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4   دراهم ■  الثمن

الذين  الفرنسيني  أن  يظهر 
»مابروطاني«  مطعم  يملكون 
التجاري  للمشروع  املجاور 
بشاطئ  ــول«  مـ »مــاروكــو  الضخم 
أن  بعد  أزمــة،  في  البيضاء، تسبب  الــدار 
أرادت املجموعة املالكة للمتجر، واململوكة 
بينما  الهيمنة،  أخنوش،  الوزير  لعائلة 
التدخل  طلبوا  الفرنسيون،  املطعم  مالك 
امللكي حتى ال يرغمهم الوزير القوي على 
التنازل، ويظهر أن التدخل امللكي كان فعال 

لفائدة الطرف الفرنسي.

�صداقة امللك 
والي��صفي ت�ؤدي 

اإىل تط�رات 
ع�صكرية و�صيا�صية

والجيش يذكر بأيام وقوف الجنرال بن عمر على أبواب بشار

االتحاد االشتراكي يحضر لتعويض حزب بن كيران

ضابط مغربي يقول: الجزائريون 
أرادوا دخول أراضينا

يف باماكو، وساطة إفريقية
 بني الحسن الثاني وبنبلة، 

والصحفيون يقولون: بنبلة غاضب 
والحسن الثاني منشرح

ضابط جزائري معتقل يقول:
 إن املغاربة فاجؤونا، وهو يتحدث إىل 
الصحفي الفرنسي »ميشيل هوتوران«

يف بيت املهندس علي جديرة، اليوسفي وزوجته
 يف حضور اليازغي والراضي والرشيدي وبوفتاس والعباس بودرقة

الجنرال بن عمر على أبواب بشار

الحقيقة الضائعة
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مواجهة جديدة حول البيوت المشمعة 

كواليس األخبار

�سرقة بيوت اأع�ساء جماعة »العدل والإح�سان«  
 الرباط. األسبوع

للمواجهة  مثير  تطور  في 
»العدل  وجماعة  الــدولــة  بني 
خلفية  ــى  ــل ع واإلحــــســــان« 
التي تم تشميعها من  البيوت 
أعلنت  الداخلية،  وزارة  طرف 
تعرض  ياسني  الشيخ  جماعة 
طنجة  في  املشمعني  البيتني 
والتكسير  لالقتحام  واملضيق 
ــة، مـــؤخـــرا، »وســط  ــســرق وال
أن  املفترض  للحراسة  غياب 
بيتني  على  تضعها  السلطة 
جماعة  في  ألعضاء  مشمعني 
لغة  حسب  واإلحسان«  العدل 

بيان الجماعة.
ــد أن  ــؤك نــفــس املـــصـــادر ت
ملكية  في  املشمعني  البيتني 
كل من عز الدين نصيح عضو 
»العدل  جماعة  مجلس شورى 
واإلحسان« في طنجة، وحسن 
الجماعة  عــضــو  مستيتف، 
التي  البيوت  وهي  باملضيق، 
تم تشميعها باإلضافة إلى 14 
أحكام  غياب  في  آخرين،  بيتا 

قضائية.
ــه، اســتــنــكــر عز  مـــن جــهــت
بيته  تــعــرض  نصيح  الــديــن 
للنهب  طنجة  بمدينة  املشمع 
والسرقة، ونشر بصفحته عبر 
مرفقة  تدوينة  »الفايسبوك« 
ملحاولة  يوثق  فيديو  بشريط 

بعد  البيت  من  الخروج  لص 
كسر القفل الداخلي للباب.

تدوينته:  في  نصيح  وقــال 
بحي  بيتي  املخزن  دخل  »كما 
واقتحمه  بطنجة  البساتني 
دون  وشمعه  أقــفــالــه  وكــســر 
ــع  ــد رف ــق ــار، ف ــ ــع ســـابـــق إشــ

سابق  دون  ــحــراســة  ال عــنــه 
للنهب  عرضة  وتركه  إشعار 

والسرقة«.
وأوضح أن الفيديو املنشور، 
يظهر فيه لص يحاول الخروج 
من البيت املشمع بعد أن كسر 
القفل الداخلي للباب، وأضاف 

مرات  دخلوه  اللصوص  بــأن 
ــرات ونــهــبــوا أثــاثــه على  ومـ

مراحل بكل أمن وأمان.
املخزن  رجال  أن  إلى  ولفت 
هل  عني  فقط  يسألون  »الذين 
رآني أحد أدخل البيت« ال أثر 

لهم حيال ما يجري.

اأكرب م�سجد يف الرباط 
بدون مراحي�ض

مدر�سة 
مبائة مليار

�سكوك اتهامات اإ�سرائيلية 
يف وفاة عامل م�سري مبراك�ض 

صورة وتعليق

صورة األسبوع

ماكرون يعلن امل�سرية اخل�سراء يف فرن�سا 

الفرنسي  الرئيس  رهان 
البيئة، يحمل  ماكرون على 
شـعار »املسرية الخضراء« 
 ،)la marche verte(
الراحل  امللك  مصطلح 
يحيل  الذي  الثاني  الحسن 
الخضراء  املسرية  على 
املحطات  إحدى  املغربية، 
قضية  يف  األساسية 
الصحراء)..( كما ظهر على 
الصحف  عناوين  واجهة 

صورة من املاضي للرئيس الروسي بوتني أيام كان »كرسونا« يقدم الفرنسية.
الخدمات لضيف الكريملني، الرئيس صدام حسني.

 الرباط. األسبوع
وسط  السنة،  مسجد  رواد  تعب 
ينبهون  وهــم  العاصمة،  الــربــاط 
أن  إلــى  املساجد،  عن  املسؤولني 
منذ  يعاني  الكبير  املسجد  هــذا 

مراحيضه،  إقفال  من  شهور  ستة 
من  وال  يـــعـــانـــون،  واملـــصـــلـــون 

يسمعهم.
فكيف تتحدث وزارة األوقاف عن 
املاليير املصروفة وأكبر مسجد في 

العاصمة بدون مراحيض؟
 الدار البيضاء. األسبوع 

الوطنية  التربية  وزارة  تحضر 
قــانــون  يسمى  ــون  ــان ق ــدار  إلصــ
ــة، إلرغـــام  ــس ــاف ــن ــار وامل ــعـ األسـ
اإلعــالن عن  الحرة على  املــدارس 
على  املفروضة  الــدراســة  أسعار 

املسجلني في املدارس.
التعليم  تحول  أن  بعد  وهــذا 
الـــخـــاص إلــــى مـــجـــال لــلــربــح 
إحــدى  أن  لــدرجــة  ــدة،  ــ ــزاي ــ وامل
في  للتعليم  الــحــرة  املــؤســســات 
رأسمالها  رفعت  البيضاء،  الدار 
إضافة  مليار،  مائة  إلى  الشراكي 
أمزازي  التعليم  وزير  إعالن  إلى 
ملــا سمي  مالي  غــالف  عــن رصــد 
ــي  األول للتعليم  امللكي  الـــورش 
بقيمة ثالثة آالف مليار، املشروع 
الذي فرض على الوزارة أن تعيد 
النظر في مهام عدد من املسؤولني 

عن األكاديميات التعليمية.

 الرباط. األسبوع
النشطاء  مــن  عــدد  أعلن 
ــة فــي  ــيـ ــغـ ــازيـ ــم األمـ ــاسـ بـ
صديقهم  تــعــرض  املــغــرب، 
حزب  رئيس  غوبيد«،  »أدال 
ــراطــي  ــمــق ــدي ــد ال ــجــدي ــت ال
لحادثة  بالنيجر،  »تــارنــا« 

سير.
عادت  الذي  غوبيد،  وكان 
صورته لتنتشر بشكل كبير 

فــي »الــفــيــســبــوك«، قــد عني 
مستشارا  ــرا  ــ وزي رســمــيــا 
خاصا لدى رئيس جمهورية 
إســوفــو،  محمد  الــنــيــجــر، 
أكــاديــر  زار  أن  لــه  وســبــق 
للمشاركة في أنشطة ثقافية 
أمازيغية، ويعتبر من جناح 
الرهان  تم  الذي  »الطوارق« 
األوقات  عليهم في وقت من 
لتحريك ملف الصحراء)..(.

 مراكش. األسبوع 
األيــادي  ــى  إل االتــهــام  أصــابــع  وجهت  إعالمية،  مــواقــع 
اإلسرائيلية، في وفاة العالم املصري، رئيس الشبكة املصرية 
بيته  غرفة  في  ميتا  وجد  الذي  الــذري،  اإلشعاعي  للمرصد 
بمراكش، عبد املنعم رمضان، وشكك الكاتب املصري في قناة 
»الجزيرة« أحمد منصور، في دواعي وفاته، بعد أن راج في 
بالوكالة  كعضو  بمراكش  يحضره  كان  الذي  املؤتمر  وسط 
مراكش  في  مؤتمرها  عقدت  التي  الذرية  للطاقة  الدولية  
األسبوع املاضي، أنه توفي مباشرة بعد تناول عصير ليمون، 
وهي اتهامات ترجع إلى عدد العلماء الذريني العرب الذين 
قتلتهم األجهزة اإلسرائيلية فيما مضى.. الشيء الذي جعل 
السفير املصري بالرباط، أشرف إبراهيم، يصرح بعد االطالع 
الحقيقة، وخصوصا بعد  على املالبسات، أن ال أحد يعرف 
لالتصال  املصرية،  الدولة  وزيــرة  مكرم،  نبيلة  تدخلت  أن 
بالسفير أشرف لتنظم عملية نقل جثمانه إلى مصر، مع بوادر 
تكذيب خبر قتله من طرف املوساد اإلسرائيلي كما قال أحمد 

منصور.. وأوامر النيابة العامة بمراكش بتشريح جثته.

عبد املنعم رمضان

نصيح

ت�سامن الن�سطاء الأمازيغ  مع م�ست�سار رئي�ض جمهورية النيجر

غوبيد
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 الرباط. األسبوع
توضح املستجدات اإلعالمية 
الجارية،  األحداث  تواكب  التي 
كيف أن تونس تعطي املزيد من 
للمغرب  سبقها  على  حججها 
في مجال التنافس الديمقراطي، 
التونسية  العدالة  أعطت  فقد 
عندما  مصداقيتها)...(  حجة 
للمرشح  بالترخيص  ــرت  أمـ
بإعطاء  ــروي«  ــق »ال الصحفي 
مشاركته في الحملة االنتخابية، 
أن  كما  السجن..  داخــل  وهــو 
تونس، ظهرت أكثر تحضرا في 
مجال اإلعالم، من املغرب، عشر 
وتنظيم  تلفزيونية،  قــنــوات 
أكثر  انتخاب  لحملة  إيجابي 
للرئاسة،  مرشحا  ثالثني  مــن 
فيه  فــي وقــت تهيمن  هــذا  كــل 
الريسوني  هــاجــر  الصحفية 
التي  الظالمية  ــواء  األجـ على 
الحقيقة  نور  افتقاد  من  تعاني 
تنسيق  مــن  أخــرى  قضية  فــي 
لم  التي  االستخبارية  األجهزة 
سيجري  ماذا  انتظار  تستطع 
توفيق  الصحفي  قضية  فــي 
فضيحة  لتفجر  بــوعــشــريــن، 
الصحفية  قضية  هــي  أخـــرى، 
زعيم  قريبة  الريسوني،  هاجر 
في  العنيد  اإلســالمــي  التيار 
صفوف حزب العدالة والتنمية، 
كيران،  بــن  ــه  اإلل عبد  بزعامة 
الذي كان أول مساند للصحفية 
املعتقلة، ال من أجل مقال كتبته، 
وإنما من أجل تصرف شخصي 
مرتبط بظاهرة اإلجهاض، التي 
ضخما  ماليا  مكسبا  أصبحت 

في املغرب.
 800 أن  اإلحصائيات  تقول 
يوم  كل  عملية إجهاض تجرى 
في املغرب، واعتقال الصحفية 
وتغاضي  وحدها  الريسوني 
عملية   799 ــن  عـ الــشــرطــة 
إجهاض أخرى، يعطي العتقال 

هاجر الريسوني طابع الظلم.
وهل هناك أبشع من ظلم أن 

يعتقل دكتور تعدى الستني، لم 
يسبق له أن تعرض ألي انتقاد 
ويتم  املهنية،  حياته  طيلة 
اعتقاله في إساءة ملهنة الطب، 
ولكل األطباء الذين لم يحركوا 

ساكنا.
عندما  الحقيقة  أصــدق  وما 
على  محسوب  شاهد  يكتبها 
كتب  أن  ــعــد  ب مــخــتــرقــيــهــا، 
جريدة  في  بـــارع)...(  صحفي 
من  جدا  املقرب  الشرعي)...( 
واملــزغــرديــن)...(،  املصفقني 
مقاال في عدد اإلثنني من جريدة 
))الصحفية  عــن  »األحــــداث« 
مئات  منها  التي  الريسوني 
اآلالف من ماليني النساء مثلها 
في  الطبيعي  حقهن  يمارسن 
الجنس والحب، وماليني أخرى 
وهــذا  بــذكــاء((،  تجهض  مــن 
»طيور  ملقال  الباحث  الكاتب 
يقف  ــداث«،  »األحـ في  الظالم« 
هاجر  من  منتظرا  متأكد  شبه 
))أن تكون حرة طليقة إن شاء 

لترفع  العاجل،  القريب  في  هلل 
الــضــرر ضــد من  دعـــوى جبر 
اقترف في حقها هذا الجور((، 
ذهب  وانعيمي،  يونس  الكاتب 
بعيدا ليذكر في الجريدة املقربة 
جدا)...( بالجرم الجماعي)...( 
الذي ارتكب في حق بوعشرين 
ويتوسع  الريسوني،  وهاجر 
جرى:  بما  مذكرا  الالئحة  في 
والنجاري،  حماد،  بن  ــى  ))إل
ــن كـــيـــران، ومــاء  وبـــاهـــا، وبـ
ــر وعــمــهــا  ــاجـ ــني، وهـ ــن ــي ــع ال
الريسوني، وبوعشرين في هذا 
العلوية)...(  اإليالة  املغرب، 
القيادة..  بلوحة  تعمل  التي 
اضرب املربوط يخاف السايب 
املــتــهــور، املــربــوط مــن رئيس 
حزب  رئيس  مربوط  منظمة.. 
مربوط،  رئيس جريدة  مربوط، 
دائما  وامليت  مربوط..  صحفي 

يمسك بيد الحي((.
الصحفي  هذا  يكون  وهكذا 
الجريدة  استعمل  قد  الشجاع، 

الصحفية  العــتــقــال  املــؤيــدة 
نظره  وجهة  لنشر  ومديرها، 
جموع  ملرافقة  يحتاج  أن  دون 
صباح  وقفوا  الذين  املحتجني 
اإلثنني بباب املحكمة لالحتجاج 
على اعتقال هذه الصحفية من 
ــل اإلجــهــاض الــســري كما  أج
قالت النيابة العامة، في مغرب 
املعلومة  األجهزة  فيه  افتقدت 
يدعم  أو  يسندها  صــوت  أي 
الحركة  حفيدة  اعتقال  ــرار  ق
واملعتقلة  املتعنتة،  اإلسالمية 
من حقوق  اختراق حق  بتهمة 
فــي اإلســـالم، وسيكون  املـــرأة 
على الدولة املغربية أن تراجع 
هــذا  معالجة  فــي  أساليبها 
التناقض الخطير، بني اإلجماع 
ــني الـــقـــرارات  ــ الـــوطـــنـــي، وب
التي تستعملها بعض  الفردية 
املاليير  في  الغارقة  أجهزتها 
تغطية  أجل  من  تصرف  التي 
للكثير  نفسها  الدولة  إجهاض 

من الوالدات الحرامية.

ما خفي
كان  أعظم

هاجر الري�سوين لي�ست وحدها البطلة يف الوالدات 
احلرامية التي تدرك 800 عملية يوميا

تحت األضواء

الجريدة المقربة من الدولة تستنكر أساليب طيور الظالم

املركزيات النقابية تتوعد الوزير االحتادي بنعبد القادر
 الرباط. األسبوع

مصادر  من  »األســبــوع«  علمت 
كبريات  أن  مطلعة،  جــد  نقابية 
بقوة  تتدارس  النقابية  املركزيات 
التنفيذي  بــاملــخــطــط  ســمــي  مــا 
لتنزيل الرؤية اإلصالحية للوظيفة 
العمومية، الذي قدمه وزير إصالح 
الخميس  يوم  العمومية،  الوظيفة 
في  الحكومة  أنظار  أمام  املاضي، 

مجلسها األسبوعي.
وأوضــحــت نفس املــصــادر، أن 
املخطط  هـــذا  ــدرس  تـ الــنــقــابــات 
الــعــريــض واملــلــغــوم، الـــذي جاء 
الوظيفة  إصـــالح  شــعــار  تــحــت 
الكثير  إلــى  ويحتاج  العمومية، 
مــن املـــشـــاورات مــع الــنــقــابــات 
الغموض  بسبب  املعنيني،  ومــع 
التي  املتعددة  واملسارات  الكثير 
باإلصالح،  يسمى  ما  سيأخذها 

و»كذلك بسبب شموليته ومحاولة 
هدمه ملا بني خالل حوالي نصف 
الــتــراكــم داخـــل اإلدارة  ــرن مــن  ق
املغربية منذ االستقالل إلى اليوم« 
الذي حذر من  يقول املصدر ذاته، 
انهيار  على  املخطط  هذا  خطورة 

أصال  الهشة  املغربية  اإلدارة 
الذي  املشروع،  هذا  جراء 

نظريا  ــصــورا  ت اعــتــمــد 
بعيدا  مستوردا،  عاما 
عن واقع وعقلية اإلدارة 
املغربية وخصوصياتها 
ــا  ــ ــه ــ ــات ــ ــض ــ ــاق ــ ــن ــ وت
الكبيرة  واختالفاتها 
بني الحواضر والقرى، 

ــا فــي  ــه ــب ــن م
الــــــوقــــــت 
إلى  نفسه 
ــوف  ــ ــخ ــ ت

واملهتمني  املهنيني  مــن  العديد 
واإلداريني والنقابيني من كون هذا 
لالستيالء  خطة  »مجرد  املخطط 
فئة،  لكل  املشروعة  املطالب  على 
القطاعية  الحوارات  نهاية  وعلى 
الناجحة داخل مختلف القطاعات 
بني  تتم  كانت  التي  الحكومية 
في  املباشرين  املسؤولني 
الداخلية  وفــي  الــعــدل 
وفــي  التجهيز  وفـــي 
املوظفني  مع  التعليم 
ــر  ــبـــاشـ بـــشـــكـــل مـ
ــة  ــدرايـ ونــــاجــــح، لـ
الطرفني بخصوصية 
ــاع«..  ــ ــط ــ ــل ق ــ ك
هي  فهل 

قرن  نصف  أعطاب  إلصالح  خطة 
لهدم  مناورة  أنها  أم  الزمان،  من 

الوظيفة العمومية؟
الــوزيــر  أن  ــذكــر،  بــال الــجــديــر 
االتحادي محمد بنعبد القادر، قدم 
املوضوع،  هذا  حول  شاملة  خطة 
وقال بأنها جاءت إلصالح الوظيفة 
املغربية  واإلدارة  الــعــمــومــيــة 
تشخيص  عــلــى  بــنــاء  بــرمــتــهــا، 
والــذي  الـــوزارة،  به  قامت  دقيق 
ــة  ــ كــشــف تــعــدد األنــظــمــة اإلداري
هيئة(  و42  أساسيا  نظاما   40(
الهيكلي  البعد  طغيان  عن  فضال 
لذلك  الــوظــيــفــي،  الــنــظــام  عــلــى 
شمولي  إصالحي  بمخطط  جــاء 
وجه  ستغير  محاور  خمسة  من 
فهل  نهائيا،  العمومية  الوظيفة 
ينجح بنعبد القادر فيما فشل فيه 

سابقوه؟  بنعبد القادر

هاجر  الريسوني

أمــن  عــنــد  بوليسية  ــرجــة  ف ــر  ــب أك
سعادة  فرجة  كانت  الرباط،  العاصمة 
ــا حــســرة، وقــد أوقــفــه  بــاشــا ســال، ي
وأخذوا  وأهانوه  وضربوه  اللصوص 
له تلفونه املحمول، وقالت الصحف أن 
موسى  سيدي  حي  اخترقوا  املجرمني 

واختفوا في دروبه.

حصول  ــن  ع مطلع  مــصــدر  كــشــف 
ــالك األمــن  ــل أسـ مــفــاجــأة كــبــرى داخـ
أفــراد  بعض  شــارك  أن  بعد  الوطني، 
ــهــجــرة إلــى  ــة ال ــرع الــبــولــيــس فــي ق
ليطرح  األمريكية،  املتحدة  الــواليــات 
بطلب  أحدهم  تقدم  أن  بعد  اإلشــكــال 
املغربي،  الوطني  األمن  من  االستقالة 
فكيف سيتعامل املدير العام الحموشي 
الذي يتوفر على كتيبة إعالمية مع هذه 

املعطيات)..(؟

التعديل  مفاجآت  أكبر  إحدى  تبقى 
عن  الحديث  هي  املرتقب،  الحكومي 
الكومسير  نجل  ــوزار  اســت إمكانية 
محمود عرشان، عبد الصمد عرشان، في 
»املفاوضات«  إذا تأكدت جدية  حالة ما 
ــاق على  الــتــي تــجــري عــلــى قـــدم وسـ
أطراف مدينة الخميسات، وهي املدينة 
بني  األخيرة  اللقاءات  احتضنت  التي 
أخنوش وساجد وعرشان، ولعبت دورا 
حاسما في دعم حكيم بنشماس للبقاء 

على رأس مجلس املستشارين.

تجري االستعدادات على قدم وساق 
روسيا  من  كل  في  العليا  الدوائر  بني 
مشاركة  تحضير  إلمكانية  واملــغــرب، 
امللتقى  ــي  ف الــســادس  محمد  املــلــك 
أن  ينتظر  الـــذي  اإلفــريــقــي  ــروســي  ال
بدعوة  موسكو  العاصمة  تحتضنه 
أن  له  سبق  الذي  بوتني،  الرئيس  من 
بصفته  السادس  محمد  امللك  استقبل 

حفيد النبي صلى هلل عليه وسلم. 

ــكــاتــب  ــر، ال ــشــك أعـــلـــن إدريــــــس ل
االشــتــراكــي،  االتــحــاد  لــحــزب  األول 
نجمي  وحسن  بــودرقــة  تـكـليف  عــن 
»مـؤسـسـة  إطــالق  مـشـروع  إلعــداد 
سترى  التي  اليوسفي«  الرحمان  عبد 
بالذكرى  االحتفال  مع  بالتزامن  النور 
60 لتأسيس حزب االتحاد االشتراكي، 
املؤسسة  تسمية  أن  للصحافيني  وقال 
أخـــذت بعني االعــتــبــار رغــبــة الــوزيــر 
األول األسبق الذي قاد تجربة التناوب 

التوافقي.

ملحاكمة  األولـــى  الجلسة  تميزت 
الريسوني،  هاجر  الصحفية  الزميلة 
املتهمة في قضية اإلجهاض، بالتضامن 
الواسع للمحامني مع خطيبها الناشط 
ــني، الـــذي  ــ ــت األمـ ــع الـــســـودانـــي، رف
في  الثاني  الــطــرف  باعتباره  اعتقل 
الصحفية  املقاالت  كل  وكانت  القضية، 
ركزت  قد  »الفيسبوكية«  والتدوينات 
على هاجر لوحدها)..(، بينما سارعت 
األطراف األمنية إلى نفي تهمة تسريب 
وثائق بوليسية للصحافة، موضحة أن 
أخرى،  أطراف  فيه  شاركت  التـسريب 
ما يفرض تحقيقات أخرى موازية)..(. 

من املنتظر أن تتحول وزارة الحكامة 
إلى مندوبية سامية يوجد على رأسها 
موظف سام وليس وزيرا، حسب أولى 
باملفاوضات  املرتبطة  التسريبات 
مقترح  إلعــداد  األحـــزاب  بني  السرية 

لتعديل الحكومة.



م�ست�سفى �ل�سيخ ز�يد يرف�ض عالج �أحد م�ستخدميه 
يف غياب �ل�سيك

تر�مب يقيل عدو �ملغرب و�لبولي�ساريو تتمنى تعيينه مبعوثا �أمميا يف �ل�سحر�ء

 الرباط. األسبوع
عن  بيان صــادر  قــال 
الديمقراطية  املنظمة 
للشغل، التي يوجد على 
الــنــقــابــي علي  ــا  رأســه
لطفي والقريبة من حزب 
أن  واملعاصرة،  األصالة 
بمستشفى  مستخدما 
بالرباط،  ــد  زاي الشيخ 
صحية  لوعكة  تعرض 
ــض  ــ ــ ــة ورف ــ ــئ ــاجــ ــ ــف ــ م
حتى  عالجه  املستشفى 
الضمان،  شيك  إحضار 

مما تسبب في وفاته.
الـبـيـان  نص  وكشف 
ــت  ــل ــوصـــ ـــ ــذي ت ــ ــــ ــ الـ
بنـسخة  »األســـبـــوع« 
)ب.  »الــراحــل  أن  منـه، 
ليلة الجمعة  ع( تعرض 
صحية  لوعكة  املاضية 
ــان  ــث ك ــي خـــطـــيـــرة، ح
حاد  هبوط  مــن  يعاني 
في الدم، وعوض أن يتم 

اإلنعاش  قسم  إلى  نقله 
لـــوقـــف الـــنـــزيـــف، ظل 
املستعجالت  قسم  فــي 
بسبب  ــوت  املـ يــصــارع 
غياب الشيك، فدخل في 
تمهله سوى  لم  غيبوبة 
ــات لــيــفــارق  ــاع ــت س س

الحياة«.
الديمقراطية  املنظمة 
للشغل اعتبرت في نفس 
تقديم  عــدم  أن  البيان، 
في  لشخص  املساعدة 
بمبرر غياب  حالة خطر 
يعتبر  الــضــمــان،  شيك 

تضرب  كبرى  فضيحة 
فـــي الــعــمــق املــواثــيــق 
واإلعـــالنـــات الــدولــيــة 
وتمس  اإلنسان  لحقوق 
لذلك،  الحياة،  الحق في 
فـــهـــي تـــطـــالـــب بــفــتــح 
ــة  ــازل ــن تــحــقــيــق فـــي ال

املسؤولني  ومحاسبة 
عـــن وفــــاة املــســتــخــدم 
ــى نــفــســه  ــشــف ــاملــســت ب
ــه وفــق  وتــعــويــض ذويـ
الــقــوانــني الــجــاري بها 

العمل.
إلى ذلك، كشف مصدر 
طبي بمستشفى الشيخ 
املرحوم  حالة  أن  زايــد، 
باملستشفى  املستخدم 
تتطلب  كــانــت  نــفــســه، 
إسعافه من خالل تمكينه 
مــن أكــيــاس جــديــدة من 
الدم قد تنقذ حياته، لكن 
انتظار الشيك كان سببا 
فــي تــأخــر اإلســعــافــات، 
فهل  الوفاة..  وبالتالي 
بسبب  املستخدم  مــات 
مرض  هــو  أم  دم،  لتر 
أينما  الــفــقــراء  ــوت  ومـ
كانوا  ولــو  حتى  كانوا 
أمــاكــن  ــي  ف يشتغلون 

العالج؟

�أخنو�ض ي�سع رجله �لأوىل
 خارج وز�رة �لفالحة

الرباط. األسبوع
قال مصدر جد مطلع في الحكومة، أن عزيز أخنوش رئيس 
التجمع الوطني لألحرار ووزير الفالحة والصيد البحري، بات 
من بني أكبر األسماء املرشحة ملغادرة حكومة 

العثماني.
وأوضح املصدر ذاته، أن القرار توصل 
به العثماني في سرية تامة من أخنوش، 
الذي لم يعد مرغوبا فيه داخل الحكومة 
رأس  على  الــزمــن  مــن  عقد  بعد 

وزارة الفالحة.
ــد املــصــدر نــفــســه، أن  وأكـ
المتحان  سيتفرغ  أخــنــوش 
في  ونهائي  مصيري  شخصي 
ويتعلق  السياسية،  حياته 
حزب  وإعـــداد  بتقوية  األمــر 
لألحرار  الوطني  التجمع 
وهــو   ،2021 ــحــطــة  مل
الشخصي  ــحــان  ــت االم
الذي »حكم عليه به« إن 
نجح فهو ورقة سياسية 
فهو  »حرق«،  وإن  مقبلة؟ 
ــل مــال  ــبء رجـ ــن عـ ــالص م ــخ ال
على  ثقيال  عبئا  صار  وسياسة 

الحكومة.

حسب اتهامات المنظمة الديمقراطية للشغل

جون بولتون عدو المغرب يفقد صفة مستشار للرئيس األمريكي

 الرباط. األسبوع
دونــالــد  األمــريــكــي  الرئيس  أبــعــد 
جون  املنصرم،  الثالثاء  يوم  ترامب، 
القومي،  لألمن  مستشاره  بولتون 
من  كثير  مــع  ــاق  ــف »االت عــدم  بسبب 

اقتراحاته«.
وبــعــيــدا عــن املــســاطــر اإلداريــــة، 
»أبلغت  تغريدة:  فــي  تــرامــب  كتب 
أننا  املاضية،  الليلة  بولتون  جــون 
ــم نــعــد بــحــاجــة إلـــى خــدمــاتــه في  ل
ال  »أنــا  وأضاف:  األبــيــض«،  البيت 
في  اقتراحاته«،  من  كثير  مع  أتفق 
بمواقفه  املعروف  الرجل  إلى  إشارة 
الصارمة حيال إيران وروسيا وكوريا 
أسباب  بني  من  يكون  وقد  الشمالية، 

الخالف، ملف الصحراء أيضا..
وبدأ الخالف بني ترامب وبولتون، 
الذي لم يستمر في منصبه سوى عاٍم 
و7 أشهر من تاريخ تعيينه، منذ بداية 
العام الحالي، في ضوء معارضة األول 
قضايا  من  كثير  في  مستشاره  آلراء 
تقرير  بحسب  وذلــك  القومي،  األمــن 
الوطنية  اإلذاعــة  شبكة  موقع  نشره 

العامة األمريكية.
ــواء هــذه  ــتـ وحـــــاول تـــرامـــب احـ
ــح في  ــصــري ــت ــر ال ــب ــات، ع ــالفـ ــخـ الـ
لـ»تهدئة«  بسعيه  ــدة  ع مناسبات 
بولتون، في إشارة لخالف معه حول 
آرائه، قبل أن تفشل محاوالت الرئيس 
عبر  باإلقالة  األمر  وينتهي  األمريكي، 

تغريدة على حسابه بـ»تويتر«.
بولتون  كان  املغرب،  وبخصوص 
كبيرة  بخيبة  يشعر  بأنه  صــرح  قد 
دون  الــصــحــراء  ملف  جــمــود  حــيــال 
عدة  مــرور  رغم  املسار  هذا  في  تقدم 
الــواليــات  أن  ــى  إل مشيرا  ســنــوات، 
األمم  مهمات  إنهاء  ستطلب  املتحدة 
املتحدة في إفريقيا، ومن بينها بعثة 
لكونها  الصحراء،  إلى  »املينورسو« 

»ال تأتي بسالم دائم«.
دورا  أدى  أن  لــبــولــتــون  وســبــق 
ــة  ــ ــيــص والي ــل ــق ــي ت ــ مـــحـــوريـــا، ف
سنة  من  الصحراء  إلى  »املينورسو« 
كاملة إلى ستة أشهر، بهدف الضغط 
على أطراف النزاع للوصول إلى حل 
يسعى  أنه  كما  عليه،  متفق  سياسي 
إلى خفض مساهمة الواليات املتحدة 
املتحدة  األمـــم  لبعثة  املــخــصــصــة 

بالصحراء.

وأضاف: »أعتقد أنه يجب أن يكون 
النزاع  حــل  على  أكبر  تركيز  هناك 
النجاح  تحقيق  وبالتالي  األساسي، 
في مهمة حفظ السالم. النجاح ليس 
وأنــا  املهمة.  فــي  االســتــمــرار  مجرد 
مفضل  كمثال  الصحراء  نزاع  أختار 
قــوات حفظ  نشر  من  27 سنة  لــدي، 
زالــت  ومــا  27 سنة  ــذه،  هـ الــســالم 

هناك؟«. 
قضاها  التي  القصيرة  املدة  وتعد 
ضربة  تــرامــب،  جانب  إلــى  بولتون 
قوية للوبي املعادي للمغرب في ملف 
للجبهة،  املوالني  أن  رغم  الصحراء، 
بدؤوا يمنون النفس بأن يتم تعيينه 

كمبعوث أممي للصحراء.
شهر  في  تحدث،  قد  ترامب  وكــان 
موافقته  ــدم  عـ ــن  ع املـــاضـــي،  ــاي  مـ
إزاء  الصارمة  مواقفه  على  بولتون 
قائال:  األوسط،  الشرق  بعض قضايا 
نهجه  وال سيما  كثيرا،  معه  »أختلف 
وهو  والعراق،  األوســط  الشرق  إزاء 
وأنا  الــعــراق،  في  التدخل  أيــد  الــذي 
أعتقد أن هذا كان خطئا فادحا، وثبت 
هذا  ضــد  دائــمــا  وكنت  محق،  أنني 

األمر«، وأضاف بأن مستشاره لألمن 
لكنه  جدا،  جيدا  عمال  يؤدي  القومي 
يتخذ بشكل عام موقفا صارما، وشدد 
جميع  في  الحاسمة  الكلمة  أن  على 

القضايا تعود له وحده.
ــت مــفــاوضــات الـــســـالم في  ــان ك
القضايا  هذه  رأس  على  أفغانستان 
قرر  بعدما  الرجلني،  بني  الخالفية 
ترامب إزاحة بولتون من هذا امللف، 
عن  فــضــال  بنفسه،  هــو  وتسلمه 
االجتماعات  من  مؤخرا  استبعاده 
أفغانستان،  في  بالحرب  املتعلقة 
أولويات مهام  والتي تدخل ضمن 
منشور  تقرير  ذكــر  كما  بولتون، 

العامة  الوطنية  اإلذاعـــة  شبكة  عن 
األمريكية.

وجرى استبعاد بولتون من اجتماع 
رفيع املستوى، خاص بمناقشة خطة 
»طالبان«  حركة  مع  املحتملة  السالم 
الغولف  ــادي  ن في  أفغانستان،  في 
في  نيوجيرسي،  في  لترامب  اململوك 
مؤخرا  أمريكا  وأعلنت  سابق،  وقت 
»طالبان«  مع  سالم  محادثات  إلغاء 
اتفاق سالم  توقيع  وتعثر  األفغانية، 

»مـــن حــيــث املـــبـــدأ« مع 
محادثات  جــوالت   9 بعد  »طالبان«، 
انعقدت  الحركة  ممثلي  وبني  بينها 

في العاصمة القطرية الدوحة.
حلفاء  معظم  على  شعور  وسيطر 
للتوصل  الساعني  الداخليني،  ترامب 
أفغانستان،  مــع  ســالم  اتــفــاق  ــى  إل
يسمح بسحب معظم أو جميع القوات 
األمريكية منها، ألن بولتون يقف وراء 

تعثر االتفاق، وأنهم ال يثقون فيه.
بولتون  في  الثقة  انعدام  وانعكس 
املبعوث  رفض  في  امللف،  هذا  تجاه 
الخاص لترامب في أفغانستان، زملاي 
خليل، السماح لبولتون بأخذ نسخة 
قاعة  من  أفغانستان  التفاق  مسودة 

املؤتمرات حيث كانا يجتمعان.
وامـــتـــد الـــخـــالف بـــني تــرامــب 
املوقف  حــول  السابق  ومستشاره 
ــران وفــنــزويــال  ــ األمــريــكــي تــجــاه إي
وكوريا الشمالية، بعدما كان بولتون 
اتفاق  نسف  فــي  رئيسيا  مــســؤوال 
الرئيس األمريكي ورئيس كوريا  بني 
أون،  يونغ  كيم  الــشــاب،  الشمالية 
على  الحصول  على  إصــراره  في ظل 
تنازالت واسعة من كيم بشأن أسلحة 

الدمار الشامل.
ــن كــوريــا  ــون م ووصـــف مــســؤول
سابق،  وقــت  في  بولتون  الشمالية 
ــبــصــر«، في  ــأنــه »ضــعــيــف ال ب
إشــارة لــدوره في 
الوصول  إفشال 
ــني  لــــالتــــفــــاق ب

بالدهم وأمريكا.
ــان دونـــالـــد  ــ وكـ
جونغ  وكيم  ترامب 
الــتــقــيــا  ــد  ــ ق أون 
لــلــمــرة األولــــى في 
في   2018 يــونــيــو 
حيث  ــورة،  ــاف ــغ ــن س
غامضا  إعالنا  وقعا 
ــزع األســلــحــة  ــ عــن »ن
شبه  مـــن  ــة  ــوويـ ــنـ الـ
الجزيرة الكورية«، قبل 
عقد لقاء ثان في فيتنام 
في شهر فبراير املاضي، 
إلى  التوصل  دون  مــن 
ــب طــلــب  ــســب ــاق ب ــ ــف ــ ات
الشمالي  الكوري  النظام 
بيونغ  عن  العقوبات  رفع 

يانغ.
ــون في  ــســؤول ــل م ــق ون
صحافية،  تقارير  في  ترامب،  إدارة 
ترامب  على  املسيطرة  القلق  مشاعر 
في  بولتون  وتحركات  ــة  رؤي تجاه 
كثير من القضايا، التي انتهت غالبا 
والتي  حولها،  املفاوضات  بتجميد 
املــفــاوضــات  كــذلــك  بينها  مــن  كـــان 

التجارية بني واشنطن وبكني.

