنا، 
بحرية  النهوض  في  ساهمت  التي 
دورهــا  وعــن  والتعبير،  الصحافة 
من  ا�هنية،  با�مارسة  االرتقاء  في 
خالل تأسيس منابر إعالمية مهنية 
الوعي  مــدى  تعكس  ــة،  ومــســؤول
وا�ستوى  واالجتماعي  السياسي 
ا�غربية  ا�رأة  الذي حققته  الفكري 

خالل خمسة عقود.

أيام  بحرا  السفر  كان   (1)

السيبة رائجا ألن البر غير آمن.
السي  بن  عيسى  القايد   (2)
عمر العبدي، ازداد عام 1844، 
استمر في السلطة مدة تزيد عن 
ربع قرن (1914/1879)، نفي 
سنة  منفاه  في  وتوفي  سال  إلى 

.1924
مـــــوالي  األمـــــيـــــر   (3)
بـــويـــع سنة  الـــــذي  ــن  ــس ــح ال

1290هـ/1873م.

الدوحة  }مؤسسة  تواصل 
على  حضورها   zلــألفــالم
عبر  الدولي،  ا�ستوى 
مــشــاركــة الــعــديــد من 
دعمتها  التي  األفـــالم 
فــي أقــســام رئــيــســيــة في 
من  والسبع�  الثانية  ــدورة  ال
السينمائي   zكـــان{ مــهــرجــان 
 14 ب�  الذي سينعقد  الدولي، 

ماي الجاري و25 منه.
ويشارك فيلم مغربي من ب� 
ا�ؤسسة  دعمتها  أفالم  سبعة 
دورة  فــي  وتنافس  ستعرض 
 ،zهذا العام، في قسم }نظرة ما
 zآدم{ بفيلم  ــر  األم ويتعلق 
مريم  ا�غربية  للمخرجة 
الــتــوزانــي، والـــذي يــروي 
وأم  أرمــلــة  عبلة،  قصة 
ابنتها  أجل  من  تكافح 
العمر  مــن  الــبــالــغــة 
عشر سنوات، حيث 
تتبع حياة خالية 
ــادة  ــعـ ــسـ مــــن الـ
العمل،  إلى  الجئة 

مقابلة  بفرصة  تحظى  لكنها 
األبد، فيما  إلى  ستغير حياتها 
سيعرف ا�هرجان مشاركة فيلم 
 ،zبابيشا{ بعنوان  جــزائــري 
 z2019 }قــمــرة  مشاريع  أحــد 
منية  الــجــزائــريــة  للمخرجة 
مدور، فضال عن الفيلم الجديد 
الفلسطيني، إيليا  للمخرج 
 ،zسليمان }ال بد أن تكون الجنة
السعفة  منافسات  دخــل  الــذي 
الذهبية ا�رموقة إلى جانب 19 

مشترك  بتمويل  عا�يا،  فيلما 
 zلألفالم الدوحة  }مؤسسة  من 
ومساهمات من فرنسا وأ�انيا، 
وكندا وتركيا، وهو سيرة ذاتية 
مغادرة  فــي  سليمان  لتجربة 
فلسط� إليجاد وطن بديل، لكن 
الوعد بحياة جديدة يتحول إلى 
ورغم  ا�فارقات،  من  كوميديا 
باريس  من  بعيدا،  يسافر  أنه 
إلى نيويورك، هناك شيء يذكره 

بالوطن.

أعــــلــــن الـــالعـــب 
موعد  عــن  رونــالــدو 
الــذي  فندقه  افتتاح 
يعتبر من ب� الفنادق 
ا�غرب،  في  ا�صنفة 
مراكش  مدينة  وفــي 
نظرا  بــالــخــصــوص، 
والخدمات  �عماره 
بعد  سيقدمها  التي 
ــاح، حــيــث  ــ ــت ــ ــت ــ االف
ــة  ــن ــدوي ــي ت ــ ــال ف ــ قـ
ــه  ــر حــســاب ــبـ لــــه عـ
موقع  على  الــخــاص 
االجتماعي  التواصل 
}زيارة   :zإنستغرام{
 PESTANA �وقع 
CR، وافتتاح الفندق 
سيتم في أوائل سنة 

.z2020
والجدير بالذكر أن 

سبق  رونالدو،  كريستيانو 
له أن افتتح فندق�، أحدهما 
فونشال،  رأســه  مسقط  في 

كما  لشبونة،  فــي  واآلخـــر 
أنه يخطط الفتتاح مجموعة 
من الفنادق في كل من الدار 

البيضاء وأكادير.

