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تساءلوا  املتتبعني  من  عدد 
عــن غــيــاب مــديــر املــخــابــرات 
ياسني  )الدجيد(  الخارجية 
جمع  الــذي  اللقاء  عن  املنصوري، 
بمدير  األمــريــكــي  الخارجية  وزيـــر 
املخابرات الداخلية )ديسطي( عبد اللطيف 

الحموشي.
قابله  اللقاء،  هذا  عن  املنصوري  غياب 
عن  بالرباط  الرياض  حي  سكان  حديث 
رفقة  ليلة روحانية  في  ذلك  قبل  حضوره 
البودشيشية  للزاوية  املنتسبني  بعض 

أحيتها عائلة مشهورة)...(.
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و�شاطة »20 فرباير« تف�شل 

يف ملف الريف

املستشار  عودة  على  املصورين  عدسات  تركز  لم 
ملدة  اختفائه  بعد  األضواء،  دائرة  إىل  الهمة  املـلـكـي 
وقد  بدواع صحية)..(،  املـتـتـبـعـون  ربـطـها  طويلة، 
التقطت له هذه الصورة على هامش التدشني امللكي 

األخري للمركز الوطني لكرة القدم باملعمورة.

اتهام اأخنو�ش ب�شرف 26 مليارا.. فمن اأين ت�شقط املاليري؟ 
 الرباط. األسبوع

ــيــادي في  ــق مــبــاشــرة بــعــد خــرجــة ال
ــة والــتــنــمــيــة عــبــد هلل بــوانــو  ــدال ــع ال
اجتماعات  تمويل  مصدر  في  املشككة 
 26 بـ  اليوم  حتى  قدرها  التي  األحــرار 
التي  االجتماعات  هــذه  ــدأت  ب مليارا، 
بعدة  مــدة  منذ  التجمع  حــزب  يعقدها 
مدن مغربية في إطار برنامج »100 يوم 
التساؤالت  من  املزيد  تثير  مدينة«،   100
حجم  بسبب  السياسية  الساحة  داخل 
التي  الباهظة  املالية  والتكاليف  األموال 
ما  وهــو  االجتماعات،  هــذه  تستهلكها 
من  تطرح سؤال:  الصالونات  هذه  جعل 

يمول هذه األنشطة؟
مــصــدر ســيــاســي جــد مــطــلــع، كشف 
السياسية  الساحة  انشغال  لـ»األسبوع« 
تقدمه  ما  كون  من  النابع  السؤال،  بهذا 
ملختلف  تمويل  مــن  الــداخــلــيــة  وزارة 
املقرات  لكراء  يكفي  بالكاد  ــزاب،  األحـ
للموظفني،  اليومي  التدبير  ولبعض 
الوصية  الـــوزارة  تخصصه  ثــان  ودعــم 
حزب،  لكل  الوطني  املؤتمر  بمناسبة 
وبالتالي، فقد بات في حكم اليقني التام 
أن ما يصرف من مال كثير في تجمعات 
منه  يستفيد  خاص«  »مال  هو  األحــرار، 
ممونون خواص كصفقات مقابل وجبات 
 2500 مــن  ألزيـــد  جــدا  املكلفة  ــغــذاء  ال
عن  باهظة  وتعويضات  دائما،  مشارك 
ومختلف  املتنقلة  والــقــاعــات  الخيام 

اللوجستيك. شركات 
وفي الوقت الذي يؤكد فيه الكثير من 
املناضلني أنه »املال الخاص« من شركات 
ذلك،  مطلع  جد  قيادي  رفض  أخنوش، 
وساطات  هو  املال  هذا  مصدر  أن  وأكد 
املــال  رجـــال  مــن  الكثير  ــدى  ل أخــنــوش 
أحزاب  من  وأحيانا  واألعيان،  والتجار 
والحركة  واملعاصرة  كاألصالة  أخــرى 