لطفي

أخنوش

ترامب رفقة بولتون، ويف اإلطار نص التغريدة التي أعفى بها 
الرئيس األمريكي مستشاره
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 الرباط. األسبوع
ــدر جــد  ــ ــصـ ــ قـــــــال مـ
الحكومة  ــل  داخـ مطلع 
موضوع  أن  لـ»األسبوع«، 
التكوين املهني بالحكومة 
سار ملفا محرجا لحكومة 
أمــام  برمتها  العثماني 
ــام  ــ مـــلـــك الــــبــــاد، وأمـ
ــات املــلــف  ــ ــشــعــب، وب ال
يسقط  قد  الذي  الساخن 

الحكومة برمتها.
ــه،  ــد املــصــدر ذاتـ ــ وأك
أخذ  الذي  الوقت  في  أنه 
ونبه  املــبــادرة  امللك  فيه 
تهميشها  إلى  الحكومة 
املهني،  التكوين  لقطاع 
طالب  الــذي  الوقت  وفــي 
حكومة  من  صراحة  فيه 
بدراسة  القيام  العثماني 
جديدة في هذا املوضوع، 
وحني تدخل ورفض أكثر 
الحكومة  دراسة  مرة  من 
التكوين  ــاح  إصـ حـــول 
قدم  بعدها  ثــم  املــهــنــي، 
خطابا جديدا خال فصل 
ينبه  الــحــالــي  الــصــيــف 

هذا  إصاح  ضرورة  إلى 
حكومة  ظــلــت  ــقــطــاع،  ال
مع  تتعامل  العثماني 
الـــوضـــع بــشــكــل عـــادي 

وكأن شيئا لم يقع.
املــصــدر ذاتـــه، أوضــح 
ــه فـــي الـــوقـــت الـــذي  ــ أن
كـــان فــيــه مــن املــفــروض 

كبيرة  تعبئة  تحدث  أن 
وطارئة داخل هذا القطاع 
ــف،  ــصــي خــــال هــــذا ال
ــان جــــل مـــســـؤولـــي  ــ ــ ك
الوطنية  التربية  وزارة 
املهني  التكوين  وقطاع 
الصيفية  عطلتهم  ــي  ف
املوضوع  وكــأن  العادية 

تؤكد  حيث  يعنيهم،  ال 
ــر  ــاريـ ــقـ ــتـ مـــخـــتـــلـــف الـ
ــوزارة  ــ الــقــادمــة مـــن الـ
ــن كــتــابــة  ــ الــوصــيــة وم
عدم  أن  املعنية،  الــدولــة 
ــزازي  أم الــوزيــر  اهتمام 
وغرقه  املهني  بالتكوين 
ــدرســي  فــي الــتــعــلــيــم امل

كاتب  وضعف  العمومي، 
وطاقمه  الغراس  الدولة 
اإلداري  وكذا  السياسي، 
املديريات  في  عينه  الذي 
الحساسة  ــاصــب  ــن وامل
ــات  ــاقـ ــى عـ ــلـ ــاء عـ ــ ــن ــ ب
فيهم  بــمــن  ــة)..(،  ــن مــعــي
في  توقيفه  تــم  مــســؤول 
قطاع حكومي آخر قبل أن 
مسؤوال  الغراس  يعينه 
كبيرا داخل وزارته، كلها 
أسباب ساهمت في فشل 

تدبير هذا القطاع.
ذات  يستبعد  لم  لذلك   
هذا  يــكــون  أن  املــصــدر، 
امللف الذي يحظى بعناية 
في  سببا  خاصة،  ملكية 
ــزازي  ــر أمـ ــوزي ــعــاد ال إب
ــر  ــوزيـ بــعــدمــا بــــات الـ
ــدب فـــي الــتــكــويــن  ــت ــن امل
الغراس، شبه رسمي في 
للحكومة،  املغادرين  باب 
هذا  يسقط  لــم  إذا  ــذا  ه
األولــويــة  صاحب  امللف 
الحكومة  الــقــصــر،  ــي  ف

برمتها؟

أمزازي والغراس

 الرباط. األسبوع
هل تفجر وزارة الصحة أغلبية حكومة العثماني؟ 
أكثر من مصدر،  بات يطرحه  الذي  السؤال  هذا هو 
بعد شروع رئيس الحكومة في إعادة ترتيب الهيكلة 

الحكومية.
نبيل  رفــاق  أبلغ  العثماني  أن  املصدر  وأوضــح 

الوزير  عن  التخلي  بقرار  رسميا  بنعبد هلل 
األخطاء  كثرة  تراكم  بسبب  الدكالي  أنس 
ــذا الــقــطــاع  وضــعــف الــتــســيــيــر فـــي هـ
حتى  والحساس،  الحيوي  االجتماعي 
األمــة،  برملانيي  جل  إجماع  محط  ســار 
الحقوقيني  وكـــذا  ومــعــارضــة،  أغلبية 
تدبيره  بأن  املغاربة،  وعموم  واملهنيني 

ارتفاع  رغم  اللوبيات،  أمام  فشل 
امليزانيات السنوية املخصصة 
امليزانية  ارتفعت  كلما  إذ  له، 

كلما فشل القطاع.
وأكـــد املــصــدر ذاتـــه، أن 
رئيس الحكومة أبلغ حزب 
التقدم واالشتراكية عزمه 

الصحة  وزارة  مــنــح 
لحزب التجمع الوطني 
لـــأحـــرار، الـــذي أكــد 
رؤية  على  يتوفر  أنه 

اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
ــهــوض بــهــذا  ــن ــل ل

على  يتوفر  كما  عديدة  طبية  أطــر  وعلى  القطاع، 
بروفايات وبروفيسورات عديدين قادرين على وضع 

القطاع في السكة الصحيحة.
بنعبد  أبلغ  العثماني  أن  ذاتــه،  املصدر  وأضــاف 
بوزارة  واالشتراكية  التقدم  تعويض  باحتمال  هلل 
التشغيل أو بكتابة الدولة في التعليم العالي، بعدما 
املرشحني  أبــرز  من  والصمدي  يتيم  الوزيران  بات 
بنعبد  رفضه  الذي  األمر  وهو  الحكومة،  ملغادرة 
تمثيلية  بحجم  املس  من  املزيد  رفض  كما  هلل، 
حزبه داخل الحكومة، والتي لن تقل عن قطبني 

وزاريني هامني وإال مغادرة حكومة العثماني.
العدالة  في  قيادات  ساندت  أخــرى،  جهة  من 
وزارة  منح  خــطــوة  فــي  العثماني  والتنمية 
الصحة كقطاع اجتماعي ساخن لحزب 
بهدف  لأحرار،  الوطني  التجمع 
وحنكته  وشعبيته  قوته  اختبار 
»إذا  أنــه  املــجــال، حيث  هــذا  في 
نجح، نجحت حكومة العثماني 
اجتماعية  فــجــوة  ســد  ــي  ف
كبيرة في حصيلة الحكومة، 
ضربة  فذلك  فشل،  وإذا 
لحزب  خاصة  سياسية 
املصدر  يقول  التجمع« 
تفجر  ــهــل  ف ــه..  ــس ــف ن
وزارة  الخافات حول 
ــصــحــة حــكــومــة  ال

العثماني؟

�شروط العثماين لبقاء حزب بنعبد اهلل  يف احلكومة 

ا�شتقالة منا�شلي حزب العدالة والتنمية باخلارج
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التكوين املهني يعجل باإ�شقاط وزراء احلركة ال�شعبية

 الرباط. األسبوع
الـــذي سجله  الــفــتــور  بــعــد 
والتنمية،  العدالة  في  القيادي 
فرنسا  في  الوجوه  أبرز  وأحد 
مرابط،  عمر  عموما،  ــا  وأوروب
ــات والـــرســـائـــل  ــومـ ــجـ ــهـ والـ
يوجهها  ســار  التي  الساخنة 
إلخوانه  تحفظ  وبــدون  يوميا 
في  لخصها  والتي  الحزب  في 
»هناك  قـــال:  االنــتــهــازيــة حــني 
والتنظيم،  املشروع  يحمل  من 
املــشــروع  يحمله  مــن  وهــنــاك 
ــدوره  ــ ــم«، أعــلــن ب ــي ــظ ــن ــت وال
صفوف  فــي  النشيط  العضو 
الدول  من  وعدد  بلجيكا  جالية 

العدالة  في  القيادي  األوروبية 
عن  بحسي،  محمد  والتنمية 
العدالة  حــزب  مــن  استقالته 

ــوم  ــة ي ــي ــم ــن ــت وال
اإلثنني املاضي.
وكــــــشــــــف 
بــــــحــــــســــــي 
ــة  ــ ــال فـــــي رســ

استقالته املدونة 

أنه  بـالفايسبوك«،  على حائطه 
لي  تأكد  عميق..  تفكير  »بعد 
بامللموس أن انتمائي السياسي 
يعرقل طموحي كمبدع، ويمس 
من  ويحد  كصحفي،  حــيــادي 
قررت  لذلك  كجمعوي،  نشاطي 
حزب  من  استقالتي  ــدم  أق أن 

العدالة والتنمية«.
تنظيم  أن  بالذكر،  الجدير 
صار  والتنمية  العدالة 

العديد  يعيش 
مــــــــــــــــن 

والفنت  واالرتــبــاكــات  املشاكل 
التي اشتعلت نارها هنا وهناك 
الحزب  وفشل  أوروبـــا،  داخــل 
لم نقل زاد من  في إطفائها إن 
املنقذين  إشعالها تدخل بعض 
ــهــم، مثل  ــي ف ــوب  ــرغـ املـ ــر  غــي
كان  الــذي  يتيم  محمد  الوزير 
بدول  الحزب  أفــراد  على  يحل 
ومدلكته  خطيبته  رفقة  املهجر 
السابقة قبل عقد القران عليها، 
جالية  أفــراد  يغضب  كان  مما 
فهل  هناك،  والتنمية  العدالة 
حــزب  تنظيم  ــاوي  ــه ت يفتح 
العدالة والتنمية بالخارج باب 
وجه  في  االنتخابية  املشاركة 

أفراد الجالية املغربية؟

املغرب يرد على مناورات 
خليجية ببناء اأكرب 
ميناء  يف الداخلة

 الرباط. األسبوع
عاجل  مرسوم  على  رسميا  الحكومة  صادقت 
وزارة  ــل  داخ مديرية  إحـــداث  يهم  ومستعجل، 
الكبير  الداخلة  بميناء  خاصة  والنقل  التجهيز 
وسيكون  بنائه  في  الشروع  سيتم  الذي  الجديد، 
أكبر ميناء بجنوب املغرب وبدول جنوب الصحراء 

عموما.
املغرب  أن  لـ»األسبوع«،  أكد  مطلع  جد  مصدر 
يراهن بشدة، وعازم بقوة على تشييد أضخم ميناء 
سنتيم  مليار   1000 عن  ستزيد  بكلفة  بالداخلة، 
وفي مدة أشغال ستزيد عن سبع سنوات، سيكون 
بالجنوب  ميناء  كأضخم  جاهزا  امليناء  بعدها 
املغربي، وكأكبر رافعة وواجهة اقتصادية داخلية 

وخارجية للمغرب.
هذا، وفي الوقت الذي يؤكد فيه باغ الحكومة 
عن كون هذا املشروع عادي جدا ويدخل في إطار 
إطار  في  باملغرب  املوانئ  لبناء  الجهوي  املخطط 
الجهوية  التنمية  مخطط  وتنزيل   2030 رؤيــة 
الخاصة بأقاليمنا الجنوبية، تؤكد مصادر أخرى، 
والسرعة،  العزيمة  وبهذه  امليناء  هذا  تشييد  أن 
جاء كذلك في إطار الحرب االقتصادية التي بدأت 
تشنها دول خليجية على مصالح بادنا، والحديث 
بقوة عن الشروع في وضع دراسات تقنية لتشييد 
ميناء كبير بنواكشوط عاصمة موريتانيا قد يهدد 
حجم الرواج الذي يعرفه ميناء طنجة املتوسطي، 
التنموية  وسائله  على  يعتمد  املغرب  جعل  مما 
ويشرع  التهديد،  هــذا  ضــد  وينتفض  الخاصة 
عمليا في تشييد أكبر ميناء بجنوب املغرب قريب 
من نواكشوط.. فهل هو املخطط التنموي لجنوب 
ولباقي  للخليج  اململكة  رسائل  أنها  أم  املغرب، 

الدول عموما؟  

تعويض وزارة الصحة بوزارة التعليم اجتهادات اللجنة امللكية  يف مو�شوع الإجها�ض 
 الرباط. األسبوع

حــمــاســات  أن  يـــبـــدو 
الــخــصــوم واملــنــاصــريــن 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــة هـــاجـــر 
املعتقلة  الـــريـــســـونـــي، 
حاليا على خلفية اتهامها 
خــارج  إجــهــاض  بعملية 
القانون، قد أخذتهم بعيدا 
فــي مــوضــوع اإلجــهــاض، 
للواجهة  أعــادوهــا  التي 
ــا  ــه ــا وأن ــم ــوة، الســي ــقـ بـ
ــت مـــع اســتــعــداد  ــن ــزام ت
البرملان لتعديل مقتضيات 
الخاص  الجنائي  القانون 
باإلجهاض يوم 20 شتنبر 
الجاري كآخر أجل لوضع 
البرملانية  الــفــرق  جميع 
القانون  حول  لتعدياتها 
الجنائي الجديد، بما فيها 

فصول قضية اإلجهاض.
وكشف مصدر جد مطلع 
هامش  على  البرملان،  من 
الـــجـــدل الــشــعــبــي حــول 
و»الحريات  »اإلجــهــاض« 
النقاش  هذا  أن  الفردية«، 
حسمته لجنة ملكية مكلفة 
شكلت  اإلجهاض  بقضية 
وأعــطــت   2016 ســنــة 
خــاصــاتــهــا الــتــوافــقــيــة 

املمكنة بني مكوناتها.

أن  املصدر،  نفس  وأكد 
سيسمح  الــتــي  ــحــاالت  ال
مجال  فــي  الــقــانــون  بها 
ــي مــشــروع  اإلجـــهـــاض ف
خال  الجنائي  القانون 
هي  الــجــاري،  شتنبر   20
حـــاالت مــحــدودة جــاءت 
ملكية  لجنة  كخاصات 
 ،2016 ســـنـــة  ــت  ــل ــك ش
وجــمــعــت كــا مــن وزيــر 
السابق،  العدل والحريات 
والشؤون  األوقاف  ووزير 
ــر  ــ ــ اإلســــامــــيــــة، ووزي
املجلس  وممثل  الصحة، 
املجلس  ورئيس  العلمي، 
اإلنسان،  لحقوق  الوطني 
الشخصيات  من  وغيرهم 
والخبراء، والذين توافقوا 
وأعطوا  حــد  أقصى  إلــى 
التوافقية  الخاصات  تلك 

يسهر  من  عليها  وصــادق 
خصوصيات  احترام  على 
أمير  دستوريا  املجتمع 

املؤمنني ملك الباد. 
وأضاف املصدر أن تلك 
الحاالت  حــددت  اللجنة، 
فيها  ســيــصــبــح  ــي  ــتـ الـ
وهي  قانونيا،  اإلجهاض 
أربع حاالت فقط وبشروط 
حالة  أوال،  صارمة:  جــد 
ــل الـــنـــاتـــج عــن  ــمـ ــحـ الـ
االغتصاب، وثانيا، الحمل 
املــحــارم،  زنــا  عــن  الناتج 
املختلة  املرأة  عند  وثالثا، 
تربية  عن  العاجزة  عقليا 
أطفالها، ورابعا، في حالة 
ــراض  ــ الــتــشــوهــات واألم
الخطيرة عند الجنني التي 
األم  صحة  على  تؤثر  قد 

والجنني.

العثماني

الغراسأمزازي

بنعبد اللـه
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لعبة خطيرة في منطقة شمال المتوسط
موؤ�صرات عودة ال�صتعمار الإ�صباين اإىل ال�صحراء

كواليس صحراوية

جلنة حت�صريية �صورية ملوؤمتر البولي�صاريو

●  األسبوع 
بعد طول انتظاروتأجيل إلى ما 
بعد عودة وفد جبهة البوليساريو 
من مشاركة فاشلة في قمة إفريقيا 
- اليابان، كشفت مصادر إعالمية 
التحضيرية  اللجنة  قائمة  عــن 
أظــهــرت  ــي  ــت وال  ،15 لــلــمــؤتــمــر 
األجنحة  لصراع  الحقيقي  الوجه 
رحيل  منذ  الحركة  تشهده  الــذي 
جناح  أن  يبدو  إذ  العزيز،  عبد 
قد هيمن  للجبهة  الحالي  الرئيس 
على القائمة مع ترك املجال للوبي 
الفساد الذي هيمن خالل السنوات 

املاضية على التعيينات.
ــات  ــم ــاه ــف ــا يـــشـــبـــه ت ــمـ ــيـ وفـ
غالي  إبراهيم  حافظ  الكواليس، 
التحضيرية  اللجنة  رأس  على 
رئيس  عــشــر  الـــرابـــع  للمؤتمر 
البرملان  ورئيس  املفاوض  الوفد 

تختلف  ولـــم  عــهــدتــه،  املنتهية 
أعضاء  قائمة  عن  املعلنة  القائمة 
للمؤتمرات  التحضيرية  اللجان 
البوليساريو،  لجبهة  املاضية 
التي  األسماء  نفس  حيث حافظت 
احتكرت املشهد السياسي املزعوم 
بعض  إضافة  مع  على حضورها، 
يكون  لن  التي  الجديدة  األسماء 
أعمال  سير  فــي  تأثير  أي  لها 
اللجنة  تشكيلة  ــذه  وه اللجنة، 
من  أزيد  تضم  التي  التحضيرية 
من  واحــد  يترأسها  عضو   100
الحالية،  الــزعــامــة  مــن  املقربني 
حمة  يشغل  فيما  آدوه،  خطري 
ــب الــرئــيــس،  ــائ ســالمــة مــهــمــة ن
اللجنة،  مــقــرر  سلمى  ــادة  وحــم
كل  األعــضــاء،  بــني  مــن  ويتواجد 
البوهالي والبشير  من محمد ملني 
السيد وبشرايا حمودي  مصطفى 

بيون.

الأمريكيون 
يرف�صون مهمة 
مبعوث اأممي 

لل�صحراء

●  عبد اهلل جداد. العيون   
بــعــد أیــــام مـــن املــوقــف 
االشتراكي  للحزب  املفاجئ 
ــي الـــحـــاكـــم في  ــانـ ــبـ اإلسـ
ــذي  وال اإليبيرية،  اململكة 
دعمه  عــن  خالله  مــن  أعلن 
بعثة  صالحیات  لتوسیع 
»املـــیـــنـــورســـو« لــتــشــمــل 
ــســان  ــوق اإلن ــة حــق ــب مــراق
وكالة  خرجت  بالصحراء، 
»إیفي«،  اإلسبانیة  األنباء 
بتقریر  األخــيــر  األحــد  يــوم 
مــفــصــل تــحــدثــت فــیــه عن 
املمتلكات العقاریة إلسبانیا 
الفترة  إبـــان  بــالــصــحــراء 
أشارت  حيث  االستعماریة، 
إسبانیا  أن  ــى  إل الــوكــالــة 
 200 مــن  یــقــرب  مــا  تمتلك 
عــقــار لــالســتــخــدام املــدنــي 
عبر  وتجاري(  )سكني 
ــصــحــراء، وھــي  مــنــاطــق ال
قانوني  جــمــود  حــالــة  ــي  ف
الخاص  ــوضــع  »ال بسبب 
توجد  التي  املنطقة  لھذه 
أربعین  منذ  نزاع  حالة  في 
وجبھة  املــغــرب  بین  سنة 
تضیف  ــیــســاریــو«،  ــول ــب ال

الوكالة.
كما سجلت نفس الوكالة، 
في  تقع  العقارات  ھــذه  أن 

والداخلة والسمارة  العیون 
حالة  في  وھــي  والــگــویــرة، 
مــتــدھــورة مـــن الــتــرمــیــم، 
من  العظمى  الغالبیة  ألن 
شاغلیھا ال یدفعون اإلیجار 
ــي  ــان لــــ»الـــحـــارس اإلســب
في  املــنــشــأة  للممتلكات« 
 1978 عـــام  فـــي  ــون  ــی ــع ال
لھذه املھمة، على الرغم من 
بوظائف  أیــضــا  یــقــوم  ــه  أن
أن  إلــى  وأشــارت  قنصلیة، 
الدبلوماسي  اإلعــالم  مكتب 
اإلســبــانــي الــتــابــع لـــوزارة 
الـــــشـــــؤون الـــخـــارجـــیـــة 
اإلسبانية، أكد أنه سیمضي 

كتالوج  »تحدیث  في  قریبا 
للدولة  اململوك  الــعــقــارات 
الصحراء«،  في  اإلسبانیة 
ــادا ملــصــدر  ــنـ ــتـ وذلـــــك اسـ
الوكالة،  باملكتب اتصلت به 
الذي أضاف بأن ھناك حالیا 
تدیرھا  رسمیة  مبان  ثالثة 
الخارجیة،  وزارة  مباشرة 
اإلسباني  »الــحــارس  وھــي 
للممتلكات«، ومدرسة »الباز« 
)املدرسة اإلسبانیة الوحیدة 
و»البعثة  الصحراء(  فــي 

الثقافیة اإلسبانیة«. 
تشیر  مفاجئة  مــواقــف 
إسبانیة  رغــبــة  إلــى  ربــمــا 

الصحراء  ملف  إلى  للعودة 
مجموعة  توظیف  خالل  من 
من  بتأثیر  األوراق،  ــن  م
ــات داخـــل  ــی ــوب ــل ــعــض ال ب
وإعالم  أحزاب  من  إسبانیا 
املدني،  املجتمع  ومنظمات 
ألطروحة  بدعمھا  املعروفة 
ــو،  ــاری ــس ــی ــول ــب ــھــة ال جــب
الدولة  دفــع  تحاول  والتي 
اإلسبانیة إلى اتخاذ مواقف 
داعمة للبولیساریو انطالقا 
»املــســؤولــیــة  تسميه  مــمــا 
اإلسبانیة  للدولة  القانونیة 
باعتبارھا  الصحراء«  تجاه 

املستعمر السابق لإلقلیم.

●   كلميم. األسبوع  
وصية  كانت  أســرتــي«  »أخــبــروا 
للجنسية  الحامل  األجنبي  املواطن 
 ،1992 سنة  ــزداد  واملـ الليتوانية 
األســبــوع  بــدايــة  عليه،  عثر  الـــذي 
ــاري، مــنــتــحــرا شــنــقــا داخــل  ــجـ الـ
بمدينة  الفالحية  الضيعات  إحــدى 
بويزكارن بإقليم كلميم، وقد أسفرت 
بها  قامت  التي  األولية  التحريات 
الهالك تناول  املصالح املختصة، أن 
شنق  على  يقدم  أن  قبل  سامة  مادة 
ــة بخط  نــفــســه، بــعــدمــا تـــرك رســال
أسرتي«..  »أخبروا  فيها  يقول  يده 

بتاريخ 2019/09/09.
ــاصــر الــضــابــطــة  ــن وتـــبـــاشـــر ع
ــدرك  ال لسرية  التابعة  القضائية 
النيابة  مع  بتنسيق  بكلميم  امللكي 

العامة التحقيق في الحادث.

مواطن اأجنبي ينتحر 
يف كلميم ويرتك ر�صالة: 

»اأخربوا اأ�صرتي«

حقوقيو ال�صحراء يقاومون التهمي�س بتاأ�صي�س جمعية جديدة

●   األسبوع  
ــم  ــن األم نــفــى مــصــدر مــقــرب م
املتحدة، أن »ال أحد من املسؤولني 
في  يرغبون  السابقني  األمريكيني 
الشخصي  املبعوث  منصب  تولي 
كما  املتحدة،  لألمم  العام  لألمني 
مثل  أوروبيون  مسؤولون  يرفض 
االقتراب  وحكومات،  دول  رؤســاء 

من هذا امللف«.
ــفــس املـــصـــدر، أن  وأضـــــاف ن
أنه في غياب  تدرك  املتحدة  »األمم 
نفوذ دولي،  ذات  اختيار شخصية 
امللف،  هــذا  في  التقدم  سيصعب 
ولهذا تستبعد تعيني أي خبير من 
كانت  املتحدة، حيث  األمم  موظفي 
تنجح  ــم  ول سابقة  تجربة  هناك 

باملرة«.

●   العيون. األسبوع   
املسؤولني  مــن  عــدد  انتفض 
الحقوقيني الذين أسسوا للفعل 
ونالوا  بالصحراء،  الحقوقي 
ممثلني  مــن  التنويه  شــهــادات 
العفو  ولجنة  املتحدة  األمم  عن 
املنظمات  ومختلف  الــدولــيــة 
كان  الذي  الوقت  ففي  الدولية، 
ومكافأة  ترقية  املــفــروض  مــن 
الشرقاوي،  سالم  محمد  من  كل 
والــوطــنــي  العنيد  الــحــقــوقــي 
الــصــلــب، والــســمــاللــي املــدافــع 
عن  االستغناء  تم  الحقوق،  عن 
الوضع  أقلق  بشكل  خدماتهما 

الجنوبية. باألقاليم  الحقوقي 
املكاسب  تحصني  أجــل  ومــن 
إثراء  في  ومساهمة  الحقوقية، 
ــســؤول،  ــادئ وامل ــه الــنــقــاش ال

أعلن بالعيون عن تأسيس إطار 
من  ثلة  يضم  جــديــد،  حقوقي 

املثقفني  واألشــخــاص  الشباب 
من  متفرقة  ألمــاكــن  املنتمني 

له  اختير  الــصــحــراء،  جــهــات 
والتسامح  السلم  »منظمة  اسم 
اإلنسان«،  وحقوق  للديمقراطية 
على  املــؤســســون  أجــمــع  حيث 
الحقوقي  الــنــاشــط  انــتــخــاب 
رئيسا  الشرقاوي  سالم  محمد 
السابق  الرئيس  للمنظمة، وهو 
للجنة الجهوية لحقوق اإلنسان 
األمني  ومحمد  العيون،  بجهة 
السابق  الــرئــيــس  الــســمــاللــي 
للجنة الجهوية لحقوق اإلنسان 
إلى  باإلضافة  الداخلة،  بجهة 
من  الشبابية  األطـــر  مــن  ــدد  ع
ــصــحــراء، كــمــا يضم  ال ــاء  ــن أب
بوحماد،  متو  مــن  كــال  املكتب 
ــاي، فــاطــمــة  ــ ــه ــ ــبـــوب آب ــرعـ الـ
عــيــديــد،  لحبيب  ــدي،  ــاع ــس امل
البوزيدي،  محمد  بهان،  محمد 

وأحمد بوهدا.

تلك�س
الــعــام  ــرأي  ــ ال استحسن 
بها  قام  التي  املبادرة  احمللي 
عبد السالم بيكرات بزيارة 
ووجهاء  ألعيان  ميدانية 
ومنتخبي العيون السابقني 
فرصة  وكانت  منازلهم،  يف 
حيث  ــم،  ــه ــع م ــل  ــواص ــت ــل ل
شكرهم والي العيون على ما 
جليلة  خدمات  من  قدموه 
للجهة وللوطن ككل، وهو ما 
اعتبروه رد اجلميل وتكرميا 
مــزايــدات،  بـــدون  إنسانيا 
نوعا  الزيارة  هذه  وخلفت 
مختلف  لدى  االرتياح  من 
من  لها  ملا  املجتمع،  شرائح 
على  إيجابية  انعكاسات 

مستوى نفسية اجلميع.

●   الداخلة. األسبوع   
الوطني  املكتب  إدارة  شهدت 
ــم  ــي ــال ــاألق ــلــصــيــد الـــبـــحـــري ب ل
الجنوبية، حركة انتقاالت واسعة 
همت األطر بالخصوص، وشملت 
ومدراء  الفرعيني  املناديب  بعض 
ــني  األســــواق ومــســؤولــني إداريـ
ويتعلق  املحلي،  املستوى  على 
الذي  أزرقي،  األمر بكل من حسن 
املكتب  مندوبية  رأس  على  كــان 
املنصب  ذات  ليتقلد  بالداخلة، 
مندوبية  رأس  عــلــى  كــمــســؤول 
بوملنازل  نقل  تم  فيما  الجديدة، 
بأكادير  الجهوية  املــديــريــة  مــن 
مصلحة  رئــيــس  مهمة  ليشغل 
ــق املــوحــدة  ــادي ــصــن تــســيــيــر ال
الشافعي  وتــرقــيــة  ــة،  ــداخــل ــال ب
ملهيريز  غادر  الذي  سالم،  محمد 
»العني  الصيد  نقطة  اتجاه  في 
املحلي،  للسوق  كمدير  البيضة« 
أما  ليمان،  اللعايل  مكانه  تاركا 
العيون،  مديرية  مستوى  على 
من  الرويمي  غالي  تنقيل  تم  فقد 
تاروما،  الصيد  قرية  إلى  العيون 

ليخلف الليبك الذي تم تنقيله إلى 
نقطة الصيد أخفنير، وذلك بهدف 
مستوى  على  جديدة  دمــاء  ضخ 

العيون  بجهتي  املــســؤولــيــات 
وادي  والداخلة  الحمراء  الساقية 

الذهب.

حركة انتقالية وا�صعة مبكتب ال�صيد البحري

املدرسة اإلسبانية



القناص

أكد مصدر أكاديمي لـ»األسبوع«، أن باريس 
من  موقعتني  وثيقتني  نشر  حظر  إلى  تسعى 
أكبر  الكبير«،  »املرسى  عمدة  فيرارا،  جانفيي 
املتوسط  األبيض  البحر  في  بحرية  قاعدة 

وعلى 7 كيلومترات عن وسط املدينة.
هذه  حسب  الفرنسية،  الــقــوات  وشــاركــت 
حرب  في  مؤخرا،  عليها  عثر  التي  الوثائق 
املــغــربــيــة، ضمانا  ــوات  ــق ال »الـــرمـــال« ضــد 
القاعدة  هذه  في  الفرنسيني  عمل  الستمرار 
بن  لكن  سنة،   15 ملدة  الجزائر  استقالل  بعد 
بلة كتب إلى باريس يؤكد أن فرنسا لم تشارك 
ما  وهو  الجزائر،  عن  الدفاع  في  بمسؤولية 

تسبب في انقالب ضده قاده بومديان.
الجزائريني  فــإن  الــحــادث،  تفاصيل  وفــي 
ضد  قواتها  وقوف  عدم  في  فرنسا  أحرجوا 
ومنع  املــوقــعــة،  لالتفاقيات  طبقا  املــغــرب، 
ملنطوق  طبقا  الجزائري  التراب  على  الهجوم 

اتفاق »إيفان« لـ 18 مارس 1962.
عدم  في  الكبير«  »املرسى  قاعدة  وساعدت 
نووية  معدات  إلى  املغربي  الجيش  وصــول 
وأحزمة غير تقليدية في الصحراء الجزائرية، 
التدخالت العسكرية  القاعدة احتكرت كل  ألن 
بنيران  مغربيا  جنديا   25 ومات  نقط،   7 في 

فرنسية، قبل الوصول إلى هذه النقط.

أن  لـ»األسبوع«،  دبلوماسي  مصدر  كشف 
املغرب  لسياسات  القوية  الداعمة  فرنسا 
قررت  إفريقيا،  وغرب  الصحراء  في  اإلقليمية 
حرمان الجيش املوريتاني من تكتيكات فريقها 
عليها  تعمل  التي  دي1«  تــي.  »جــي.  األول 
القوات املسلحة امللكية في محيط »الكركرات«.
الحرس  أن  نــواكــشــوط،  حنق  ــار  أثـ ومــا 
التي  التدريبات  لنفس  تعرض  املالي  الوطني 
دفع  ما  وهو  املوريتاني،  الجيش  عن  منعت 
السفارة  من  عاجل  طلب  إلى  الغزواني  ولد 
األمريكية في بالده، قصد التوقيع على شراكة 
استراتيجية تطابق ما هو موقع بني نواكشوط 

والعاصمتني الرباط والجزائر.
وطبقا للتصريحات التي استقتها الجريدة 
من نفس الجهة، فإن القدرات التي تعمل عليها 
الواجهات:  من  موريتانيا  تحاصر  فرنسا 
)مالي(  والــشــرقــيــة  )املغرب(  الــشــمــالــيــة 
)السنغال(، وأن تذكيرا قويا وقع  والجنوبية 
دفع  »أفريكوم«  مع  للعمل  الغزواني  ولد  عليه 
العاصمة دكار للتدخل لـ»منع بعض اإلجراءات 
ومنع  ألمنها،  حماية  الساحل،  منطقة  فــي 
التفوق املوريتاني على السنغال في تكتيكات 

القتال في الرمال«.
ودقق املصدر أن هذه املعلومات العسكرية، 
في  األمريكية  السفارة  إلى  تقرير  في  نقلت 

نواكشوط.

تقرير إلى السفارة األمريكية 
في نواكشوط:

فرن�سا �ساعدت اجلزائر 
من قاعدة وهران 
يف حرب »الرمال«

فرن�سا متنع قدرات قتالية 
عن موريتانيا ل�سالح 
املغرب يف »الكركرات«

أن وزير  لـ»األسبوع«،  أكد مصدر مطلع 
»سيكبا«  فضل  بنشعبون،  محمد  املالية 
املوجودة في سيدي مومن بالدارالبيضاء، 
السلع  على  الجمركي  األمن  مشاكل  لحل 
العمالق  بها  ــد  وع الــتــي  جــودتــه  ورفـــع 
الساحة  في  املــوجــود  »دوالرو«  العاملي 

العاملية منذ قرنني من الزمن.
وتتعامل »دوالرو« مع الحكومات بشكل 
سلس لتحديد كامل األهداف املرجوة وحل 
مشاكل أمنها التجاري، وبهذا الخصوص، 
ــدوث مــواجــهــة  ــ ــحــدث املـــصـــدر عـــن ح ت
املالية  وزارة  في  الشركتني  داعمي  بني 

بتقارير  الجانبان  واستعان  املغربية، 
والتهرب  التهريب  ضــد  للعمل  ســريــة 
الضريبي، خصوصا في موضوع »الوسم 

الجمركي«.
للشركتني  مــوجــه  ســـري  تــقــريــر  وفـــي 
العامليتني، فـإن تـهـريب السجائـر سـينزل 
عن 3.7 فـقط بـ 40 في املائة في حال عدم 
حسب  العملية،  لهذه  الفرنسيني  إدارة 
الوزير  يجعل  ما  وهو  األمريكي،  املصدر 
في  الرغبة  وضغط  النجاعة  ضغط  بني 
تسليم الفرنسيني كل األوراش التقنية في 

األمن للحفاظ على أسرار اململكة.
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ورطة ال�سحراء تدفع الرئي�س اجلزائري عبد القادر 
بن�سالح اإىلاالنهيار اأمام اجلرنال قايد �سالح

 خاص ـ األسبوع
لـــ»األســبــوع«  مــوثــوق  مصدر  كشف 
قايد  الجنرال  أن  باريس،  العاصمة  من 
استقبل   ،2019 غشت   26 يوم  صالح، 
مناقشا  بنصالح،  القادر  عبد  الرئيس 
الــذي قاله في استقبال  الــرد  إيــاه حول 
مشكل  إن  ســاوتــومــي:  خارجية  وزيــر 
وليست  إفريقية  مشكلة  هي  الصحراء 
بأن  قال  مشكلة جزائرية، وأن بوتفليقة 
الدم الجزائري لن يسيل في حرب جديدة، 
فالجزائر تريد السالم في املنطقة وترغب 

في أن تقود القارة الحل.
وجاءت ثالث عبارات، لم يرغب املصدر 
الرئيس  موقف  أن  توحي  ذكــرهــا،  في 
بنصالح ليس متشددا في هذه القضية 
الجزائري،  للجيش  بالنسبة  املحورية 
نزار  الجنرال  انتقادات  بعد  خصوصا 
ملوقف قايد صالح في معركة »أمغاال« ضد 
عنوانا  القضية  هذه  فأصبحت  املغرب، 

لوطنية الجيش.
سمعها  التي  الــحــادة  األقـــوال  وبعد 
للمغادرة  اضــطــر  بنصالح،  الــرئــيــس 
أيــام  لثالثة  باملستشفى  ــتــحــاق  واالل

تقرير  آلخــر  نتيجة  مــتــواصــلــة، 
صحي للمتابعة، بعد معالجة ورم 
خبيث في 2015 بالعاصمة باريس، 

باديا  الكيميائي  العالج  واليـــزال 
وحسب  الرئيس،  مالمح  على 

املصدر، فإن من الطبيعي 
أن يكون للجزائر رئيسا 
املهلة  بــعــد  جـــديـــدا، 
التي أعطاها الجيش 
ــاد بــنــصــالــح  ــ ــع ــ إلب
في  مواقفه  نتيجة 

الصحراء.

أن  ـــ»األســبــوع«،  ل مطلع  مصدر  أكــد 
الثالثني  بــالــذكــرى  االحــتــفــال  خلفية 
الطالبي  طرف  من  الطفل  حقوق  التفاق 
العدالة  العلمي، في أجواء توقيع حزب 
في  الطفل  حقوق  اتفاق  على  والتنمية 
وخارج  جديدة،  أبعادا  أعطت  اإلســالم، 
الحدود، في الصراع القائم بني الحزبني 
والعدالة  )األحرار  الحكومة  في  القويني 
والتنمية(، كشفت مع عبد اإلله بن كيران 
لرئاسة  العلمي  ــول  وص كواليس  عــن 
الطالبي  فيها  قال  وقد  النواب،  مجلس 
وأثق  حزبي  في  أثــق  ال  إنني  العلمي: 

فقط في وعد اإلسالميني.

اليونيسيف  ملمثلة  مسؤول  ووصــف 
االحتفال  بشأن  مالبسات  من  يــدور  ما 
للجميع«  »العطلة  برنامج  في  بالذكرى 
الدرس،  قاعات  وفي  مدرسة  في  وليس 
هذه  وتشجيع  بتعزيز  القول  من  خوفا 
التعليم  في  »اإلطــار«  لالتفاق  الخطوة 
الذي صادقت عليه الحكومة، قبل املوسم 

الدراسي الجديد.
وقد وصف املسؤول املرافق لجيوفانا 
والعدالة  األحرار  بني  الوضع  باربريس 
الخالفات  بعد  بـ»الخطير«،  والتنمية 
الحادة حول التعديل الحكومي والتعليم، 

وأخيرا حقوق الطفل.

جيوفانا باربري�س وو�سف الو�سع بني االأحرار 
والعدالة والتنمية بـ»اخلطري«

وزير التجهيز اجليبوتي 
ال يجد �سدى لطلب 

تعاونه مع املغرب
أن  لـ»األسبوع«،  مطلع  مصدر  كشف 
وزير التجهيز والنقل الجيبوتي، محمد 
على  تحرك  حليم،  موسى  الــقــادر  عبد 
املغربي،  نظيره  مع  لالتصال  واجهتني 
وأن ظروفا لم تساعد على ذلك، ولم تبادر 
العاصمة الرباط إلى تعزيز تعاونها مع 

جيبوتي.
»التعاون  يسميه  ما  الــوزيــر  ويدعم 
ــالل مــعــرض سنوي  الــجــهــوي«، مــن خ
ــى رجـــال األعــمــال  ــد نقل إل ــبــالده، وق ل
التعاون  في  العميقة  الرغبة  الحاضرين 

مع اململكة.

وزير املالية 
املغربي يدخل 

يف مواجهة 
عاملية من اأجل 
اأمن اجلمارك

الطالبي العلمي

بنصالح

بنشعبون

مفاجأة تاريخية تكشفها »األسبوع«:

ولد الغزواني

اإليا�س العماري يواجه اأمريكا 
من اأجل احل�سي�س املغربي 

مبليون درهم
تجارة  أن  ــوع«،  ـــ»األســب ل مطلع  مــصــدر  ــد  أك
املوجهة  املراقبة  في  دخلت  املغربي  الحشيش 
داخــل  املــوجــه  املبلغ  وأن  إفريقيا،  غــرب  ــى  إل
املخدرات  لكون  األمريكية تضاعف  االستخبارات 
السمراء،  القارة  في  لرئاسيات  مموال  أصبحت 
النافذة،  الرساميل  بعض  في  الصغيرة  والدورة 
ورفضت واشنطن إعادة توجيه تحذيرها الشهر 
التي  التطورات  بفعل   ،)2019 )غشت  املاضي 
وتداخلت  الليبي،  الصراع  في  البنتاغون  أقرها 
صفقات  بعض  في  املغربي  الحشيش  معامالت 

السالح في هذا البلد املنكوب.
واشنطن  من  ــرارا  إق األمريكي  اإلجــراء  وجــاء 
الطبية،  التجارة  تجاه  املتواصلة  بتخوفاتها 
جهة  أقرتها  وقد  الحشيش،  تجاه  الشرعية،  أو 
بتخصيص  الحسيمة«  تطوان  »طنجة  الشمال 
ما  وهو  الحشيش،  فرص  لدراسة  درهم  مليون 
صوت لصالحه حزب العدالة والتنمية إلى جانب 
الرئيس السابق  العماري،  إلياس  اللدود،  الغريم 

لحزب األصالة واملعاصرة.