الفرنسي  ا�عهد  ينظم  الــعــالــم،  على  انفتاحه  إطـــار  فــي 
بـ  الجاري،  ماي   14 إلى   9 من  ا�متدة  الفترة  خالل  للمغرب 
تظاهرة  إطــار  في  ا�قامة  الفنية  جوالته  مغربية،  مدينة   12
}ليالي رمضان2019z، التي تهدف إلى االنفتاح على موسيقى 

وإيقاعات العالم.
ويسلط ا�هرجان الرمضاني الضوء على }قيم كونية تتمثل 
في الحوار واالحترام والتسامح والتبادلz، حسب ما جاء في 
تستضيفه  الذي  للمهرجان  ا�نظمة  الجهة  عن  الصادر  البالغ 
مدينة الدار البيضاء، فضال عن عدد من ا�دن األخرى من شمال 

ا�غرب إلى جنوبه.
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ذكرت صحيفة }يو. إس. إي 
ا�مثل  أن  األمريكية،   zتوداي
روبــرت  الشهير  األمــريــكــي 
دي نيرو، النجم الحائز على 
ترامب  من  سخر  األوســكــار، 
أثناء حديثه عن فيلمه الجديد 
تقوم  ــذي  ال  ،zYesterday{
فكرته على عالم لم يسمع فيه 
الــروك  األشــخــاص عــن فرقة 

}البيتلزz أبدا.
ــرو  ــي ن دي  ــال  ــ ــ وق
إلحــدى  تصريح  فــي 
األمريكية  الــقــنــوات 
ــان  ــرجـ ــهـ خــــــالل مـ
}تريبيكاz السينمائي 

أن  }فكرة  الفيلم:  عن 
وهو  العالم  يستيقظ 

ــم يــســمــع  ــ ل
عــــــــــــــن 

لبيتلز  ا

 ،zللغاية حــزيــنــا  جعلتني 
}لكنها  قــائــال:  ــطــرد  واســت
آخر،  فيلم  عن  فكرة  أعطتني 
الــعــالــم  يستيقظ  أن  ــو  وهـ
ترامب  عــن  يسمع  لــم  وهــو 
ساخرا:  حديثه  وتابع   ،zأبدا
يجعلنا  فيلما  ذلك  }سيكون 

.zجميعا سعداء حقا
ولــيــســت هـــذه هـــي ا�ـــرة 
األولى التي ينتقد فيها دي 
ترامب  الرئيس  نيرو 
أن  له  إذ سبق  علنا، 
برنامج  فــي  وصــفــه 
}االســـــتـــــعـــــراض 
ا�ـــســـائـــيz، بــأنــه 
ورجــل  كليا  }فــاشــل 
يــعــرف  ال  ــات  ــصــاب ع
شـــــيـــــئـــــا عـــن 