يتكفلون  من  هم  وبالتالي،  الشعبية، 
تكفل  كلميم  لقاء  فمثال  املصاريف،  بهذه 
البيضاء  بالدار  أعمال  رجل  بمصاريفه 
من  قادما  التجمع  بحزب  حديثا  ملتحق 
فيه  يقدم  أن  دون  واملعاصرة،  األصالة 
أخنوش ولو سنتيما واحدا، فهل تتدخل 
مجلس  عجز  بعدما  الداخلية  وزارة 

الحسابات عن تحديد مصدر هذا املال؟

دعم وزارة الداخلية ال يكفي 

أخنوش

 الرباط. األسبوع
لحقوق  الوطني  املجلس  رئيسة  بوعياش،  أمينة  لعبت 
على  املعتقلني  بعض  مشكلة  حل  في  كبيرا  دورا  اإلنسان، 
لتصرح بشكل  لكنها خرجت  الريف)..(،  احتجاجات  خلفية 
مفاجئ أن مجلسها »لن يقوم بالوساطة في ملف احتجاجات 

الحسيمة«.
املجلس  يعفي  ال  التصريح  هذا  كون  عن  النظر  وبغض 
من مسؤوليته)..(، إال أن السؤال الذي يطرح نفسه، مرتبط 
في  بنصالح،  منير  هو  فبراير«،   20« رموز  من  رمز  بتعيني 
أمثال  يتدخل  لم  فــإذا  املجلس،  لهذا  العام  األمــني  منصب 

هؤالء.. فمن سيتدخل)..(؟
برنامج  على  ضيفة  مؤخرا  حلت  قد  بوعياش  وكانت 
»حديث مع الصحافة« على القناة األولى، وقالت أن »املجلس 
الوطني لحقوق اإلنسان، مباشرة بعد ادعاء بعض معتقلي 
أحداث الحسيمة تعرضهم للتعذيب، قام بزيارة سجني توالل 
وتاونات، حيث استنتج بعد االستقصاء، أن االدعاءات غير 

صحيحة، ألن شروط التعذيب ال تنطبق عليهم«.

 الرباط. األسبوع
يبدو أن فريق األصالة واملعاصرة بالبرملان 
الحداثية  توجهاته  تنزيل  على  بقوة  عــازم 
خالل ما تبقى من الوالية التشريعية الحالية، 
عــدد  ــرة  ــي وت ارتــفــاع  املتتبعون  ســجــل  إذ 
من  األخيرة  اآلونــة  في  القانونية  مشاريعه 
جهة، ومن جهة أخرى، أثيرت نوعيتها حيث 

اقترابها من خطوط التماس داخل املجتمع.
موقفه  وبعد  »البام«  أن  املتتبعون  ويــرى 
تجريم  بإلغاء  قانون  مقترح  في  »الــجــريء« 
اإلجهاض الذي قدمه رسميا قبل شهر بمجلس 
النواب، قدم مؤخرا مشروعني ساخنني عبارة 
األسرة  بمدونة  يتعلقان  قانون  مقترحي  عن 
املساواة  إلى  األول  يستند  حيث  املــرة،  هذه 
إلى  ليدعو  الدستور  في  واملــرأة  الرجل  بني 
»األم الحاضنة لألبناء في حالة  إمكانية منح 
الهوية  إثــبــات  الــطــالق، اســتــصــدار وثــائــق 
وجواز السفر بالنسبة لألطفال، بغض النظر 
عن موقف األب، ثم حرية سفر األم الحاضنة 
إذن  دون  ملدة شهر  الخارج  إلى  أبنائها  رفقة 
املقترح  بينما  الطليق«،  األب  من  موافقة  أو 
األسبوع  رسميا  »البام«  قدمه  الــذي  الثاني 
اليد على قضية ساخنة جدا  املاضي، فيضع 
خارج  البنوة  بإثبات  وتتعلق  مــرة،  وألول 
مؤسسة الزواج، حيث ألغى املادة التي تبرئ 
الشرعية  األبــوة  أثار  من  الشرعي  غير  األب 
ثم  املــدونــة،  في  عليه  منصوصا  كــان  ــذي  ال
التي  »الشبهة«  بنوة  إثبات  قضية  إلى  انتقل 
أي  فقط،  الشرعية  الطرق  على  تقتصر  كانت 
أو  عدلني  شهادة  أو  األب  ــرار  وإق بالفراش 
أخرى،  شرعية  وسيلة  كل  أو  السماع  ببينة 
»القانونية«  بالطرق  أردفه  فقد  »البام«  بينما 
وغيرها   ،»ADN« تحليل  تعني  والتي  كذلك، 
السرعة  إلى  »البام«  انتقل  فهل  الوسائل،  من 
للقضايا  الحداثية  رؤيته  تنزيل  في  القصوى 