املنصوري



 الوالية الحكومية لـ»المينورسو«

ــع »بــيــريــوديــســتــاس  ــوق يــعــلــق م
االشتراكي  قرار  أن  إسبانيول«)1(، 
حكومة  رئــيــس  ســانــشــيــز،  ــدرو  ــي ب
إسبانيا بالنيابة، توسيع صالحيات 
ــة فـــي الــصــحــراء  ــي ــم الــبــعــثــة األم
لسياسة  توسيع  هو  )املينورسو(، 

حكومية في اإلقليم املتنازع عليه.
في  مــنــشــورا  ــراء  ــ إج  347 وفـــي 
أكد  الجاري،  شتنبر   3 الثالثاء  يوم 
مسلسل  ستساند  »الــحــكــومــة  أن 
وعبر  املتحدة،  األمم  عبر  املفاوضات 
بما  األخرى)2(،  الــواجــهــات  باقي 
اإلفريقية  اآللية  بدعم  ملدريد  يسمح 

املجهودات  اإلفريقي، وباقي  لالتحاد 
الدولية ذات الصلة«.

توسيع  في  املتمثلة  الجرأة  وهذه 
صالحيات »املينورسو« ملراقبة حقوق 
اإلنسان، والعمل على اآللية اإلفريقية 
لحل النزاع باسم العمل اإلسباني مع 
الجهات األخرى، هو خروج إلسبانيا 
كانت  ولطاملا  التقليدي،  مربعها  من 
ما جاء من  فإن  للتوازن،  أداة  مدريد 
دولي  تصعيد  اإلسبان،  االشتراكيني 
معه  مــدريــد  انتهت  الــصــحــراء  فــي 
ملف  في  موقعها  على  الحفاظ  إلــى 
اإليبيرية  اململكة  وتقدمت  الصحراء، 
إلبقاء امللف حيا وقادرا على التأثير 

في األمن اإلقليمي.

حول  املستعملة  للصيغة  وتبعا 
للقانون  املطلق  »االحترام  يسمى  ما 
الدولي«، فإن رؤية  اإلسبان للصراع 
دقيقة، وتتواصل معها جهات مغربية 

ألسباب ثالثة:
املغربية  األجــهــزة  بعض  أن   )1
ــع صــالحــيــات  ــوســي ت ــارض  ــعـ تـ ال 
»املينورسو«، في ظل توسيع األطراف 
في محادثات جنيف حول الصحراء، 
املباشرة  املفاوضات  خيار  وإلبعاد 
للعاصمة  يمكن  البوليساريو،  مع 
صالحيات  بتوسيع  القبول  الرباط 
البعثة األممية، ألنها ال تتطلب قرارا 
للعمل  تفعيال  بل  األمــن،  مجلس  من 
معايير  ألن  األممية،  البعثة  بمعايير 

املوحد  العمل  ضمن  تدخل  االنتشار 
للبعثات في كل بقاع األرض.

املتحدة  األمــم  مصادمة  يمكن  وال 
املرحلة  هذه  في  املتحدة  والواليات 

الحساسة.
2( أن التعاون اإلسباني ـ املغربي 
»هذا التوسيع« في صالحيات  يخدم 
على  جانبية  أثار  دون  »املينورسو«، 
املتحدة،  األمـــم  مسلسل  مــواصــلــة 
إقــرار  فــي  العاملية  املنظمة  ومهمة 

السالم العاملي.
3( أن رؤية الصراع في الصحراء 
تعد  لم  املشكل  إدارة  ألن  اختلفت، 
إلى  لحظة  أي  في  تنتهي  وقد  آمنة، 
عزل  شجع  وقــد  ستتواصل،  حــرب 

ذهاب  بعد  املشكل،  عن  موريتانيا 
الرئيس ولد عبد العزيز من الرئاسة، 
مواجهة عسكرية  على  التشجيع  في 
من  تغير  »الــكــركــرات«  في  مــحــدودة 
االشتباك،  وقواعد  امليداني  املوقف 
في  ترغب  البوليساريو  قيادة  لكن 
لقناة  قائدها  بوصف  ألنها،  الحرب، 
إجباري  »ممر  األمريكية  »الــحــرة« 
ونهائي  سياسي  حل  إلى  للوصول 

للمشكل«.
في  الجزائريون  يتفق  مرة،  وألول 
مرحلة الجنرال قايد صالح وإبراهيم 

غالي، على:
»الــكــركــرات«  مــواجــهــة  توسيع  ـ 

لحرب شاملة على الجدار الدفاعي.

عبد الحميد العوني إعداد:

ما إن توقف »مسلسل جنيف« حول الصحراء، عقب قرار مجلس األمن انتقاله إلى »مفاوضات عبر املحادثات«، عاد األمريكيون واإلسبان إلى ما يسمى »أرضية 
مدريد« التي توافق عليها الواليات املتحدة، وتشمل مراقبة »املينورسو« لحقوق اإلنسان يف اإلقليم دون ربطها باستفتاء الصحراويين ضمن 12 نقطة، وتشمل:

1( السماح للمغرب بتوسيع إجراءاته ملحاربة الهجرة السرية ضد أفارقة جنوب الصحراء إلى مدن العيون والسمارة يف الصحراء، لوقف أي موجات بشرية أخرى 
إلى الس باملاس وباقي الشاطئ اإلسباني املقابل لإلقليم املتنازع عليه، وتضمن هذه الخطوة للعاصمة الرباط، تمرير أبنية ومشاريع وتدخل يف تعزيز سيادة 

اململكة ىلع جنوبها.
2( التوقيع مع الرباط ونواكشوط ىلع إجراءات مشتركة تتجاوز الخالفات بين البلدين املغاربيين، خصوصا يف معبر »الكركرات«.

3( فتح التعاون ىلع منطقة الساحل وتضم إحداثياته جهتي العيون والداخلة وباقي الشاطئ األطلسي نحو غرب إفريقيا.
4( السماح للحكومة اإلسبانية بمراقبة املجال الجوي للصحراء دون إذن مسبق.

5( مواصلة السماح للبحرية اإلسبانية باإلبحار يف الشاطئ الصحراوي دون إذن أو إخبار، مع تعزيز تكنولوجيا املراقبة.
6( تأجيل مدريد اإلصدار الكامل لالئحة املجنسين املقبولين يف االستفتاء بالصحراء، وحصر هذا اإلجراء يف الحاملين لجنسيتها بديال كامال عن تجنيس املغرب 

للصحراويين.
7( مواصلة املفاوضات تحت إشراف مجلس األمن مع مراقبة جادة لحقوق اإلنسان ضمن الصالحيات املخولة لكل بعثات األمم املتحدة، وهي أمور لوجستيكية 

ال تستدعي فتح مفاوضات مع املغرب.
8( أن لدى إسبانيا كل الحق يف تأمين كل قوات »املينورسو« يف كل مهامها ضمن الوالية األممية ىلع اإلقليم املشرفة ىلع مسلسل املفاوضات.

9( أن هناك تفاهما بين البنتاغون ومستشار األمن القومي األمريكي، بمساعدة إسبانيا، يف أمر توسيع مهام »املينورسو« ملراقبة حقوق اإلنسان، ويضم محاور 
سرية تشمل تأمين اإلجالء لكل طاقم البعثة األممية يف كل حاالت املواجهة العسكرية يف املنطقة.

10( أن السالح الجوي اإلسباني هو املخاطب الوحيد للتدخل لحماية املهام األصلية لـ»املينورسو«، وتوسيعها ميدانيا بما يكفل الوصول إلى التطبيق الحريف، 
أو املطلق للقانون الدولي، وهي الجملة التي استخدمها البرنامج االنتخابي لـ 28 أبريل املاضي دون ذكر تقرير املصير.

وهذه الوجهة القانونية تفيد الوالية الكاملة لألمم املتحدة، وليس لدى إسبانيا أي رغبة يف تشجيع أي طرف من أطراف النزاع.
11( حرمان املغرب من أي انتشار صاروخي يف الصحراء.

12( عزل التأثيرات السياسية التفاق الصيد البحري مع االتحاد األوروبي ىلع تقرير األمم املتحدة ملستقبل اإلقليم املتنازع عليه.

العدد:  1040الخميس 12 شتنبر 2019 ملف العدد8

بوريطة

12 نقطة تتقدمها مراقبة »املينور�سو« حلقوق الإن�سان يف الإقليم

اللعبة 
اجلديدة

 يف ال�سحراء

ورقة مدريد توافق عليها 
الواليات املتحدة األمريكية

سانشيز



ـ توسيع الحرب إلى حرب إقليمية، 
القوى  بمسؤولية  مدريد  العــتــراف 
األربعة في مسلسل جنيف، تتقدمهم 
الجزائر وموريتانيا، عن حالة السلم 

في اإلقليم.
شتنبر  من  الثالث  تحول  ويبقى 
2019، عاصفا ومطابقا الستراتيجية 
الجيش اإلسباني بمختلف قطاعاته، 
االتحاد  دول  اعتراف  بني  ربط  وقد 
وبني  الفلسطينية  بالدولة  األوروبي 
الصلة في إعالن  ذات  القضايا  باقي 
البنود الـ 348 من طرف االشتراكيني 

اإلسبان.

 البند 347 القاضي بتوسيع صالحيات 
»المينورسو« في الصحراء تطور غير 
مسبوق في إدارة مشكل الصحراء 

اإلجراء  أو  البند  صـيـاغة  تــكـاد 
الـ 347 القاضي بتوسيع صالحيات 
»املــيــنــورســو« فــي الــصــحــراء ضمن 
في  والحزبية  االشتراكية  السياسة 

إسبانيا تؤشر إلى:
ـ عدم تجميد قضية الصحراء منذ 
استقالة هورست كوهلر التي أوقفت 

الدينامية الدولية بشأن املشكل.
املغرب حول  إجــراءات  ربط  عدم  ـ 
بتنازالت إسبانية في  سبتة ومليلية 

قضية الصحراء.
نفس  إثارة  الحاكم  للحزب  وسبق 
املوقف في أبريل 2019، قبل استقالة 
األمــم  تجديد  ــواء  أجـ ــي  وف كوهلر، 
املتحدة لوالية بعثتها في الصحراء.

بـــ»أن  واضحة  الصياغة  وجــاءت 
من  واملقبول  والنهائي  العادل  الحل 
املصير،  تقرير  مبدأ  يحترم  الطرفني 
اإلنسان  حقوق  مراقبة  إلى  ويــؤدي 
لم  التي  في املنطقة«، وهي الصياغة 
تثر املسؤولني املغاربة، ألنها ال تحدد 
ميكانيزم املراقبة، وتطابق حرفيا من 
القرارات  والصياغة،  التعميم  حيث 

األخيرة ملجلس األمن.
الثانية  املــذكــرة  أن  الــالفــت  ومــن 
حقوق  مراقبة  ميكانيزم  أن  ــرت  ذك
الــواليــات  لــحــوار  موكولة  اإلنــســان 
انقالب  حدث  وقد  واملغرب،  املتحدة 

على هذه الخالصة في البند 347.
والبد من التذكير باعتبارات منها:

ـ  اإلسباني  الــحــوار  تشجيع   )1
الصحراء  قضية  بــشــأن  األمــريــكــي 
اآلليات  على  الــتــوافــق  ــرك  ت عــوض 

للحوار املغربي األمريكي.
2( أن إسبانيا صاغت عبارة موجهة 
وموريتانيا  »الــجــزائــر  ــأن  ب تــقــول 
لحل  إسبانيا  جــانــب  إلــى  شــركــاء 
متواصل  حوار  إلى  وتدعو  األزمــة«، 
مع العاصمتني نواكشوط والجزائر.

لألمني  الخاص  املبعوث  عمل   )3
العام لألمم املتحدة مع الدول الثالثة 

)إسبانيا الجزائر وموريتانيا(.
وتكون اإلعاقة في ملف الصحراء، 
شيء  فــي  متمثلة  مــدريــد،  نظر  فــي 
واحـــد: »اســتــثــنــاء املــيــنــورســو من 
فإن  لذلك،  اإلنسان«،  حقوق  مراقبة 
على  قــادر  مهامها،  كل  مع  التطبيع 

إخراج امللف من أي استثنائية.
من  فــإن  التقديرات،  لهذه  وطبقا 

املهم:
ملف  عـــن  االســتــثــنــائــيــة  رفـــع  ـ 
املتحدة  لألمم  والسماح  الصحراء، 

بالوالية الكاملة.
لبعض  املــغــرب  ســمــاح  عــدم  إن  ـ 
والنشطاء  الحكومية  غير  املنظمات 
بدخول اإلقليم، يزيد من تعقيد املشكل 
الحقوقي في األراضي املتنازع عليها، 
العدل  محكمة  حكم  فــإن  وبالتالي، 
األوروبية ال يزال مؤثرا في الصياغة.

 توسيع صالحيات »المينورسو« 
لمراقبة حقوق اإلنسان، يمنع الحرب 

ويدعم مسلسل المفاوضات 

أن  ــوع«  ــبـ »األسـ ــصــادر  م كشفت 
سانشيز  بيدرو  قدمها  التي  الورقة 
الحكومي  عمله  توصيات  لتوضيح 
»توسيع  بــأن  قالت  الــصــحــراء،  فــي 
حقوق  ملراقبة  املينورسو  صالحيات 
مساس  وأي  الحرب،  تمنع  اإلنسان 
لعرقلة  املينورسو  طاقم  بتخفيض 

إلى  املشكل  سينقل  التوصية  هــذه 
تــداولــه  مــا  وهـــو  الــســابــع،  الفصل 

مسؤولون فرنسيون وإسبان«.
الجديد،  اإلسباني  للموقف  وتبعا 

فإن لعبة إقليمية أخرى بدأت.
الفاركا  ألفونسو  الصحافي  ويقول 
ــراح مفتوح  ــت ــأن مــا حـــدث، هــو اق ب
لبرنامج تقدمي مشترك، وليس تحوال 
يقدم  الذي  بيدرو سانشيز  في موقف 
ومليلية  سبتة  حول  األمني  الهاجس 
ومحاربة الهجرة السرية عن الهاجس 
االستراتيجي في موضوع الصحراء، 
ــا عــبــر عــنــه بــشــكــل مباشر  ــو م وهـ
فــرنــانــدو غــرانــدي مــارالســكــا، وزيــر 
إلى  زيارته  في  اإلسباني  الداخلية 
»املستوى  سماه  بما  مذكرا  الرباط، 
العالي من الثقة املتبادلة« القائمة بني 
التعاون  »هذا  أن  وأضــاف  الدولتني، 
حساسة،  قضايا  يشمل  ممتاز،  الجد 
الهجرة  تدفقات  تدبير  رأسها  على 
ومكافحة الجريمة املنظمة واإلرهاب«.
بما  الكبير  االنــخــفــاض  وســاهــم 
الهجرة  من  املائة  في   41.9 نسبته 
ـ  املغربية  الــشــواطــئ  بــني  الــســريــة 
األمني  التعاون  تقديم  في  اإلسبانية 
مع املغرب على الترتيبات واإلجراءات 
مؤكدا  الــصــحــراء،  ملف  تمس  التي 
والفعال«  العملياتي  »التعاون  على 
واملغربية  اإلسبانية  األمن  قوات  بني 
في مكافحة الهجرة، مردفا أن »الدعم 
للسلطات  الوثيق  والتعاون  القوي 
عنه  محيد  وال  حاسما  كان  املغربية، 
الوافدين  وتيرة  ارتفاع  من  الحد  في 

على الساحل اإلسباني«.
كدركي  فعاليته  أن  املغرب  ويعرف 
في  الجديدة  اإلجــراءات  تجميد  تفيد 

قضية الصحراء.

ــذه املــرحــلــة، أن  ــن املــهــم فــي ه وم
حاسما  املــغــرب  مــع  الــتــعــاون  يكون 
واملتخذة  املعتبرة  اإلجــراءات  لتبريد 
سياسة  وهــي  الصحراء،  مشكل  في 
فيما  الجارين،  تخدم  ونفعية  ناجحة 
تتقدم الرباط في إشارتها القوية نحو 
موريتانيا، خصوصا إطالق استثمار 
ميناء  إلنشاء  درهــم  مليارات   10 بـ 
معامالت  أرقــام  يزعزع  بما  الداخلة، 

ميناء نواذيبو املوريتاني.
الرباط  خطت  السياق،  هــذا  وفــي 
قاس،  بشكل  نواكشوط  إلى  رسالتها 
يقضي  حكومي  مــرســوم  ــالل  خ مــن 
بإحداث مديرية مؤقتة لإلشراف على 

إنجاز امليناء.
ولم يعرف املتابعون دور السلطات 
الجهوية في هذا القرار، لكن الحكومة 
أعلنت بشكل واضح، أن إطالق طلبات 
العروض املتعلقة بأشغال بناء امليناء 

ستكون في أكتوبر 2019.
بناءات  من  املوجهة  الرسائل  هذه 
ولد  إلى  الداخلة  وميناء  »الكركرات« 
الغزواني، الرئيس املوريتاني الجديد، 
املوريتاني،  الجيش  إلى  خالله  ومن 
السلطات  مــع  الــتــعــاون  أن  وفــيــهــا 
تضيع  ال  كي  موريتانيا  قدر  املغربية 
باملصالح  املــســاس  ألن  مصالحها، 
مساس  هو  »الكركرات«،  في  املغربية 

بمصالح موريتانيا في نواذيبو.
ــان الـــربـــاط  ــت ــعــاصــم وتــتــابــع ال
متجاوزة  األصابع،  عض  ونواكشوط 
الهدوء الذي أحدثته إدارة ولد الشيخ 

لوزارة الخارجية في بالده.
الخطوات  لهذه  ومتابعة من مدريد 
مفتوحة  بحرب  واملهددة  املتصاعدة 
تــجــمــع الــبــولــيــســاريــو والــبــحــريــة 
املسلحة  ــقــوات  ال ضــد  املوريتانية 

العسكرية  االستخبارات  فإن  امللكية، 
التطورات  هذه  في  وجدت  اإلسبانية 
تــرتــيــبــات لــحــرب تــبــدأ مــن مساس 

األطراف بالخطوط الحمراء.
الداخلة،  ميناء  بنيات  تفجير  إن 
جهة  من  للمنطقة،  انتحارا  سيكون 
لكنه  النار   إطالق  بوقف  هو مساس 
الشاملة  املراقبة  أمام  الجميع  يفتح 
لـ»املينورسو«،  الكاملة  للوالية  تبعا 
وهو ما رضخت له إسبانيا وأنبأت به 
القائم،  الوضع  انفجار  قبل  اآلن،  من 
ومــن جهة أخـــرى، فــإن قــرار وقــدرة 
املوريتانيني محكومان بوصول قوات 
»الكركرات«،  نقطة  إلى  البوليساريو 
ــوات  ــق ال ــذه  ــتــشــار هـ ان ألن إعــــادة 
تندوف،  في  املسلحة  املنظمة  بتعبير 
التجاري،  املعبر  هذا  من  إجالءها  أو 
عادت  ولذلك  باملفاوضات،  محكومة 
مسلسل  انطالق  قبل  ما  إلى  األمــور 

جنيف.
وترتيبا على هذه النتائج امليدانية، 
استباقية  سانشيز  ــرارات  قـ جــاءت 
لـ»إكديم  مماثل  لسيناريو  ومجهضة 
والساكنة  القبائل  يأس  نتيجة  إزيك« 
الذي  الرشيد  ولــد  حمدي  إدارة  من 

وضع في يده قرار اإلقليم.
ويعرف الجميع أن قوة حمدي ولد 
تاريخهم،  مــن  خليهنا،  أو  الرشيد 
وال  ــان،  ــب اإلس منه  كبير  ــزء  ج ــي  وف
لقرارات  العائلة  هذه  معارضة  يمكن 
الجزائر  معارضتهم  رغــم  إسبانيا، 
فاللعبة تخص حاليا  املغرب،  لصالح 
موريتانيا  شــمــال  مــصــالــح  فــصــل 
للعاصمة  ــرار  قـ وهـــو  ــرب،  ــغ امل عــن 
العزيز  عبد  ولد  إدارة  منذ  نواكشوط 
جهة  ومن  متتاليتني،  لواليتني  للبلد 
محاولة  ــى  إل املسألة  تــعــود  ثانية، 
الصحراء  مصالح  لفصل  مغربية 
بقوة  تدعمه  ما  وهو  موريتانيا،  عن 
قرارات يقودها النافذون في الحكومة، 
)أي  الصحراويني  جيران  يتقدمهم 

السوسيني(.
مكشوفة،  اللعبة  فــــأوراق  إذن، 
ورقة  استعادة  البوليساريو  وتريد 
وقد  املــحــررة«  »األراضـــي  تسميه  ما 
ــة مــرتــني، منذ  ــورق ــذه ال احــتــرقــت ه
مسلسل  ألن  كوهلر،  هورست  إقالة 
املحادثات  باجتراحه  املعروف  جنيف 
املغرب  وألن  مثمرا،  يعد  لم  اإلقليمية 
»الكركرات«، وأطلق مرسوما  بنى في 
في  الــداخــلــة،  ميناء  لبناء  حكوميا 
هذه  موريتانيا  فيها  تعارض  أجــواء 
البوليساريو  وتــهــدد  اإلجـــــراءات، 
املغربية  اإلجـــراءات  وهــذه  بالحرب، 
جنيف،  مسلسل  مخرجات  تتجاوز 
لتجاوز  الرباط  العاصمة  تتقدم  بل 
نتائجه املحددة في عدم إثارة شركاء 
وأيا  التفاوضي،  واملسلسل  اإلقليم 
ساخنة  امللف  إدارة  فــإن  األمــر،  يكن 
وال تزال كذلك، فيما الواليات املتحدة 
الوضع  حــول  مختلفتان  وفــرنــســا 

النهائي للصحراء.

 االحترام المطلق لضرورات 
القانون الدولي 

 370 الـ  البند  في  إسبانيا  دعم  إن 
املتحدة  ــم  األمـ ــل  داخـ للمفاوضات 
ــراط مــا تسميه  وخــارجــهــا مــع اشــت
الصياغة »االحترام املطلق لضرورات 
انــكــشــاف  الدولي«)3(،  ــون  ــان ــق ال
التي  مــدريــد  الستراتيجية  حقيقي 
مع  اتــصــاالت  على  كواليسها  أكــدت 
حول  االتفاق  لحماية  البوليساريو 
واالتحاد  املغرب  بني  البحري  الصيد 
املرحلة  في هذه  اإللغاء  من  األوروبي 
جنيف،  مــفــاوضــات  مــن  الحساسة 
التي لم تكن في حقيقتها سوى لعبة 
بعد  االتــفــاق  هــذا  لتمرير  ــة  ــي أوروب
اإلحراج الذي أكدت عليه كل األطراف، 
األوروبية،  العدالة  محكمة  حكم  عقب 
سيادة  صــريــح  بشكل  رفــضــت  ــد  وق

املغرب على صحرائه.
ــذه الــصــيــاغــة أمــام  لــســنــا فــي هـ
االحترام الكامل، أو الحرفي، للقانون 
بما  لضروراته«،  »احترام  بل  الدولي، 
هذه  في  ثابتا  املناورة  هامش  يجعل 

االستراتيجية لتشجيع املفاوضات.
األممية  الديناميكية  انكسار  إن 

باستقالة هورست كوهلر، دفع مدريد 
إلى أمرين: عدم تعديل املهمة األصلية 
االستفتاء،  تنظيم  لـ»املينورسو«: 
وتمكني هذه البعثة من جميع مهامها، 
اإلنسان  حقوق  مراقبة  مقدمتها  وفي 
من  ســابــقــا  املستعمر  اإلقــلــيــم  ــي  ف

السلطات اإلسبانية.
لالقتراح  الحرفية  الترجمة  وفــي 
متعلقة  القضية  أن  نجد  االشتراكي، 
وليس  الــتــفــاوضــي،  املسلسل  بكل 
فإن  وبالتالي،  منه،  محددة  بجوالت 
ــان واضــحــا في  ـــ 347 ك اإلجـــراء ال
للمغرب على  اإلدارية  بالسلطة  القول 
الوصية«،  »السلطة  وهي  الصحراء 
السلطة  بني  توازن  ذكية  مفردة  وهي 
بعثتها  عبر  املتحدة  واألمــم  املغربية 
السلطة)4(  وبـــني  ــورســو«،  ــن ــي »امل
ــون أمـــام  ــك والــســلــطــة الـــوالئـــيـــة، ن

تقديرين:
األجــهــزة  عبر  األمــمــي  العمل   )1

املغربية. 
ــي  ــدان ــي وامل ــاشــر  ــب امل الــعــمــل   )2

للمراقبة األممية. 
اإلجراء  صياغة  تكون  وبـالـتـالـي، 
ــوازن  تـ ــدم  ــخ وت 347 صـــادقـــة،  ـــ  الـ
ـ األمــمــيــة في  ــح املــغــربــيــة  املــصــال
إدارة  توصيف  خالل  من  الصحراء، 
أســاس  على  تعاونهما  الــجــانــبــني، 
قــانــونــي، مــن جــهــة، ألن االصــطــالح 
الصياغة  فــي  املستخدم  الالتيني 
»دي يوري« يشمل اإلدارة عبر الحق، 
)أو  اإلدارة  عبر  الفرنسية  وباللغة 

القانون اإلداري( على وجه دقيق.
توازن  على  العمل  مدريد  ومحاولة 
ــني: األمــمــيــة واملــغــربــيــة في  ــ اإلدارتـ
الصحراء، هدف مدروس من زاويتني.

اإلنــســان  حــقــوق  ــرام  ــت اح أن   )1
في  سيستمر  مستقل،  بميكانيزم 
ذاتـــي  حــكــم  أو  ذاتـــيـــة  إدارة  أي 

للصحراويني.
2( أن قدرة الصحراويني العائدين 
قــررهــا  كــمــا  الــلــجــوء  مخيمات  ــن  م
بولتون، على حرية التعبير وممارسة 
باقي الحريات، لن تكون مكفولة بشكل 

عملي إال بمراقبة أممية.
وفي هذا الصدد، البد من الوصول 
الحكم  إدارة  تشمل  تفاهمات  ــى  إل

الذاتي في املستقبل.
الفاصلة، يحاول  اللحظة  وفي هذه 
االشتراكيون األوروبيون الوقوف إلى 
الذي  االشتراكي  غوتيريس،  جانب 
يرأس  أن  قبل  بصمته  األممية  عرفته 

األمانة العامة لألمم املتحدة.
تفشل  أن  ــال،  حـ بــأي  يمكن،  وال 
اليمينية  اإلدارة  أمام  العامة  األمانة 
لترامب، كما والبد من تمييز املطالب 
االشتراكية عن اليمينية األوروبية في 
الصحراء، وقد اتخذ اإلسبان شعارهم 
املتحدة  األمم  بعثة  مراقبة  للمرحلة: 
فيما  اإلنسان،  لحقوق  )املينورسو( 
قائمة  األمريكيني  اليمينيني  مناورة 
مهام  نفس  على  البعثة  عمل  على 
تبقى  أن  يمكن  وال  األخــرى،  البعثات 
أنهى  وقــد  استثناءا،  »املينورسو« 
هــوادة،  بــال  السابق  العهد  تــرامــب 
عندما طالب مستشاره لألمن القومي 
الصحراء  بــإلــحــاق  بــولــتــون،  ــون  ج
باالستراتيجية األمريكية الجديدة في 

إفريقيا.

 المفاوضات مقرونة بمراقبة
 حقوق اإلنسان

 
كل نجاح للمفاوضات في املستقبل، 
األمم  في  الطرفني  ثقة  دون  يكون  لن 
في  اإلنسان  حقوق  ملراقبة  املتحدة 
ــارج هــذا  ــيــم، وكـــل مــجــهــود خـ اإلقــل
مجهودات  إفشال  إلى  يرمي  التقدير، 
تطبيق ضرورات القانون الدولي على 
قضية الصحراء، وبالتالي، فإن هناك 
انكشافا ومفاجئات، ألول مرة، تدخل 

خمس مالحظات هامة ودقيقة:
صياغتهم،  في  االشتراكيني  أن   )1
املحكمة  من  حكم  وجــود  على  أكــدوا 
أن الصحراء  الوطنية اإلسبانية على 
وعلى  املغرب،  سلطات  وصاية  تحت 
املراقبة  تــكــون  الــحــكــم،  هــذا  ضــوء 
الدولية لهذه السلطات الوصية إعادة 
القانونية  والطبيعة  للمشكل  تفسير 
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سعى جون بولتون إىل توحيد معايري البعثات األممية، بما يجعل مراقبة حقوق 
اإلنسان جزءا من مهام  »المينورسو«، لكن المناورة اإلسبانية تعترب هذا اإلجراء 

»سياسيا« وليس إداريا، حسمه القانون الداخيل لألمم المتحدة والمعتمد من القوى 
الخمسة يف مجلس األمن باإلجماع، وحاليا، تعزل مدريد باريس يف موضوع مراقبة 
حقوق اإلنسان كما يظهر إعالميا، رغم أن حكومة راخوي اليمينية، قالت أن اإلجراء 
'»غري واقعي«، وانضمت إىل الفرنسيني يف حينه لوقف إدارة أوباما عن تغيري مهمة 

»المينورسو« المكلفة باالستفتاء يف الصحراء، ويه المهمة األصلية التي ال يريد 
االشرتاكيون اإلسبان وسانشزي، الحديث عنها، يف إطار مراقبة البعثة األممية يف 

الصحراء لحقوق اإلنسان.

ضمن اتفاق فرنيس إسباين أمريكي، سيكون توسيع صالحيات »المينورسو« مدعاة 
لعودة الالجئني، حسب خطة جون بولتون.

ويبارش غوترييس اختيار مبعوثه الشخيص، طبقا لتحقيق هذه األجندة اإلجرائية، 
وأولها عودة الالجئني، ألن »المينورسو« ستبارش المراقبة والتحقيق يف كل الحاالت 

المعروضة عليها، وبني مبادرتها يف التدخل والتقيص وبني عرض الحاالت عليها، تكون 
المراقبة ودرجاتها يه موضوع الخالف يف كواليس مجلس األمن.

إن الواليات المتحدة تتوافق عىل اإلجراءات مع المستعمر اإلسباين إلعادة تفسري 
السلطة الوصية للمغرب عىل الصحراء.

عزل فرنسا يف موضوع توسيع
 صالحيات »المينورسو«

ماكرون ال يمكن 
أن يحرك »الفيتو« 

الفرنسي ضد 
مسألة تتعلق 

بحقوق اإلنسان.

وافقت الحكومة اإلسبانية على 
عرقلة أي إجراء منفرد للمغرب 
تجاه طاقم األمم املتحدة، ألن 

السلطة الوصية على اإلقليم ال 
تسمح لها مدريد بـ»وقف التعامل 

مع قرار ميداني لقوات أممية«، 
وهو التطور الذي أراده بولتون 
لحماية مسار األمم املتحدة يف 

الصحراء، حسب تعبريه.

ماكرون 

بولتون 



إلقليم الصحراء.
2( أن قدرة األمم املتحدة »معيارية«.
»املينورسو«  بعثة  مراقبة  أن   )3
الــواليــة  تمس  ال  ــســان  اإلن لحقوق 
اإلقليم  في  بها  املعمول  القضائية 

كسلطات إدارية.
سيادية  والية  األممية  الوالية   )4
مراقبة  أي  فيما  القراءة،  هذه  حسب 

أخرى ال تقبلها كل الدول.
بمراقبة  املفاوضات  ربــط  أن   )5
حقوق اإلنسان رؤية قانونية إلنجاح 
املسلسل، وضمان حق إسبانيا ألول 
تأمني  في  الطرفني  جانب  إلى  مــرة، 
عودة الالجئني إلى جانب »املقيمني« 
الطبيعة  وتوحيد  ســواء،  حد  على 
الواحدة للساكنة تجاه األمم املتحدة، 
تكون  لن  الالجئني  عودة  فإن  ولذلك، 
لحقوق  »املينورسو«  مراقبة  دون 

اإلنسان في اإلقليم.

 جون بولتون: البد إلسبانيا، 
المستعمر السابق، من تعليل قرار 

مراقبة »المينورسو« لحقوق اإلنسان 
في الصحراء، كي يتمكن الالجئون 

من العودة إلى مساكنهم وأراضيهم 

إسبانيا  تدفع  األمريكية  اللعبة  إن 
عودة  في  الرئيسي  الــدور  لعب  إلى 
تحل  لم  املشكلة  هذه  ألن  الالجئني، 
منذ االستعمار اإلسباني، وهي قضية 
البد من حلها عبر ضرورات القانون 

الدولي.
عــودة  ــى  إل بولتون  جــون  ويــدفــع 
لالجئ تضمن حقوق  وقانونية  آمنة 
وهو  األصلية،  األراضي  في  اإلنسان 
وزير  مع  األخيرة  جلسته  في  القائل 
إلسبانيا،  البد  اإلسباني:  الخارجية 
املستعمر السابق، تعليل قرار مراقبة 
في  اإلنــســان  لحقوق  »املــيــنــورســو« 
من  الالجئون  يتمكن  كي  الصحراء، 

العودة إلى مساكنهم وأراضيهم.
املفتوحة  املبادرة  أن  الالفت  ومن 
تؤكد  لــم  مشترك،  تقدمي  لبرنامج 
التشبث  بل  املصير،  تقرير  على حق 
األزمــة  إدارة  في  الــدولــي  بالقانون 

الصحراوية.
وترى الصياغة، أن اسم »املينورسو« 
يجعل تقرير املصير ليس مبهما، بل 
محددا عبر االستفتاء، فاملسألة ليست 
تقرير املصير، بل إنجاز مهمة البعثة 

وممارسة كل صالحياتها.
التحول  تــؤكــد  اإلشـــــارة،  وهـــذه 
ويدافع  االستفتاء،  إلــى  التدريجي 
هو  رئيسي،  منطلق  من  عنه  الجميع 
الدفاع عن املهمة األصلية والقانونية 

للبعثة األممية في الصحراء.
وبناء على ما سبق، فإن األمور التي 
مواصلة  جانب  إلــى  تنفيذها  يجب 
شيء  في  مركزة  املفاوضات  مسلسل 
املتحدة  ــم  األم بعثة  مراقبة  واحــد: 
ــرارات  ق وتطبيق  اإلنــســان،  لحقوق 
وهو  بالنزاع،  املتعلقة  األمن  مجلس 
 2007 لـ  الزمني  اإلطــار  يتجاوز  ما 

إلى اآلن، كما يعتمدها مجلس األمن.
وعلى هذا األساس، فإن:

تعد  لم  اإلنــســان،  حقوق  مراقبة  ـ 
مهمة مضافة للبعثة، بل مهمة أصلية 
ومساعدة لالستفتاء، وهو ما ترفضه 

اململكة.
الطبيعة  لها  املتحدة عادت  األمم  ـ 

التنفيذية.
ـ التوازنات التي صنعها االمتناع 
االستراتيجية  كل  دعم  على  الروسي 
تجعل  كوهلر،  هورست  قادها  التي 
موقف  إلـــى  أكــثــر  ينتبه  خليفته 
جوهريا  سيؤثر  ما  وهــو  موسكو، 
قــررت  ولــذلــك،  املشكل،  إدارة  على 
أجــواء  فــي  أجندتها  تقرير  مــدريــد 
اختيار خليفة لكوهلر، ليكون بالتالي 
البعد األممي في قضية الصحراء، قد 

دخل مأزقا يرى فيه االتحاد اإلفريقي 
أن »االستفتاء هو القادر على تجاوز 
املرحلة  يــؤطــر  ــا  م وهـــو  األزمـــــة«، 

ويزعزع اململكة.

  فرنسا معزولة، بعد دعوة إسبانيا إلى 
توسيع صالحيات »المينورسو« في 
حقوق اإلنسان، وقد اعتبرت مدريد 
وباريس المقترح في عهد اليميني 
ماريانو راخوي، غير واقعي، لكن 
االنقالب الذي حدث، قد ال يسعف 

إدارة مانويل ماكرون في استعمال 
»فيتو« يخص قضية حقوق اإلنسان 

النقض  حق  باريس  تستعمل  لن 
)الفيتو( في قضية لحقوق اإلنسان، 
ــوع«، وهــو  ــبـ وكــشــف مــصــدر »األسـ
الفرنسية،  الخارجية  في  دبلوماسي 
ستقرر  وباريس  معقدة،  »املسألة  أن 
بشكل إيجابي إن كان اإلجماع الدولي 
تعارضه  ال  الذي  التوسيع  حول هذا 
الطبيعة  توحيد  ألن  ماكرون،  إدارة 
األممية،  البعثات  لكل  القانونية 
في  واحــدة  واملعايير  األدوار  يجعل 
الصحراء، وفي أي نقطة من العالم«.