.zالشرف
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لقد كانت عرصة الزرقطوني، أولى حدائق ألعاب األطفال العمومية في 
األطفال  بإيصال  لقاءاتهم  الذين يخفون  العشاق  ملتقى لصغار  ا�غرب، 
ا�كتوبة  الغرامية  الرسائل  ويتبادلون  فيتركونهم  األلعاب،  حديقة  إلى 
والشفاهية تحت أع� الحرس البلدي حتى ال يقع ما يخل بالحياء، وعند 
حلول الساعة الخامسة زواال، تسمع صفارات الحرس موذنة بالخروج، 
السوداء  أيديهم  ومناديل  األنيق  األزرق  بلباسهم  البلدية  منظفو  ليأتي 
الجلدية ومكنساتهم في تنظيم محكم من رئيسهم، وال تمر ساعة واحدة 
الياسم�  روائــح  وتنبعث  األشجار  سقي  ويبدأ  الحديقة  تنظف  حتى 
إلى  ا�دينة  إلى منازلهم، يخرج شباب  األطفال  واألزهــار، وبينما يدخل 
 zا�قهى الواقعة تحت دار بنجلون ا�شهورة، ويبدأ صوت }يا جارة الوادي
�حمد عبد الوهاب و}جفنه علم الغزلz و}باحب عيشة الحريةz، ويلبسون 
أجمل ا�البس ويجتمعون إما في ا�قهى أو قرب عمود كهربائي كان ب� 
ا�قهى وزنقة سيدي فاتح، وأذكر منهم ا�رحوم الطاهر بن مسعود، والده 
كان موظفا ساميا با�حافظة العقارية وعمه موظف سامي بإدارة الجمارك، 
وأبناء البوزن ومجيدو كالتي، وزروق وحميدو، اللذين كتب لي أن التقيت 
بهما كاتب� �حامي� مشهورين في الدار البيضاء، واألستاذ حزام ياس� 
الذي أصبح كاتبا عاما للعمالة، وأرسالن شكيب، شعلة الحي في الدراسة، 
كانوا يسمونه وكيال  الذي  ذ. أرسالن،  ابن كاتب الضبط ا�شهور  وهو 
والساهل  البشيري،  اإلله  وعبد  حزام،  وطه  خويلدي،  واألستاذ  للدولة، 
مصطفى، والدكتوران عزيز وعبدان، وقد كانت صدمتي كبيرة وأنا أفتش 
في الجناح 36 من مصلحة األمراض العقلية، بحكم اختصاص النيابة 
العامة، عندما وجدت الدكتور عبدان ضمن ا�رضى، فحاولت سؤاله عن 
عائلته، لكنه كان في حالة عدم اإلدراك، وأوصيت األطباء بمعاملته كطبيب 
بتواجد  الجناح،  بهذا  السارة  غير  ا�فاجآت  من  كثير  وزادتني  مريض، 
الطيور في نفس  قبالة درب  يقطن  الدكتور عبدان  زميلة، وكان  محامية 
الزنقة التي تسكن فيها عائلة سي أحمد البشيري، عضو اللجنة ا�ركزية 
لحزب االستقالل ومرشحه عدة مرات في انتخابات ا�دينة القديمة، وكنا 
وكان  االنتخابي،  وبرنامجه  لصوره  الحاملة  االنتخابات  أوراق  نجمع 
أخوه األصغر عبد اإلله ضمن ا�جموعة، والعالم الذي أصبح مديرا لبنك، 
في  األستاذ  وأخوه  قاضيا،  أصبح  الذي  الحق  عبد  العياسي  واألستاذ 
ثانوية ابن تومرت، ومجموعة من ا�ثقف� والكتاب والفنان�، أذكر منهم 
عبد الكريم الغطاس، واألستاذ الباتولي وأبناء ضبيبة، وكلهم وداديون 
حتى النخاع، كما كان هناك رجل يجلس على كرسي بباب صالون الحالقة 
الخمسينات)  (حوالي  عمره  نفس  في  أصدقائه  من  واحد  معه  ويجلس 
بجلباب أنيق طويل القامة ممشوق القوام تظهر عليه أثار نعمة فائتة، 
واحد  جلباب�:  يلبس  الخريف  وفي  جديدة،  دائما  ويلبس بلغة صفراء 
الفتة  بأناقة  فيلبس  الصيف،  في  أما  الصوفي،  الجلباب  تحت  خفيف 
جلبابا من }السوسديz، وتحته لباس تقليدي يسمى حرير الصناديق، 
الحالقة  مالك صالون  الكبار، وهو  البيضاء  الدار  تعبير خياطي  حسب 
رؤوسهم  ويحلقون  ا�دينة  أغنياء  جميع  يأتي  وإليه  الحي  في  الوحيد 
الشاي  من  وكؤوس  الوهاب،  عبد  محمد  موسيقى  إيقاع  على  ولحيهم 
تصنع في نفس الصالون، فالصالون لولد اجضاهيم، الذي كان متعصبا 
جدا لبيضاوة، بل أكثر من ذلك، كان يأمر عماله بأن ال يستقبل في صالونه 
صالونه  في  تجد  وكنت  ــ�،  ودادي ويكونوا  ا�دينة،  أوالد  بيضاوة  إال 
العبي الوداد البيضاوي ا�شهورين، حيث كنا نتهافت على رؤية العربي 
أحرضان، الزاهيد، اعسيلة، وياش� الحارس الدولي، إضافة إلى مسير 
الوداد آنذك، إسماعيل الخطابي، صاحب معمل نجارة، وابن عمه الحاج 
بوبكر اجضاهيم، والي األمن وا�قاوم ومسير الوداد السابق بسيجاره 
الكوبي ونخوة مشيته، وعبد الحق القدميري، مدرب الوداد والعب فريق 
نيس الفرنسي، وإخوانه العبي الوداد عبد الوهاب وعبد اللطيف، وكانوا 
وهم أعمام ابن خالتي عثمان الذي كان يطلعني على قصاصات األنباء 
الوطنية والدولية التي تتكلم عنهم، وبا�حجوب الذي شب هو اآلخر في 
مطعم  في  استثمر  رجوعه  وبعد  فرنسا،  إلى  وذهب  الزرقطوني  عرصة 
ا�يناء ا�شهور، كما كنا نحملق فيهم ونحن صغارا كظواهر غريبة عن 
ا�العب  في  شهرتهم  بفعل  السماء،  من  نزلوا  كأنهم  أو  األرضية  الكرة 
الرياضية البيضاوية والعا�ية وترديد أسمائهم في ا�ذياع وذكرهم من 
كان  الذي  الغربي،  اإلذاعة، مصطفى  أمواج  على  الرياضي  ا�علق  طرف 
التلفزة  بلعربي في  الطاهر  صوته وطريقة تعليقه ال يوازيها إال صوت 
}الفيتنامz ألننا كنا صغارا نحسبه ليس  في بدايتها، الذي كنا نسميه 
من جنسية مغربية، كما كنا نستمع ونرى بن ددوش وبناني وبديعة ريان 
وزوجها أحمد ريان ولطيفة القاضي والصديق معنينو، بأناقتهم في بداية 
التلفزة ا�غربية ولغتهم وطريقة إلقائهم شبيه� بممثل الفيلم الهوليودي 
ا�شهور }الهاربz، دافيد جونسون في دور الدكتور ريشارد كينبل، حيث 
التلفزة،  تنقل عن طريق مسلسالت  الحقيقية  األمريكية  الحضارة  كانت 
وغالبا ما كانت ا�ناقشات تقع إلى وقت متأخر من الليل حول ماذا سيقع، 
هل سوف تظهر حقيقة الدكتور البريء وكيف سيصلون إلى نهاية الفيلم 