الساخنة؟ املجتمعية 

»البام« يدعو 
اإىل العرتاف بالأبناء 
خارج موؤ�ش�شة الزواج 

تخ�شي�ش الأموال املهربة باخلارج للنهو�ش بالتعليم 
 الرباط. األسبوع

فــاجــأ وزيـــر االقــتــصــاد واملــالــيــة محمد 
الثانية،  بالغرفة  املستشارين  بنشعبون، 
أثناء املصادقة على القانون املالي، األسبوع 
إحداث  إلى  يدعو  بمقترح  بقبوله  املاضي، 

صندوق خاص بالتعليم.
وكشف مصدر جد مطلع لـ»األسبوع«، حجم 
لهذا  الوزير  قبول  من  املستشارين  مفاجأة 
الذي ظل يرفضه بالغرفة األولى،  املقتضى 
قبل أن يقبل به بمجلس املستشارين تحت 
اسم »الصندوق الخاص للنهوض بمنظومة 

التربية والتكوين وتحسني جودتها«.

ــه،  ذات املــصــدر  واألكــثــر غــرابــة بحسب 
ليس قبول هذا الصندوق فقط، بل في قرار 

وزير االقتصاد واملالية تخصيص نصف 
عملية  مــن  ستسترجع  التي  األمـــوال 
لألموال  بالنسبة  سلف«  عما  هلل  »عفا 
والعقارات املهربة بالخارج، لفائدة هذا 
التربية  وزير  سيكون  الذي  الصندوق 

الــوطــنــيــة هــو اآلمـــر الــنــاهــي في 
موارده ونفقاته.

كذلك  الـــوزيـــر  وأشــــار 
هــذا  مــيــزانــيــة  أن  إلـــى 
ستستفيد  ــدوق  ــصــن ال

الترابية،  الجماعات  مساهمة  من  كذلك 
العمومية،  واملــقــاوالت  واملؤسسات 
الدولية،  والهيئات  واملنظمات 
باإلضافة  والوصايا،  والهبات 
إلى املبالغ املدفوعة من امليزانية 
العامة للدولة، كما حدد بنشعبون 
املجاالت العامة التي سيدعمها هذا 
الصندوق، منها دعم تعميم التعليم 
األولي ومحاربة الهدر املدرسي 
في  املهني  التكوين  ودعــم 
وغيرها  القروي،  الوسط 

من العمليات التربوية. بنشعبون

وتعليق صورة

عودة الهمة.. �شبيبة التقدم وال�شرتاكية تخلط بني 
العمل ال�شيا�شي واملجتمع املدين

بعد مطالبتها بدعم مستقل عن األحزاب

 الرباط. األسبوع
شبيبة  به  تقدمت  قانون  مشروع  تحول 
حزب نبيل بنعبد هلل بالبرملان، والتي يرأسها 
داخــل  حقيقية  »نكتة«  ــى  إل ســـراج،  يونس 
ردهات البرملان وفي صفوف مختلف األحزاب 
بسبب  والدستور،  القانون  ورجال  البرملانية 

مضمونه الغريب عن لغة القانون.
املشروع الذي قدم والذي يهم فئة الشباب 
وزارة  يطالب  »الــريــع«،  بالئحة  الفائزين 

الداخلية باملزيد من »الريع«، أي 
ضرورة تخصيص ميزانيات 
ــام خــاصــة  ــعـ ــال الـ ــ ــن املـ مـ
الشبيبية  بــالــتــنــظــيــمــات 
للحزب، مستقلة عن ميزانية 