إن ما يجري، هو عزل لفرنسا، بعد 
دعوة إسبانيا إلى توسيع صالحيات 
اإلنسان،  حقوق  ملراقبة  »املينورسو« 
مدريد  العاصمتان  اعــتــبــرت  وقــد 
وباريس في 2013 االقتراح األمريكي 
هذا  يعد  وحاليا،  واقعي)5(،  غير 
الساكنة  يــوحــد  ــا  م ــو  ه ــتــوافــق  ال
املناسب،  التفاوضي  الحل  لتمرير 
واقعية  ديناميكية  إعطاء  يمكن  وال 
بني  انقسامه  لحظة  في  شعب  ألي 
محلية  إدارة  في  ومنتخبني،  الجئني 
العيون  جهة  بــني  أيــضــا  منشطرة 

وجهة الداخلة.
إن التوحيد بني انشطارات الساكنة 
االستراتيجية  من  جزء  الصحراوية، 
األممية، ولذلك لم يعد لفرنسا من بد 
االستراتيجية  بهذه  االلتحاق  سوى 
التي تكلف املغرب مواجهة أخرى، ال 
الرئيس  تقل عما توقعه بان كيمون، 

السابق لألمم املتحدة.
الهجومية«  »الدبلوماسية  كلفة  إن 
التي مارسها املغرب ضد بان كيمون 
كانت غالية ومكلفة للغاية، وال يمكن 
القناعة،  لهذه  وتبعا  إليها،  الركون 
لتفعيل  واإلسبان  األمريكيون  يتقدم 
صعيد  على  »املينورسو«  صالحيات 
أن  البديهي  ومــن  اإلنــســان،  حقوق 
مصداقية  تراجع  أن  الجميع  يعرف 
طرد  بعد  جــاءت  ــي«،  ــذات ال »الحكم 
والتي  لـ»املينورسو«،  املدني  املكون 
الكثيرين، عدم  ال يمكن معها، حسب 
الذاتي  للحكم  اإلدارية  البنية  تفكيك 
وقع  ما  نفسه  وهــو  لحظة،  أي  في 
إقليم  يمنح  دستوري  بند  تعليق  مع 
حكومة  مــع  الــذاتــي  الحكم  كشمير 
نظامها  ــم  رغـ ــد،  ــهــن ال فـــي  ــودي  ــ م

الديمقراطي.
يعد  لم  األفــق  هذا  في  التفكير  إن 
ــم  األم كــوالــيــس  ــي  ف عمليا  شــيــئــا 
الحضور  ــكــل  ال ــم  ــدع وي ــحــدة،  ــت امل
الــدائــم لـــ»املــيــنــورســو« فــي أي حل 
إشــراف  وأيضا  الصحراء،  لقضية 
الخطوات،  كــل  على  املتحدة  ــم  األم
الوعد  تجعل  ال  دولية  وبالتزامات 

املغربي وعدا داخليا.
وفي إطار دعم األمم املتحدة، يريد 
القانون  لــوائــح  تكون  أن  اإلســبــان 
الدولي هي اإلطار املرجعي ألي حل، 
نجد  الترتيبات،  هذه  من  وانطالقا 
عزال كامال لفرنسا، بعد فقدانها الدعم 
اعتماد  عــدم  بخصوص  اإلسباني، 

توسيع صالحيات »املينورسو«.
اإلسباني،  البرملان  ملناقشة  وطبقا 
في يوليوز املاضي، فإن مدريد مدعوة 
بشكل واسع للمساهمة بشكل واسع 

املسلح  النزاع  تفكيك  في  وإجرائي 
استخدام  ومحاولة  الصحراء،  في 
في  البلد  لهذا  اإلجرائية«  »املساهمة 
مجهودات األمم املتحدة، يفيد أمرين:
قــوة  ســتــكــون  ــيــا  ــان إســب أن  1ـ 
اقتراحية أو داعمة إلجراءات ميدانية 

لحل النزاع املسلح في الصحراء.
2ـ أن املسؤولني في مدريد معنيون 
بــدعــم كــل اإلجـــــراءات، وأيــضــا كل 
املغرب  بــني  التفاوضية  املــســارات 
والبوليساريو، بما فيها التي تجري 
جزء  ألنها  اإلفريقي،  االتحاد  داخــل 
املــحــادثــات«  »املــفــاوضــات عبر  مــن 
وأن  جنيف،  مسلسل  عرفها  التي 
بعد،  تنطلق  لم  الثنائية  املفاوضات 
في  إليها  ــن  األم مجلس  دعــوة  رغــم 

قراراته األخيرة.
اإلجرائي  البعد  على  التركيز  إن 
لقضية  النهائي  الحل  مقاربة  فــي 
استراتيجية  على  سيطر  الصحراء، 
اإلسبان في غرب إفريقيا التي دخلت 

عصر جون بولتون.

 مدريد تعتبر أن مشكل الصحراء 
»حساب متأخر« مع المغرب 

غشت  لفاتح  »إلباييس«  مقال  في 

هو  الــصــحــراء  مشكل  ــإن  ف  ،2019
»حساب كبير متأخر« مع املغرب)6( 
لتسويته،  انتظار  حالة  في  والعالم 
الساسة  فيها  يشترك  الرؤية،  وهذه 
يمينا  اإليــبــيــريــون  واإلعــالمــيــون 

ويسارا.
اإلسبانية  الجريدة  واستحضرت 
بانتصار  الــعــيــون  مــديــنــة  فــرحــة 
في  البوليساريو،  حليفة  الجزائر، 
وكيف  الــقــدم،  لكرة  إفريقيا  كــأس 
بهذا  املشاعر  توحيد  الجميع  حاول 
االنتصار املغاربي ملوت شابة، بعمر 

24 سنة، في هذه األجواء.
جيمس  »مــشــروع  إلــى  وبالعودة 
لم  األمن  مجلس  فإن   ،2003 بيكر« 
وهو  تنفيذه،  األطــراف  على  يفرض 
العامة  األمانة  تحاول  الذي  املنزلق 
لــألمــم املــتــحــدة تــجــاوزه مــن خالل 

املفاوضات، وجملة من اإلجراءات.
يمكن  حليفا  فــرنــســا  تـــزال  وال 
الضغوط  مواجهة  في  به  الــوثــوق 
مع   ،2003 منذ  املتواصلة  الدولية 
عهد  فــي  أمميني  مبعوثني  أربــعــة 
انتظار  وفي  السادس،  محمد  امللك 
أن  اآلن  مــن  ــدرك  ي ــذي  ال الخامس، 
الحل مع فرنسا، فيما تريد مدريد أن 

تكون في يدها كل املفاتيح.

في  مــنــعــزلــة  فــرنــســا  تــعــمــل  وال 
الصحراء، لذلك، فإن مساندة إسبانيا 
لها جمد مراقبة »املينورسو« لحقوق 
اإلنسان في الصحراء، لكن هورست 
هذا  تفعيل  إلى  الوضع  أعاد  كوهلر 
االقتراح الذي يواجه موقفا ملكيا في 
الصحراء يعود إلى 15 سنة، أي إلى 
إبراهيم دحان لجريدة  2004، يقول 
حواره  في  إنه  مؤخرا،  »إلباييس« 
للبوليساريو  السابق  الرئيس  مع 
الحسن  مع  العزيز:  عبد  أحمد  قال 
الثاني كرجل دولة، كان من الصعب 
يعرف  وال  حــل،  إلــى  معه  الــوصــول 
محيط محمد السادس تكلفة الحرب، 

مما يجعل أي اتفاق أكثر صعوبة.
في  التحتية  الــبــنــيــة  ــا،  ــي وحــال
الــديــمــوغــرافــيــا،  تغير  الــصــحــراء 
واملظاهرات بدأت قبيل وفاة الحسن 
حسب  تغير  ومــا  ــزال،  ت وال  الثاني 
دحان، هو عمل املغرب بشكل مكثف 
»إلباييس«  واتصلت  دعايته،  على 
ولد  حمدي  العيون  مدينة  بعمدة 
ناصر  الخارجية  ووزيـــر  الرشيد، 

بوريطة.. دون رد.

 السكوت المغربي على خطوات 
سانشيز؟

 
حول  اتفاقياتها  ــاط  ــرب ال تــعــزز 
الهجرة السرية مع مدريد، كي يمكن 
الضغط من خاللها لتجميد الخطوات 
في  لالشتراكيني  الجانب  األحادية 

مدريد.
يعمل  أن  يمكن  التحول،  هذا  وفي 
ــاط على  ــرب مــســؤولــو الــعــاصــمــة ال
إشارة أخنوش، الذي ربط ألول مرة 
بني امللفات، وعلى سكوت الخارجية 
لفصلها  تعليق،  أي  عــن  املغربية 
لألحزاب  االنتخابي«  »البرنامج  بني 
للدول،  االستراتيجية  والضرورات 
الخروج  الــربــاط  العاصمة  وتــريــد 
الدعاية  من  كجزء  إليها  النظر  من 
إعادة  إلى  إسبانيا  في  االنتخابية 
الثنائية،  للعالقات  ثابت  تقدير شبه 

وهو أمر محقق.
فإن  وبناء على خطوات سانشيز، 
عن  الصحراء  في  اإلجــراءات  فصل 
العالقات  في  االستراتيجي  العمل 
املغربية ـ اإلسبانية من طرف ساسة 

الرباط، جزء إيجابي من املناورة.
على  املغربي  السكوت  فإن  ولذلك، 
ال  وهو  مــدروس،  سانشيز  خطوات 
التقدمي  والبرنامج  لسانشيز  يهتم 
الرباط  احتفال  مع  بدأ  بل  املشترك، 
امللك  لــوصــول  العشرين  بــالــذكــرى 
محمد السادس إلى العرش، حيث لم 
يتحدث الرسميون لإلعالم اإلسباني، 
إمعانا في تحصني العالقات األمنية 
والرباط،  مدريد  بني  واالستراتيجية 
على  تركيز  مع  الصحافة،  عن  بعيدا 
القنوات املوازية والسرية، وهو جزء 
من عدم كهربة العالقات الثنائية عبر 

األزمات الطارئة.
ويعرف الرسميون املغاربة، حسب 
مصادر »األسبوع«، أن تحول املوقف 
»املينورسو«،  مسألة  في  اإلسباني 
داخــل  ــزال  ي ال  لكنه  وعميق،  كبير 
خطاب  يــزال  ال  إذ  إسبانيا،  حــدود 
محافظا،  املتحدة  األمــم  في  مدريد 
يمكن  لم  وما  يذكر،  تغيير  أي  دون 
لهذه اإلجراءات االنعكاس الخارجي 
أي  يسجل  لن  املغرب  فــإن  الــفــارق، 
السياسة  اعــتــمــادات  على  فعل  رد 
اتصال  أن  املثير،  لكن  الداخلية، 
ووثائق  اإلســبــانــي،  واملــلــك  تــرامــب 
بولتون التي تتضمن في 12 فقرة ما 
يريده األمريكيون من اإلسبان، يعلن 
موقف  فــي  كبير  تحول  وجــود  عــن 
اإلسبانية  املخابرات  أجهزة  مختلف 

في قضية الصحراء.

هوامش
 1- Sahara: el psoepropone la ampliacion
 de la minorso como politica de gobierno,
 periodistas en espanol,com (r/3/9/2019).
 2- El gobierno propone la ampliacion de

 la minorso como politica de gobierno,
 porjesuscabalierolarran, periodistas
(r/5/3/9/2019).

 3- «basados en elabsolutorespecto a las

obligaciones el derecho international».
 4- (la potencia administradota de iure,
 segun la ONU y la audiencia nacional).
 5- Pedro sanchez eludeincluir la auto

 deminacion del pueblo sahrawi, alfonso
lafarge,contramutis, 3/9/2019.
6- El sahara occidental, la grancuentapen-
diente de marruecos, el pais, 1/8/2019.
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بيدرو سانشزي يقرر فصل توسيع صالحيات 
»المينورسو« عن تقرير المصري يف الصحراء 

طبقا لإلجراء 347

قال بيدرو سانشزي بـ»فصل اإلجراء الخاص بتوسيع صالحيات المينورسو لمراقبة 
حقوق اإلنسان يف الصحراء عن تقرير المصري« المسكوت عنه والمتضمن بشكل 

واضح يف اسم »المينورسو«، أي »االستفتاء«.
وجاء هذا التكتيك واضحا يف خطابه أمام األمم المتحدة يوم 28 شتنرب 2018، ولم 

تهتم له السلطات المغربية، ألن مفاوضات جنيف غطت عىل هذه التقديرات.
وتأيت صياغة اإلجراء الـ 347 ذكية، تعيد تدقيق وتكييف السلطات المغربية عىل 

الصحراء، وليس يف الصحراء، ملزتمة بحكم المحكمة الوطنية اإلسبانية المطابقة 
للتأويل األممي.

وما يؤكده سانشزي، هو أن مراقبة »المينورسو« لحقوق اإلنسان تطابق روح 
ومنطوق حكم هذه المحكمة.

يوضح مصدر دبلومايس كبري لـ»األسبوع«، أن الرئيس ترامب يف اتصال هاتفي مع 
الملك فيليبي السادس، قال إن جهده كـ»ملك إفريقيا« يضمن للغرب ولقيمه 
االنتشار واالنتصار يف غرب القارة السمراء، وبعبارات مبارشة، أفصح عن دعمه 

للعودة من بوابة الصحراء، يقول ترامب يف أقل الجمل إثارة: »إن إسبانيا ستكون 
ضمن التحرك المتقدم السرتاتيجيتنا يف إفريقيا«.

ترامب

إن قدرة بيدرو سانشزي عىل أجرأة خطابه يف األمم المتحدة ليوم 28 شتنرب 2018 
ضمن الربنامج التقدمي المشرتك، يه محاولة لجعل مراقبة "المينورسو" لحقوق 

اإلنسان يف الصحراء، مسألة بديهية مفروغ منها.

الصدمة! 
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قالوا ونقــــــــــــول الدور الثالث المؤهل لبطولة إفريقيا ألقل من 23 سنة بمصر
املنتخب الأوملبي املايل: 1
املنتخب الأوملبي املغربي: 0

ويتبخر �حللم �لأوملبي مرة �أخرى...

idbihi62@gmail.com
 إعداد: كريم إدبهي

محمد  كــأس  في  وودع  أبــدع  طنجة  اتحاد   ●
السادس لألندية البطلة

المنتخب
● هلل يرحم من زار وخفف.

● مازلنا في الروداج!
بنشيخة، مدرب مولودية وجدة

● عنداك غير يطوال هاذ الروداج...
● عدت إلى شباب الحسيمة لرد الجميل

الركراكي، مدرب الحسيمة
● هاذي كذبة كاينة.

● الرجاء يغلق الباب في وجه »الشعب«
الصباح

● وسيفتحه إذن في وجه الشغب!
● رحلت ألن الجمهور طلب ذلك...

الجعواني، المدرب السابق لنهضة بركان
● مرضي الجمهور...

● فاجعة تزيرت آملتني كثيرا
اإلطار الوطني مصطفى حجي

● وبشحال عاونتي؟
● حجي هو من أخبرني بعودتي إلى املنتخب

الالعب الدولي تاعرابت
● أو بشحال؟

بعض  عن  بالتنازل  الرجاء  يغري  الراقي   ●
ديونه من أجل العودة للفريق

مواقع
● هلل يعطينا وجهك، حتى خرجتي للعيب.

كان  امللكي  الجيش  املاضية،  السنوات  في   ●
يحاول شراء األلقاب!

الشمامي، الناطق الرسمي باسم الفريق
● آش تيقول هاذ الناطق؟

من  يقترب  السابق،  الرجاء  مــدرب  غاريدو   ●
خالفة الجعواني في تدريب نهضة بركان

قصاصات
● باقي كيدور في أحلى بلد في العالم...

في مراكش ضاع التأهيل...
كان على املنتخب الوطني 
مباراته  يجري  أن  األوملبي 
املالي  نظيره  ضــد  ــى  األولـ
بامللعب  وبالضبط  باملغرب، 
عليه  وكان  بمراكش،  الكبير 
كذلك أن يحسم هذه املواجهة 
الذهاب،  الصعبة في مباراة 
ألنه يعلم جيدا قوة الخصم، 
أينما  تسبقه  التي  وسمعته 
ولألسف،  لكن  وارتحل،  حل 
لم يكن في املوعد، وضيع كل 

شيء داخل ميدانه.
الوطني  املنتخب  ــدرب  م
»القديم«  الجديد   األوملبي 
على  اعتمد  بوميل،  باتريس 
الذين  الالعبني  من  العديد 
يــمــارســون فــي الــعــديــد من 
عزز  كما  األوروبية،  األندية 
املنتخب  بثالثي  تشكيلته 
مدافع  رأسهم  وعلى  األول 
أشرف  دورتموند  بروسيا 
مــزراوي  ونصير  حكيمي، 
ــب أجــاكــس أمــســتــردام،  الع
ــل الــــذي ال  ــدي ــمـــزة مــن وحـ
ضمن  ــكــون  ي أن  يستحق 
بسبب  الرسمية  التشكيلة 
ال  الــذي  الضعيف  مستواه 
»مــحــتــرف«،  بــالعــب   يليق 

باإلضافة إلى النصيري.
كان  وكما  مالي،  منتخب 
منذ  بقوة  انطلق  منتظرا، 
مرمى  وهدد  املباراة،  بداية 
الحارس املغربي بنعبيد في 
واستغل  مناسبة،  من  أكثر 
التي  الغريبة  الخطة  كذلك 
الفرنسي  ــدرب  ــ امل نهجها 
ــل، الــــذي أبــــان عن  ــي ــوم ب
محدوديته، حيث ترك وسط 
امليدان فارغا، باعتماده على 
تنقصهم  »مهاريني«  العبني  
القتالية والندية املطلوبة في 

مثل هذه املباريات الحاسمة.
هجوم املنتخب املالي صال 
وجال، وتمكن خالل أكثر من 
إلى  الــوصــول  مــن  مناسبة 
شباك بنعبيد، بسبب ارتباك 
الـــدفـــاع املــغــربــي، وغــيــاب 
ليتسنى  الـــوســـط،  العــبــي 
األول  ــهــدف  ال تسجيل  ــه  ل
الخطير  الــالعــب  طــرف  مــن 
كوني، وينهي الجولة األولى 

متقدما بهدف لصفر.
تمكن  األوملــبــي  املنتخب 
الثاني  الــشــوط  بــدايــة  فــي 

التعادل،  هدف  تسجيل  من 
بفضل تمريرة ذكية من العب 

أوملبيك آسفي املرابيط.
حاول  الوطني  املنتخب 
ونـــــاور مـــن كـــل الــجــهــات 
لكن  الثاني،  الهدف  إلضافة 
كـــان يقظا  ــي  ــال امل الــدفــاع 
يوسف  الـــحـــارس  بــقــيــادة 
كــويــطــا، الـــذي وقـــف ســدا 
هجومات  كــل  أمـــام  منيعا 

األوملبيني.
يكتف  لم  املالي  املنتخب 
ــاه، بل  ــرمـ ــاع عـــن مـ ــدف ــال ب

أتيحت له العديد من الفرص 
أنــه  غــيــر  النتيجة  لحسم 
ــاراة  ــب امل لينهي  ضيعها، 

بالتعادل اإليجابي.

اإلياب: في الصيف
 ضيعت اللبن...

األوملبي  املنتخب  خــاض 
من  محروما  اإليــاب،  مباراة 
العب أجاكس نصير املزراوي 
ــاراة  ــب ــب فــي م ــذي أصــي ــ ال
من  بالرغم  وتمكن  الذهاب، 
األول  الشوط  إنهاء  من  ذلك 

بالتعادل السلبي.
ــثــانــيــة،  ــي الــجــولــة ال فـ
أن  املـــالـــيـــون  ــاع  ــطـ ــتـ اسـ
جزاء  ضربة  على  يحصلوا 
التأهيل  هـــدف  ليسجلوا 
إفريقيا  بطولة  نهائيات  إلى 
وليخرج  سنة،   23 من  ألقل 
املــنــتــخــب الــوطــنــي خــاوي 
الوفاض، بعد عدم استفادته 
أمــام  بالقلم  انــتــصــاره  مــن 
في  الديمقراطية  الكونغو 
وليستمر  األول،  الـــــدور 
مسلسل  ــوقــت  ال نــفــس  ــي  ف
آخر،  إشعار  إلى  اإلقصاءات 
بعد أن تبخر الحلم األوملبي 
 ،2016 جانيرو  دي  بــريــو 

وأوملبياد طوكيو 2020.

هل فعال باتري�س بوميل 
هو مدرب �ملرحلة؟

... كما كان متوقعا، لم تقع املعجزة التي كان ينتظرها اجلمهور املغربي كعادته، ولم يتمكن املنتخب الوطني األوملبي من 
العودة بورقة التأهيل من باماكو، بعد انهزامه هناك بهدف نظيف، وتعادله مبراكش بهدف ملثله، ليضيع علينا مرة أخرى احللم 

األوملبي الذي غاب عنا منذ أوملبياد لندن 2012.

يجب  ال  الــبــدايــة،  فــي   ...
الفرنسي  املـــدرب  نجلد  أن 
ونحمله  بــومــيــل  بــاتــريــس 
لـــوحـــده مــســؤولــيــة هــذا 
اإلقـــصـــاء، بــالــرغــم مــن أنــه 
مسؤولية  من  شيئا  يتحمل 

هذه النتيجة.
هو  يبقى  األول  املسؤول 
للمنتخبات  التقني  املــديــر 
ناصر  الــســابــق،  الــوطــنــيــة 
ــت الــــــذي أنــهــكــنــا  ــ ــي ــ الرغ
بمخططاته وبرامجه العقيمة 
سوى  منها  نجن  لــم  الــتــي 
ليفر  اآلخـــر،  تلو  ــصــاء  اإلق
)فرنسا(،  بلده  إلــى  بجلده 
»طـــريـــدة«  أن وجــــد   بــعــد 
أوملبيك  شخص  في  جديدة 
مارسيليا، لكن يبقى سؤالنا 
الوحيد والبريء: هل كان من 
اإلدارة  تسند  أن  الضروري 
التقنية مهمة تدريب املنتخب 

األوملــــــبــــــي 
ملـــــســـــاعـــــد 

ــاخــب  ــن ال
لوطني  ا

السابق ورفيق دربه باتريس 
املعايير  هــي  ــا  وم بــومــيــل؟ 
أن  قبل  عليها  اعتمدت  التي 
الفئة  هــذه  مصير  في  تقرر 
التي كنا ننتظر منها الكثير؟

انتقل  بــومــيــل  بــاتــريــس 
هيرفي  صــديــقــه  وبــفــضــل 
إلى  بدني  معد  مــن  ــار،  رونـ
مدرب مساعد، قبل أن تسند 
املنتخب  تدريب  مهمة  إليه 
ــذي يفتقد  األوملــبــي، وهــو ال
لم  حيث  املطلوبة   للتجربة 
تجربة  خــاض  أن  له  يسبق 

سابقة في هذا املجال.
ــطــق كــــان يــفــرض  ــن ــامل ف
يفكروا  أن  املسؤولني  على 
طويال قبل اتخاذ هذا القرار 
جيدا  يعلمون  وهم  الحاسم، 
إطــار  يــتــوفــرون على  أنــهــم 
القيام  بإمكانه  كفء،  وطني 
وله  قيام،  خير  املهمة  بهذه 
تجربة طويلة في هذا املجال، 
ونعني به هنا املدرب الوطني 
فاز  ــذي  ال السالمي،  جمال 
ببطولة  املحلي  املنتخب  مع 
ويعرف  للمحليني،  إفريقيا 
وصغيرة  كبيرة  كــل  جــيــدا 
ــات الــعــمــريــة  ــئ ــف عـــن كـــل ال

للمنتخبات الوطنية.
العموم،  وعلى  كالعادة، 
يجب نسيان هذا اإلقصاء 
ــن الــرجــل  والــبــحــث ع
ــي املــكــان  املــنــاســب ف
ــا  أردنـ إذا  املــنــاســب 
الـــتـــأهـــل ألوملــبــيــاد 

2024 بفرنسا.

بوركينا فاسو  أو الخيول المشاكسة

وحيد  البوسني  مسار  في  األولــى  التجربة 
مع األسود، بدأت مع هذا املنتخب الذي لم يكن 
لقمة سائغة كما يظن البعض، بل جاء ملراكش 
ليؤكد للجميع مدى تطور الكرة البوركينابية، 
والعبيه  الضعيفة  املادية  إمكاناته  من  بالرغم 

املغمورين.
تصريحاته  عكس  وعلى  الوطني،  الناخب 
املحليني  الالعبني  تــرك  األخــيــرة،  الصحفية 
القديم  »الحرس«  على   واعتمد  الهامش،  على 
بقيادة العميد الجديد نبيل درار، فيصل فجر، 
نور الدين أمرابط، والعائدين بعد غياب طويل، 
فؤاد شفيق، واملهدي غارسيال... باإلضافة إلى 
املشاهد  عليها  تعود  تشكيلة  ــاش...  زي حكيم 
املنتخب  عاقب  الجمهور  أن  علما  املغربي، 
بغيابه عن امللعب، للتعبير في نفس الوقت عن 
غضبه بسبب خروجه املبكر من نهائيات كأس 

إفريقيا لألمم.
املباراة  بدأ معظم أشواط  الوطني  املنتخب 
فاسو  بوركينا  ملنتخب  املبادرة  تاركا  تائها، 
تسجيل  من  تمكن  بل  اللعب،  في  تحكم  الــذي 
هدف السبق بواسطة العبه باماال في الجولة 
الثانية، قبل أن يعادل املدافع فضال الكفة، قبل 
نهاية هذه املباراة، التي يجب نسيانها بسرعة.

المباراة الثانية: النيجر ومفاجآت وحيد

انطالق  قبل  وعــد  وكما  الوطني،  الناخب 
داخل  التغييرات  بعض  بإحداث  املباراة  هذه 

اعتمد على عادل  للمنتخب،  البشرية  التركيبة 
املباراة  في  أساسيا  يكن  لم  ــذي  ال تاعرابت 
القديم«  »الحرس  وترك  للفريق،  كعميد  األولى 
زياش  حكيم  فيهم  بمن  االحتياط،  كرسي  في 
مدافع  في  ثقته  ووضــع  أمرابط،  الدين  ونــور 
حسنية أكادير الواعد عبد الكريم باعدي، الذي 
املتألق  الــوداد  نجم  ليبقى  جيدة،  مباراة  قدم 
وليد الكرتي، رجل هذه املباراة، حيث استطاع 
وكان  املنتخب،  أجواء  مع  بسرعة  ينسجم  أن 
بمثابة صانع ألعاب متميز، وهو الذي تمكن من 
تسجيل الهدف الوحيد في هذه املباراة على إثر 
تسديدة مركزة، خدعت حارس منتخب النيجر.

املنتخب املغربي قدم أداء مقبوال، وكانت هذه 
للبحث  الالعبني  لبعض  بمثابة فرصة  املباراة 
عن رسميتهم في القادم من اللقاءات، كاملدافع 
جواد اليميق، ووليد أزارو الذي أراد أن يقوم 
بدأ  الــذي  تاعرابت  عــادل  والعائد  شــيء،  بكل 
يسترجع مستواه الكبير، والذي سيشكل ثالثيا 

رائعا مع كل من الكرتي وزياش.
منتخب  ضد  متوسطة  العموم  على  مباراة 
لقياس  أن نعتبرها معيارا  متوسط، وال يمكن 
أداء العبي منتخبنا الذي لم يصل بعد إلى ما 
ينتظره  الوطني  الناخب  ومــازال  إليه،  نصبو 

عمل كبير، قبل اإلقصائيات القادمة.

استعدادا لالستحقاقات الدولية القادمة، وأهمها إقصائيات كأس إفريقيا لألمم 2021، وإقصائيات كأس العالم 
2022، خاض املنتخب الوطني املغربي حتت قيادة ربانه اجلديد، وحيد خاليلوزيتش، مبارتني وديتني بامللعب 

الكبير مبراكش ضد كل من منتخب بوركينا فاسو والنيجر.

بعد مبارتين وديتين ضد بوركينا فاسو والنيجر
هل �ملنتخب �ملغربي يف �لطريق �ل�صحيح؟

بوميل

املنتخب األوملبي: نهاية جيل بأكمله...



الداخلية  وزارة  تكذب  لم 
الصحفية  املقاالت  عشرات 
الفترة  فــي  تناسلت  الــتــي 
ــتـــي تــتــحــدث  ــرة الـ ــ ــي ــ األخ
الداخلية  وزارة  ــون  ك عــن 
رأي  استطالع  فــي  شــرعــت 
حول  السياسية  األحـــزاب 
في  التصويت  إجبارية  آلية 
ملواجهة   ،2021 انتخابات 
االنتخابي،  الــعــزوف  شبح 
االنتخابات  في  تكرر  والذي 
االنطباع  يعطي  ما  األخيرة، 
بـ»تسريب  يتعلق  األمر  بأن 
في  ــاء  ج ــد  وق لـــه«،  مخطط 
األوراق التي بنيت على نفس 
القصاصة املنشورة في أحد 
واملدعومة،  املتفائلة  املنابر 
أن ))خطوة وزارة الداخلية 
من  عــدد  مــبــادرة  بعد  تأتي 
العتماد  لــلــدعــوة  ــزاب  األحــ
إلى  مشيرة  الــقــرار((،  هــذا 
االتحاد  لحزبي  ))سبق  أنه 
أن  واالستقالل  االشتراكي 
اعتمدا مذكرات في املوضوع 
قبل انتخابات 2016، قبل أن 
جبهة  حزب  إليهما  ينضاف 

الديمقراطية((. القوى 
التبرير  لــهــذا  وانـــظـــروا 
»مصدر  يلجأ  الغريب، حيث 
إلى  الــداخــلــيــة«  وزارة  مــن 

تبرير قرار يفترض اإلجماع 
ــة حــزب  ــب ــرغ ــي، ب ــب ــشــع ال
ــه فــي الــبــرملــان،  ال وجـــود ل
ــوى  ــق ــزب جــبــهــة ال هـــو حــ
تراجع  ــذي  ال الديمقراطية 
الساحة  ــي  ف كبير  بشكل 
ــر الـــذي  ــ الــســيــاســيــة، األم
يــعــنــي مـــحـــاولـــة شــرعــنــة 
الـــقـــرار بــإعــطــائــه شــهــادة 
كان  إذا  لكن  حزبية،  ميالد 
االشتراكي  االتــحــاد  حــزبــا 
فكرة  طرحا  قد  واالستقالل 
سنة  التصويت«  »إجبارية 
رفضتها  ــمــاذا  ــل ف  ،2016
وزارة الداخلية، لتعود إليها 

سنة 2016؟
االستقاللي  القيادي  يؤكد 
واحد  وهــو  بنحمزة،  عــادل 
الــتــي لعبت  الــكــفــاءات  مــن 
املــرحــلــة  ــي  ف كــبــيــرة  دورا 
تصريح  فــي  الــســابــقــة)..(، 
ــه »األســـبـــوع«، أن  ــص ب خ
ــي فــرضــت  ــتـ ــاالت الـ ــ ــح ــ ال
عبر  ــاري  ــب اإلج التصويت 
شاذة،  حاالت  تبقى  العالم، 
دول،   10 عددها  يتجاوز  ال 
أمريكا  دول  مــن  وأغلبها 
إلى  وباإلضافة  الالتينية، 
تحمسه  عــدم  يــبــدي  كــونــه 
أن  أيضا  يؤكد  فإنه  للفكرة، 

شأنه  التصويت  في  الحق 
شأن باقي الحقوق املدنية، ال 
يمكن فرضه على املواطنني، 
القيام  عدم  على  ومعاقبتهم 
به )يؤكد أن العقوبة ليست 
ويعطي  حبسية،  بالضرورة 
تحرم  التي  بالبرازيل  مثاال 
املــمــتــنــعــني عـــن املــشــاركــة 
بحرمانهم من الحصول على 

جواز السفر(.
ــس املــــصــــدر يــعــلــق  ــفـ نـ
التركيز  أن  ))أعتقد  واثقا: 
إعــادة  على  يكون  أن  يجب 
ــات  ــخــاب ــت ــالن االعـــتـــبـــار ل
تنتج  الــتــي  وللمؤسسات 
املغربي  فــاملــواطــن  عــنــهــا، 
االنتخابات،  يقاطع  عندما 
في الغالب يفعل ذلك كتعبير 
عــن الــشــعــور بــعــدم جــدوى 
االنــتــخــابــات واملــؤســســات 
ســواء  ــه  وأن تفرزها،  التي 
ال  ــك  ذلـ ــإن  فـ ال،  أم  ــوت  صـ
يؤثر على الواقع، لهذا، فإذا 
استقطاب  هــو  الــهــدف  كــان 
املــواطــنــني لــلــمــشــاركــة في 
يجب  ذلك  فإن  االنتخابات، 
يكفي  مــا  منح  عبر  يتم  أن 
مـــن االعـــتـــبـــار والـــجـــدوى 
وجعل  االنتخابية،  للعملية 
عنها  تنتج  التي  املؤسسات 
من أصغر جماعة ترابية إلى 
يكفي  بما  تتمتع  البرملان، 
السلطة  ومن  املصداقية  من 
لها  يمنحه  مــا  ــار  ــ إط فــي 
النظر  إعــادة  مع  الدستور، 
تنظمها،  التي  القوانني  في 
»إجبارية  عن  الحديث  وقبل 
ملــاذا  نتساءل  التصويت«، 
تم رفض التسجيل التلقائي 

ــني  ــواطــن لــلــمــواطــنــات وامل
االنتخابية  الــســجــالت  فــي 
ــى الــبــطــاقــة  ــل اعـــتـــمـــادا ع
األمــر  ــذا  هـ إن  ــيــة؟  ــوطــن ال
في  كبيرا  تناقضا  يكشف 
الظاهرة،  ذات  مع  التعاطي 
بصدق  الرغبة  كانت  فــإذا 
املواطنات  استقطاب  هــي 
واملــــواطــــنــــني لــلــعــمــلــيــة 
والسياسية،  االنــتــخــابــيــة 
يتم  أن  أولــى،  باب  من  فإنه 
ــعــاطــي مـــع الــحــق في  ــت ال
ال  أصــيــل  كحق  التصويت 
قبليا،  تسجيال  يستدعي 
األسف  مع  لكن  تلقائيا،  بل 
تم  سابقا،  ذلك  طرح  عندما 

رفضه بشدة...((.
بــنــحــمــزة، يــــرى أيــضــا 
على  املــواطــنــني  إجــبــار  أن 
النظر  بــغــض  الــتــصــويــت، 
له  الدعاية  مــن  الغاية  عــن 
في هذا التوقيت بالذات، قد 
يؤدي إلى نتائج عكسية، من 
العقابي«،  »التصويت  بينها 
ومن جهة أخرى، فهو يربط 
و))بكل  بسياقها  العملية 
بأن  يختلف  أحــد  ال  تأكيد، 
من  هو  التصويت  في  الحق 
بني الحقوق املدنية األصيلة 
املرتبطة بالحقوق السياسية 

إعداد
سعيد الريحاني

إخبــاري
تحليل

هل متهد وزارة 
الداخلية ل�سجن 
املواطنني بتهمة 

عدم امل�ساركة
 يف االنتخابات؟
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وزير الداخلية لفتيت

انظروا لهذا التبرير 
الغريب، حيث يلجأ 
»مصدر من وزارة 

الداخلية« إلى 
تبرير قرار يفترض 
اإلجماع الشعبي، 

برغبة حزب ال وجود 
له في البرلمان

تعليق  فشل األحزاب على شماعة املواطنني



وحــقــوق املــواطــنــة، 
هذا  أن  وليس خافيا 
في  مطلبا  كان  الحق 
وطنية  سياسية  ســيــاقــات 
ارتبط  إذ  مختلفة،  ودولية 
التطور  بحجم  الحق  هــذا 
بلد،  أي  فــي  الــديــمــقــراطــي 
في  شهد  الحق  هذا  أن  كما 
تلك  حتى  الــدول،  من  كثير 
ديمقراطية  تعتبر  ــتــي  ال
التمييز  مــن  نــوعــا  ــوم،  ــي ال
حيث  الجنس،  أســاس  على 
البلجيكية  املرأة  تحصل  لم 
سوى  التصويت  حق  على 
األربعينات  منتصف  عند 
من القرن املاضي، إذن، بكل 
تأكيد ال يمكن ألحد أن ينفي 
عن الحق في التصويت بأنه 
للمصادرة  قــابــل  غير  حــق 
قضائية  أحكام  عبر  ســوى 
ــوق  ــحــق عـــنـــدمـــا تـــمـــس ال
لكن  والسياسية،  املــدنــيــة 
على  يفرض  أن  يجوز  هــل 
الحق؟  هذا  ممارسة  الناس 
فكثير من الحقوق املدنية ال 
بالضرورة،  الناس  يمارسها 
إجبارهم  يمكنه  أحــد  وال 
هناك  لهذا  ممارستها،  على 
ــى املــســتــوى  ــل ــتـــاف ع اخـ
ــي فــي الــتــعــاطــي مع  ــدول ال
هذا األمر، لكن األمر الغالب 
دوليا، هو أن للمواطن الحق 
املطلق في التصرف في حقه 
نجد  لــهــذا  التصويت،  فــي 
تفرض  التي  الــدول  عدد  أن 
تبقى  التصويت،  إجبارية 
محدودة((، يقول بنحمزة. 