وكأن األمر يتعلق بقصة حقيقية؟
وبالقرب من عبد هللا ولد اجضاهيم، حانوت بن علي السوسي ا�شهور، 
الحانوت  بروفو، وكان هذا  الكومندان  زنقة  أنيقة في  يملك وراقة  الذي 
بالكتب  خاصا  رواقــا  يفتح  أن  علي  بن  واستطاع  التجارة  في  مزدهرا 
السوسية وأصبح  لكنته  تغيرت  الذي  احماد،  ابنه  كبر  ا�درسية عندما 
فيما بعد تاجرا كبيرا، وفي الزنقة ا�حادية، تجد دار فريد القدميري، ابن 
الطاهرة ا�ستاري، وأخ فوزي بلهاشمي ا�حامي، وأخته سعاد التي تزوج 
والذي  كبير،  لحمر في عرس  الحاج  ولد  وفتوته،  الحي  أحد شباب  بها 
كان أحد أصهاره من مصدري الطماطم آنذاك بأوالد جرار، يركن سيارة 
وعالمات  وطربوشه  بلباسه  كان  والــذي  نوعها،  من  فريدة  مرسيديس 
الرخاء ا�ادي عليه آنذاك، يجتمع مع أحد مكتري جدتي، ّبامحماد، الذي 
كان مختصا في بيع الغاز السائل العادي، حيث لم تكن شركات البوطاغاز 
متواجدة وكانت ا�حروقات عبارة عن أفران يدوية ال يخلو منها سكن، كما 
كان مختصا في ذلك ا�حل التجاري الكبير ببيع }الفاخرz وعود التدفئة، 
وكان يجلس عنده وجهاء ا�دينة وقدماؤها، وتأتي شاحنة }موبيلz أو 

}طوطالz لتوزيع الغاز أمام أع� محتسي الشاي السوسي.
يتبع

شـــنـــت صـــحـــف جـــزائـــريـــة 
التواصل  مواقع  على  وناشطون 
إعالمية شرسة  االجتماعي، حربا 
سميرة  ا�غربية  الفنانة  على 
الديفا  نفي  عقب  وذلـــك  سعيد، 
سيجمعها  غنائي  مشروع  وجود 
الجزائري  ا�غني  مــع  مستقبال 

قادر الجابوني.
 zالــنــهــار{ صحيفة  واعــتــبــرت 
الجزائرية تصريحات الديفا بأنها 
 ،zإطالقا به  تسمع  ولم  تعرفه  }ال 
ــة كــبــيــرة لــفــنــان جــزائــري  ــان }إه
مشهور حاز على عدد من األلقاب، 
على  ا�شاهدة  نسب  أعلى  وحقق 

أن  موضحة   ،zعا�يا اليوتيوب 
صاروا  الجابوني  نجاح  }أعــداء 

.zكثيرين وفي تزايد
صحيفة  أفـــادت  جانبها،  مــن 
يحتاج  ال  }الجابوني  أن   zالــرأي{
قط لسميرة بنسعيد أو ألي فنانة 
إطاللة  يكفي  لتزكيته..  أخـــرى 
خاطفة على نسب مشاهدة أغانيه 
بلغها،  التي  النجومية  لنعرف 
لسميرة  األم  البالد  في  بخاصة 
ينافس  التي  (ا�ــغــرب)  بنسعيد 

.zفيها الجابوني كبار النجوم
وكان قادر الجابوني قد أشار في 
إلصدار  يستعد  أنه  سابق،  حوار 

ــمـــال  ــة مـــن األعـ ــوع ــجــم م
 zديو{ بينها  من  الغنائية، 
يجمعه مع سميرة سعيد، 

الديفا  نفته  ــا  م وهـــو 
وعلقت على ذلك قائلة: 
يكون  قد  لي..  علم  }ال 
ثقافي،  تخلف  لـــدي 
لم  أنني  الحقيقة  لكن 

أعتذر  قبل،  من  أسمعه 
بالفعل  ألنني  فعال،  له 
لم أسمع عنه من قبل. 
ألتقيه،  أن  أتــمــنــى 
معا،  نشتغل  وربما 

.zلم ال

 ΩƒéædG í°üæJ óHÉ©dG ÒÑY
 ¢VQC’G Ghó°T{ :áHQÉ¨ŸG

zºµJÉeÉjG GhôµØJh

 ó«©°S IÒª°S ≈∏Y ÉHôM ø°ûJ ájôFGõ÷G áaÉë°üdG

 ÓeÉc …ô©°T ¢üb ≈∏Y äQô°UCG{ :»Ñ«ÑM ≈ª∏°S áfÉæØdG
záeƒ∏¶ŸG á«Hô©dG ICGôŸG ™e ÉæeÉ°†J

 ‘ ºµ◊G óYƒe Oóëj »°ùfôØdG AÉ°†≤dG
ídÉŸG OÉLh Òµ°Sƒe á«°†b

 ÖÑ°S ∞°ûµj áeÓY ÖZGQ
á«°SÉ«°ùdG ácQÉ°ûŸG øY ¬ahõY

حدد القضاء الفرنسي موعد 11 يونيو ا�قبل، للحسم في قضية 
اتهام الفنان ا�غربي، سعيد موسكير، للكوميدي جاد ا�الح، بسرقة 

إحدى أغانيه قبل حوالي 4 سنوات.
ا�حكمة  فــإن  الفرنسية،  التقارير  بعض  كشفته  ما  وحسب 
الفرنسية استعانت ببعض الخبراء في ا�جال الفني للتحري في 
باستخالص  متمسكا  مــازال  موسكير  أن  إلى  مشيرة  ا�وضوع، 
حقوقه ا�ادية وا�عنوية من السرقة التي قال إنها }طالته من طرف 