خاصة  ميزانية  أي  األحزاب، 
الشباب بعيدا  يصرفها هؤالء 

عن رقابة أمنائهم العامني.
ــة في  واألكـــثـــر ســخــري
»الكتاب«  شبيبة  مقترح 
التقدميون »يا حسرة«، هو 

وزارة  من  مالي  بدعم  باملطالبة  يكتف  لم  أنه 
حـزبـيـة  كـشـبـيبة  لهم  مخصص  الداخلية 
بمزاحمة  أيضا  طالبوا  بل  فقط،  سياسية 
جمعيات املجتمع املدني فيما تتلقاه من »فتات« 
كمساعدات من رؤساء البلديات، وهذا الفتات 
واالشتراكية  التقدم  أرادت شبيبة  قلته،  على 
االستفادة منه، في طلب اعتبره رجال القانون 
التقدم  شبيبة  أرادت  حيث  قانونية«،  »نكتة 
حيث  يجمع،  ال  ما  بني  الجمع  واالشتراكية 
لظهير  يخضع  جمعوي  هو  ما  بني  الجمع 
الحريات العامة الخاصة بتشكيل الجمعيات 
التي ال تمارس السياسة نهائيا، وبني ما هو 
للقانون  ويخضع  املواطنني  يؤطر  سياسي 

التنظيمي لألحزاب السياسية.
ــت الـــذي كـــان فــيــه املــغــاربــة  ــوق فــفــي ال
العام  املــال  »بزولة«  قطع  ينتظرون 
الكسولة،  األحـــزاب  هــذه  على 
للمطالبة  شبابها  نهض 
ــن الـــدعـــم، أي  بــاملــزيــد م
ــدو فيل  ــا ق بــالــدارجــة »م

زادوه فيلة«.   سراج

بنصالحبوعياش



 الرباط. األسبوع
ظل ممثلو الصحافة الدولية الذين حجوا إلى مقر 
وزارة الخارجية بالرباط، ينتظرون ملدة طويلة، مساء 
كاميراتهم،  نصبوا  أن  بعد  املاضي،  الخميس  يوم 
لنقل وتسجيل تصريحات كان من املفترض إطالقها، 
بومبيو،  مايك  األمريكي،  الخارجية  وزير  لقاء  عقب 
بنظيره املغربي ناصر بوريطة، قبل أن يتم إخبارهم 
بإلغاء اللقاء الصحفي الذي كان منتظرا، فشكل ذلك 
الدعاية ملا سمي فشل زيارة بومبيو  الحدث، بداية 
للمغرب، بعد أن تكلف بعض املراسلني الصحافيني، 
وفي  لندن  في  تحرير  لرؤساء  التابعني  والتقنيني 
الصحفية  الندوة  عن  بـ»التبليغ«  وأمريكا،  الخليج 

التي لم تنعقد)..(.
على  وزع  الــخــارجــيــة  وزارة  طــاقــم  أن  ــم  ورغـ
الصحافيني بالغا صحفيا بعني املكان، يشرح املوقف 
يزيد  ما  منذ  نوعها  من  األولى  الزيارة  من  املغربي 
عن 12 سنة ملسؤول أمريكي إلى املغرب، إال أن جل 
كان  الصحفي  اللقاء  إلغاء  أن  اعتبروا  الحاضرين 
مؤشرا على فشل زيارة املسؤول األمريكي للمغرب، 
ورغم أن الفشل األمريكي يعد انتصارا مغربيا)..(، 
إال أن تسريب خبر عدم استقبال امللك محمد السادس 
تروج  اإللكترونية  القنوات  جعل  بومبيو،  ملايك 
لـ»لعبة املخابرات اإلسرائيلية«، التي  بأريحية تامة 
قالت إن امللك محمد السادس رفض استقبال بومبيو؟؟ 
ألن هذا األخير كان سيأتي للمغرب مصحوبا برئيس 
األخير  هذا  نتنياهو،  بنيامني  اإلسرائيلي  الــوزراء 
تكلف شخصيا بالتشويش على الزيارة، بعد أن أصر 
على لقاء وزير الخارجية األمريكي في البرتغال، وهي 