السياسي  لغة  عن  بعيدا 
ــوقــي، يــقــول  ــحــق وبــلــغــة ال
املــصــطــفــى كـــريـــن رئــيــس 
للعدالة  الــوطــنــي  املــرصــد 
أعرف  ال  ))أنا  االجتماعية: 
تعمل  تخريبية  أجندة  أي 
فــي إطــارهــا هــذه األحـــزاب 
إجبارية  فــرض  تريد  التي 
الناخبني  على  التصويت 
صح  ما  إذا  ولكن  املغاربة، 
يعتبر  ــه  ــإن ف ــر،  ــ األمـ هـــذا 
تغسيل  عــمــلــيــة  ــابــة  ــمــث ب
قبل  السياسية  ــأحــزاب  ل
ستتم  الــتــي  الــدفــن  عملية 
حتما في االنتخابات املقبلة، 
ظل  في  أستبعد  ال  أنني  إذ 
ننتقل  أن  االحــتــقــان،  حالة 
ــزوف االنــتــخــابــي  ــعـ مـــن الـ
االنتخابي،  العصيان  إلــى 
أســــوأ حتى  درجــــة  ــو  ــ وه
يعني  ألنـــه  املــقــاطــعــة،  مــن 
التصويت،  عدم  على  زيــادة 
بنتيجة  ــراف  ــ ــت ــ االع ــدم  ــ ع

االنتخابات((. 
وزارة  مـــصـــدر  بـــخـــاف 
في  إلــيــه  املــشــار  الداخلية 
كرين  يرى  املوضوع،  بداية 

ظــاهــرة  ــو  ه ــزوف،  ــعـ الـ أن 
تتحمل  واجتماعية  سياسية 
مسؤولية  األحــــزاب  فيها 
السبب  ــهــا  إن ــل  ب عــظــمــى، 
بعد  العزوف  لهذا  املباشر 
املواطنني  تمثيل  في  فشلها 
معاناتهم،  مــع  والــتــجــاوب 
على  فاحش  بشكل  واغتنت 
في  وتناوبت  فقرهم  حساب 
عشرات  منذ  عليهم  الكذب 
السنني، لذلك، كان من األجدر 
األحــزاب  حل  إلــى  نلجأ  أن 
تستطيع  لفترة  السياسية 
الحية  الوطنية  القوى  فيها 
وفــق  نفسها  ــنــاء  ب ــادة  ــ إع
قادرة  بأطر  وهياكل  برامج 
االرتــقــاء  تــحــدي  رفــع  على 

بهذا البلد، يقول كرين. 
يعتقد  ــم،  ــاسـ حـ بــشــكــل 
رئــيــس املـــرصـــد الــوطــنــي 
لــلــعــدالــة االجــتــمــاعــيــة أنــه 
وجــه  تبييض  يمكن  ))ال 
الجرائم  وشرعنة  األحــزاب 
هذ  حق  في  اقترفتها  التي 
تحميل  ــال  خ مــن  الشعب 
العزوف  مسؤولية  املواطن 
يمكن  ال  بـــل  ــي،  ــخــاب ــت االن
انتخابات  إلى  الذهاب  حتى 
ــرى قــبــل أن تــقــدم هــذه  أخـ
سياسيا  الحساب  األحــزاب 
جرائمها  عن  جنائيا  وحتى 
السنني..  عشرات  ملدة  هذه 
سنتني  منذ  رفعنا  هذا  لكل 

تمثلنا،  ال  األحـــزاب  شعار: 
جديد  من  نرفعه  نحن  وهــا 

وبقوة أكبر((.
الـــــدعـــــوة إلــــــى فـــرض 
»التصويت اإلجباري« تعني 
املــواطــنــني  معاقبة  عمليا 
ــدم املـــشـــاركـــة في  ــ ــى ع ــل ع
يمكن  هل  لكن  االنتخابات، 
ــعــدم  ــني ل ــنـ ــواطـ ســجــن املـ
االنتخابات؟  في  مشاركتهم 
هو  البديهي،  الجواب  يبقى 
استحالة تطبيق هذه العقوبة 
في بلد لم يستطع أن يعاقب 
مقتضيات  مخالفي  حتى 
ذلك،  مع  لكن  السير،  مدونة 
»العزوف  يبقى حل إشكالية 

الــســيــاســي« ضـــروريـــا في 
عن  النظر  بغض  ــرب،  ــغ امل
ضرورة الحسم في املشروع 
خاله  ومن  ككل،  املجتمعي 
النموذج التنموي، فـ))طيلة 
20 سنة من حكم امللك محمد 
السادس، تحققت الكثير من 
لكن  للبلد،  املفيدة  املنجزات 
ثمار التنمية خال العشرين 
يستفد  ــم  ل املــاضــيــة،  ســنــة 
منها الجميع، وما نزال غير 
قادرين على خلق فرص عمل 
لدينا  تــزال  ومــا  لشبابنا، 
مناطق تعاني التهميش)..(. 
يفخروا  أن  املغاربة  بوسع 

ــا ال  ــن ــن ــك ــق، ل ــقـ ــحـ ــا تـ ــمـ بـ
النواقص  تجاهل  نستطيع 
نواصل  ولكي  واالختاالت، 
ضمان  من  لنا  بد  ال  التقدم، 
وهذا  اجتماعي..  انسجام 
تصوروا  أساسي((..  شرط 
على  جـــاء  ــام  ــك ال هـــذا  أن 

هو  ملكي،  مستشار  لسان 
مع  حوار  في  عزيمان،  عمر 
وكالة »فرانس بريس« خال 

شهر يوليوز املاضي.
ــذا الــتــقــيــيــم الــجــريء  ــ ه
ــك،  ــل ــرف مــحــيــط امل ــ ــن ط مـ
تعديل  إلى  امللكية  والدعوة 
ــحــث عن  ــب ــة، وال ــوم ــحــك ال
تتطلبها  الــتــي  ــاءات  ــف ــك ال
بمبادرة  الجديدة  املرحلة 
»التفاوتات  من  للحد  ملكية 
تم  اململكة،  في  الصارخة« 
محاولة  فــي  ككل  إفــراغــهــا 
بفرض  العام  الرأي  لتغليط 
فما  اإلجباري«،  »التصويت 

اإلجباري  التصويت  عاقة 
بالكفاءات واملرحلة الجديدة، 
بالتطلعات نحو  تتميز  التي 
الحرية، أليست هذه الدعوة 
التخلف  إلى  صريحة  دعوة 
العزوف  بمبرر  ــلــوراء)..(  ل

السياسي؟
يذكر أن العزوف السياسي، 
العزوف  هو  عناوينه  وأحد 
االنتخابي، لطاملا شغل الرأي 
مرتبطة  ظاهرة  وهو  العام، 
بـــعـــدم جـــــدوى املــشــاركــة 
ــة، األمــــر الـــذي  ــاســي ــســي ال
كبيرة،  خطورة  على  ينطوي 
العزوف  خطورة  و))تكمن 
السياسي باألساس، في أنها 
الديمقراطية،  مع  تتناقض 
ذلك أن روح الديمقراطية هي 
وكلما  السياسية،  املشاركة 
تــوســعــت نــســبــة املــشــاركــة 
وتوسعت املكونات املنخرطة 
فــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، 
مشتعلة،  روحها  كانت  كلما 
مكونات  إقــصــاء  تــم  وكلما 
معينة عن الدخول في املجال 
العملية  كانت  أو  السياسي، 
غير  أو  شكلية  السياسية 
وكانت  إال  مصداقية،  ذات 
واالهتمام  املشاركة  نسبة 
ــة  ــاســي ــســي ــة ال ــي ــل ــم ــع ــال ب
))الناس  وتابع:  ضعيفا((، 
هناك  أن  تــرى  حني  تشارك 
والعكس  عليهم،  يعود  نفعا 
يدفعهم للعزوف، ألن املواطن 
يطرح سؤال جدوى املشاركة 
نفس  إنتاج  يعيد  مسار  في 
الباحث  )املصدر:  الواقع(( 

بال التليدي(.
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بنحمزة: إجبار املواطنني على التصويت قد يفرز »تصويتا عقابيا« 
كرين: »االأحزاب ال متثلنا« وال ميكن حتميل م�ش�ؤولية ف�شلها لل�شعب 

هذا التقييم الجريء  
من طرف محيط الملك، 
والدعوة الملكية إلى 

تعديل الحكومة، والبحث 
عن الكفاءات التي 

تتطلبها المرحلة الجديدة 
بمبادرة ملكية للحد من 

»التفاوتات الصارخة«
 في المملكة، تم 

إفراغها ككل في 
محاولة لتغليط الرأي 

العام بفرض
 »التصويت اإلجباري«





من العزوف االنتخابي إلى العصيان االنتخابي

كرين

األحزاب السياسية بريشة الكاريكاترييست الدرقاوي

بنحمزة



 البيضاء. األسبوع
مؤخرا  الستار  أسدل 
ــقــصــة الــغــريــبــة  عـــن ال
بنجلون،  ــد  ولـ لــقــصــة 
الذي طاملا ادعى أن عمه 
»مزور«  بنجلون،  عثمان 
وهو  طويلة  لــســنــوات 
املاليير،  فــي  يتصرف 
لــتــحــكــم املــحــكــمــة في 
وارث،  غير  بأنه  األخير 
وتــضــيــف مــاليــيــر األخ 
ماليير  ــى  إلـ املـــرحـــوم 

عثمان بن جلون.
بنجلون«  أخ  ــن  ــ »اب
كــمــا كـــان يــدعــي خــالل 
أطـــوار املــحــاكــمــة، كان 
يدلي بعقد إراثة أنجزه، 
إراثــة  عقد  مواجهة  في 
املغربي  امللياردير  وثقه 
بــنــجــلــون، غير  عــثــمــان 
االستئناف  محكمة  أن 
نقضت الحكم االبتدائي، 
منير  بــنــوة  وأســقــطــت 
في  صدر  الذي  بنجلون 
رفقة  غيابي  حكم  حقه 
ملــدة  بالحبس  ــه  ــدت وال
وثيقة  وإتـــالف  سنتني 

اإلراثة املزورة.

وكــتــبــت املـــواقـــع أن 
»مــحــكــمــة االســتــئــنــاف 
ــيــضــاء قد  ــب ــدار ال ــالـ بـ
محاكمة  أطــوار  شهدت 
ــد مــن 15  ــ امــتــدت ألزي

ــر  ــاردي ــي ــل ــة بـــني امل ســن
وبني  بنجلون،  عثمان 
مــنــيــر بــنــجــلــون الـــذي 
ــن شقيقه  اب ــه  أن ادعـــى 
كان  الذي  بنجلون،  عمر 

شريكه في ثروته قبل أن 
توافيه املنية، وهو امللف 
زوجة  فيه  دخلت  الــذي 
بنجلون  عمر  املتوفي 
الدعوى  في  طرفا  أيضا 

ــدة طـــــرح مــنــيــر  ــ ــؤي ــ م
أنه  معتبرة  بنجلون، 
ابنها من شقيق عثمان، 
لصالح  املحكمة  لتقضي 
الشق  في  ووالدته  منير 
ــي، وتــقــضــي  ــدائـ ــتـ االبـ
بثبوت بنوة منير لعمر، 
اإلرث  تقاسم  وبالتالي 
ــان بــنــجــلــون  ــم ــث ــع ع مـ
األعمال  رجال  أكبر  أحد 
املصنف  ــر  ــاردي ــي ــل وامل
العالم..  أثــريــاء  ضمن 
املحاكمة  أطوار  أن  غير 
االستئنافي  الشق  فــي 
في  ما جاء  انقلبت على 
الحكم االبتدائي، ولجأت 
الجينية  الــخــبــرة  إلــى 
ــرى  ــ ومـــعـــطـــيـــات أخـ
امللياردير  كفة  رجحت 
وقضت  بنجلون،  عثمان 
لصالحه،  النهاية  فــي 
ــوة من  ــن ــب ــاط ال ــقـ وإسـ
منير بنجلون الذي صدر 
غيابي  حــكــم  حــقــه  ــي  ف
نعيمة  ــه  ــدتـ والـ ــة  ــق رف
سنتني  بالحبس  ــزرق  ل
ــغــاء رسم  نــافــذتــني، وإل

اإلراثة املزورة«.

كواليس أخرى

ماليري بنجلون بني الوارث واملوروث

مهزلة ما قبل العطلة ال�صيفية

ضريبة التقارب مع بن كيران

وراء كل وزير اإيطايل امراأة مغربية
امل�صت�صار عزميان يديل بت�صريح خطري لوكالة اأجنبية

خ�صوم بنعبد اهلل يكت�صحون 
�صبيبة »الكتاب«

  الرباط. األسبوع
متوقع  غير  تنظيمي  تراجع  عن  املاضي  األحد  ليلة  كشفت 
»الكتاب« بعد  لتيار األمني العام نبيل بنعبد هلل داخل حزب 
أن صوت املؤتمرون الشباب لصالح فوز يونس سيراج، ضد 
رأس  على  بنشقرون  جمال  خالفة  أجل  من  رشيد،  بوخنفر 

الكتابة العامة لشبيبة الحزب، بفارق بلغ 61 صوتا.
وذكرت مصادر مطلعة، أن بنعبد هلل أدى ضريبة تنظيمية 
العام  األمني  كيران،  بن  اإلله  عبد  مع  الكبير  تقاربه  نتيجة 
أنه  أكدت ذات املصادر  العدالة والتنمية، كما  السابق لحزب 
شأن  شأنه  متوقعة،  والغير  الكبيرة  التطورات  بهذه  فوجئ 

مقربيه.

بالتزامن مع إحياء الذكرى 20 لعيد العرش

هل يعلم وايل جهة الدار البي�صاء بكارثة عمارة مهددة باالنفجار؟
 البيضاء. األسبوع

 2 الــديــن  عــالء  عـمارة  سـكـان  يـعـيـش   
سالمتهم  تهدد  مخاطر  عدة  البيضاء  بالدار 
هذه  باالنفجار،  املــهــددة  بنايتهم  وسالمة 
بحي   9 رقم  ديباليديس  بزنقة  تقع  العمارة 

الرميطاج مقابل معهد عبد املومن.
عالء  عمارة  ساكنة  تواجهه  ما  وحكاية 
للسلطات  شكايات  عــدت  توضحه  الــديــن، 
خطورة  حجم  على  وقفت  والتي  املختصة، 
بـ»الشيدور«  يسمى  ما  وهو  »مرجل«  إقامة 
أجل  من  للعمارة  أرضــي  التحت  بالطابق 
حيث  للرياضة،  بقاعتني  مسبحني  تسخني 
الهواء  تلوث  فــي  »الــشــيــدور«  هــذا  تسبب 
نتيجة  والغبار  الغازات  انبعاث  خالل  من 
يرافق  وما  الحجري  والفحم  النفط  احتراق 
راحة  يقلق  ــم  دائ وإزعـــاج  ضجيج  من  ذلــك 
السكان  السكان صغارا ومسنني، وقد حاول 
لهذه  حد  وضع  أجل  من  املالك  لدى  التدخل 
ملن  حياة  ال  أنــه  إال  الخطيرة،  الــتــجــاوزات 
تنادي، واألدهى من هذا كله، أنه تم استغالل 

أرضي  التحت  بالطابق  مغلقتني  مساحتني 
الحجري  والفحم  النفط  لتخزين  للعمارة 

مما  »الشيدور«،  تشغيل  في  الستعمالهما 
باستعمال  فــرن  ــى  إل الــعــمــارة  مــرآب  حــول 

الرياضة، الشيء  لتبريد قاعة  مكيفات كبيرة 
داخل  الــحــرارة  درجــة  رفــع  عنه  ينتج  الــذي 
مياه  تصفية  آالت  ضجيج  وتــزايــد  املــرآب 

املسابح والجاكوزي.
فاضل،  محمد  يضيف  ذلــك،  عن  نتج  وقد 
اشترى  الذي  املغربية  الصحراء  أبناء  أحد 
شقة بالعمارة، حدوث العديد من االنفجارات 
السكان،  سالمة  تهدد  باتت  التي  واألعطاب 
ممرات  عبر  الــدخــان  تــســرب  كــذلــك  ومنها 
الشقق  بعض  داخل  إلى  الكهربائية  األسالك 
وعبر املصعد، مما تسبب في حاالت مرضية، 
وتم حفر نفق عبر أساسات البناية بـالـطـابق 
من  للمرور  املشتركة  بامللكية  أرضي  الـتـحت 

وإلى اإلقامة 1 و2.
ويناشد سكان عمارة عالء الدين والي جهة 
للبيئة  الجهوية  واملفتشية  البيضاء  الــدار 
الحضرية  والوكالة  الحضرية  والجماعة 
والنيابة العامة، لفتح تحقيق مستعجل حول 
سالمة  تهدد  التي  الخطيرة  التجاوات  هذه 
العامة، خاصة وأن وثائق البيع والتسليم ال 

تتضمن تواجد منشآت أخرى.  

رجــل  ــل  ك »وراء  املــثــل  يــقــول 
عظيم امرأة«، وزوجات املسؤولني 
من  جزء  املغربيات،  اإليطاليني، 
مــؤخــرا،  عــني  فقد  القصة،  هــذه 
رأس  على  أميندوال،  فينتشينسو 
في  األوروبــيــة  ــشــؤون  ال وزارة 
يرأسها  التي  الجديدة  الحكومة 
جوزيبي كونتي، وهو زوج كريمة 
موال، الصحافية املغربية بجريدة 
تلفزيون  وشبكة  »الســطــامــبــا« 

»ريتي كواترو«. 
البالغ  أميندوال  فينتشينسو 
46 عاما، يوصف بصديق املغرب، 
أصيلة،  مدينة  في  شوهد  وطاملا 
تم  وقــد  هناك،  بيتا  يملك  حيث 
ــاره فــي يــونــيــو املــاضــي  ــي اخــت
الخارجية  الشؤون  عن  كمسؤول 
ــن قبل  لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي م
زينجاريتي،  نيكوال  العام  األمني 
في  ــدور  ال نفس  شغل  أن  وسبق 
وزارة  وكيل  وكان  رينزي،  أمانة 
أنجيلينو  كان  عندما  الخارجية 
على  جنتيلوني  باولو  ثم  ألفانو 
باإلضافة  الـخارجية،  رأس وزارة 
إلى انتدابه مكلفا باإليطاليني في 

العالم.

 الرباط. األسبوع
بعض  الزالــت  أسابيع،  عدة  مــرور  رغم   
وسائل اإلعالم تتداول مقتطفات من الحوار 
املستشاران  أجــراه  الــذي  مسبوق  الغير 
أنباء  وكالة  مع  واملنوني  عزيمان  امللكيان 
20 سنة من  أجنبية، خصص للحديث عن 

حكم امللك محمد السادس.

خطيرة  فقرة  في  عزيمان  عمر  ويقول 
القوية  ))اإلنجازات  »األسبوع«:  تنشرها 
لم  ســنــة،   20 ــدى  م على  حققناها  الــتــي 
يستفد منها اإلجماع الوطني، فهناك غضب 
وعندنا  للشبان  شغال  نجد  ولــم  مهيمن، 
وأقاليم محرومة.. لالستمرار، نحن  جهات 
في حاجة إلى إصالحات اجتماعية عاجلة، 

إنه أمر حاسم)..(((.

سرياج

بنجلون

صورة العمارة والتجهيزات الخطرية التي تقلق راحة السكان
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❐ هل تتصورون أنكم تمولون »خيرية« 
فردا:   50 نزالئها  عدد  يتجاوز  ال  واحــدة 
سياراتها  تسيير  على  أموالكم  من  تنفق 
 20 املعلوميات  آالت  وعلى  مليونا   50
مليونا   15 املكتبية  اللوازم  وعلى  مليونا 
مليونا   30 البروبان  غــاز  اقتناء  وعلى 
وعلى صيانة البنايات 20 مليونا.. بينما 
مقر مقاطعة يعقوب املنصور وتسير 300 
املكتبية  الــلــوازم  على  تنفق  نسمة،  ألــف 
التقني 10  العتاد  فقط مليونان وعلى كل 
ماليني... إلخ. ربما »خيريتنا« تحولت إلى 

جامعة بال خبارنا.

❐ هنيئا لسكان ساحة مليلية وشارعي مليلية 
وعبد املومن بحي حسان، على تحرير حيهم من 
»الطوبيسات«  لوقوف  عشوائية  »قامرة«  أكبر 
»القامرة«  هذه  األبد  إلى  لتختفي  الذكر،  سيئة 
ويأمل سكان  للساكنة،  فواجع  في  تسببت  التي 
املنصور  يعقوب  بحي  الشبانات وضواحيه  حي 
إنقاذهم من أكبر مستنقع للتلوث في العاصمة: 
»الفيراي« الذي أمر وقرر املشروع امللكي  تلوث 
إبعاده من حيهم قبل سنة 2018، وها نحن على 
تنتظرهم  الشبانات  وسكان   2020 سنة  أبواب 

دون شك املقبرة املجاورة.

❐ قنابل فتاكة مزروعة فقط في أحياء 
قوة  وال  حول  ال  الذين  املعذبني  الكادحني 
لهم أمام »التدويرات« التي تدخل الجيوب 
ــراض  األم وأخــطــر  أبشع  عليهم  فتسلط 
محالت  أوراش  مــن  ومــصــدرهــا  الفتاكة 
صباغة وميكانيك السيارات، التي توجد في 
وضعية غير قانونية بني املحالت السكنية 
في  عدي«  ابن  يا  عنيك  و»على  والتجارية 
خصوصا  بــاآلالف،  وضحاياها  الشوارع، 
هذه  تسوية  ويمكن  والحوامل،  األطفال 
الفارغ  الكوارث بتخصيص شارع الحرية 
من السكن والتجارة الحتواء هذه »املصانع 

القنابل«.
 

❐ كل مآسي العاصمة من تلوث وعشوائية 
»الشرطة  كفاءة  عــدم  من  تسربت  وفوضى، 
التام ملأمورياتها في الوقاية  اإلدارية« وجهلها 
من عدة أخطار بفرض تطبيق احترام القرارات 
واألســواق  والتعمير  السكن  في  الجماعية 
امللك  واحتالل  والنظافة  املرور  وتنظيم  والنقل 
موظف   7000 بـ  واملجالس  إلخ،  العمومي... 
حارسا  لتجعله  جهاز  أخطر  بعد  تضبط  لم 
وضابطا على أصعب املهام التي تشكل تهديدا 
لحياة الناس، وقد تحول إلى مجرد قابض لألظرفة 

و»لهال يقلب ويشقلب بحياة السكان«.

مجزرة الثقافة في جماعة عاصمتنا

خطاأ من املا�ضي واإهمال يف احلا�ضر وحكم منتظر
 يف امل�ضتقبل على جهلنا

ــروت  ــ ــب ــ ــرون »ج ــ ــذك ــ ــت ــ ت
منتخبينا  وديــكــتــاتــوريــة« 
ــون  ــاطــي ــرب ــان ال ــ ــا ك ــدم عــن
»شقلبة« أسمائهم  يكتشفون 
وتواريخ ازديادهم فيقصدون 
أمل  على  الجماعية  اإلدارة 
فــإذا  أفسدته،  مــا  تصحيح 
ــر  ـــ»األم بــهــم يــصــطــدمــون ب
سجلوا  ))سيروا  الصارم«: 
ضدكم((  املحكمة  في  دعوى 
وليس  املتهمون  هم  وكأنهم 
ــة،  ــي ــدن ــة امل ــال ــح ضــبــاط ال
وتتذكرون أيضا أننا تناولنا 
الظلم  هذا  عدد  من  أكثر  في 
ــى الـــنـــاس،  ــل ــروض ع ــ ــف ــ امل
الــجــمــاعــة على  فــتــراجــعــت 
وخففت  ــروت«  ــب ــج »ال ذلـــك 
وبدال  »ديكتاتوريتها«،  من 
مـــن إجــــــــراءات املــحــكــمــة 
محاميها  وأتعاب  ونفقاتها 
بعد  أحكامها  واســتــخــراج 
»طــلــوع وهـــبـــوط«.. صــارت 
تأمر املتضررين من أخطائها 
العمالة لتسوية  إلى  للتوجه 
في  مجزرة  من  ارتكبته  ما 

ــة لــعــائــالت  ــي ــة املــدن ــحــال ال
ضحية »ضابط« ال يضبط أي 
مادام  كذلك  وسيبقى  شيء، 
الضحايا  ــم  ه ــون  ــن ــواط امل
ــن يـــــؤدون من  ــذيـ ــو الـ ــ وه
وتنقالتهم  ومالهم  وقتهم 
أخطاء  وهبوطهم  وطلوعهم 
من  »ضباط«  ارتكبها  فادحة 
على  يحاسبوا  أن  املفروض 
أفعالهم، وعندما تتجاوز كحد 
أقصى 3 أخطاء لكل ضابط، 
الضبط  صفة  منه  تسحب 
للمواطن  اعـــتـــذارا  ــدم  ــق وي
الضباط  دام  فما  املــظــلــوم، 
محصنني في مكانتهم وتقوم 
بالتوقيعات  للفوز  القيامة 
على أوراق تعريف جد مهمة 
ألنساب الناس، فإن األخطاء 
ردع  ــاب  غــي فــي  ستستمر 
الطبيعية..  الصفة  سحب 
املرتكبة  املجازر  هلل  ويعلم 
التي  األصــل  الكنانيش  في 
الحالة  »جــذور«  بمثابة  هي 
وبالرغم  رباطي،  لكل  املدنية 
املكتشفة،  الحاالت  آالف  من 

فإن أي إجراء لم يتخذ إلنهاء 
املدنية  الحالة  في  املــجــازر 
تكوين  قبيل  من  للمواطنني، 
خبراء في األنساب والضبط 
يكونوا محلفني أمام املحاكم، 
في  الرباطيني  أنساب  لتبقى 

يد هلل.
ــاب  ــســ ــ وكــــمــــا هـــــي أن
أيــضــا خضعت  املــواطــنــني، 
ــوارع  ــة وشــ ــ ــاب« أزق ــسـ »أنـ
فقط  الثقافة  عاصمة  الرباط 
وكل  »بــالكــاتــهــا«،  لتجديد 

مجلس يترك بصمته في سلخ 
»نسب« كل زنقة، وهذه زنقة 
النرجس أمامكم، غيرت ثالثة 
فاختلفت  بالكاتها،  مجالس 
في  اختلفت  كما  األلــوان  في 
فال  بالفرنسية  االســم  كتابة 
ــر، ومــن  ــ ــم يــطــابــق اآلخ اسـ
اآلالف..  املضحك  النوع  هذا 
فيه  كانت  زمانا  هلل  ورحــم 
تحرير  فــي  مختصة  لجنة 
تخضع  الـــشـــوارع  ــاء  أســم
أيام  التعريب  مكتب  لرقابة 

املرحوم األستاذ غزالي.
ــة تــشــوه  ــادحـ ــاء فـ ــطـ أخـ
ــواء في  ــ ــة س ــ أســـمـــاء األزقـ
ترجمتها أو نحوها أو حتى 
لغتها وتشويه معناها.. فهل 
تقدم الجماعة دعوى قضائية 
أغالطها،  لتصحيح  ضدها 
بتصحيح  تكتفي  أنــهــا  أم 
املجازر  فهذه  أفــســدتــه؟  مــا 
عاصمة  جماعة  في  اللغوية 
الثقافة املغربية »يا حسرة«، 
ثقافة  مستوى  سؤال  تطرح 

منتخبينا؟    

أسرار العاصمة

فهل يت�ضاوى املنتخبون مع املواطنني وي�ضجلون دعوى لت�ضحيح اأخطائهم؟

عمارة السعادة.. سعادة من؟

15 الرباط يا حسرةالعدد:  1040الخميس 12 شتنبر 2019

ــاط، هــي مـــرآة ملــا يجري  ــرب ال الــعــواصــم  أم 
ويدور في باقي املدن، وعندما تتدهور األوضاع 
املؤسسات  كل  منها  وتختفي  فيها،  االجتماعية 
املــدن  أحــــوال  نستحضر  عــلــيــهــا،  ــة  ــوصــي ال
والوزارة  والبرملان  الحكومة  عيون  عن  البعيدة 
ولجانها  املنتخبة  واملجالس  والواليات  املكلفة 
األحــوال  تلك  تكون  لن  شك  ودون  االجتماعية، 
حسرة«  ــا  »ي العاصمة  دامـــت  مــا  كــارثــيــة،  إال 
اإلنسانية  الرعاية  في  املختصة  مراكزها  بكل 
للمحتاجني من أطفال ومسنني ومرضى وغيرهم، 
املجالس  مختلف  تتكفل  الرباطيني،  وبــاســم 
التسيير،  أدوات  كل  وتوفير  وتجهيز  بتمويل 
على  للقيام  »دسمة«  منحا  لجمعيات  وتمنح  بل 
ما  من  تستفيد  التي  الرعاية  بتلك  وجه  أحسن 
املتعددة ومصاريف  ببناياتها  يناهز مائة مليار 
وتعويضات  وأجور  ونفقات صيانتها  تسييرها 
واألدويـــة،  تأميناتها  وواجــبــات  مستخدميها 
ومستحقات فواتير كهربائها ومائها وتلفوناتنا، 
والسيارات  االجتماعية  املواصالت  ذلك  في  بما 
وتعويضات أعضاء املجالس اإلدارية... إلخ، وها 
هي العاصمة أمامكم غارقة باملتسولني املحترفني 
العمالة  في  اجتماعية  بأقسام  مؤطرة  أنها  رغم 
»تنظيف«  مهامها  من  املنتخبة  املجالس  وفي 
الرباط من آفة التسول، وتتبع حسن التدبير في 
التي  األقسام  هذه  فهل  االجتماعية..  املراكز  كل 
املفروضة  الخدمات  بأبسط  تقوم  املاليير  تكلفنا 
من  االجتماعية  الرعاية  لحماية  بالقانون  عليها 
الشطط والفوضى واالرتجال؟ فكيف إذن تفسير 
وصف صحفي للرباط بأنها اقتربت من نيل لقب 
األقسام  هذه  تتحرك  ولم  املتسولني«؟  »عاصمة 

التي  مليار  املائة  وكــأن  يعنيها،  ال  األمــر  وكــأن 
فتح  تستحق  ال  االجتماعية  الرعاية  باسم  تهدر 
تحقيق جدي ملعرفة وجهتها والتأكد من نجاعة 
كل املرافق االجتماعية التي صارت مجرد وسائل 
والتعويضات  املنح  وتوزيع  املناصب  لتفريخ 
بينما  الــبــعــض،  بعضهم  على  ــازات  ــي ــت واالم
ستؤكد  املراكز،  لكل  تفتيشية  بزيارات  القيام 
على  موجودة  بالفعل  االجتماعية  الرعاية  بأن 
فهل  الواقع..  أرض  على  مفقودة  لكنها  األوراق، 

تصبح الرباط عاصمة املتسولني فعال؟
إذن، حاسبوا املقصرين.

الرعاية 
االجتماعية 

على االأوراق 
موجودة وعلى 
الواقع مفقودة!

 بقلم: بوشعيب اإلدريسي

الحنصالي  هلل  فتح  األســتــاذ  مــن  شــهــادة 
الرباط،  ملدينة  البلدي  املجلس  رئيس  حق  في 
تولى  الـــذي  الــفــلــوس  الــكــريــم  عبد  املــرحــوم 
الرئاسة خلفا للمرحوم إبراهيم فرج )1970(، 
))... هكذا تم في عهده بناء  ومما جاء فيها: 
قاعة ابن ياسني بأكدال، ووضع قطعة أرضية 
الشبيبة  وزارة  إشــارة  رهــن  للبلدية  تابعة 
مــوالي  الــريــاضــي  املــركــب  لبناء  والــريــاضــة 
»القامرة«،  الطرقية  املحطة  وهــذه  هلل،  عبد 
من  تحول  الذي  للجملة  البلدي  السوق  وهذا 
املجزرة  وهذه  العكاري،  حي  إلى  األحد  باب 
الزهور  سوق  وهــذا  الحي،  بنفس  العمومية 
الذي  الدستور  شــارع  وهــذا  بيتري،  بساحة 
إلى  زعير...  بطريق  هيلتون  ساحة  لربط  شق 
غير ذلك من املنجزات الكبيرة ال سبيل لذكرها 

في هذا املقام(( انتهى.
الندوة  أعمال  في  الشهادة  هذه  جاءت  وقد 
 ،2001 يناير   29 بتاريخ  للمرحوم  التكريمية 
ودونت في كتاب »املجاهد األستاذ عبد الكريم 

الفلوس: سند الوطنية وتأطير الشباب«.
ظرف  في  تمت  اإلنجازات  فهذه  وللتذكير، 
رئــاســة مجلس  املــرحــوم  تولي  مــدة  ســنــوات 
بلدية الرباط خلفا للمرحوم إبراهيم فرج الذي 
ارتقى من رئيس البلدية إلى منصب عامل على 
وجزاهما  هلل  رحمهما  وضواحيها  العاصمة 

خيرا على نضالهما املتميز.

محمد  شــارع  سجل  املاضي،  الشهر  آخر  في 
مارا  كان  مواطن  على  عمارة  »اعتداء«  الخامس 
على الرصيف، فإذا به يصاب في رأسه بشظايا 
أحجار »انسلخت« من بناية عمالقة ونزلت بقوة 
سيأخذ  األمــر  وكــان  املسكني،  الــراجــل  لتصيب 
الواقعة عطلة من  يوم  يكن  لم  لو  الكارثة  منحى 

شهر العطل اإلدارية واملدرسية والجامعية.
في  وال  بنائها  قانونية  في  تناقش  ال  عمارة 
املخالفة  ألوان صباغتها  في  الشاهق وال  علوها 
ينبغي  الذي  للون  واملحدد  املنظم  البلدي  للقرار 
طالء العمارات به، فقط نسعى للتذكير بأنها خطأ 
اإلنساني،  التراث  مدينة  مركز  قلب  في  معماري 
القرن  سبعينات  )أواخــر  املاضي  من  كبير  خطأ 
راح  التي  األحجار  تلك  تفضحه  خطأ  املاضي(، 
»متطوعا«  األقـــدار  جعلته  مــن  أول  ضحيتها 
كل  لشروط  املستوفية  العمارة  هذه  ملف  لفتح 
بناية  لهدم  ترخص  وهي  اإلداريــة،  التراخيض 
ألروقة  تابع  صنف  من  تجارية  ألروقــة  تاريخية 
واملشهورة  الصيت  الذائعة  الفرنسية  »الفاييت« 
لها  وكــان  املعروضات،  وفخامة  وأناقة  بجودة 
فرع في الرباط، تحفة مرافق راقية مثل »العقيدة« 
مقهى »بياريتز«، وكانت أجمل وأحسن مقهى في 
»باليما«  فندق كمقهى  العاصمة غير متفرعة من 

اختفت  كما  معا  اختفتا  والثانية  واألولى  مثال، 
إلى  ساحتها  تحولت  التي  ونهار«  »ليل  مقهى 
مقهى  »الجميلة«  بينما  للتاكسيات،  مــوقــف 
ببنايات  وقارنوه  »البديل«  فأمامكم  »بياريتز« 
حجم  لتقيموا  الشارع،  بنفس  املقابل  الرصيف 
هندسية  جوهرة  خلعت  التي  املعمارية  الكارثة 
لـ»السعادة«  املكان  وتركت  اإلنساني،  التراث  من 
التي »جنت« على أول ضحية بعد ما أصابها من 
عياء وهي »خجولة إلى حد منهارة« أمام عمارات 
أمامها وخلفها منذ سنة 1920، كلما تقدمت في 
العمر تزداد جماال وبهاء، وقد تآمر عليها بعض 
»مجرمي« التراث اإلنساني لتحويلها إلى عمارات 
فواجهناهم  حسان،  حي  كل  في  »الصناديق« 
إنقاذه  يمكن  ما  وأنقذنا  مؤامراتهم،  وأبطلنا 
نفقات إصالحها  امللكي وتحمله  املشروع  بفضل 

وترميمها.
عمارة »السعادة« إذن، خطأ من املاضي وإهمال 
املستقبل  في  وستكون  الحاضر،  في  لصيانتها 
تــراث  مــن  هــو  مــا  بكل  شغوف  جيل  مــن  حكما 
بنايات  ثــروة  لقيمة  جهلنا  على  حكم  أجـــداده، 
املدينة  في  لها  تعرض  التي  واملــجــازر  تراثنا 
العتيقة وأحياء حسان والعكاري واملحيط وأكدال 

وديور الجامع.

أرشيف الرباط بـــعـــد أيــــــــام ســتــحــل 
ــة  ــلـ ــراحـ ــيـــة الـ ــنـ ــيـ أربـــعـ
بنعمر،  جميلة  املرحومة 
واسمها الفني أمينة رشيد، 
الفنانة املقتدرة واإلنسانة 
الكرمية،  الطيبة  اخللوقة 
ــة بــنــعــمــر عــائــلــة  ــل ــائ وع
من  اسمها  تستمد  عريقة 
الثاني،  إدريــس  ابــن  عمر 
ــك مـــن ســالــة  ــذل وهـــي ب
منها  تفرعت  األدارســــة، 
بالفقيه  ــاء:  ــم ــأس ب ــر  أسـ
وحصار  وغايتي  والــداودي 
واحلمودي واحلريف موزعة 
وتطوان  الرباط  مدن  على 
وصنهاجة  والــريــف  وســا 
ومصمودة  ــون  وزره وفــاس 

وتلمسان اجلزائرية.
ــدة  ــي ــق ــف ال هلل  ــد  ــم ــغ ت
رحمته،  بواسع  احملبوبة 
ستبقى  الرباط  ومدينتها 

وفية ألعمالها اخلالدة. 



 نور الدين هراوي 
مع ارتفاع درجات الحرارة 
بشكل ملحوظ بسطات خالل 
ازدادت  ــف،  ــي ــص ال فــصــل 
مع  والــزوار  السكان  معاناة 
الكريهة  ــح  ــروائ ال انبعاث 
ذبح  عملية  تخلفها  الــتــي 
الــدجــاج والــديــك الــرومــي 
واملحالت  الدكاكني  ببعض 
املخصصة لذلك، الشيء الذي 
واسعة  استنكار  موجة  أثار 
الجمعوية  الفعاليات  وسط 
خاصة  والحقوقية،  البيئية 
بعد قضية الدواجن الفاسدة 
ضبطتها  التي  وبــاألطــنــان 
ببعض  األمنية  السلطات 
ــحــالت الــتــجــاريــة شــرق  امل
ــة والـــتـــي تــداولــهــا  ــن ــدي امل
ــشــطــاء »فــيــســبــوكــيــون«  ن
انتقادات   بشأنها  ووجهوا 
املعنية  الجهات  إلــى  الذعــة 
املجلس  عــلــى  ــطــوا  وضــغ
ــل سحب  ــدي مـــن أجــ ــل ــب ال

الرخص من أصحابها.
املراقبة  غياب  ظــل  وفــي 
ــات  ــجــه ــن ال ــ والـــتـــتـــبـــع م
ظاهرة  استفحلت  الوصية، 
الغش في هذا املجال، وذلك 

االحتيالية  األساليب  بنهج 
على  والنصب  والتدليس 
أصبحت  والتي  املستهلك، 
من  كبير  بشكل  منتشرة 
الدجاج  ذبــح  عملية  خــالل 
بوزنه  القيام  دون  مسبقا 
ملـــعـــرفـــة ثــمــنــه وقــيــمــتــه 
الحقيقية، ومن تم بيعه بثمن 
على  املكتوب  الحي  الدجاج 
الخاصة  الخارجية  األلــواح 
الكبرى،  والطامة  باألثمنة، 
ــاج املــيــت  ــدجـ ــع الـ ــي هـــي ب
وأغلب  أحيانا،  للمواطنني 
يتوفرون  ال  الدواجن  بائعي 

فضال  قانونية،  رخص  على 
عن غياب املعايير القانونية 
توفرها  الواجب  والصحية 
مـــن أجـــل صــحــة وســالمــة 
الحاالت  هذه  كل  املستهلك.. 
على  واحــتــيــاال  نصبا  تعد 
بتواطئ  املواطنني  جيوب 
املختصة،  الــســلــطــات  ــع  م
وضربا بعرض الحائط لحق 
تفاقما  يزيدها  املستهلك، 
غياب شرطة بيئية للحد من 
الدواجن  مخلفات  مصادر 

وروائحها النتنة.
الساكنة  تــوجــيــه  ــم  ورغـ

ــح  ــذابـ لــشــكــايــات عـــن املـ
وسط  للدجاج  العشوائية 
بالسكان،  اآلهــلــة  ــاء  األحــي
وبعضها  تــفــرخــت  ــي  ــت وال
ــع ما  ــدون تــراخــيــص مـ ــ بـ
تبعث  مخلفات  من  تسببه 
ــح تــزكــم األنــــوف، إال  ــ روائ
من  تحرك  وال  مراقبة  ال  أنه 
طرف بلدية سطات، بل هناك 
فوري  بتدخل  ملحة  مطالب 
شخص  في  سطات  لعمالة 
املسؤول الترابي األول، لعله 
وامللفات  الشكايات  يحرك 

الراكدة.

لم يتم فتح تحقيق أو إصدار 
)الكوارث(  الحوادث  حول  بالغ 
الحدودي  باملعبر  حدثت  التي 
ــالل الــشــهــر  ــة« خــ ــت »بــــاب ســب
اإلدارة  اكتفت  حيث  املــاضــي، 
بالصمت  ــلــجــمــارك  ل ــة  ــام ــع ال
الــذي  املــوضــوع  هــذا  وتجاهل 
الدولي  العام  الــرأي  يقلق  صار 
املتتبعني  من  وغيره  والوطني 
بهذا  يوميا  يقع  ما  غــرار  على 

املعبر.
الوطنية  املنظمة  قيام  ورغــم 
للصحة بإسبانيا وفرعها بمدينة 
الشهرين  خالل  املحتلة،  سبتة 
تضم  الئحة  بإصدار  املاضيني، 
ــن املــــواد الــغــذائــيــة  الــعــديــد م
صحة  على  خطرا  تشكل  التي 
املواطنني ومنع بيعها، خصوصا 
املحالت  أصحاب  يقوم  بسبتة، 
للمعبر  ــة  ــحــاذي امل ــتــجــاريــة  ال

السلع  هــذه  ببيع  الـــحـــدودي، 
للمهربني  املدينة  داخل  املمنوعة 
بيعها  وإعادة  تهريبها  أجل  من 
املدن  داخل  خصوصا  باملغرب، 

الشمالية.
املسؤولة،  الجهات  وصمت 
وعلى رأسها إدارة الجمارك التي 
تتغاضى أو تسمح بعرض هذه 
املــواد  بعض  بينها  من  السلع 
تخضع  ال  التي  املعلبة  الغذائية 
صارت  حتى  الطبية،  للمراقبة 

والشوارع  الطرقات  في  تعرض 
أو  تعشيرها  دون  الرئيسية 
أباطرة  دعم  للقانون،  إخضاعها 
على  قــوة  لـــيـــزدادوا  التهريب 
ال  إذ  ــجــال،  امل هــذا  فــي  قوتهم 
األيام  هذه  الشمال  بمدن  حديث 
التي  »التون«  علب سمك  عن  إال 
تباع في إحدى املراكز التجارية 
فرعها  ــواجــد  ــت امل اإلســبــانــيــة 
مصادرتها  تمت  التي  بسبتة، 
ومنع بيعها من طرف السلطات 

املــواد  هــذه  أن  غير  اإلسبانية، 
بشكل  منتشرة  الزالت  الغذائية 
التجارية  املحالت  داخــل  كبير 
بمدن الشمال دون أي تحرك من 
طرف السلطات املغربية أو أقسام 
حفظ الصحة التابعة للجماعات 
مكتب  رأســهــا  وعــلــى  الترابية 
»األونــســا«،  الصحية  السالمة 
التي سبق وخرجت ببيان حول 
تلوث »النعناع« بالشمال وقامت 

بمراسلة الجهات املعنية.