.zالكوميدي جاد ا�الح
أغنية  إلى  يرجع  ا�غربي�،  الفنان�  خالف  فسبب  ولإلشارة، 
}ماما ماماz، حيث اتهم موسكير جاد بسرقة ألحان أغنيته التي 

التي  أغنيته  2005، واستغاللها في  طرحها في األسواق سنة 
.zأصدرها سنة 2014 واختار لها كعنوان }رقصة الفرح

عبير  الفنانة  انتقدت 
من  مجموعة  الــعــابــد، 
ــة،  ــارب ــغ ــجــوم ا� ــن ال
ونـــشـــرت مــنــشــورا 
عـــبـــر صــفــحــتــهــا 
عبر  ــة  ــي ــم ــرس ال
 ،zــرام ــغـ ــتـ ــسـ }إنـ
إشــــــــــــارت مــن 
ــى أن  ــ خـــاللـــه إل
يعتبر  الــنــجــاح، 
ــة  ــامـ خــــطــــوة هـ
لصاحبها،  تحسب 
إال أن التعجرف في 
ــت مــن األوقـــات  وق
غــيــر مــحــبــذ، ألن 
األضـــواء  تسليط 
بالنسبة  والشهرة 
مسألة  يبقى  لها، 
غـــيـــر مــضــمــونــة 
فـــي ظـــل األزمــــة 
هذا  يعرفها  التي 
وطالبت  ا�ــجــال، 
زمالءها بمراجعة 
معبرة  أنفسهم، 
عن ذلك بـ}الواحد 
ماشي عيب يكون 
وواصــل..  ناجح 
ولكن يشد لرض 

.zويتفكر يماتو

انتهى ا�خرج ا�غربي محمود فريطس، 
من تصوير فيلمه الجديد الذي اختار له 
عن فيلم  عبارة  وهو   ،zا�ــوءودة{ عنوان 
ا�ــرأة  معاناة  عن  يحكي  طويل  ــي  روائ
العربية، من بطولة ا�مثلة سلمى حبيبي، 
أنه  صحفي،  تصريح  فــي  قــالــت  الــتــي 
}رغم أن هذا العمل ضخم بكل ا�قاييس 
وتطلب منا مجهودات حتى على مستوى 
ما هو مالي، فإننا لم نحصل على الدعم 
ــي هــذا  ــا ف ــ ــةz، وعـــن دوره ــن أي جــه م
مرة  }أول  أضافت:  الفيلم السينمائي، 
ضاعف  مما  ا�طلقة،  البطولة  لي  تسند 
من ثقل ا�سؤولية ا�لقاة على عاتقي، إذ 
حقا،  أرهقني  مما  كبيرا،  مجهودا  بذلت 

هذا  فــي  الرئيسي  ا�ــحــور  كنت  ألنني 
طيلة  بالراحة  ننعم  ولم  الفني،  العمل 
فترة التصوير، كما أن دور البطولة الذي 
أن أحلق شعري كامال  أديته فرض علي 
الدور ا�نوط  (ويولي زيرو) تماشيا مع 
بقضية  أومن  ألنني  الفيلم،  هذا  في  بي 
أن  أعمالي  جميع  فــي  وأحـــاول  ــرأة  ا�ـ

.zأنصفها
جريء  حبيبي،  سلمى  الفيلم، تقول 
ــدا مــن حيث الــطــرح وا�ــعــالــجــة، إذ  ج
مسكوت  طــابــوهــات  ويــالمــس  يتطرق 
الهادفة،  األعمال  أحب  أنني  كما  عنها، 
تطوان  مدينتي  ب�  فكان  التصوير،  أما 

ومراكش واستغرق مدة غير قصيرة.

اللبناني  الفنان  كشف 
سبب  أن  ــة،  عــالم راغـــب 
عـــزوفـــه عـــن ا�ــشــاركــة 
بالده  أن  هو  السياسية، 
 ،zالطائفية على  }تــقــوم 
وهو األمر الذي ال يحبذه.

في تصريح  راغب  وأكد 
ــاة }ســكــاي  ــن خـــص بـــه ق
أن ا�شاركة   ،zنيوز عربية

السياسي  العمل  فــي 
اللبناني والترشح 

لــالنــتــخــابــات 
الــبــر�ــانــيــة، 
منه  يتطلب 
ينتمي  أن 
ــى إحـــدى  ــ إل
الـــطـــوائـــف، 
ــه:  ــ ــولـ ــ ــقـ ــ بـ
}الــطــائــفــيــة 
ــت  ــ ــ ــرب ــ ــ خ

بلدان  من  والعديد  لبنان 
األمر  يصبح  العالم.. ح� 
قائما على الوطنية، سأكون 
يــتــرشــح  شـــخـــص  أول 
الطائفية،  ــا  أم للبر�ان، 
إليه  أنتمي  ال  شيء  فهذا 
كلياz، وأضاف: }أنا أؤمن 
بــاإلنــســانــيــة، وبــعــيــد كل 
البعد عن الطائفية، ولذلك 
أعرف  ال أصــوت، ألنني 
أن صوتي لن يغير 
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ينتمي  أن 
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السنوات الخمس األخيرة وهو 
والشعب  صامت،  مقعد  مريض 
ومن  منه،  مرتعش  الجزائري 
ــوي، ومــديــر  ــق قـــوة الــجــيــش ال
توفيق،  الــجــنــرال  ا�ــخــابــرات، 
على  وهو  الشعب  أخضع  الذي 
للمخابرات  جهاز  ــوى  أق رأس 
يعتقله  أن  قبل  عاما،  عشرين 
على  خلفه  ومــن  هو  البوليس 

جهاز ا�خابرات.
ا�ــغــربــي،  ــمــوذج  ــن ال ليبقى 
تــحــت حــكــم محمد  ا�ــســتــقــر، 
خليقا  ا�ــســتــمــر،  الـــســـادس، 
بــالــتــقــديــر واالحــــتــــرام، رغــم 
ــزات الــتــي أحــدثــهــا حــراك  ــه ال
أنــه واقع  ــذي نعرف  ال الــريــف، 
االستعمار  تأثير مخلفات  تحت 
ا�غرب،  ــادر  غ ــذي  ال اإلسباني 
ــف أجـــهـــزتـــه(...) الــتــي  ــل وخ
يعود  الــذي  اليوم  لذلك  تطمح 
ا�غربي  والشمال  الــريــف  فيه 
من  جـــزءا  يــومــا،  ليصبح  كله 
اإلسبانية،  السياسية  الخريطة 
لهذه  يهتز  ــم  ل ا�ـــغـــرب،  لــكــن 
األطماع، وبقي مستقرا موحدا، 
تــوســعــت حــظــوظــه بــأحــداث 
رفعت  الذي  الجزائري،  الحراك 
الفتات  الشعبية،  مــظــاهــراتــه 

من  البوليساريو  جــالء  تطلب 
األراضي الجزائرية.

إنه نعم الحظ، ونعم االستقرار 
ا�غربي، الذي الشك، أن حظوظه 
أجدادنا  قال  السماء،  من  نعمة 
األولــيــاء  بركة  إنها  الــقــدامــى: 
قبورهم  ا�شتتة  والصالح�، 

ا�قدسة في جميع أنحاء البالد.
الدين  بــركــة  ــإن  ف ومنطقيا، 
األولياء  من  ورمــوزه  اإلسالمي، 
والصالح�، ربما تحفظ ا�غرب 
الكامنة  ا�بعدة،  األخــطــار  مــن 
كل  حيث  القبلية،  التركيبة  في 
مدينة محاطة بعشرات القبائل، 
في  ــة  ــارق غ مــديــنــة  ــل  ك مثلما 
الفيالت  تحيط  شعبية  أحياء 
الشعبية،  بــالــدواويــر  الفخمة 
وب�  والغنى،  الفقر  ب�  خليط 
أن  رغــم  والفوضى،  االستقرار 
األمريكية  الدراسية  ا�ؤسسة 
في  نشرت   ،zغــالــوب{ الباحثة، 
اليوم� األخيرين، دراسة كشفت 
ضمن  هــم  املــغــاربــة  ((أن  فيها 
وتوترا  غضبا  األكثر  الشعوب 
 41 ((إن  وأضافت:  العالم))،  يف 
يختبرون  املغاربة  من  املائة  يف 
يومي،  بشكل  الغضب  مشاعر 
ــدل أربــعــة مــغــاربــة على  ــع مب
التقرير  اعتبر  كما  عــشــرة))، 
الشعوب  بني  من  املغاربة  ((أن 
األكثر تشاؤما يف العالم، مبعدل 
املغاربة  43 باملائة من  إلى  يصل 

ــن يــعــيــشــون الــتــجــاريــب  ــذي ال
والغضب  ــزن  احل مثل  السلبية 
واأللم والكآبة والتوتر والقلق)).
ــازz كــمــا تــقــول  ــ }وقـــولـــوا ب
نحن  وها  ا�غربية،  األطروحة 
نرى ما نقرأه يوميا من جرائم، 
ونهب،  وخطف،  وسرقة،  وقتل، 
الجرائد،  صفحات  على  وتآمر، 
وبــيــانــات جــهــاز األمـــن، الــذي 
ب�   – الحظ  لحسن   – يكشف 
األسبوع واآلخر، عصابات تابعة 
ومنظمات  والــقــاعــدة،  لــداعــش 
علما  لنفسها،  تــابــعــة  ســريــة 
في  يعتمدون  البوليس،  ــأن  ب
على  اإلرهــابــيــة،  اكتشافاتهم 
تبليغات  مــن  يستطلعونه  مــا 
بعض  مــن  تأتيهم  ســريــة(...) 
أولئك الذين يكونون في ا�نطلق 
لتلك  الــتــحــضــيــر  فــي  شــركــاء 
ولعله  اإلرهابية،  التخطيطات 

البالد،  هذه  يجنب  الــذي  الحظ 
كوارث دموية.