في ظل الوضع الكارثي الذي 
اإلسالمية  املقابر  عليه  تعيش 
تؤرق  صــارت  والتي  بتطوان، 
كبير،  بشكل  اإلقليم  ساكنة  بال 
حيث تحول بعضها إلى مطرح 
للممارسات  ووكـــر  للنفايات 
ومرتع  لألغنام  ومرعى  الشاذة 
عمومية  ومراحيض  للمنحرفني 
وغير ذلك من الظواهر السلبية، 
من  تعد  املقابر  حرمة  أن  رغــم 
املــلــقــاة عــلــى عاتق  األمـــانـــات 
أو  املنتخبني  سواء  املسؤولني، 
بمثابة  وكذلك  املحلية،  السلطة 
األحياء،  على  األمـــوات  حقوق 
وعلى  عليها  الحفاظ  الواجب 

ــاب حي  قــدســيــتــهــا، فـــإن شــب
استفزتهم  بعدما  سبع«،  »كــرة 

قاموا  موتاهم،  قبور  وضعية 
ــي،  ــاضـ ــالل األســــبــــوع املـ ــ خـ

حيهم  ملقبرة  تنظيفية  بحملة 
الترابية  الجماعة  غابت  بعدما 
السلطة  جانبها  إلــى  لتطوان 
املهمة  بهذه  القيام  في  املحلية 
إذ  اختصاصهم،  من  تعد  التي 
املسؤولني  دور  غياب  بسبب 
املــوضــوع، أصبحت  هــذا  فــي 
مقابر تطوان كارثة بيئية تهدد 
األموات واألحياء على السواء. 

ــب جــمــعــيــات  ــال ــط ــك، ت ــذلـ لـ
املجتمع املدني على غرار ساكنة 
املسؤولة،  الجهات  من  تطوان 
بالقيام بحمالت تنظيف ورعاية 
لحرمة  احتراما  املدينة  مقابر 

املوتى.

مواطنون يقومون مقام اجلماعة يف تنظيف املقابر بعد »موت« املجل�س اجلماعي
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ما يجري  ويدور يف المدن

مذابح ع�شوائية للدواجن تو�شع اأن�شطتها اأمام 
�شكوت العمالة

إعداد: زهير البوحاطي

عيـن على الشمال

مختصرات شمالية
أمن  لوالية  التابعة  األمنية  الفرقة  اعتقلت   ■
بتهمة  شخصني  املاضي،  الثالثاء  يــوم  طنجة 
النصب على الراغبني في الهجرة السرية، وذلك 
بعدما تبني أن املوقوفني نصبوا على العديد من 
الضحايا في مبالغ مالية مهمة بعدما أوهموهم 
املــدن  ــى  إل بهم  السفر  تسهيل  على  بقدرتهم 
االحتفاظ  وتم  شرعية،  غير  بطريقة  األوروبية 
النظرية  الحراسة  تدابير  تحت  فيهم  باملشتبه 
من أجل تعميق البحث وتقديمهم للنيابة العامة 

املختصة.  

■ أكثر من 700 هكتار من غابة عشاشة بأقشور التي 
تتوفر على العديد من األماكن السياحية بإقليم شفشاون 
من  الجهات  مختلف  استنفرت  مهولة  لحرائق  تعرضت 
أجل إخماد الحريق الذي حول الغابة إلى رماد، إال أنه 

لم تتم السيطرة عليه إال بعد مرور عشرة أيام.
ستسجل  فهل  والتحقيق،  البحث  نتائج  انتظار  وفي 
باقي  حال  هو  كما  مجهول  ضد  البيئية  الكارثة  هذه 

حرائق غابات الشمال؟

من  مجموعة  أنــجــزه  الــذي  التقرير  بعد   ■
بمدينة  املــحــامــاة  ملــدرســة  التابعني  املحامني 
من  مهاجر   500 حــوالــي  قــيــام  حــول  سبتة، 
واملدينة  املغرب  بني  الحدود  باقتحام  األفارقة 
املغرب  أقامه  الذي  العازل  السياج  رغم  املحتلة 
املغربية  اململكة  الحدود بني  اتفاقية حماية  بعد 
واالتحاد األوروبي وعلى رأسهم إسبانيا، تقول 
مصادر »األسبوع« أن الغاية من هذه التقارير، 
اإلسباني  الداخلية  لــوزيــر  توجيهها  هــو 
أجل  من  املاضي  األسبوع  املغرب  زار  الــذي 
تقديمه لنظيره املغربي، وكذلك مناقشة ملف 
القاصرين الذي صار يقلق الجارة الشمالية، 

إسبانيا.

اإ�شبانيا ت�شحب موادا غذائية م�شرة بال�شحة ومهربون يبيعونها يف املغرب 

قنطرة اأخرى يف مهب الريح

 محمد الحنصالي
كافية  كــانــت  مــطــريــة  زخـــات 
لعزل ثالثة دواوير عن جماعتهم 
الترابية »الخلفية« التابعة إلقليم 
ارتفاع  نتيجة  صالح،  بن  الفقيه 
الربيع  أم  نهر  مــيــاه  منسوب 
ال  التي  اإلسمنتية  القنطرة  عن 

يتجاوز علوها مترين فقط.
ــيــة،  ــادر مــحــل ــ ــص ــ ووفــــــق م
في  شيدت  املــذكــورة  فالقنطرة 
تسهيل  أجل  من  االستعمار  عهد 
عملية مرور عمال املكتب الوطني 
للكهرباء إلى معمل إنتاج الطاقة 
بـ»جالل«،  املعروف  الكهربائية 
بمثابة  تعتبر  التي  القنطرة  هذه 
أداة وصل بني جماعتي الخلفية 
وأوالد يوسف، تفرض على سكان 

أوالد عبد هلل خالل فصل الشتاء 
أو عند ارتفاع منسوب مياه نهر 
تامة،  عزلة  في  البقاء  الربيع  أم 
إحدى ضفتي  وتجعلهم حبيسي 
تجرفهم  أن  مــن  خــوفــا  الــنــهــر، 
الـــســـيـــول، وحـــدهـــم الــتــالمــيــذ 
للعبور نحو  يجازفون بأرواحهم 

مؤسساتهم التعليمية.
أن هذه  إلــى  ــارة  ــ اإلش تــجــدر 
سؤال  موضوع  كانت  القنطرة، 
ــق بــرملــانــي  ــري كــتــابــي طــرحــه ف
املتدخل  فيه  طالب   ،2013 سنة 
أنه  إال  بنائها،  إلعــادة  بالتدخل 
كتابة  وحتى  الحني  ذلــك  ومنذ 
القنطرة  الزالــت  السطور،  هــذه 
االستجابة  تتم  ولم  حالها  على 

لنداءات ساكنة أوالد عبد هلل.

الفقيه بن صالح سطات



 األسبوع
ــن  ــاعــل ــف ــن ال ــ ــدد م ــ ــاءل عـ ــتـــسـ يـ
والبرملانين األعضاء في لجنة املالية 
والتنمية االقتصادية بقوة هذه األيام، 
صادقوا  صندوق  أمــوال  مصير  عن 
ولم يظهر  املاضية  السنة  عليه خالل 

له أثر حتى حدود اليوم.
أنه على خلفية  ذاته،  وقال املصدر 
ضربت  ــتــي  ال الطبيعية  ــة  ــارث ــك ال
وأودت  بتارودانت  »تــزيــرت«  ملعب 
ودمـــرت  أشــخــاص  ثمانية  بــحــيــاة 
باإلضافة  للمنطقة،  التحتية  البنية 
األخـــرى  الطبيعية  الـــكـــوارث  إلـــى 
مؤخرا  ضربت  التي  كالفيضانات 
وشيشاوة  والحوز  مراكش  مناطق 
وتينغير والراشيدية وطاطا وغيرها، 
به من  وأودت بحياة عدد ال يستهان 
وخلفت  بيوتهم  وهدمت  املواطنن 
عن  ــؤالء  ه يتساءل  مــاديــة،  خسائر 
مكافحة  بـ»صندوق  يسمى  ما  مصير 
أثار الكوارث الطبيعية«، الذي ورد في 
القانون املالي للسنة املاضية وصادق 

عليه برملانيو األمة، وبالتالي، أين هي 
أموال هذا الصندوق الذي رصدت له 
املالي  القانون  في  العثماني  حكومة 

حوالي  الحالية  السنة  وفي  الحالي 
30 مليار سنتيم قبل بها نواب األمة؟
أموال  أن  إلى  ذاته  املصدر  وأشار 

هذا الصندوق من املفروض أن تتدخل 
وتخفف  الطبيعية  الــكــوارث  بعد 
التنمية  إعــادة  خالل  من  أثارها،  من 

وترميم ما سقط وبناء ما هدم، وهو 
الحكومة  أن  نسمع  لــم  ــذي  ال ــر  األم
املتتبعون  يسجل  فقط  به،  قامت  قد 
من  الداخلية  وزارة  وسائل  تعبئة 
تكون  ما  غالبا  وشاحنات  جرافات 
املجاورة  القروية  للجماعات  ملكا 
فتقوم  الطبيعية،  الكارثة  وقوع  ملكان 
واألوحال  األتربة  من  املكان  بتنظيف 
وانتهى األمر، فأين تذهب أموال هذا 
الصندوق؟ وهل تصرف في أمور غير 

أن  أم  الطبيعية،  الكوارث 
يرقى  ال  فيضانات  من  حاليا  يقع  ما 

إلى مستوى الكوارث الطبيعية؟

تارودانت

ف�صيحة تارودانت تف�صح اختفاء 30 مليارا املخ�ص�صة للكوارث

  مصطفى عداش 
العام  بالشارع  خريبكة  ساكنة  تفاجأت 
نارية  ــة  دراج يمتطي  السلطة  رجــال  بأحد 
السلطة  أعــوان  شأن  ذلك  في  شأنه  جديدة، 
حتى  نارية  دراجــات  مؤخرا  تسلموا  الذين 
املطلوبة،  بالسرعة  مهامهم  أداء  لهم  يتسنى 
إال أن املشهد الجديد على السكان، هو رؤية 
بواسطة  املدينة  داخل  يتجول  السلطة  رجل 
وأعوان  لـ»الشيوخ«  مخصصة  نارية  دراجة 
استخفافا  املواطنون  اعتبره  مما  السلطة، 
الجهات  يكون على  السلطة، وقد  بهيبة رجل 
املسؤولة التدخل والتحقيق في هذا املوضوع 
الخدمة  سيارة  السلطة  رجل  وتسليم  املثير، 
املواطنن  فــإن  وإال  السلطة،  رجــال  كباقي 
بن  التمييز  على  قــادريــن  غير  يصبحون 

»الشيخ« و»املقدم« ورجل السلطة. 
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خريبكة

سيدي بنور الراشيدية

اعتقال �صائق �صيارة اأجرة  يبيع املخدرات

�صيارات الزجاج »املدّخن« تغزو العرائ�ش

وادي »دم�صان« يرفع ح�صيلة 
�صحايا ال�صيول اجلارفة

العرائش

 عزيز العبريدي
امللكي  الدرك  رجال  من  فرقة  اعتقلت 
مؤخرا،  بنور  سيدي  لسرية  التابعة 
تشتغل  صغيرة  أجــرة  ســيــارة  سائق 
بذات املدينة، وشخص آخر كان برفقته 
لنفوذ  الــتــابــع  الــطــالــب  أوالد  بـــدوار 
بيع  بتهمة  بوحمام،  الترابية  الجماعة 
 15 من  أكثر  حجز  تم  كما  املــخــدرات، 
كيلو غراما من مخدر الشيرا ووضعها 
شخص  فر  حن  في  البلدي،  باملحجز 
ثالث وهو سائق سيارة خاصة من نوع 
»مرسيديس« كان متواجدا بعن املكان.

وتعود تفاصيل هذه الواقعة إلى يوم 
دوريــة  كانت  عندما  املــاضــي،  السبت 
امللكي بسيدي بنور تقوم بحملة  للدرك 
تمشيطية داخل نفوذ اختصاصها، فأثار 
صغيرة  أجرة  سيارة  وجود  انتباهها 
ملدينة  الحضري  ــدار  امل داخــل  تشتغل 
التابعة  الــدواويــر  بأحد  بنور،  سيدي 
لبوحمام،  الترابية  الجماعة  لنفوذ 
الشيء الذي دفعهم إلى استطالع األمر، 
بالفرار  الذ  األجرة  أن سائق سيارة  إال 
أيضا هروب سائق  تاله  فائقة،  بسرعة 
وهو  جنونية،  بسرعة  خاصة  سيارة 
تعقب  إلى  امللكي  الدرك  برجال  دفع  ما 

إلى  الدخول  عند  األجرة  سيارة  سائق 
تم وضع حاجز  إذ  بنور،  مدينة سيدي 
اعتقاله  تــم  وبالفعل  لتوقيفه،  أمني 
الشيرا  مخدر  من  كبيرة  كمية  وحجز 
مخبأة  كانت  كلغ   15 من  بأكثر  تقدر 
داخل السيارة، وتم وضعها في املحجز 
امللك  وكــيــل  ــن  م بتعليمات  الــبــلــدي 
باملحكمة االبتدائية، كما تم اعتقال أحد 
التوصل  ينتظر  كان  الــذي  األشخاص 

والتعرف  املــخــدرات،  من  الكمية  بهذه 
فرت  التي  السيارة  سائق  هوية  على 
من عن املكان، إذ تبن من البحث الذي 
العدلية  السوابق  ذوي  من  بأنه  أجري 
إصــدار  وتــم  باملخدرات،  املتاجرة  في 
حن  في  حقه،  في  وطنية  بحث  مذكرة 
ورفيقه  األجرة  سيارة  سائق  وضع  تم 
للشروع  النظرية  الحراسة  أنظار  تحت 

في متابعتهم بالتهم املوجهة إليهم.

 األسبوع 
مؤخرا  الــعــرائــش  فــي  طغت 
املدخن  الزجاج  سيارات  موضة 
تــنــكــري  ــوب  ــأســل ك  )fumé(
الكثير  لــدى  به  معموال  أصبح 
العادية  السيارات  أصحاب  من 
ــة بـــهـــدف الــتــخــفــي  ــارهـ ــفـ والـ
طرف  مــن  خصوصا  داخــلــهــا، 
ــق  ــســواب ال وذوي  املـــهـــربـــن 
الذين  عنهم،  املبحوث  العدلية 
على  إضافية  بتعديالت  قاموا 
ســيــاراتــهــم خـــارج تــراخــيــص 

القانون.
املتخفون  أولــئــك  اتخذ  وقــد 
ذات  سياراتهم  من  املتنكرون 
لرؤيتهم  املانع  املُدّخن  الزجاج 
لتعاطي  أوكــارا  بداخلها،  وهم 

الفساد واملمنوعات وسط دروب 
وفي  ليال  وطرقاتها  العرائش 

حصل  مثلما  النهار،  واضحة 
باشا«،  »جنان  حي  في  مؤخرا 

ــذي ضــبــط فــيــه املـــارة رجــال  الـ
وامرأة في وضع مخل بالحياء، 
الــفــرار  مــن  تمكنا  أنهما  غير 
حاصرهما  بعدما  بسيارتهما 

املارة بالسب والقذف.
ونظرا ملا سبق، يطالب سكان 
األمنية  الــســلــطــات  الــعــرائــش 
بتكثيف الدوريات وسط األحياء 
هوية  مــن  للتحقق  ــدروب،  ــ وال
أصحاب تلك السيارات، وإعمال 
حقيقة  عــن  للكشف  الــقــانــون 
يخلفون  الـــذيـــن  ــهــا،  أصــحــاب
وراءهم، بعد املغادرة، زجاجات 
السجائر  وأعـــقـــاب  ــخــمــور  ال
والتحقيق  حشيشا،  املحشوة 
في مدى قانونية امتالكهم لتلك 

السيارات.

ما هذا يا رئيس الحكومة؟

  األسبوع 
 – درعــة  جهة  لوالية  املحلية  السلطات  لدى  علم 
التي  املسافرين  نقل  حافلة  سائق  أن  تافياللت، 
انقالب  2019 لحادث  8 شتنبر  تعرضت يوم األحد 
جماعة  مستوى  على  ــشــان«  دم »وادي  بقنطرة 
كان يعتبر من بن  الراشيدية، والذي  بإقليم  الخنك 
شتنبر   9 اإلثنن  يوم  تقدم  املفقودين،  األشخاص 
الجهوي  باملستشفى  الصحية  املصالح  لدى   2019
موالي علي الشريف بالراشيدية، بعد أن الذ بالفرار 

مباشرة بعد الحادث.
الحادث املروع، الذي أتى بعد أيام فقط من فاجعة 
ملعب »تزيرت« بتارودانت، أودى بحياة 11 شخصا، 
رغم استنفار مصالح الوقاية املدنية ومصالح الجيش 
من  تمكنوا  الذين  املساعدة  والقوات  امللكي  والدرك 
العثور على جثث ثالثة مفقودين، تم نقلهم إلى قسم 
الشريف،  علي  موالي  الجهوي  باملستشفى  األموات 
العالجات  لتلقي  خاص  بجناح  السائق  وضع  وتم 
الضرورية، تحت مراقبة املصالح األمنية، في انتظار 
إخضاعه لبحث قضائي من طرف املصالح املختصة 

تحت إشراف النيابة العامة.
 30 الحادثة  هذه  من  الناجن  عدد  ووصــل  هــذا، 
الالزمة  والــعــالجــات  الفحوصات  تلقوا  شخصا، 
الشريف  عــلــي  مـــوالي  الــجــهــوي  بالـمستشفى 

بالراشيدية.

رجل ال�صلطة ي�صتعمل 
دراجة عون ال�صلطة

ملعب تيزرت ومقتطف من جدول امليزانية الحكومية املخصص ملواجهة الكوارث
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الصباحي  ملــاجــدة  كــانــت  لقد 
للمغرب  زيارة  سنوات  بضع  منذ 
الكرم  مستوى  خاللها  اكتشفت 
حيث  املغربيني،  الوفادة  وحسن 
الكبير،  املــحــامــي  لــهــا  خــصــص 
األستاذ محمد الجزولي، استقباال 
مائدة  على  ودعا  بيته  في  حافال 
املثقفني  كبار  من  لفيفا  العشاء 
نجمة  ليجالسوا  األعمال  ورجال 
ما  أنسى  ــن  ول الجميل،  األمــس 
بها  عادت  التي  الليلة  تلك  حييت 
السينما  زمن  إلى  ذاكرتنا جميعا 
على  تعتمد  كانت  التي  الذهبية 
شفافية األحاسيس أكثر مما كانت 
ترتكز على تعابير الجسد، فحكت 
لها  يسبق  لم  أســرارا  ماجدة  لنا 
تعامل  طريقة  عن  بها،  باحت  أن 
معها  السينما  نــجــوم  مــن  ــدد  ع
بأنها  أكــدت  حيث  بداياتها،  في 
تحرش  محاوالت  لعدة  تعرضت 
من طرف نجم شهير كانت له مكانة 
لكنها  الفني،  الوسط  في  كبيرة 
تجاهلت األمر تماما ونجحت في 
الثقة  بواسطة  للقلوب  الوصول 
التي وضعها فيها مخرج الروائع، 

حسن اإلمام، ومخرجني آخرين.
وعندما سألتها وسط الضيوف 
ــذي حـــاول  ــ عـــن اســـم الــنــجــم ال
في  للشهرة  حاجتها  استغالل 
رفضت  الفنية،  حياتها  بــدايــات 
واكتفت  باسمه  البوح  باتا  رفضا 
بالقول: »لقد رحل إلى دار البقاء، 
ومن املعيب أن أذكر شخصا ميتا 
عمل  من  هو  كان  لو  حتى  بسوء 
تجوز  ال  اليوم  ألنــه  السوء  هــذا 

عليه سوى الرحمة«.
عشنا  ــعـــة  رائـ لــيــلــة  ــانـــت  وكـ
والثقافة،  الفن  إيقاع  على  فيها 
محمد  األســتــاذ  لنا  تحدث  حيث 
القانوني  التطور  عن  الجزولي 
ملك  عهد  في  املغرب  عرفه  الــذي 
نصره  السادس  محمد  املنجزات 
هلل، الذي أرسى ببعد نظر جاللته 
وحكمته البليغة دعائم دولة الحق 
املغربي  الشعب  والقانون، وجعل 
ــســان  ــوق اإلن يــتــذوق طــعــم حــق
طرقهما  بأفضل  التعبير  وحرية 
وحرص جاللته على تعزيز كرامة 
وخــارج  داخــل  املغربي  املــواطــن 
نموذجا  املغرب  جعل  مما  وطنه، 
لبلوغ  به  تقتدي  دول  عدة  بــدأت 
مستوى االستقرار والتطور الذي 
إليه في وقت قياسي تحت  وصل 
جاللة  والعدل،  النماء  رائد  قيادة 

امللك محمد السادس أيده هلل.
وبالنسبة لي، فقد كانت ملاجدة 
الــصــبــاحــي مــكــانــة خــاصــة في 
نفسي منذ اللحظات الرائعة التي 
سنة  في  مرة  ألول  بها  جمعتني 
من  عــائــدة  كانت  عندما   ،1956
العرض  حضرت  أن  بعد  بيروت 
وكانت مصر  أفالمها،  ألحد  األول 

تمر من فترة عصيبة من تاريخها 
ــدوان الــثــالثــي،  ــعـ تــحــت نــيــر الـ
ــالت الــجــويــة  ــواصـ فــتــوقــفــت املـ
والقاهرة،  بيروت  بني  والبحرية 
لتغيير  تضطر  ماجدة  جعل  مما 
الطائرة  وتمتطي  رحلتها  مسار 
اململكة  نحو  متوجهة  كانت  التي 
الرحال  لتحط  السعودية  العربية 
املوالية  الرحلة  انتظار  في  هناك 
إلى  السعودية  من  نقلتها  التي 

القاهرة.
في تلك األيام املشهودة من تاريخ 
قوة  مــدى  ملست  املعاصر،  مصر 

فكرتي  فتغيرت  ماجدة،  شخصية 
دمعت  أن  بعد  كامل  بشكل  عنها 
وصولها  لحظة  أمــامــي  عيناها 
أرض مصر قائلة لي بالحرف: »كم 
تمنيت لو كنت متواجدة في مصر 
العدو  الــســالح وأواجـــه  ألحــمــل 
وطني  على  وغــيــرة  وطنية  بكل 
الذي أدين له بكل شيء جميل في 
املرأة  »ولكن  فسألتها:  حياتي«، 
لرؤية  يخلق  لــم  رقــيــق  مخلوق 
الدماء وحمل األسلحة الفتاكة..؟«، 
جملتي:  أكمل  أن  قبل  فقاطعتني 

ــرأة  »بــالــعــكــس. لــقــد كــشــفــت املـ
والحديث  القديم  الــتــاريــخ  عبر 
فترات  خــالل  الكبير  دورهـــا  عــن 
الـــحـــروب، حــيــث كـــان وجــودهــا 
ــد من  ــزي ــزا لــلــرجــل عــلــى امل حــاف
وهناك  الجأش،  ورباطة  الصمود 
التاريخ  خلدها  عظيمة  أمثلة 
بوحيرد،  وجميلة  دارك  جان  مثل 
املغربيات  املقاومات  أن  والشــك 
مع  واحـــدا  صفا  وقفن  اللواتي 
رجال الحركة الوطنية في املغرب 
ضد االستعمار الفرنسي، يجسدن 
الصارخ  والــرفــض  القتالية  قمة 

الحتالل وطنهن«، ثم سألتها: »وما 
هو دور الفنان في املعارك؟«، قالت: 
»للفنان أهمية قصوى خالل فترات 
الحروب، فعندما يذهب الفنان إلى 
جبهة الحرب للترفيه عن الجنود، 
فإنه يخدم بذلك قضايا وطنه، وقد 
حضوري  خــالل  بنفسي  الحظت 
برلني،  في  السينمائي  باملهرجان 
كيف استغلت إسرائيل وجود وفد 
فني إسرائيلي هناك فسلطت على 
عزل  وحاولت  األضــواء  أعضائه 
وفدنا العربي عن أضواء الدعاية 

التي  االحتيالية  الوسائل  بكل 
سألتها  وهنا  لها«،  متاحة  كانت 
أخبار  هي  »وما  حساسا:  سؤاال 
»القلب  ضاحكة:  قالت  القلب؟«، 
فارغ وال يسكنه سوى عشق الفن 
النجاح«،  من  املزيد  في  والرغبة 
فــســألــتــهــا: »وعـــلـــى ذكـــر الــفــن 
صديقة  أقرب  هي  من  والسينما. 
إلى نفسك، ومن هي الفنانة التي 
منها؟«،  تــغــاريــن  أو  منك  تــغــار 
ــالــت: »ســأجــيــبــك عــن الــســؤال  ق
لي،  بالنسبة  األول.  قبل  الثاني 
ما  بقدر  الغيرة  مشاعر  توجد  ال 

على  تشجع  قوية  منافسة  توجد 
ــداع واالجــتــهــاد،  ــ املــزيــد مــن اإلب
الوسط  في  لي  صديقة  أقرب  أما 
التي  فهي حبيبتي شادية  الفني، 
تفهمني وأفهمها ونحكي لبعضنا 
البعض كل األسرار، ومن الخصال 
كلمة  تكشف  ال  أنها  لها  الحميدة 
ــرار التي أبــوح  واحـــدة مــن األسـ
لها بها«، وهنا قلت لها: »سمعت 
وبــني  بينك  مــشــاكــل  ــود  عــن وجـ
هذا صحيح؟«،  فهل  حمامة.  فاتن 
يــوجــد  ال  ــدا.  ــ ــ »أبـ أجــابــتــنــي: 

الخير  ســوى  فــاتــن  ــني  وب بيني 
أن  لي  يسبق  لم  فأنا  واإلحسان، 
تحدثت عنها بسوء، وأتحدى أي 
في  فهي  العكس،  يقول  أن  واحد 
كبيرة  لفنانة  رائع  نموذج  نظري 
فقلت  وجمهورها«،  فنها  تحترم 
عنك  تتحدث  لم  فاتن  »ولكن  لها: 
عنك  تقول  فهي  الطريقة،  بنفس 
بأنك تقلدينها في كل شيء، وأنا 
فيك  رأيــهــا  عــن  سألتها  بنفسي 
مني  بتغير  مــاجــدة  لــي:  فقالت 
فستان  عملت  لــو  تصور  ــوت.  م
تالقي  الفالنية  الخياطة  عند 
حتى  أكــل  نفسها  واكلة  ماجدة 
وتــروح  الخياطة  عنوان  تعرف 
لها  تعمل  منها  وتطلب  عندها 
انفجرت  وهنا  املــوديــل..«،  نفس 
مـــاجـــدة ضــاحــكــة وقـــالـــت لــي: 
»خليها تقول اللي هي عايزاه، أنا 
عن نفسي عندي خياطتي وعندي 
فساتيني،  وموديالت  مقاساتي 
فاتن  فــســاتــني  وبــيــنــك،  وبــيــنــي 
ثم  قليال  وسكتت  خالص«،  بلدي 
إن  »تعرف  قائلة:  كالمها  تابعت 
فاتن عيانة بمرض خطير«، فقلت 
قالت  يشفيها«،  هلل  »خير..  لها: 
»عندها  شديد:  بمكر  ضاحكة  لي 
مرض اسمه ماجدة، ألني في وقت 
قصير جدا نجحت في أخذ مكانة 
ــاس وفــي  ــن ــي قــلــوب ال كــبــيــرة ف

شبابيك التذاكر والحمد للـه«.
وهنا انتهى حديثي مع ماجدة، 
كثيرا  تطورت  بها  عالقتي  ولكن 
إلى  وتتحول  الصداقة  لتتجاوز 
تجعل  أن  كــادت  رقيقة  مشاعر 
بدال  أنا  ابنتي  غــادة  ابنتها  من 
نافع،  إيهاب  الحربي  الطيار  من 
وظــروف  عملي  ظـــروف  أن  غير 
لتدخل  بيننا  بــاعــدت  عملها 
مع  عالقة حب جديدة  في  ماجدة 
ــذي كــان يومها  إيــهــاب نــافــع، ال
سماء  من  نــزل  للرئاسة،  طيارا 
الفن  سماء  في  ليحلق  الطيران 
كل  تحقيق  مــن  يتمكن  أن  دون 
فهبطت  السينمائية،  طموحاته 
التي  وسامته  رغم  الفنية  أسهمه 
الزمن من جوازات  ذلك  في  كانت 
الــســفــر نــحــو الــســيــنــاريــوهــات 
الذي  املدى  يبلغ  ولم  السينمائية 
حاولت زوجته النجمة ماجدة أن 
اسمها  طريق  عن  إليه  به  تصل 
على  قصيرة  فترة  وبعد  الكبير، 
بسبب  ــطــالق  ال ــم  ت ــا،  ــم زواجــه
وتباين  النظر  وجهات  اختالف 
الناعسة  العيون  األفكار بني ذات 
أن  بعد  الوسيم  الوجه  وصاحب 
عليها  أطلقا  جميلة  طفلة  أنجبا 
بدورها  دخلت  التي  غــادة،  اسم 
من  تتمكن  أن  دون  الــفــن  عــالــم 
الوصول  أو  فيه  بصمتها  حفر 
الذي  النجاح  مستوى  نفس  إلى 

حققته والدتها.
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الفنانة ماجدة: فاتن حمامة م�صابة مبر�ض
 خطري ا�صمه ماجدة

بقلم: رمزي صوفيا

الفنانة ماجدة تتوسط املحامي محمد الجزولي والزميل رمزي صوفيا

بعيونها الناعسة وصوتها الخافت ونظراتها المليئة بالخفر وحركاتها التي كانت تكاد تقطر أنوثة، 
تمكنت نجمة األمس الجميل، ماجدة الصباحي، من اختراق ماليين القلوب واحتالل نفوس عشاق الفن 

والجمال والسحر والدالل على مدى عشرات السنين.

ملحة عن حياة النجمة ماجدة ال�صباحي
علي  عــفــاف  الحقيقي  اسمها   
كامل أحمد عبد الرحمن الصباحي، 
ولدت في مدينة املنوفية عام 1931 
في  املعروفة  الصباحي  عائلة  من 
شهادة  على  وحصلت  املحافظة، 
الفرنسية،  اللغة  فــي  البكالوريا 
وعمرها  الفنية  حياتها  ــدأت  وبـ
وغيرت  أهلها،  علم  دون  عاما   15
اسمها إلى ماجدة حتى ال يكتشف 

أمرها.

وهي  التمثيل  مــاجــدة  وبـــدأت 
أن  بعد  املراهقة  سن  في  ــزال  ت ال 
الدين  سيف  املخرج  عليها  عرض 
فيلم  بطولة  في  املشاركة  شوكت، 
»الناصح«، لتقوم بتجسيد عشرات 
ــت وحتى  ــوق ال ــالم مــنــذ ذلـــك  ــ األف

التسعينات. منتصف 
اليوم  مــاجــدة  الفنانة  وتعيش 
تحت  عمرها  مــن  متقدمة  مرحلة 
التي  نــافــع  ــادة  غـ ابنتها  رعــايــة 

اسم  حمل  حــالوة  تتذوق  جعلتها 
ــم األمـــــراض الــتــي  ــ »جـــــدة«، ورغ
هاجمت جسدها، فإن غادة تحرص 
على ظهور والدتها في قمة أناقتها 
وتمنع عنها كل ما يرهق أعصابها 
وتنظم  ــارات،  ــ زي أو  مكاملات  مــن 
ــة  واألدوي للطعام  تناولها  ــات  أوق

بدقة وعناية بالغتني.
القديمة  صديقتي  عمر  هلل  أطال 

ماجدة الصباحي.



لــقــد أولـــت الــدولــة املــعــاصــرة 
فوضعت  اهتمامها،  جل  للقضاء 
ولوظيفته،  لــه  املنظمة  القواعد 
ومنحته من الضمانات ما يكفل له 
وأعطت  الوظيفة،  بهذه  النهوض 
حق  بينهم-  تمييز  دون   - لألفراد 
لحمايته،  طلبا  إلــيــه  االلــتــجــاء 
الدولة  تتوالها  القضاء  فوظيفة 
غدت  ألنها  غيرها،  دون  وحدها 

مظهرا من مظاهر سيادتها.
وإذا كان القضاء في الدولة حكرا 
عليها وحدها، إال أنه ال يمنعها أن 
القيام  واملؤسسات  للهيئات  تجيز 
املــنــازعــات،  بــن  الفصل  بمهمة 
نتساءل:  يجعلنا  الــذي  الــشــيء 
كما  القضاء  خوصصة  يمكن  هل 
مؤخرا،  البلدان  بعض  في  حصل 
بفض  تقوم  هيئات  تأسيس  أو 
القضاء،  مثل  مثلها  املــنــازعــات 
ملؤسسات  بالنسبة  يحصل  كما 
L’arbitrage التي تمثل  التحكيم 
القضاء  صور  من  منظمة  صــورة 
الحاضر،  عصرنا  فــي  الــخــاص 
ومــؤســســة الــوســيــط الــتــي حلت 
هذه  املظالم،  ديوان  محل  ببالدنا 
بمقتضى  أحدثت  التي  املؤسسة 
 1.11.25 رقــم  الشريف  الظهير 
وهي   ،2011 مــارس   17 بتاريخ 
مؤسسة وطنية متخصصة تتولى 
حــل الــنــزاعــات بــن املــواطــنــن 
الحقوق  عــن  ــاع  ــدف وال واإلدارة 
الحقوق،  ترسيخ  فــي  واإلســهــام 
القضاء،  غير  فهو  التحكيم  أمــا 
وعامليا فض  يتولى وطنيا  أنه  إال 
والجماعات  األفراد  بن  النزاعات 
عليها  ينص  معينة  شــروط  وفــق 
الوطني  التحكيم  فهناك  القانون، 

والتحكيم الدولي.
بن  شائعا  التحكيم  كــان  فقد 

قبائل العرب في الجاهلية.
ربما  بــل  الشعبي«،  »الــقــضــاء 
آنذاك-   - الرئيسي  الشكل  اعتبر 
بن  املــنــازعــات  وفــصــل  للعدالة 

مجتمع  في  والجماعات،  ــراد  األف
القوة  على  متوقفا  فيه  الحق  كان 
في غالب األحيان، وقد أجاز الشرع 
تبنته  كما  التحكيم،  اإلســالمــي 
ألنه  الوضعية،  القوانن  معظم 
وأملته  الصيرورة،  فرضته  نظام 
على  والخاصة  العامة  املصلحة 

حد سواء كما سنرى.
تتولى  مهنية  جمعيات  وهناك 
بن  النظر  وجهة  تقريب  محاولة 
قضايا  بشأن  املتنازعة  األطــراف 
بالنسبة  الشأن  هو  كما  خالفية 
لجمعية الوساطة التي من مهامها 
بالقضايا  املتعلقة  الخالفات  حل 
ساهمت  جمعية  وهــي  البنكية، 
الــتــخــفــيــف على  فـــي  ــم  ــاه ــس وت
إيجاد  محاولة  خالل  من  القضاء 
البنوك  بن  قائمة  لنزاعات  حلول 
الجمعية  بمساهمة  وزبــنــائــهــا 

املهنية لألبناك.

الطبيعة القانونية ملؤسسة 
الوسيط

الــتــي  ــط  ــوســي ال مــؤســســة  إن 
ليست  املظالم،  ديــوان  محل  حلت 
ليست  أنها  كما  إدارية،  بمؤسسة 
بسلطة قضائية باملفهوم العضوي، 
لكنها من الناحية الشكلية، تعتبر 
والية لفض املنازعات، وهي بهاته 
القضاء،  واليــة  من  أوســع  الصفة 
ــإن املـــادة الــســادســة من  لــذلــك، ف
نص  للمؤسسة،  املحدث  القانون 
أو  للوسيط  يــجــوز  »ال  ــه  أن على 
في  النظر  الجهوين  الــوســطــاء 
التي  بالقضايا  املتعلقة  الشكايات 
وهذا  للقضاء«،  البث  فيها  أوكــل 
كل  أن  املخالفة،  بمفهوم  يعني 
مجال  في  تدخل  ال  التي  القضايا 
اختصاص  مــن  تبقى  الــقــضــاء، 
الوسيط، وبالتالي، يحق  مؤسسة 
لو  حتى  الشكايات  كــل  تتبع  لــه 
وهذا  مباشرة،  األمــر  له  يرفع  لم 

املحدث  القانون  ديباجة  أكدته  ما 
أن  على  نصت  حينما  للمؤسسة، 
وطنية  مؤسسة  ــرة  األخــي هــاتــه 
الــثــالثــة:  الــســلــط  عــلــى  مستقلة 
القضائية والتشريعية والتنفيذية.

التحكيم يف القوانني الوضعية

الحديثة  التشريعات  كانت  إذا 
ــغــة لــقــضــاء  ــال ــة ب تــعــطــي أهــمــي
السلط  أحــد  بــاعــتــبــاره  الــدولــة، 
والتنفيذية  )التشريعية  الثالثة 
الذي  التطور  فــإن  والقضائية(، 
عــرفــتــه األوضـــــاع االقــتــصــاديــة 
على  حتمت  العاملية  والتجارية 
كثير من الدول ومن بينها املغرب، 
صياغة  في  هاما  دورا  تلعب  أن 
وتحديثها  والتشريعات  القوانن 
مع  لتتالءم  التحكيم،  مجال  في 
يعرفها  التي  الجديدة  األوضـــاع 

العالم.
لقد برز نظام التحكيم التجاري 
كنظام  األخـــيـــرة  ــوات  ــســن ال ــي  ف
قانوني يساعد على حل املنازعات، 
وبات اللجوء إليه ثقافة سائدة في 

جميع أنحاء املعمور.
القوانن  معظم  نجد  وهــكــذا 
الوضعية قد أفردت لنظام التحكيم 
بابا خاصا، كما هو الشأن بالنسبة 
لــلــمــغــرب، حــيــث تــطــرق املــشــرع 
من  الفصول  في  للتحكيم  املغربي 
من  الثامن  الباب   327 إلى   306
القسم الخامس من قانون املسطرة 
املدنية، ويقصد بالتحكيم ))اتفاق 
إلى  اللجوء  على  النزاع  أطــراف 
لفض  اخــتــيــاريــة  قضائية  جهة 
املحتملة  أو  القائمة  نزاعاتهم 
بواسطة شخص أو عدة أشخاص 
طرف  من  أو  طرفهم  من  معينن 
قضاء  فالتحكيم  مختصة،  هيئة 
ــارس مــن طــرف  ــم غــيــر نــظــامــي ي
تنظيما  منظمة  معينة  جــهــات 

قانونيا حرا((.