االكتشافات  تكرار  كــان  وإن 
العنف  يــؤكــد ظــاهــرة  األمــنــيــة 
ا�جتمع  أعماق  في  ا�تساكنة 
عملية  فــي  ظهر  وقــد  ا�غربي، 
تفكك مؤسسة داعش في العراق 
مؤخرا، كيف أن نساء مغربيات 
في  األصــلــيــة  بيوتهن  ــادرن  ــ غ
العائلي،  واستقرارهن  ا�غرب، 
ليلتحقن  ــذا  ــ ه كـــل  ــن  ــرك ــت وي
ــانــت هــؤالء  بـــداعـــش، حــيــث ك
ا�ــغــربــيــات، تــعــرفــن الــظــاهــرة 
األزواج،  تـــوارث  فــي  الخبيثة 
الذين يتهافتون على النساء بعد 
مقتل أزواجهن، لتعرف كل امرأة 
تعيش مع داعش، أزواجا آخرين 
وانظروا  أزواجــهــا،  مقتل  بعد 
األطفال،  من  الهائل  العدد  لهذا 
التلفزيون،  في  نشاهدهم  الذين 
لنفهم أن داعش، لم يكن يحارب 
نهار  ليل  كانوا  وإنما  أعــداءه، 
ليخلفوا  النساء  في  يجاهدون 
أحدثوا  الــذيــن  ــال،  األطــف آالف 

مشكلة للمنظمات العا�ية.
ظاهرة العنف هاته، التي دفعت 
بعض الشباب ا�غاربة والشابات 
لداعش،  االنضمام  إلى  ا�غربيات 
تكشف العنف الساكن في بعضهم 
على  يظهر  مــا  رغــم  وبعضهن، 
ا�جتمع ا�غربي من استقرار، وقد 
مصطفى  الدكتور  الباحث  كتب 

((مــظــاهــر  غــلــمــان مــؤخــرا، أن 
تستولي  املضاد،  والعنف  العنف 
على اللغة العنيفة املتبادلة، مع ما 
يضمر يف بنية الدولة املخزنية من 
ولعمري  والتأفف(...)،  التقصير 
التطبيع  أشــكــال  مــن  شكل  إنــهــا 
السياسي،  والفساد  ــرداءة  الـ مع 
الفوقي  البناء  نظريات  وتكريس 
التي  ــة،  ــدادي ــب ــت االس للسلطة 
شكلها  يف  الــدولــة  عصب  تشكل 
الشكل  عــلــى  ــا  ــوب رك الــنــمــطــي، 
(ا�ساء.  األسمى))  الدميقراطي 

3 مايو 2019).
ــذا الــبــنــاء الــفــوقــي الــذي  وهـ
يتحدث عنه الكاتب، هو الكامن 
ونكتبه،  ونسمعه  نراه  ما  وراء 
يطبع  ــذي  ال الخلل  نــمــاذج  مــن 
صفحات  تغطي  التي  القرارات 
ــد، مــثــل قـــرار زيـــادات  ــجــرائ ال
األجـــور  فــي  ــم  درهـ خمسمائة 

العامة، رغم أن خمسمائة درهم 
من  قفة  لــشــراء  حتى  تكفي  ال 
ليوم واحد،  العائلية  الحاجيات 
تقدميا،  قطبا  نقرأ  أن  فأحرى 
صال وجال في مجال ا�عارضة 
بنيوب  الــســيــاســي،  ــتــمــرد  وال
أحمد، والذي ما إن حصل على 
وزاريا  مندوبا  بتعيينه  ظهيره 
في حقوق اإلنسان، حتى انطلق 
يعلن تبنيه للدفاع عن السلطات 
ــة،  ــوض ــرف فـــي تــصــرفــاتــهــا ا�
ــزاب الــتــي كانت  ــ فــأحــرى األح
أصبحت  ــد  وق ثــوريــة،  تقدمية 
التي  الشعارات  بقراءة  تكتفي 
يرفعها حراك الجزائر، من قبيل 
((اجلزائريون يتعقبون أموالهم 
إلى  املهربة  واملليارات  املنهوبة، 

سويسرا)).
وقد كشف تقرير منظمة جطو، 
أن هذه األحزاب، أخذت خمس� 
األخيرة،  االنتخابات  في  مليارا 
وها هو الحزب الذي تأسس في 
السادس، حزب  محمد  أيام  فجر 
حسرة،  يا  وا�عاصرة،  األصالة 
انتحارية،  عملية  في  دخل  وقد 
يــحــمــدون  هللا  ــاس  ــن ال جعلت 
ا�غرب،  حكم  يتول  لم  أنه  على 
ــذي دشـــن هـــذه السنة  الـ وهـــو 
بالصفحات ا�نشورة عن ا�اليير 
لــدرجــة جعلت  ا�ــخــتــفــيــة(...)، 
أقــطــابــه يــتــنــاطــحــون، فــأحــرى 
ــرى عن  ســكــوت األحــــزاب األخــ

ا�علم�  أزمــة  في  رأيهم  إعطاء 
أمــزازي،  الوزير  مع  ا�تعاقدين 
االستقاللي  الــزعــيــم  واكــتــفــاء 
ــزار الــبــركــة،  ــ الـــجـــديـــد(...) ن
باالنضمام إلى صفوف ا�نتقدين 
هذا  الحاكم..  اإلسالمي  للحزب 
الحزب الذي أصبح بدوره يصرف 
مع  الصراع  في  وأيامه  لياليه 
زعيمه  بن كيران، لتزي� صورة 
الحزب مع الظروف الوقتية(...) 
كلفه  مهما  الحكومة،  في  للبقاء 

ذلك البقاء من ثمن.
ال، ليس هكذا تتم ا�حافظة على 
االستقرار،  أحضان  في  ا�غرب 
ا�غرب  ضمان  يتم  هكذا  وليس 
وليس  االستمرار،  أحضان  في 
من  ا�ــغــرب  صيانة  تتم  هــكــذا 
أخطار الحراك الشعبي، وإبعاده 
مــن نــمــاذج مــا جــرى فــي ليبيا 

والجزائر والسودان.

سنة  وأربــعــ�  ثالثمائة  بعد 
الرسول صلى  هللا  هجرة  على 
رأس  عــلــى  كـــان  ــم،  وســل عليه 
يسمى  ملك  الفاطمية،  الــدولــة 
ا�ــعــز.. ا�ــعــز لــديــن هللا، وكــان 
مغربنا  ا�غرب،  من  يمتد  ملكه 
أنه هو  ا�شرق، حيث  إلى  هذا، 
الذي أتم بناء القاهرة، ا�صرية، 
في  ا�نصور  أبــاه  دفــن  أن  بعد 
مدينة ا�هدية ا�غربية، وكان هو 
أيضا(...) يتكلم عدة لغات، منها 
اإليطالية، لكونه تربى في صغره 

بصقلية.
كان  أنه  لوال  إذن،  عظيم  ملك 
يغيب كثيرا مختفيا عن األنظار.. 
اهتموا  ــؤرخــ�  ا� أن  ــدرجــة  ل
ابن  أن  لدرجة  الظاهرة،  بهذه 
((اتفقوا  األثير،  وابن  الجوزي 
على أن مدة اختفاء املعز، ورمبا 
حتت األرض، كانت نحو سنة))، 
ــي األرشــيــفــات  ــال حــتــى ف ــق وي
البريطانية، مخطوطات بوكوك، 
الدولة  }تــاريــخ  كتاب  ــده  أك مــا 
ــدكــتــور حسن  ــل ل  zــفــاطــمــيــة ال
الذين  ((إن  حــســن:  إبــراهــيــم 
الذين  الفلكية،  العلوم  ــوا  درس
اإللهية  ــوى  ــق ال بــعــض  نــســبــوا 
بعضهم  أن  ذكــروا   اخللفاء،  إلى 
نصح امللك املعز، أن يحتجب عن 
الناس، لكنه ظل مختفيا حتت 
فاعتقد  كاملة،  سنة  األرض، 
وبلغ  للسماء..  صعد  أنه  الناس 
هذا االعتقاد، أن اجلندي، كان 
إذا رأى سحابة يف السماء، ترجل 
أمير  يــا  عليك  الــســالم  ــال:  وقـ

املؤمنني)).
ــزاب، كــانــت يف  ــ ((حــتــى األح
ــك، مــكــونــة من  ــل زمـــان هـــذا امل
املستنيرة  الروحانيني،  طائفة 
وهم  ــدرزي،  ــ ال املــذهــب  بأفكار 
على  توكلت  يــقــولــون:  الــذيــن 
مــوالنــا احلــاكــم األحـــد، الفرد 
األزواج،  ــن  ع ــزه  ــن امل الــصــمــد، 
من  تبرأنا  أننا  يقرون:  والذين 
كلها،  واألديـــان  املذاهب  جميع 
على اختالف أصنافها، ال نعرف 
جل  موالنا  طاعة  غير  طاعة 
حسن  اإلســالم.  ذكره))(تاريخ 

إبراهيم حسن).
راجــعــت هــذا الــتــاريــخ، وأنــا 
للملك  الــصــورة  هـــذه  أشــاهــد 
يظهر  وهــو  الــســادس،  محمد 
مــنــشــرحــا ضــاحــكــا، فــي أحــد 
ب�  رابطا  الباريسية،  ا�تاجر 
األخرى،  وسفراته  هاته،  سفرته 
الحراكات  الزخم ب�  وسط هذا 
وقد  الـــســـودان،  فــي  الشعبية 
الجماهير  ضغط  تحت  اعتقلت 
الذي  البشير،  زعيمها  الثائرة، 
حكمها ثالث� عاما، وقد رأيناه 
بعصاه  يرقص  وهو  أيــام،  منذ 
متحديا  الشرفية،  ا�نصة  فوق 
وفي  شــهــر،  منذ  ــورة  ــث ال هــذه 
الــجــزائــر، وقــد أخــافــت ثورتها 
بوتفليقة،  رئيسها  ومظاهراتها 
يعتبر  كان  الذي  فاستقال، وهو 
أقوى نظام في القارة اإلفريقية، 
ــه حكم الــجــزائــر في  لــدرجــة أن
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ال، ليس هكذا تتم المحافظة على المغرب في 
أحضان االستقرار، وليس هكذا يتم ضمان المغرب 

في أحضان االستمرار، وليس هكذا تتم صيانة 
المغرب من أخطار الحراك الشعبي، وإبعاده من 
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السنوات الخمس األخيرة وهو 
والشعب  صامت،  مقعد  مريض 
ومن  منه،  مرتعش  الجزائري 
ــوي، ومــديــر  ــق قـــوة الــجــيــش ال
توفيق،  الــجــنــرال  ا�ــخــابــرات، 
على  وهو  الشعب  أخضع  الذي 
للمخابرات  جهاز  ــوى  أق رأس 
يعتقله  أن  قبل  عاما،  عشرين 
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