لتسوية  كنظام  وجد  فالتحكيم 
املحتملة عن  أو  القائمة  املنازعات 
االتفاق  يتم  عادين  ــراد  أف طريق 
املتنازعن،  قبل  من  عــادة  عليها 
على  نزاعهم  عرض  من  بدال  وذلك 
قضاء املحاكم، شريطة أن يلتزموا 

بما يحكم به هؤالء املحكمون.
ــزاع إلى  ــن ــراف ال والــتــجــاء أطـ
الحكم  ســرعــة  هــدفــه  التحكيم، 
ــادي الـــبـــطء الــــذي تــعــرفــه  ــفـ وتـ
القضايا الكثيرة التي تعرض على 
أصبح  التحكيم  فنظام  املحاكم، 
الغرض  مظاهر  من  إليه  اللجوء 
الحديث، يسلكه الخصوم لتسوية 
الدولية،  وخصوصا  منازعاتهم، 
ســيــمــا بــعــد اتـــســـاع املــعــامــالت 

التجارية واالستثمارية.
والتحكيم تتعدد صوره بحسب 
فبعد  اإلنسانية،  العالقات  تطور 
أن كان قاصرا على نوع معن من 
النزاعات، نجده اليوم يشمل كثيرا 
من العالقات اإلنسانية االجتماعية 
والدولية،  الوطنية  واالقتصادية 
فهو إما تحكيم اختياري أو تحكيم 

إجباري، خارجي أو داخلي.
التحكيم  نــظــام  ــإن  ف ــرا،  ــي وأخ
يشيع الثقة في نفوس املستثمرين 
البالد  على  ويطمئنهم  األجــانــب 
أموالهم  استثمار  يــريــدون  التي 
بها، ثم إن التحكيم يكتسي أهمية 
لكونه  الحاضر  عصرنا  في  بالغة 
في فض  فاعال  دورا  يؤدي  أصبح 
املنازعات إلى جانب القضاء الذي 
املعروضة  القضايا  كثرة  أنهكته 

عليه.
إن العصر الحاضر أصبح يدعو 
منها  يعاني  التي  املشاكل  ــام  أم
القضايا  من  العديد  إزاء  القضاء 
في  التفكير  إلى  عليه،  املعروضة 
املتشعب  الجهاز  هــذا  خوصصة 

آنيا أو مستقبال.

إدريس أبايا

هل الضرورة تدعو إلى خوصصة القضاء؟
هذا ما اأقبلت وتقبل عليه بع�ض الدول 

من اأجل  ف�ض النزاعات الفردية واجلماعية �سريعا

الراحل عبد اهلل اإبراهيم 
يف ن�سال وعيه
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إن هناك دراسة للراحل عبد هلل إبراهيم حول 
الشباب املغربي بعد مرور اثنتي عشر سنة من 
حصول املغرب على استقالله.. وقد ألقى سؤاال 
التاريخية  الرسالة  هي  »ما  هو:  املوضوع  في 

امللقاة على عاتق الشباب املغربي اليوم؟«.
بداية  فــي  إبــراهــيــم  عبد هلل  الــراحــل  يــقــول 
التاريخ  صفحات  أروع  من  يكون  قد  دراسته: 
املغربي الحديث، أن نفس الجيل الذي شهد نكبة 
املدة  في  وعرف  االستقالل،  إعالن  ثم  االحتالل، 
شبابا  التاريخين  الحدثن  هذين  بن  الرابطة 
مغربيا سلخ ربيع حياته في التنقل بن السجون 
واملنافي، وفي نشر الدعوة الوطنية في صفوف 
املسؤوليات  تحمل  وفي  الشعبية،  الجماهير 
السياسية الثقيلة وسط االضطرابات والفوضى، 
التعرض في  والشك في كثير من األحيان، وفي 
الحرمان،  وأنــواع  للخصاصة  اليومية  الحياة 
))وأخــيــرا وقــبــل كــل شـــيء، فــي تــحــدي قوى 
االنهزامية  روح  ومقاومة  األجنبي،  االستعمار 
واالنحالل في القيادات التقليدية للشعب املغربي 
))فمنذ ما يقرب من نصف  الوقت نفسه((،  في 
أكتاف  على  محموال  املغرب  مصير  كــان  قــرن، 
الشباب، وقد استطاع هذا الشباب أن يجعل من 
الجيل املغربي كله على اختالف نزعاته ومحيطه 
املتناقضة، جيل  االجتماعية  الطبقي، وأوضاعه 
هذا  وعلى  االستعمار..((،  ضد  وتضحية  كفاح 
النحو، أدى الشباب املغربي رسالته ولعب دوره 

أن  ونستطيع  الستينيات،  بداية  في  الطالئعي 
نقول: ))إن نتيجة الكفاح البطولي الذي خاض 
الشباب املغربي غماره طيلة نصف قرن، لم يكن 
املغرب  في  للحياة  بالنسبة  مواكبا  أو  حاسما 
تحويل  في  لإلسهام  بالنسبة  أيضا  بل  فقط، 
العالقات  على  عميق  تطوير  وإدخــال  األوضــاع 
تطوير  فــي  املتوخى  الكفاح  أساليب  وعــلــى 
املجتمع.. ونجد للراحل عبد هلل إبراهيم تقويما 
وطبيعة  مدى  نزن  ولكي  بقوله:  املرحلة  لهذه 
الشباب  اضطلع  الــتــي  التاريخية  الــرســالــة 
كفاحه  فــي  الــواســعــة  بمسؤولياتها  املغربي 
نستحضر  أن  ويجب  االستعمار،  ضد  الشاق 
هنا بصفة خاصة الوقائع الجوهرية اآلتية التي 
أسس لها البطل محمد بن عبد الكريم الخطابي 
باملغرب  والفرنسي  اإلسباني  االستعمارين  ضد 
بعد الحرب العاملية األولى وهو دون الثالثن من 
القبائل،  زعماء  من  املغاربة  الثوار  بإزاء  عمره 
كتعبير عن العزيمة املغربية الشابة التي رفضت 
للمستعمر  املوالن  مخططات  ورجولة  بشهامة 
النضال  دور  ويأتي  املغربي((،  الشعب  ضد 
املغربي في الفعل والرد الشبابي في شكل حرب 
اإلفريقي  العالم  في  املستعمر  ضد  عصابات 
الشباب  ثورة  ونالت  اإلطــالق،  على  واآلسيوي 
لعب  كما  املستعمر،  مواجهة  في  املغربي حظها 
رجال الوطنية املغربية بقيادة ملك املغرب محمد 
التحريرية  للحركة  كرائد  هلل  رحمه  الخامس 
يبرره عبد هلل  بما  العربي،  إفريقيا واملغرب  في 
إبراهيم بقوله في محاضرته: ))إننا نستطيع أن 
في  األول  املسرح  كانت  بالدنا  أن  باعتزاز  نسجل 
العالم اإلفريقي اآلسيوي ضد االستعمار الحديث، 
لشعورنا  ــأن  ب أيــضــا  نفتخر  أن  نستطيع  كما 
الوطني جذورا في هذه الحرب التحريرية نفسها 
بن  محمد  البطل  املغرب  في  نارها  أضــرم  التي 
عبد الكريم الخطابي، الذي استفاد منه في حرب 

العصابات تشي غيفارا((.

 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى ال�شعب في دار غفلون

حـكـومة الـظـل
»من سار  يقول املثل العربي 
نحن  وها  الدرب وصل«..  على 
نظام  نحو  نسير  لـله  والحمد 
خصوصياته،  لــه  ديمقراطي 
نظام  تحت  قرونا  عشنا  ألننا 
ملكي تتجلى فيه وحدة الشعب 
رغم اختالف ألواننا ولهجاتنا 
املغرب  حــاول  وقــد  وأعراقنا، 
منذ فجر االستقالل أن يمتحن 
حن  ديمقراطية،  تجربة  أول 
أحدث املرحوم محمد الخامس 
1957 مجلسا استشاريا  سنة 
املهدي  الشهيد  يترأسه  كــان 
املرحوم  حــاول  كما  بنبركة، 
الشعب  تمتيع  الثاني  الحسن 
املــغــربــي بــنــظــام ديــمــقــراطــي 
وعي  لــدرجــة  منظوره  حسب 
ألنه  املغربي،  املواطن  ونضج 
تربية  الديمقراطية  يعتبر  كان 
ــارســة، غــيــر أن  ــم وثــقــافــة وم
بالفشل،  بــاءت  محاوالته  جل 
شوكة  لكسر  يتطلع  كــان  ألنــه 
كانت  التي  الوطنية  األحــزاب 
الشعبية  القواعد  على  تسيطر 
ــات  ــان ــي ــريـــق خــلــق ك عـــن طـ
)حزب  سياسية تابعة للمخزن 
الذي  األمر  نموذجا(،  الفديك 
جعله يقرر حل البرملان وإعالن 

تكررت  وقــد  االستثناء،  حالة 
تأسست  حيث  التجربة  هــذه 
تسمى  ــت  ــ الزال ــزاب  ــ أح عـــدة 
من  ثلة  من  متكونة  باإلدارية، 
املــال  ــال  ورجـ الفالحن  كــبــار 
»الجانحن«  وبعض  واألعمال 
ــادة الــوطــنــيــن، وهي  ــق مــن ال
على  تضفي  أن  اليوم  تحاول 
ــة  ــة املــشــروعــي نــفــســهــا صــف
نجح  ولـــقـــد  ــة،  ــيـ ــداقـ واملـــصـ
وكسب  التغلغل  فــي  بعضها 
ــن،  ــواطــن تــعــاطــف بــعــض امل
هذه  بن  يتأرجح  املغرب  وظل 
إلى  اهتدى  أن  إلــى  التجارب 
يستلزم  الذي  القويم  السبيل  
الديمقراطية،  قواعد  احترام 
إجراء  العبارة،  بصريح  يعني 
انتخابات حرة، نزيهة وشفافة، 
 ،2011 سنة  حصل  ما  ــك  وذل
دستور  للمغرب  صــار  حيث 
وعلى  املؤسسات  على  يعتمد 
عليها  املــنــصــوص  الــقــوانــن 
الجديد، وقد  الدستور  في هذا 
قواعد  ــبــالد  ال عــاهــل  احــتــرم 
ــديــمــقــراطــي وعــن  الــنــهــج ال
في  ــاز  ف الــذي  الــحــزب  رئيس 
للحكومة،  رئيسا  االنتخابات 
قادهما  واليتن  عشنا  وهكذا 

حزب العدالة والتنمية.
ــا فــشــل بـــن كـــيـــران في  وملـ
مرة  اعتمد  حكومته،  تشكيل 
الديمقراطية  منهجية  أخــرى 
ــي رئــيــســا  ــان ــم ــث ــع وعــــن ال
كان  وإن  لــه،  خلفا  للحكومة 
ملك  أن  على  ينص  الدستور 
رئيس  يعن  ــذي  ال هو  البالد 
ــوزراء الــذيــن  ــ ــ الــحــكــومــة وال
ويقترحهم  الرئيس  يختارهم 
ليضطلعوا  امللك،  أنظار  على 
بأعباء  امللكية،  املصادقة  بعد 
أن  نالحظ  هنا  البالد،  شؤون 
اآلن  يسيرها  املهمة  الــوزارات 
ــزب، وهــذا  المــنــتــمــون ألي حـ
الحكومة  رئــيــس  أن  مــعــنــاه 
ليست له وال يتوفر على األطر 
ليسند  املطلوبة  الكفاءة  ذات 
األساسية،  الــوزارات  هذه  لهم 
وتـــعـــالـــوا مـــعـــي لــنــحــصــي 
الداخلية)2(،  وزارة  عددهم: 
وزارة   ،)2( الخارجية  وزارة 
ــاف  األوق وزارة   ،)1( املالية 
بالدفاع  املكلفة  الــوزارة   ،)1(
العامة  األمانة   ،)1( الوطني 
املكلفة  الوزارة   ،)1( للحكومة 
بما   ،)1( اإلفريقية  بالشؤون 
تشكل  وزارات   9 مجموعه 

الوزراء  فهؤالء  الظل.  حكومة 
يــنــتــمــون ألحـــزاب  الـــذيـــن ال 
منهم  واحـــد  لــكــل  األغــلــبــيــة، 
غير  ألنــه  الشخصية  برامجه 
األحــزاب،  هذه  بمبادئ  مقتنع 
إليها  انضموا  قد  كانوا  وإال 
أمــام  إذن  فنحن  قــنــاعــة،  عــن 
رسمية  إحــداهــمــا  حكومتن 
ــي الــظــل،  والــثــانــيــة تــعــمــل ف
ــة عما  مــنــهــمــا مــســؤول فــمــن 
طبيعية  كــوارث  من  نشاهده 
على  أتــت  التي  كالفيضانات 
األخــضــر والــيــابــس فــي عــدة 
التقصير  يدل على  أقاليم، مما 
فلو  الــعــام؟  الشأن  تدبير  في 
قامت  الحكومتن  إحــدى  أن 
لبناء  احــتــيــاطــيــة  بـــإجـــرات 
مجاري  عن  واالبتعاد  السدود 
البنايات  األنهار في ما يخص 
املغرب  تكبد  ملــا  الحكومية، 
الفادحة،  الخسائر  هــذه  كــل 
الــحــكــومــة  وأن  ــا  ــوص ــص خ
امليزانية  أن  أخبرتنا  الرسمية 
ــة تــطــبــعــهــا ســيــاســة  ــل ــب ــق امل
التقشف، ويعلم هلل ماذا تخبئ 
مفاجآت  من  املقبلة  األيــام  لنا 

غير سارة؟ مجرد سؤال.

يتبع * أستاذ باحث
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الدكتور عبد الرحيم بن سالمة*

يتبع 

الرأي

صورة تذكارية للفقيد مع تشي غيفارا، وزير 
الصناعة يف حكومة كوبا آنذاك، أثناء زيارته للمغرب



من  سينمائيا  ناقدا   42 يشارك 
تحكيم  لجنة  في  عربية  دولة   13
ــز  الــنــســخــة األولــــى مـــن »جــوائ
األوروبية«،  لألفالم  العرب  النقاد 
القاهرة  مهرجان  أطلقها  والتي 
دورته  ضمن  الدولي،  السينمائي 
الـ41 التي ستقام ما بني 20 و29 
نقاد  ستة  ضمنهم  املقبل،  نونبر 
بحمادي  األمــر  ويتعلق  مغاربة، 
رشيد  الــدامــون،  خليل  ــروم،  ــي ك

الكريم  عبد  نعيم، 
ومحمد  بنعزيز،  محمد  واكــريــم، 

شويكة.
بيان  املهرجان في  إدارة  وقالت 
من  ــى  األول النسخة  أن  صحفي، 
لألفالم  الــعــرب  الــنــقــاد  ــز  »جــوائ

بشراكة  تقام  مبادرة  األوروبية«، 
ــز الــســيــنــمــا الــعــربــيــة  ــرك بـــني م
ــج الــســيــنــمــا  ــرويـ ــة تـ ــم ــظ ــن و»م
ــي تــجــمــع 37  ــت األوروبــــيــــة« ال
أوروبية،  دولــة   37 من  مؤسسة 
صناعتها  تمثل  منها  واحــدة  كل 

الوطنية في الخارج.
املشاركني  النقاد  أن  وأضافت 
سيختارون  التحكيم،  لجنة  في 
قائمة قصيرة من األفالم األوروبية 
»أوسكار«  منافسات  في  املمثلة 
أجنبية،  بلغة  ناطق  فيلم  ألفضل 
ستمنح  الجوائز  أن  إلى  مشيرة 
للفائزين في احتفالية خاصة على 

هامش فعاليات املهرجان.
املشاركني  النقاد  قائمة  وتضم 
ناقدا   12 أيضا،  املبادرة  هذه  في 
ــراق، و4  ــع مــن مــصــر، و6 مــن ال
من  و3  تونس  من  و3  لبنان،  من 
سوريا، و2 من الجزائر، فضال عن 
السودان واألردن  نقاد آخرين من 

والبحرين وفلسطني واإلمارات.

في إطار أنشطتها الفنية والثقافية 
اململكة  أكاديمية  تنظم  والعلمية، 
املغربية ندوة دولية ألوجني دوالكروا 
حــول   ،Eugène Delacroix
ألوجني  املغربية  »اللوحة  موضوع: 
دوالكروا من 1832 إلى1863«، خالل 
 ،2019 شتنبر  و13  و12   11 أيــام 

بمقر األكاديمية.
االفتتاحية  الجلسة  وافـتـتـحـت 
شـتـنـبـر   11 األربــعــاء  أمـس  يــوم 
عـــــلــى الـــــســاعـــــة الــخـــــامــســة بعد 
الزوال، بمحاضرة ألـقـتـهـا الـسـيـدة 
 Mme ريــــو  ــت  ــنـ دوفـ ــك  ــي ــن ــي دوم
 ،Dominique De font-Réaulx
اللوفر  ملتحف  الــعــامــة  املــحــافــظــة 
في  »دوالكروا  عنوان  تحت  بباريس، 

املغرب: مغامرة حديثة«.
للنقاش  محطة  الندوة،  هذه  وتعد 
الفني  العالم  حــول  اآلراء  وتــبــادل 
بألوانه  يحتضن  ــذي  ال ــدوالكــروا،  ل
خالل  مغربية  صــورا  وموضوعاته 
التاسع عشر،  القرن  بداية  له  زيارته 
ــى طرح  إل ــدوة  ــن ال ــذه  تــرمــي ه كما 

متعددة  معرفية  زوايــا  من  مقاربات 
الكــتــشــاف الــعــمــل الــفــنــي ألوجــني 

شخصيته  على  للتعرف  دوالكـــرواو 
املغرب  تاريخ  من  حاسمة  لحظة  في 

املتعلقة  املعقدة  اإلشكالية  ضمن 
أيضا  تهدف  كما  التمثالت،  بدراسة 
به  ساهم  ــذي  ال العطاء  إبـــراز  إلــى 

دوالكروا في اإلبداع الفني واألدبي.
عدد  فــي  تأثير  ألعماله  ــان  ك لقد 
ــكــتــاب والــنــقــاد  ــن الــرســامــني وال م
بودلير،  األخــص  وعلى  التشكليني، 
الفن  في  بصمات  ترك  الــذي  الشيء 

املعاصر.
ستعرف هذه الندوة الدولية خمس 
جلسات علمية تمتد على مدى يومني، 

كالتالي:
الرجل  األولى:  العلمية  الجلسة   -

وزمانه.
- الجلسة العلمية الثانية: كنانيش 

سفر دوالكروا.
- الجلسة العلمية الثالثة: الشرق 

عند دوالكروا.
ــرابــعــة:  - الــجــلــســة الــعــلــمــيــة ال

دوالكروا واألدباء.
الخامسة:  العلمية  الجلسة   -
األشياء في رسوم دوالكروا: ذكريات 

مغربية.
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اأكادميية اململكة املغربية تنظم ندوة دولية حول اللوحة املغربية الأوجني دوالكروا

مكتب تن�سيق التعريب ي�سدر العدد 79 من جملة  »الل�سان العربي«

�ستة مغاربة �سمن جلنة 
التحكيم مبهرجان 
القاهرة ال�سينمائي

كيف جتتاز مباراة ولوج �سلك 
الق�ساء وامتحان االأهلية ملزاولة 

مهنة املحاماة
بن  الرحيم  للدكتور عبد  بالرباط، صدرت  األمان  دار  عن 
سالمة، طبعة جديدة من كتاب: »كيف تجتاز مباراة ولوج 
سلك القضاء وامتحان األهلية ملزاولة مهنة املحاماة« وفق 

آخر التشريعات املتعلقة بالسلطة القضائية.
والكتاب يوجه طلبة كليات الحقوق والشريعة الراغبني 

في اجتياز املباراة املتعلقة بولوج املعهد 
وكذا  للقضاء،  العالي 
اجتياز  فــي  الــراغــبــني 
امتحان األهلية ملزاولة 

مهنة املحاماة.
تــــجــــدر اإلشــــــــارة 
الــكــتــاب  ــذا  هـ أن  ــى  إلـ
صفحة،   800 فــي  يقع 
األسئلة  على  ويشتمل 
في  ســواء  طرحت  التي 
سلك  ولــــوج  مــبــاريــات 
القضاء، أو امتحان أهلية 
إلى   1998 من  املحاماة 
العربية  باللغات   ،2019
واإلنجليزية  والفرنسية 
بهذا  أن  كما  واإلسبانية، 
ــة الــتــي  ــل ــئ ــاب األس ــت ــك ال
طرحت بالنسبة المتحانات 
التخرج من املعهد القضائي 
بعد انتهاء الدراسة باملعهد.

الطلبة  يساعد  أن  شأنه  من  مرجعي  دليل  الكتاب  فهذا 
لإلجابة عن األسئلة التي تطرح سواء بالنسبة ملهنة القضاء 

أو املحاماة خالل عشرين سنة.

طبعة جديدة من كتاب:

مجلة  من   79 العدد  التعريب  تنسيق  مكتب  أصدر 
قدمت  علمية  أوراقـــا  ويتضمن   العربي«،  »اللسان 
خالل املؤتمر الثالث عشر للتعريب )25 – 27 شتنبر 
اإلسالمية  سعود  بن  محمد  اإلمــام  بجامعة   )  2018

بالرياض، بتعاون علمي مع املنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم، وإشراف 
أكاديمي من مكتب تنسيق التعريب 
ــربــاط، ومــعــهــد املــلــك عــبــد هلل  ــال ب
للترجمة والتعريب باململكة العربية 

السعودية.  
مقاالت  على  العدد  هــذا  ويشتمل 
الــنــدوة  فــي  ألــقــيــت  رصــيــنــة  علمية 
ــوان:  ــن الــعــلــمــيــة لــلــمــؤتــمــر تــحــت ع
والتقنية«،  العلوم  وتوطني  »التعريب 
املحاور  من  العديد  إلــى  توزعت  وقــد 
املعجم  في  العلمي  املصطلح  أهمها: 
الرموز  ومواصفاته؛  أنواعه  املختص: 
العلمية أشكال إقرارها والتوافق حولها؛ 

التحديات  الشبكة:  على  العربي  العلمي  املحتوى 

والطموح؛ التعريب والتوطني: توطني املعرفة والوافد؛ 
تنسيق التعريب: توحيد األهداف وطرق الوصول إلى 
الوفاق؛ تعريب التعليم الجامعي والتخطيط للمستقبل.
ومن أبرز القضايا النظرية والتطبيقية 
املــنــشــورة  األبـــحـــاث  عالجتها  ــتــي  ال
الترجمة  مراكز  دور  أهمية  بالتحليل: 
ســواء  املعرفة  توطني  فــي  الجامعية 
أو  اإلنسانية  بالعلوم  األمـــر  تعلق 
فضال  وسواها،  الطبية  أو  الهندسية 
لوضع  جديدة  منهجيات  تصور  عن 
ــم املــتــخــصــصــة وصــنــاعــة  ــاج ــع امل
املبادئ  وفق  املناسبة  املصطلحات 
العامة ترجمة وتعريبا وتأثيال، كما 
عالجت أبحاث علمية أخرى قضايا 
الرمز  ومشكلة  العربية  اللغة  تهم 
والرموز  واالختصارات  العلمي، 
العلمية في القواميس اإللكترونية، وحاجة 
لتنسيق  العربي  بالرسم  دولية  لحروف  العربية  اللغة 

وتوحيد ونشر املصطلح العلمي والتقني.

امللتقى الوطني
 الثاين للمبدعني ال�سباب

الفقيه  مؤسسة  تنظم 
ــتـــطـــوانـــي، املــلــتــقــى  الـ
الوطني الثاني للمبدعني 
الــشــبــاب تــحــت شــعــار: 
األدبية«،  األجيال  »حوار 

عصيد،  أحمد  بمشاركة 
وحسن  ــا،  ــاق ب ولــطــيــفــة 
ــرى  ــشـ بـــــحـــــراوي، وبـ
ــوش، واألدبــــــاء  ــنـ ــايـ عـ
الفالق،  سعيد  الشباب: 
وحنان  الهادي،  وغسان 
رايــــس، وأحــمــد بــالج، 
ومحمد  فــراس،  وفاضنة 

نــادر،  وكريمة  حفيظي، 
وهشام  خلفوف،  ومحمد 
أيت  وحسناء  الخضير، 

لحسن.
ــاء  ــق ــل ــم ال ــت وســيــخــت
ــي مع  ــق ــوســي ــل م ــحــف ب
الفنان محمود العيماني، 
ــك يـــوم الــســبــت 14  وذلـ
من  ابتداء   2019 شتنبر 
العاشرة صباحا  الساعة 
الكائن  املؤسسة،  بمقر 
شـــارع   17 ــوان:  ــنـ ــعـ بـ

فلسطني، بطانة - سال.

بشرى عاينوشحسن بحراوي

لطيفة باقا أحمد عصيد
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ابني ال تكرب...

لتحويل  كافية  كانت  معدودة  دقائق 
مباراة في كرة القدم إلى فاجعة حقيقية 
تارودانت،  نواحي  نتيارت  إمي  ببلدة 
بعدما داهمت السيول الجارفة القادمة 
»تزيرت«  ملعب  األطلس  مرتفعات  من 
حيث  نضيف،  أيــت  ــدوار  ب القدم  لكرة 
وجرح  أشخاص  ثمانية  بحياة  أودت 

آخرين.
الحادث الذي وثقته الهواتف النقالة، 
عبر  واسع  نطاق  على  تقاسمه  وجرى 
وبثته  االجتماعي،  التواصل  مواقع 
العاملية،  الفضائية  املحطات  كبريات 
الذين  للمواطنني  واسعة  صدمة  شكل 
املحلية  السلطات  ترخيص  استنكروا 
مجرى  فــي  الــقــدم  لكرة  ملعب  إلنــشــاء 
الــوادي، والزالــت األسر املكلومة تلملم 
الطبيعية،  الكارثة  هــذه  إثــر  جراحها 
أرقام  تتداول  األخبار  نشرات  والزالــت 
الضحايا ومعطيات املفقودين وكذا عدد 
املنكوبني واستمرار حالة الهلع، ويبدو 
االعتبار  ترفض  املحلية  السلطات  أن 
مختلف  ضربت  التي  الكوارث  كل  من 
احترام  عدم  بسبب  املغرب  ومدن  قرى 
مقاييس البناء، أو إنجاز بعضها على 
والدليل،  تماما،  صالحة  غير  أراض 
تجسد  ــزال  تـ ال  املــشــاريــع  بــعــض  أن 
نتيجة  واألنهار،  األوديــة  مستوى  على 
يزحف  الذي  العمراني  التوسع  أخطاء 
مراعاة  وعــدم  مجاله،  غير  مجال  على 
املجاري الطبيعية للوديان في تصاميم 

التهيئة، وعدم احترام مسافة األمان من 
األنهار، رغم تحذيرات الخبراء ومكاتب 
الدراسات، ما يجعل شبح املوت يتربص 

بآالف املغاربة.
واعتبرت »الرابطة املغربية للمواطنة 
فاجعة  سبب  أن  ــان«،  ــس اإلن وحــقــوق 
ملعب »تزيرت«، يعود إلى فشل النظام 
املكلفة  ــة  ــدول ال كتابة  أحــدثــتــه  الـــذي 
 ،2018 سنة  الداخلية  ووزارة  باملاء 
من  كان  والذي  الرصدية،  اليقظة  حول 
الجوية  الظواهر  من  التحذير  أهدافه 
والبحرية القصوى، وقالت الرابطة في 
بالغ لها: »إن الحكومة اعتبرت أن هذا 
قرارات  اتخاذ  إمكانية  سيتيح  النظام 
وكافة  املــواطــنــني،  لفائدة  استباقية 
أجل  من  الرصدية،  املعلومة  مستعملي 
كاألمطار  الطبيعية  للظواهر  التصدي 
والتساقطات  القوية،  والرياح  الغزيرة، 
والــبــرد  ــحــر،  ال ومــوجــات  الثلجية، 
واألمواج العاتية«، واستغربت الرابطة 
»الكم الهائل من  عدم فعالية ما أسمته 
البرامج والدراسات والبحوث، واللجان 
ترتبط  ــتــي  ال واإلقــلــيــمــيــة  الــوطــنــيــة 
مطالبة  الطبيعية«،  الــكــوارث  بتدبير 
وعلى  تكوينها  مــدى  في  بـ»التحقيق 
مدى استعدادها، وعلى مدى إمكانياتها 
مدى  وعلى  واللوجستيكية،  البشرية 
وعــن  ــداث،  ــ األحـ مــع  تفاعلها  ســرعــة 

امليزانيات الضخمة املرصودة لها«.
ــذه الــفــاجــعــة، طالبت  ــر ه وعــلــى إث
الرابطة، بـ»إنشاء مكتب وطني مستقل 
لتدبير ورصد الكوارث الوطنية وتطوير 

مصالح الوقاية املدنية باملغرب«. 

وأمــام هــول فاجعة تــارودانــت، وما 
خلفته الفيضانات من ضحايا وخسائر 
فادحة، وترك الساكنة تواجه مصيرها، 
الفيضانات  ــر  ــدوائ ال بعض  اعتبرت 
تتحرك  قــاهــرة، جعلتها  قــوة  األخــيــرة 
الذي  األمر  بدائية،  وبوسائل  متأخرة 
الجميع،  ــدى  ل عميقا  اســتــيــاءا  خلف 
الترابية  الدولة والجماعات  أن  والحال 
واملؤسسات العامة مسؤولة عن أضرار 
تعتبر  ال  لكونها  بالنظر  الفيضانات، 
حيث  متوقعة،  كانت  ألنها  قاهرة،  قوة 
الجوية،  لــأحــوال  نشرة  هناك  كانت 
الجوية  األرصـــاد  مديرية  عن  ــادرة  ص
ستشهد  املتضررة  املناطق  إن  تقول 
قــويــة تعقبها  ــة  ــات رعــدي هــطــول زخـ
سيول، لكن السلطات لم تخبر املواطنني 

على  يشهد  فيضانات،  وقوع  باحتمال 
عناصر  تواجد  توثق  فيديوهات  ذلــك 
امللعب  بمحاذاة  املساعدة  القوات  من 
قيامهم  دون  الــفــاجــعــة،  شــهــد  ــذي  الـ
املحدق  بالخطر  املــواطــنــني  بإشعار 
تفادي  املمكن  من  كان  أنه  خاصة  بهم، 
سقوط أرواح بشرية من قبل السلطات، 
لو أنها فعلت وسائل اإلنذار مع إخالء 
الــســكــان مــن أمــاكــن الـــوديـــان، وهــذه 
أن  كما  مستحيلة،  ليست  االلتزامات 
الترابية  والجماعات  الدولة  قيام  عدم 
ما  في  كل  بذلك،  العامة  واملؤسسات 
يخصه، يجعلهم في حكم املرتكب لخطـإ 
جسيم، وهذا التوجه هو الذي سار فيه 
حكم املحكمة اإلدارية بالرباط الذي جاء 
الوقائية  السياسات  أن  ))وحيث  فيه: 

يجب أن تشكل أساس تدخل الدولة في 
والتهيئة  التحتية  البنية  إنجاز  مجال 
والسيما  املــائــيــة،  الفالحية  الــقــرويــة 
لصرف  كبيرة  قنوات  أو  ســدود  بناء 
الدائمة  الحماية  بهدف  ــك  وذل املــيــاه، 
للسكان واملراكز واألنشطة االقتصادية 
والفالحية املوجودة في املناطق املهددة 
بالفيضانات، وحيث أن األمطار الغزيرة 
ال  للفيضان،  املسببة  واالستثنائية 
على  قرينة  وإنما  قــاهــرة،  قــوة  تشمل 
من  وقوعها  لكون  املسؤولية،  ترتب 
أو  قاهرة  قوة  وليست  املتوقعة  األمور 
سببا أجنبيا لإلعفاء من املسؤولية((، 
بتعويض  ملزمة  الجماعة  فإن  وعليه، 
ملعب  إحــداث  بسبب  الضحايا  عائلة 
للخطر،  ومعرض  آمــن  غير  مكان  في 
فيضانات  العتبار  مدعوة  والحكومة 
وتعويض  كارثية  واقــعــة  تــارودانــت 
التضامن  صندوق  بواسطة  الضحايا 
الذي يوجد تحت وصاية وزارة املالية، 
خاصة وأن املغرب يتوفر على املخطط 
منذ  الفيضانات  من  للوقاية  الوطني 
سنة 2002، وقد كشف هذا املخطط عن 
الفيضانات،  بخطر  مهددا  موقعا   391
حرجة  حالة  في  موقعا   90 وحــوالــي 
لحماية  الــعــاجــل  الــتــدخــل  تستدعي 
الخالصات  ومن  وممتلكاتهم،  السكان 
% من   94 أن  املخطط،  بها  التي خرج 
الفيضانات ناتجة عن تعمير غير منظم، 
% من الفيضانات هي نتيجة  وأن 50 
لسوء التحكم في نظام جريان لعدد من 

األودية.

املوسم  ينقضي  وعندما  سنة،  ككل 
نحو  كــل  اآلبـــاء  يتسابق  ــدراســي،  ال
رفقة  العطلة  لقضاء  املفضلة  وجهته 
أبنائه، بعد أن يكون كل واحد قد أعد 
والوجهات  طبعا،  مــاديــا  لها  الــعــدة 
املــاديــة،  اإلمكانيات  حسب  تختلف 
البعض  يذهب  أن  اإليــمــان  وأضعف 
األطفال  فترى  للعائالت،  زيــارات  في 
مراكز  على  ويتهافتون  يتسابقون 

ــى  ــلـ األلــــــعــــــاب وعـ
حتى  أو  الــســبــاحــة 
ــام فــي  ــ ــم ــ ــج ــ ــت ــ االس
بعد  الجبلية،  املناطق 
قضوا  قد  يكونوا  أن 
الدراسة  من  شهورا 
املحفظات  ثقل  وعناء 
التي  ظــهــورهــم  على 
بحقائب  يستبدلونها 
كانت  وإن  مالبسهم، 
ــن تــلــك  ــ ــف ع ــل ــت ــخ ت
إال  للكتب،  املخصصة 
أنــهــا لــن تــكــون أبــدا 
هذا  يحمله  مــا  مثل 
الــطــفــل )الـــصـــورة(، 
شبابه  يقضي  ــذي  ال
أو كهولته في طفولته 
يومه،  قوت  عن  بحثا 
السطل  لهذا  بحمله 
التني  بفاكهة  املحمل 
ظهره،  فوق  الشوكي 
عابئ  غــيــر  نــقــل  وال 

وهو  حيلة،  باليد  ليس  ولكن  بثقله، 
ــان األغــبــر،  ــزم ــذي غــذر بــه هــذا ال الـ
وتقاذفته أمواج الحياة الغادرة وليس 
أمواج البحر كأقرانه في فصل الصيف 

الحار.
هذا  ارتكبه  ــذي  ال إذن  الذنب  فما 
الطفل، هو وعدد كبير من أمثاله الذين 
ال..  سنهم؟  من  أكبر  مهنا  يمارسون 
ذنب، ولكنه وجد نفسه  أي  يقترف  لم 
الطفولة  حق  في  مقصر  لبلد  ينتمي 
القوانني  من  الكبيرة  الترسانة  رغم 
والبنود، فضال عن عدد من الجمعيات 

بالطفولة،  مهتمة  نفسها  تسمي  التي 
يمتهن  طفل  من  املجتمع  ينتظر  فماذا 
بيع »الكرموس« والكل يعلم أن الكبار 
يتأففون من شوكه فباألحرى الصغار، 

ليعيل نفسه، وربما عائلته أيضا. 
الصيف،  فــصــل  يــقــتــرب  وعــنــدمــا 
وكل  ــوزارات،  الـ كل  أن  ونعاين  نقرأ 
فترات  تنظم  العمومية،  املؤسسات 
لكن  موظفيها،  أبناء  لفائدة  تخييمية 
إليها  ينتمي  التي  الـــوزارة  هي  أيــن 
من  مغيب  فهو  طبعا  الــطــفــل؟  هــذا 
خريطة الوطن وال يوجد ضمن مفكرة 

غير  والديه  ألن  العام،  الشأن  مسيري 
أنه  أو  فقيران،  هما  أو  مــوجــوديــن، 
طفل متخلى عنه، أو .. أو .. فإلى متى 
حياء  تخدش  كهاته  صورا  نرى  نظل 
كلما  نفسه  يطرح  ســؤال  مجتمعنا؟ 
الصغيرتني  بيديه  يحمل  طفال  رأينا 
املــارة،  أحذية  ويلمع  خشبية  حقيبة 
قرب  الورقية  املناديل  يبيع  وطفال 
شيئا  يبيع  وطــفــال  املـــرور،  عــالمــات 
وآخــر  وهــنــاك،  هنا  العصائر  يشبه 
االتجاهات،  كل  في  يديه  مادا  يتسول 
لها  تشمئز  التي  الصور  من  وغيرها 

النفوس.

لكـــل عطلته.. ولكن!؟

ــى بــيــروت فــي بداية  وصــلــت إل
وصــول  توقيت  فــي  التسعينات، 
ــى  ــزائـــري خــالــد إل الـــشـــاب الـــجـ

النجومية العاملية.
ُأغنية واحدة قذفت به إلى املجد 
شاغلة  واه«  دي  »دي  أغنية  كانت 

الناس ليال ونهارا.
األعــراس،  تقام  موسيقاها  على 
وعلى  األزيــــــاء،  ــروض  ــ ع وتــقــدم 
إيقاعها ترقص بيروت ليال، وتذهب 

إلى مشاغلها صباحا.
كنت قادمة لتّوي من باريس، وفي 
أربعمائة  »الجسد«،  كتاب  حوزتي 
من  سنوات  أربــع  قضيت  صفحة، 
جملة،  جملة  كتابته  فــي  عــمــري 
تضمينه  استطعت  ــا  م مــحــاولــة 
النضالي  التاريخ  من  قــرن  نصف 
للجزائر، إنقاذا ملاضينا، ورغبة في 
إلى أمجادنا  العربي  العالم  تعريف 

وأوجاعنا.
هويتي  عن  أعلن  كنت  ما  لكنني 
آه..  قائال:  أحدهم  ويجاملني  إال 

أنت من بالد الشاب خالد!
قرطا  يضع  ــذي  الـ ــرجــل  ال هــذا 
التلفزيون  فــي  ويظهر  أذنـــه،  فــي 
الفرنسي برفقة كلبه، وال جواب له 
عن أي سؤال سوى الضحك الغبي؟

أصبح هو رمزا للجزائر.
يقابلني  ــن  م ــل  ك أن  الــعــجــيــب 
الشاب خالد،  بلد  أنني من  ويعرف 
معنى  مــا  ــســؤال،  ال يصبح  فـــورا 
وعندما  واه«؟  دي  »دي  ــارة  ــب ع
ــا أيضا  أنـ ــرف بــعــدم فــهــمــي  ــت أع
قدر  على  سائلي  يتحسر  معناها، 
الجزائر، التي بسبب االستعمار، ال 

تفهم اللغة العربية!
عن  الــجــواب  أتعبني  أن  وبعد 
وقضيت  واه«،  دي  دي  »فــــّزورة 
ــذر لــأصــدقــاء،  ــت زمــنــا طــويــال أع

والغرباء وسائقي التاكسي، وعامل 
املصري، عن جهلي  البنزين  محطة 
وأميتي، قررت أال أفصح عن هويتي 

الجزائرية، كي أرتاح.
الحقيقة، أنني لم أحزن أن مطربا 
حرفني،  مــن  بأغنية  أو  بكلمتني، 
يحققها  ال  ومكاسب  مجدا  حقق 
أي كاتب عربي نذر عمره للكلمات، 
بقدر ما أحزنني أنني جئت املشرق 

في الزمن الخطأ.
ففي الخمسينات، كان الجزائري 
القادر،  عبد  األمير  بلد  إلى  ينسب 
بن  أحمد  بلد  إلى  الستينات  وفي 
باديس،  وبن  بوحيرد،  بلة وجميلة 
هواري  بلد  إلى  السبعينات  وفي 

بومدين واملليون شهيد...
إلــى  الــعــربــي  ينسب  والـــيـــوم، 
مطربيه، إلى املغني الذي يمثله في 

»ستار أكاديمي«.
عاودت  لو  مازحة،  لنفسي  وقلت 
أو  لبنان  اجتياح  اليوم  إسرائيل 
من  أمامنا  وجدنا  ملا  مصر،  غــزو 
واستنفار  الشباب  لتعبئة  سبيل 
مــشــاعــرهــم الــوطــنــيــة، ســـوى بث 
الفضائيات  على  ورسائل  نــداءات 
الغنائية، أن دافعوا عن وطن هيفاء 
أو  عجرم  ونانسي  وإليسا  وهبي 
مروى وروبي وأخواتهن... فال أرى 
ولم  الهمم  لشحذ  هذه  غير  أسماء 

الحشود.
وليس وهلل في األمر نكتة. فمنذ 
أربع سنوات، خرج األسير املصري 
املعتقالت  مــن  الــســواركــة  محمود 
اإلسرائيلية، التي قضى فيها اثنتني 
لقب  استحق  حتى  سنة،  وعشرين 
أقدم أسير مصري، ولم يجد الرجل 
»الجماهير«  من  انتظاره  في  أحدا 
التي ناضل من أجلها، وال استحق 
مربع  من  أكثر  سراحه  إطالق  خبر 
مسئولو  اضطر  بينما  جريدة،  في 
األمن في مطار القاهرة إلى تهريب 
عطية  محمد  أكاديمي«  »ستار  نجم 
بعد وقوع جرحى جراء تدافع مئات 
ظلوا  الــذيــن  والــشــابــات،  الشبان 
موعد  كل  مع  املطار  على  يترددون 

لوصول طائرته من بيروت.
إلــى  تنسب  كــانــت  ــان  ــ أوط ــي  ف
األبطال، وغدت تنسب إلى الصبيان، 
الطالب  خـــالوي،  محمد  أن  قــرأنــا 
ظل  أكاديمي«،  »ستار  في  السابق 
ألسابيع ال يمشي إال محاطا بخمسة 
حراس ال يفارقونه أبدا.. ربما أخذ 
الولد مأخذ الجد لقب »الزعيم« الذي 

أطلقه زمالؤه عليه!
ولقد تعرفت إلى الغالية املناضلة 
رحلة  في  بوحيرد  جميلة  الكبيرة 
بني الجزائر وفرنسا، وكانت تسافر 
محملة  االقتصادية،  الدرجة  على 
غذائية  مؤونة  من  ُأم  تحمله  بما 
بالخجل،  وشعرت  الوحيد،  البنها 
الدرجة  على  يسافر  ال  مثلها  ألن 
اأُلولى، بينما يفاخر فرخ ولد لتوه 
أكاديمي«،  »ستار  بالتوهات  على 
حكومية  بطائرة  إال  يتنقل  ال  بأنه 
خاصة، وضعت تحت تصرفه، ألنه 

رفع اسم بلده عاليا؟!
هنيئا لأمة العربية

هنيئا ألمة رسول هلل
إنا للـه وإنا إليه راجعون 

فهمت اآلن يا ولدي ملاذا قلت ال تكبر؟
فمصر لم تعد مصرا

وتونس لم تعد خضرا
وإن تسأل عن األقصى

فإن جراحهم أقسى
بني صهيون تقتلهم
ومصر تغلق املعبر..

وحتى الشام يا ولدي
تموت بحسرة أكبر
هنالك لو ترى حلبا

فحق الطفل قد سلبا
وعرض فتاة يغتصبا

ونصف الشعب في املهجر
صغيري إنني أرجوك
نعم أرجوك ال تكبر..

»ابقى صغيرا ال تكبر«
أن  عسى  لكم  ونقلتها  أعجبتني 

تعجبكم 
احترامي

 بقلم: أحالم مستغانمي

 جميلة حلبي

فاجعة تزيرت..  ف�صل منظومة الر�صد واليقظة
 عبد اهلل النملي
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ريدوان يك�شف م�شري عمله امل�شرتك
 مع �شعد ملجرد

كشف املنتج املغربي العاملي نادر الخياط 
عمل  مصير  عن  »ريـــدوان«،  باسم  املشهور 
سعد  املغربي  البوب  نجم  مع  مشترك  فني 

ملجرد.
اسـتضـافـته  خـالل  »ريـــــدوان«،  وقـــــال 

ــذي بـــــــــــبـــرنـــامـــج  ـــ ــغ« ال ـــ ــن ــدي ــران ـــ »ت

تـــــعـــــرضـــــه قــنــاة  
»إم. بي. سي«، 

أنه تم تأجيل 
ــال  ــغـ ــتـ االشـ
العمل  عــلــى 
مـــــع ملـــجـــرد 
ــد  ــ ــواجـ ــ ــتـ ــ املـ
بسبب  بفرنسا، 
ظـــــــروف عــمــلــه 

وسفره املتكرر.
وأضـــــــــاف 

ــج  ــت ــن امل

املغربي، أنه دائم التواصل مع »ملعلم«، وأنه 
العمل  على  االشتغال  مستقبال  سيحاول 
وصفهما  أغنيتني،  عــن  عــبــارة  هــو  الــذي 

بقوله: »ستكون أغاني طوب«.
وصوله  فــور  أعلن  ملجرد  سعد  أن  يذكر 

ــعــد  إلـــــــى فــــرنــــســــا، ب
ــقــصــيــرة  ــة ال ــل ــط ــع ال

ــا في  ــضــاه الـــتـــي ق
ــه بصدد  أن املــغــرب، 
فني  عــمــل  تحضير 
ــوان  ــن ــع ــد، ب ــ ــدي ــ ج

»يخليك ليلي«.

فرقة فل�شطينية ت�شت�شيف اجلمهور بالدار البي�شاء

أوضحت الشابة املغربية، فاطنة الحمريطي، املقيمة 
بإيطاليا، واملنحدرة من مدينة الصخيرات، أن »املفهوم 
األساسي لهذه املنصة االجتماعية الجديدة، يعتمد على 
إشراك ماليني املستخدمني عبر العالم في عدة مواضيع 

تهم العالم العربي، من قبيل، أسلوب حياة، املوضة، 
التكنولوجيا، الطبخ والتصوير الفوتوغرافي...«، 

موضحة أن تطبيق »The Shukran « يمكن 
تشبيهه إلى حد ما بـ»إنستغرام«، وإن كانا 

يتقاسمان نفس األهداف، ألنه مشروع يوقظ 
نزعة االعتزاز املغربي والعربي، ويرغب في 

خلق ثقافة جديدة تختصر في كلمة »شكرا«.. 
مشروع من شأنه غرس مفاهيم ثورية بشكل 

سلمي تقوم على القيم واالحترام والشكر، 
بعيدا عن سطحية الشبكات االجتماعية 

األخرى.
هذا التطبيق الجديد، تمكن في زمن قياسي 

من االنتشار بسرعة ليضم ما 
يقارب مليون شخص إلى حدود 

الساعة، ضمنهم مصورين 
معروفني عبر العالم، والذين 

نشرت لهم أكثر من 16 
مليون صورة، وأيضا طهاة 

ومصممي أزياء وطالب ونساء 
وشباب يحملون مشاريع 
وأفكار تهدف إلى تغيير 

العالم.

للمسرح  الفلسطيني  املركب  فرقة  تضرب 
أوبريت  لتقديم  موعدا  للجمهور،  والفنون، 
»مقهى الشعب«، وذلك مساء يوم السبت 05 

أكتوبر املقبل على الساعة السادسة بمسرح 
محمد السادس بالدار البيضاء.

املركب  فرقة  وقدمت  سبق  فقد  ولإلشارة، 
الفلسطيني للمسرح والفنون أولى عروضها 
األول  »املرسى  عنوان:  تحت  وجدة  بمدينة 
عاصمة  وجدة،  بمدينة  الفلسطيني  للمركب 
وهم  الفرقة،  أفراد  ووظف  العربية«،  الثقافة 
شباب فلسطيني، رفقة مجموعة من املغاربة، 
تراثية،  غنائية  فقرات  لعرض  املقهى  فضاء 
فلسطينية ومغربية، على شاكلة فن األوبريت، 
استعملوا خاللها حوارات ارتجالية، توخت 

إشراك الجمهور في العرض املسرحي.

للمسرح  الفلسطيني  املركب  فرقة  وتعرف 
الرسمية  صفحتها  عبر  بنفسها،  والفنون 
فلسطينية  فرقة  بكونها  بـ»الفايسبوك«، 
العالم من أجل مواصلة عملها  إلى  انطلقت 
الفني في كل أنحاء العالم بالرغم من تدمير 
االحتالل  قبل  من  غزة  في  الوحيد  املسرح 

الصهيوني.
العربي  املــغــرب  لــوكــالــة  تــصــريــح  وفـــي 
حسني  محمد  العرض،  مخرج  قال  لألنباء، 
أدواته  يستلهم  الذي  املنجز،  هذا  أن  قاسم، 
والسينما  الــغــنــائــي  املــســرح  مــن  الفنية 
مزيدا  يتوخى  التراثية،  املوسيقية  واأللوان 
الفلسطيني، الفتا إلى  التعريف بالتراث  من 
أن هذا الحفل قدم نوعا من املزج بني التراثني 

املغربي والفلسطيني.

مهاجرة مغربية تطلق اأول »تطبيق« 

عربي �شيناف�س تطبيقات عاملية

الفنانة املعتزلة عبري ال�شرقاوي ت�شتغيث حلذف فيديو مفربك ي�شيء اإىل �شمعتها
املعتزلة  الفنانة  وجهت 
استغاثة  الشرقاوي،  عبير 
عاجلة لكل الجهات املسؤولة 
في مصر، بعد انتشار مقطع 
إليها  ينسب  مفبرك  فيديو 
تــصــريــحــات مــثــيــرة تخص 
وتسيء  الدينية  املعتقدات 
أن  مــؤكــدة  الــفــن،  إلــى عالم 
غير  بالفيديو  ورد  مــا  كــل 
صحيح، وال تعرف من الذي 
الدعم  وطلبت  بإعداده،  قام 
من أجل حذفه نهائيا من على 
ومواقع  »اليوتيوب«  موقع 

التواصل االجتماعي.

ــرج  ــخـ ــة املـ ــ ــن ــ عـــبـــيـــر اب
جالل  املصري  املسرحي 

أنها  أكدت  الشرقاوي، 
مع  التواصل  حاولت 
األنترنيت  مباحث 
في مصر لإلبالغ عن 
فيديو يروج له على 
مــوقــع »يــوتــيــوب« 
ينشر  بــه  فوجئت 
منسوبة  ــورة  صــ

ــي في  ــ ــا وه ــه ل
األصـــــــــــل 
إلحــــــــدى 

إلى  املعتزالت،  الراقصات 
جــــانــــب تـــرويـــج 
قــرار  أن  شائعة 
جاء  اعــتــزالــهــا 
بــعــد رؤيــتــهــا 
ــول  ــ ــرسـ ــ ــلـ ــ لـ
ــام  ــنـ فــــي املـ
منها  طالبا 
نشر  عــــدم 
الفحشاء، 

حيث أكدت أن ما تم ترويجه 
ــة هـــذا  ــطـ ــواسـ ــره بـ ــشــ ــ ون
أساس  أي  له  ليس  الفيديو، 
مــن الــصــحــة، فــهــي لــم تر 
الرسول في املنام ولم يعدها 
بالزواج في الجنة إذا توقفت 
داخل  الفحشاء  ممارسة  عن 
إنها  وقالت  الفنية،  أعمالها 
إدارة  مع  التواصل  حاولت 
القناة لحذف الفيديو، لكنهم 
ضــاربــني  ذلـــك،  يفعلوا  ــم  ل
بطلبها عرض الحائط، نظرا 
اإللكترونية  القناة  بث  لعدم 

من داخل مصر. 

ــجــاري،  ال الــشــهــر  ــن  م  24 يـــوم  تنطلق 
امللحون  ملهرجان  السادسة  الدورة  فعاليات 

واألغنية الوطنية، 
طرف  مــن  املنظم 
الشيخ  جمعية 
امثيرد  الجياللي 
التي تحتفي هذه 
الــســنــة بــذكــرى 

تأسيسها 51.
وأطـــــــلـــــــق 
ــون  ــ ــم ــ ــظ ــ ــن ــ امل
ــى الــــدورة  عــل
الــســادســة من 
ــان،  ــرجــ ــ ــه ــ امل
املــمــتــدة إلــى 
 28 ــة  ــ ــايـ ــ غـ
شـــتـــنـــبـــر، 
عبد  »دورة 

ــز  ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ الـ
بــــــن عـــبـــد 
الــجــلــيــل« 
ــا  ــمـ ــريـ ــكـ تـ
لـــــــهـــــــذه 

القامة التي لها 
مجال  في  ومتعددة  عديدة  إسهامات 

التربية والتكوين، وأيضا في مجال املوسيقى 
من  ينحدر  الذي  الجليل  عبد  فابن  والتراث، 
تربويا  ومــديــرا  مدرسا  عمل  فــاس،  مدينة 
ومسؤوال عن املعهد الوطني للموسيقى، وله 

العديد من الدراسات والبحوث والكتب. 
من  العديد  سيستضيف  الــذي  املهرجان 
بارزة  ووجوها  والثقافية،  الفنية  الفعاليات 
املغربية،  واألغنية  امللحون  عاملي  في 
فقراته  ستتخلل 

علمية  وإصــدارات  فنية  أمسيات 
واجتماعية،  تربوية  وأنشطة  وتكريمات 
باإلضافة إلى معرض تشكيلي وندوة فكرية.

مراك�س حتت�شن مهرجان امللحون والأغنية الوطنية

اإدري�س الوزاين يف ذمة اهلل
األســى  بــبــالــغ  تلقينا 
نبأ  الــعــمــيــق،  والـــحـــزن 
وفاة إدريس الوزاني بعد 
مرض طويل لم ينفع معه 

عالج.
وبهذه املناسبة األليمة، 
ــأحــر الــتــعــازي  نــتــقــدم ب
زوجته  إلــى  واملـــواســـاة 
صديقنا  وإلـــى  وابــنــتــه، 
وأخينا موالي علي شفيق 
املــرحــوم،  أخ  الـــوزانـــي، 

الـبـاري  مـن  طـالـبـني  عـائـلـته،  أفـراد  جــمـيع  وإلـى 
عز وتـعالى أن يسكن الفقيد فسيح جناته وأن يلهم 

ذويه الصبر والسلوان.
إنا للـه وإنا إليه راجعون.



جديد بن�شيكر: 
»زرعوا فاأكلنا

 ونزرع فياأكلون«

تقبل  أن  بالنسبة لشخصية كهاته  السهل  لم يكن من 
استبدال مسؤولية قاض من أنزه قضاة اململكة وأفقهها 
كاألستاذ امحمد بناني، ولم يجد بعض من كان يحرجهم 
للقضاة،  مراقبته  طريقة  انتقاد  إال  وعلمه  باستقالليته 
فقالوا له بأن ساكنة الدار البيضاء ال تريد فقيها وعاملا 
القضاة  مــن  املــئــات  بها  محكمة  إدارة  مسؤولية  فــي 
يوميا  يراقب  من  إلى  محتاجة  هي  ما  بقدر  واملوظفني 
ال  كانت  مهمة  وهي  مكاتبهم،  في  والتجوال  قراراتهم 
والرئيس  كان هو  الذي  بناني  األستاذ  تنسجم مع طبع 
األول للمجلس األعلى محمد املجبود يؤمنون بصفة تكاد 
تكون طوباوية، بأن استقالل القضاء الجالس يجعل أي 
مما  استقالليته،  في  بمثابة شك  القضاة  نزاهة  في  شك 
سلبي،  بشكل  القضائية  لإلدارة  تصريفهم  على  انعكس 
فيها  يشتم  ــرى  واألخ الفينة  بني  ملفات  ظهور  نتيجة 
املفتشون روائح تزكم الرائحة العطرة والزكية الستقالل 
القضاء، فيتحملون مع األسف عواقبها التي لم يكن لهم 

أي يد فيها.
وقد أسر لي أحد األصدقاء القدامى عندما نقل موالي 
مصطفى في تجرد تام مالحظات ساكنة البيضاء، أن جل 
املجلس  على  أحدهم  عرض  بل  الــرأي،  وافقوا  األعضاء 
حاليا(  النقض  )محكمة  املجلس  بأن  للقضاء،  األعلى 
محتاج أكثر من محكمة ابتدائية مثل الدار البيضاء لكفاءة 
املرحوم  الفقيه  بناني، خصوصا بعد عياء  مثل األستاذ 
أحمد عاصم وإحالة مجموعة أخرى على التقاعد، فكان 
للدار  جديد  رئيس  واختيار  املؤسسة  هذه  تقوية  لزاما 
أن عملت  بعد  امللك  لوكيل  نائبا  البيضاء، وكنت حينها 
مع ثالثة وكالء في ظرف ست سنوات )املرحومون املكي 
نوشريف ومحمد العزوزي وعمر دومو(، وكنت القاضي 
الوحيد في فوجي الذي لم ينقل بعد امتحانات الترسيم 
الكبرى  املحاكم  خارج  املكوث  مقتضيات  عليه  تسر  ولم 
في  الثانية  الرتبة  على  حصولي  لسببني:  املراكز  في 
االختبارات مما خولني الفوز بمركز برشيد الذي لم يكن 
كلفت  التي   1981 يونيو  أحداث  واندالع  بعد،  ابتدائية 
بتصفية ملفاتها وإرسالها إلى محكمة االستئناف، حيث 

كان امللف الواحد يتضمن املئات من املتهمني.
وحدث أن تم تعيني األستاذ عبد اللطيف بركاش وكيال 
بضعة  إال  مراكش  من  التحاقه  على  يمض  ولــم  للملك 
إلى  بناني  امحمد  األستاذ  انتقال  قرار  أشهر حتى جاء 
املجال  في  كبير  دوي  القرار  لهذا  وكان  األعلى،  املجلس 
القضائي شبيه بإعفاء الكاتب العام لوزارة العدل األستاذ 
األستاذ  املرحوم  عوضه  الــذي  الفهري  الفاسي  محمد 
للمجلس  األول  الرئيس  قدارة  وإبراهيم  العوفير،  حسن 
بن  ومجيد  املجبود،  العربي  محمد  عوضه  الذي  األعلى 
جلون الذي عوضه الوكيل العام به الذي عوضه األستاذ 
أحمد الزغاري، والدكتور الفياللي الرئيس األول ملحكمة 
بعد  إعفاؤهم  تم  والذين  البيضاء،  بالدار  االستئناف 
القضائية، وبعد عزم  للهيئة   1983 استقبال ملكي سنة 
القصور  بالغ  إذاعة  تمت  القصر،  داخل  لغذاء  الجميع 
املسؤولون  وخــرج  باإلذاعة،  األخبار  نشرة  في  امللكية 
يحكون،  كما  نوعها  من  سابقة  في  الكبار  القضائيون 
ولم يخبرهم إال سواق سياراتهم ألنه كان باستطاعتهم 
يرابطون  كانوا  التي  السيارة  مذياع  األخبار من  التقاط 
لذلك  الغذاء،  من حفل  رؤسائهم  انتظار خروج  في  فيها 
مصطفى  مــوالي  عهد  طــوال  الكبرى  التعيينات  كانت 
بلعربي ليست تلك التي تسفر عنها أعمال املجلس األعلى 
للقضاء، وإنما تلك التي تعقد بني رئيس املجلس األعلى 
وزير  هو  الــذي  ونائبه  امللك  جاللة  هو  الــذي  دستوريا 
التعيينات  تزكية  فقط  املجلس  مهمة  من  ويبقى  العدل، 
أعضاء  سلطات  تتعدى  والــتــي  واملهمة  االستثنائية 
التكتالت  طغيان  أحيانا  عليها  يعاب  كان  التي  املجلس 
الراسخ  باملبدإ  تعصف  تكاد  كانت  والتي  االنتخابوية 
بجعل املسؤول املناسب في املكان املناسب، والتي كانت 
معاييرها تحتاج إلى موضوعية وحنكة إدارية وسياسية 
ال يمكن أن تجتمع إال في شخصية من العيار الثقيل مثل 

بلعربي العلوي.
وهكذا تم تنقيل األستاذ امحمد بناني رئيس املحكمة 
االبتدائية، وكنت ضمن لجنة القضاة التي قامت بتهييء 
حفل تكريمه وتم استدعاء شخصيات حقوقية وقضائية 
عجت قاعة املحكمة نظرا ملكانة الرجل االعتبارية ولنزاهته 
وكفاءته العلمية والفقهية والتواضع في سلوكه، وطلب 
بالدار  االلتحاق  حديث  كان  الذي  بركاش  األستاذ  مني 
البيضاء، بتهييء كلمة في حق الرجل اعتذرت في األول 
ألنني تخوفت من أال أوفي املكرم حقه لغة وأسلوبا ومعنى 
أمام أئمة الفصاحة واللغة والقانون من الحاضرين من 
سامني،  وموظفني  ومحامني  ونقباء  ومسؤولني  قضاة 
وطلبت منه أن يجيزها ويعيد قراءتها، لكنه أعجب بها 
وقال لي أنها كلمة في مستوى سي امحمد بناني وليت 

للمحكمة مجلة كما كان العهد، لنشرناها فيها.

لنور الدين الرياحي

األفون�س دو المارتني ينتقل من حمكمة 
البي�ساء بوا�سطة االأ�ستاذ اخلطيب ويجد

 يف ا�ستقباله فيكتور هيجو مبعية االأ�ستاذ بوعبيد 
يف حمكمة اجلديدة

مذكرات ساخنة
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يتبع

»الرباط كوميديا« 
تكرم عزيز دادا�س

املغربية ملكة جمال العرب ت�ستعد 
لدخول ال�سينما بدور البطولة

بنشيكر،  عتيق  ــي  ــالم اإلع يستعد 
ــخــوض تــجــربــة جــديــدة فــي املــجــال  ل
في  الحافل  مــســاره  بعد  التلفزيوني 
كان  ــذي  ال »مــســار«،  الشهير  برنامجه 
يكرم شخصيات وازنة وأسماء بارزة في 

املجال الفني.
جــمــهــوره  عــلــى  بنشيكر  وســيــطــل 
من  له  اختار  جديد  ببرنامج  ومتابعيه 
العناوين »زرعوا فأكلنا ونزرع فيأكلون«، 
منذ  حلقاته  أولى  تصوير  انطلق  حيث 
استكمال  انتظار  في  بثها،  ليتم  مــدة 

تصوير الحلقات القادمة.
ومن املنتظر أن يتم بث حلقات برنامج 
ما  ملدة  فيأكلون«  ونزرع  فأكلنا  »زرعــوا 
يقارب الستني دقيقة، وستكون مبرمجة 
أيضا  تكريمية  بورتريهات  شكل  على 

لعدد من أبرز الشخصيات املغربية.

قال شاكر أشهبار، مدير املهرجان الدولي 
صحفية  ندوة  في  كوميديا«  »الرباط  للفيلم 
الرباط  لفيلم  الدولي  »أن املهرجان  بالرباط، 
في  سینمائي  ملتقى  أول  يعد  كوميديا، 
إفریقیا والعالم العربي متخصص في أفالم 
الكومیدیا، حيث تلقت لجنة االنتقاء 1254 
 30 للتنافس  واختارت  دولة   86 من  فیلما 

فیلما قصیرا من 16 دولة«.
يعد  املهرجان  »هــذا  أن  أشهبار  وأضــاف 
الفنانني املغاربة واملهنيني  للقاء بني  فرصة 
والفاعلني في قطاع السينما، ويأتي ألجل رد 
االعتبار لهذا الصنف من اإلنتاج السينمائي، 

أي سينما الكوميديا«.
والهدف من هذا املهرجان، حسب املنظمني، 
في  إيجابية  بصورة  املساهمة  في  يتجلى 
كونه  وكذا  ببالدنا،  والفني  الثقافي  الحقل 
رافعة قوية للتعريف باملغرب واملساهمة في 

التنمية السياحية.
الفنية  التظاهرة  هذه  من  األولى  النسخة 

ــي یــنــظــمــهــا املـــركـــز  ــتـ الـ
التنمیة  ملبادرات  املغربي 
شتنبر   14 ــى  إل  10 مــن 
باحنیني  بقاعة  الجاري 
الثقافة  لــوزارة  التابعة 
ــربــاط،  ــال بــال ــصـ واالتـ
الفنان  تكريم  ستشهد 

عالم  في  املتألق 
الــكــومــيــديــا، 
عزيز داداس، 
ــز مــن  ــ ــرم ــ ك
رمــــــــــــــوز 

الكوميديا 
املغربية.

زياري،  فريال  املغربية  تستعد 
ملكة جمال العرب، لتصوير فيلم 
الشهر  فــي  أبوظبي  ــارة  إمـ فــي 
بالقول:  كشفت  حــيــث  املــقــبــل، 
»أستعد حاليا لخوض تجربة في 
مشاهدي  وسأصور  جديد،  فيلم 
ــي الــشــهــر املــقــبــل،  ــوظــب فـــي أب

وسأكون أحد أبطال الفيلم«.
الـغـربـيـة  الـحـسـنـاء  وكـرمـت 
مهرجان  فـــــي  ــاري  ـــ زي فـــــريـــــال 
في  أقيم  الذي   »Egy Fashion«
مصر، إلى جانب عدد من النجوم 

العرب، وحظيت بشهادة تقدير 
من اللجنة املنظمة.

سعادتها  زيـــاري  وأبـــدت 
قائلة:  بالتكريم،  واعتزازها 
الختياري  جــدا  سعيدة  ــا  »أن

في  املكرمة  األسماء  من  كواحدة 
املهرجان، حيث شهد الحفل تكريم 
عدد من النجوم الكبار«، وتابعت: 
العرب  جمال  ملكة  »اعتبروني 
استحقيت  أني  ووجدوا  املثالية، 
وجميلة،  مثقفة  باعتباري  اللقب 
ــغــرب ومــصــر بــلــدان  كــمــا أن امل
شقيقان ويحبان بعضهما كثيرا، 
لذا وجهوا لي دعوة ألتواجد إلى 
كــبــار فــي الحفل،  جــانــب نــجــوم 
ألبعد  ناجحا  كــان  واملــهــرجــان 
اللبنانية  اإلعالمية  قدمته  حــد، 
عدة  تكريم  وشهد  مغربي،  رزان 
واإلمارات  السعودية  من  أسماء 
الدول  جميع  ومن  والبحرين، 

العربية تقريبا«.



 

مهامها  ملــغــادرة  رغبتها  فكتبت 
األمريكي  السفير  ألن  كسفيرة 
ــذي  ــادهــا هــو ال ــي ب الــســابــق ف
املغربية،  الــقــرارات  في  يتصرف 
لوال أن الرئيس األمريكي الجديد، 
ترامب اهتم بهذه الظاهرة مؤخرا 
فأصدر قرارا بمنع الدبلوماسيني 
األمريكيني السابقني من االشتغال 

لفائدة األنظمة األخرى.
وكان قرارا حكيما، حرم شركات 
الحصول على  كبرى من  أمريكية 

املايير إلعطاء نصائحهم.
وصادفت هذه الظاهرة، مؤخرا، 
اطاع امللك محمد السادس مؤخرا، 
وهو في عطلة بقصره الجديد في 
إحدى جزر الغابون، وهو مرفوق 
ــرات،  واألمــي األمـــراء  مــن  بنخبة 
ولي عهده موالي الحسن، وابنته 
عمه  ابن  وبنات  خديجة،  األميرة 
ــرات فايزة  ــي مـــوالي هــشــام، األم
الكبرى  الهزة  عن  ليسمع  وهجر، 
التي حصلت في الحزب املعارض 
الكبير، حزب االتحاد االشتراكي، 
واملعلنة  السرية  العاقات  نتيجة 
عن عاقاته وامتيازاته مع القطب 
عبد الرحمان اليوسفي، خصوصا 
بعد إطاق جالته السم اليوسفي 
ثم  طنجة،  فــي  شــارع  أكبر  على 
قراره األخير بإطاق اسم الزعيم 
األخــيــرة  الدفعة  على  التقدمي 
العسكرية  املعاهد  خريجي  من 
حرك  الذي  القرار  وهو  املغربية، 
صفوف  فــي  مختلفة  فعل  ردود 
الــهــيــكــل الــســيــاســي املــغــربــي، 
بعد  خصوصا  والــعــســكــري)...( 
تــحــريــر الــزعــيــم املــعــارض عبد 
شكر  لرسالة  اليوسفي  الرحمان 
مــوالي  العالية  ))الــســدة  إلــى 
على  اهلل،  نصره  اجلاللة  صاحب 
الرسالة  لهذه  جاللتكم  مبادرة 
بني  التكامل  معنى  حتمل  التي 
الــعــرش والــشــعــب(( بــعــبــارات 
مدير  ألي  يــســبــق  لـــم  ــة،  مــطــول
أن  املغرب  تاريخ  في  للتشريفات 

كتب مثيا لها:
ال  املــســتــقــبــل  ــة  ــرك ــع م ))إن 
التالحم  بــتــواصــل  ســـوى  تــربــح 
ثورة  بــروح  والشعب  العرش  بني 
منذ  انطلقت  التي  والشعب  امللك 
محمد  له  املغفور  املنعم  جدكم 
والدكم  فيها  وســاهــم  اخلــامــس، 
امللك  جــاللــة  لــه  املــغــفــور  املنعم 
حتت  متواصلة  الثاني،  احلسن 
قيادة جاللتكم تأطيرا لتحديات 
املنظور، سدد  احلاضر واملستقبل 
دولتنا  قوة  من  يعزز  مبا  خطاكم 

ومؤسساتها، إلخ((.
الرسالة  ــذه  ه أصـــداء  لتكون 
من  وأعــظــم  أضــخــم  اليوسفية 
التي  السياسية  ــداث  األحـ أكبر 

فكر  ــي  ــت ال أو  املـــغـــرب  عــرفــهــا 
أو  مــغــربــي  مستشار  أي  فيها 
تحتاج  ال  مبادرة  وأنها  أجنبي، 
لخصها  الـــدوالرات،  مايير  إلــى 
العزيز  عبد  ــروف،  ــع م صحفي 
كـــوكـــاس بــتــعــلــيــق: ))حــولــت 
تنظيمات  من  العتيدة،  أحزابنا 
ديناصورات تنازع شرعية النظام، 

إلى فزاعات((.
ــزاب  ــ ــ األح ــزع  ــفـ تـ ال  ــف  ــيـ وكـ
العام  الكاتب  وهذا  األخـــرى)...( 
االشكر،  إدريــس  االتحاد،  لحزب 
اليوسفي  رسالة  أعقب  ما  يعتبر 
 6 يوم  علني  تصريح  في  للملك، 
ذكرى  بمناسبة  الجاري  شتنبر 
ميادا  االتــحــاد،  حــزب  تأسيس 
))الــذي  االتــحــاد  جــديــدا لحزب 
املقبلة  االنتخابات  يف  سيشارك 

إلعادة  الصفوف،  ترصيص  عبر 
االحتادية،  العائلة  إلــى  ــدفء  ال
برجوع كل من عمل أو تعاطف مع 

هذا احلزب إلى الصفوف((.
الــحــزب،  رئــيــس  يقظة  وكـــأن 
من  السواكن  حركت  قد  االشكر، 
أقطاب االتحاد، بمن فيهم أقطاب 
الحزب الذي كان يخطط له املرحوم 
الزايدي، حيث تأكدت عودة قطب 
الطالبي،  الحبيب  االتــجــاه،  هــذا 
وعودة  بنمسعود،  رشيدة  وعودة 
سبق  الذي  الشامي  رضى  أحمد 
له أن خطط لتأسيس حزب جديد، 
الجواهري،  الرفيع  عبد  وعــودة 
وعباس  الخصاصي  بني  باتفاق 
بودرقة، وانظروا إلى هذه الصورة 

املهندس  ابنة  زفاف  تكرس  التي 
عــلــي جـــديـــرة، املــديــر الــســابــق 
ملؤسسة »االيراك« في زفاف ابنته 
وقد  الــجــنــدي،  كميل  ــى  إل ســارة 
اليوسفي،  إلى جانب  فيها  جلس 
قطب االتحاد اليازغي، الذي أطال 
مع   - لعادته  خافا   - الحديث 
ياحظ  كما  اليوسفي،  الزعيم 
السابق  الــوزيــر  القطب  حضور 
عبد الرحمان بوفتاس، وفتح هلل 
ولعلو، والفاعل االتحادي إبراهيم 

الرشيدي.
االتـــحـــاد  أطــــــراف  أن  أكـــيـــد 
االشتراكي عادت ملمارسة االتحاد 
 - ربما   - تؤهله  التي  ألساليبه 
كما  أو  زمـــان،  ــام  أي إلــى  للعودة 
))أن  ــنـــوزي:  املـ مصطفى  قـــال 
سن  لبلوغ  وسيلة  الدميقراطية 

لرئيس  جليا  ليظهر  الــرشــد((، 
ــه مــن الحكمة  الــحــزب االشــكــر أن
التصريح ملوقع »أشكاين«: ))بأنه 
يطلب من اهلل أن يعينه على اجتياز 
املرحلة احلالية)...((( مؤشرا إلى 

تسليم املهام لقطب آخر.
األهــم، هو هذه  املهم في  ويبقى 
بالتأكيد،  العسكرية  ــادي،  ــ األيـ
مــؤخــرا تسجيا  ــت  ــتــي روجـ وال
يذكر بالدور الحقيقي للجيش)...( 
للجيش  املشرقة  الفترة  يتضمن 
أطــراف  على  وقــف  عندما  امللكي، 
أن  بعد  بشار،  الجزائرية  املدينة 
على  الثاني  الحسن  جيش  تغلب 
وقدموا صورا  الجزائري،  الجيش 
وصــور  الــجــزائــريــني،  للمعتقلني 

فوجئنا  يــقــول:  جــزائــري  ضابط 
كنا  عندما  املغربي  الجيش  بقوة 
مغربي  وضــابــط  أنفسنا،  ننظم 
الجزائريون  جيراننا  إنهم  يقول: 

أرادوا اجتياز حدودنا.
وتــبــقــى مــعــانــي تـــوزيـــع هــذا 
التطورات  أعــقــاب  فــي  التسجيل 
املغربي  امللك  وتحالف  األخــيــرة، 
كانت  الــتــي  املــعــارضــة  قطب  مــع 
االنتصار  تستنكر  الزمان  ذلك  في 
املــغــربــي )انــظــر صـــورا مــن هذه 
بالنسبة  األهمية  البالغة  املرحلة( 
نظام  جعل  الــذي  األخير  للتحول 
اليوم يتحالف مع معارضي زمان، 
الرحمان  عبد  قطبهم  أصبح  وقد 
كتيبة  على  اسمه  يطلق  اليوسفي 
األكاديميات  عسكرية متخرجة من 

العسكرية سنة 2019.

من  الــطــويــلــة  الــفــتــرة  طبعت 
تاريخ عدة أنظمة عربية، بظاهرة 
منذ  شائعة  أصبحت  قــد  كــانــت 
ــراء  ــ ــود املـــلـــوك واألمـ ــه ــام ع ــي ق
على  أخرى  وحصول  والرؤساء، 
أسلمت  املغرب،  مثل  استقالها 
فيها تلك األنظمة مفاتيح أبوابها 
منهم  يطلب  أجانب،  ملستشارين 
من  كان  ولو  حتى  الدولة،  رئيس 
يدلوه  أن  الثاني،  الحسن  فصيلة 
لنظامه،  السليمة  املسارات  على 
رغم  الذي  السادس  محمد  وأذكــر 
السفير  أن  له  حكوا  نظره،  بعد 
املــغــرب،  فــي  السابق  األمــريــكــي 
نظم  الــذي  هو  كابرييل«  »إدوار 
لترشيح  االنــتــخــابــيــة  العملية 
السابق  األمريكي  الرئيس  زوجة 
كادت  وأنها  لانتخابات،  كلنتون 
املغربي  امللك  فاهتم  تنجح،  أن 
ألنه  ال  األمــريــكــي،  الخبير  بهذا 
نظم عملية انتخاب مدام كلنتون، 
سابق  كسفير  أيضا  كــان  ولكنه 
يلعب  كــان  املــغــرب،  فــي  ألمريكا 
دورا كبيرا في السياسة املغربية، 
ومن يدري، ربما كان هذا األمريكي 
املغربية  العاقات  لتنظيم  مؤها 
لفائدة  الكفة  وإثقال  األمريكية، 
الذين  السادة  أن  وحيث  املغرب، 
امللك،  لجالة  مستشارين  كانوا 
يعرفون عجزهم، فقد اعترفوا بهذا 
إن  طبعا،  للملك:  وقالوا  العجز، 
في  األمريكية  املغربية  العاقات 
حاجة لخبرة رجل من وزن السفير 
لضمان  كابرييل«  »إدوار  السابق 
ــات  ــوالي نــجــاح عــاقــاتــهــم مــع ال

املتحدة األمريكية.
وصــــــدرت األوامـــــــر الــعــلــيــا 
هذا  ملكتب  ميزانية  لتخصيص 
في  كانت  املحظوظ،  الدبلوماسي 
بقيمة  تقدر   ،2001 سنة  البداية 
مليوني دوالر )2 مليار( كل سنة، 
ملكتب هذا السفير الذي كان يسمى 
»مابس« MAPS، تشهد امليزانية 
املغربية السرية)...( أن مكتب هذا 
كان يحصل على  السابق  السفير 
هذه امليزانية كل سنة منذ 2001 

إلى السنة الفارطة 2018.
عهد  في  الجزائريون  فطن  وقد 
بوتفليقة إلى خطورة هذا العنصر 
بالنسبة ملخططاتهم في الصحراء، 
تخصيص  على  بدورهم  فوافقوا 
في  دوالر  ــف  أل ثــاثــني  ميزانية 
الشهر لفائدة مكتب أمريكي مماثل 
التي  أسوشيتي«  »ريفل  لشركة 
كان يملكها مستشار أمريكي آخر، 
كان  الذي  »بولطون«  الجمهوري 
األمريكية  السياسة  يوجه  والزال 
املستشار  بصفته  الجزائر  لفائدة 
األمــريــكــي  للرئيس  الــســيــاســي 

الحالي.
ــارات  ــ اإلم ــة  دولـ كــانــت  بينما 
العربية املتحدة، في فجر أحامها 
عــظــمــى)...(  ــة  دولـ تصبح  بـــأن 
يعمل  الــذي  املستشار  فاختارت 
كابرييل«  »إدوار  املغرب  لفائدة 
باملايير،  ميزانية  له  وخصصت 
سرعان ما ألغتها بعد أن اكتشفت 

أنه ال فائدة في تدخله)...(.
بينما الدولة املصرية خصصت 
ستة  كل  في  دوالر  مايني  ثاثة 
أخــرى،  أمريكية  ملؤسسة  أشهر 
في  املغربية  السفيرة  لتكتشف 
واشنطن جمالة العلوي، أن نفوذها 
ضعيف أمام نفوذ السفير كابرييل، 
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