املحطة التي كانت مبرمجة للزيارة قبل املغرب.
الحالة  في  إال  نظيره،  يلتقي  الوزير  أن  األصــل، 
التي يكون فيها مبعوثا من طرف الرئيس)..(، لكن 
جل وسائل اإلعالم افترضت أن جلوس ملك املغرب 
ما جعل جل  وهو  مسألة سهلة،  أمريكي،  وزير  مع 
أن  أهمها  الجزئيات،  بعض  يجهلون  اإلعالميني 
للمغرب،  األمريكي  الخارجية  وزيــر  زيــارة  تنسيق 
انطلق منذ شهور، ببرنامج زيارة محدد، يتمثل في 
لقاء مع امللك محمد السادس )حسب اإلمكانية( ولقاء 
أساسي مع وزير الخارجية ناصر بوريطة، ورئيس 
للملفات  ونظرا  العثماني،  الدين  سعد  الحكومة 
األمنية التي تحملها الزيارة، فقد تمت إضافة لقاء مع 
املدير العام لألمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، 

حسب مصدر مطلع.
عاثرا،  األمريكي  الخارجية  وزيــر  حظ  كان  وقد 
في لقاء امللك محمد السادس، فرغم ترتيب اللقاءات 
بإمكانية  اإلعالمي  النشاط  وربــط  عرضي،  بشكل 
استقباله من طرف امللك محمد السادس)..(، إال أن 
الطائرة امللكية لم تكن قد وصلت.. لترتيب االستقبال 
امللكي، وهو األمر الذي أخبر به بومبيو عندما كان 
عدد  رغم  املغرب،  زيــارة  على  فأصر  البرتغال،  في 
الساعات القليلة التي كان من املفترض أن يقضيها 

في الرباط)..(.
بومبيو  مايك  جعل  الــذي  السبب  يعرف  أحد  ال 
املهدد  اإلسرائيلي،  الــوزراء  رئيس  مع  لقاء  يرتب 
دولة  في  اإلسرائيلية،  االنتخابات  في  بالسقوط 
األخير  لكن هذا  أمريكا،  أو  إسرائيل  بدل  البرتغال، 
عندما جاء للمغرب، الذي يقوده رئيس لجنة القدس، 
الرافض للصفقة األمريكية الغامضة، املروجة تحت 
عنوان »صفقة القرن«، كان يعلم مسبقا أنه لن ينفذ 
سوى ثالث لقاءات، أطولها مع وزير الخارجية ناصر 
املدة  حيث  من  أقل  وبدرجة  دقيقة(،   45( بوريطة 
مع املدير العام لألمن الوطني الحموشي، ولقاء لم 
يأخذ أي أهمية تذكر مع رئيس الحكومة، سعد الدين 
العثماني، بسبب الضعف التواصلي ملؤسسة رئيس 

الحكومة)..(.
بشكل  الحــظــوا  قــد  كــانــوا  املتتبعني  أن  ورغـــم 
موضوع  فتح  على  نتنياهو  ــرار  إصـ مستغرب، 
دولة  في  املغرب،  في  بالتواجد  اإلسرائيلية  الرغبة 
البرتغال)..(، إال أن زيارة وزير الخارجية األمريكي 
بومبيو،  إن  بل  فقط،  اإلسرائيلية  اآلمــال  تخيب  لم 
لقائه مع بوريطة، بتجنب  تجنب أي تصعيد خالل 
أو  البوليساريو«  »دعــم  قبيل  من  مواضيع  ــارة  إث
»تقرير املصير« أو »توسيع صالحيات املينورسو«، 
الغامضة،  األمريكية  الصيغة  باستعمال  واالكتفاء 
التي تشجع على »حل سياسي متوافق عليه«، مقابل 
الحديث عن عمق العالقات املغربية األمريكية والتي 
تتمثل في احتضان املغرب للدورة 13 لقمة األعمال 
األمريكية اإلفريقية، في شهر يونيو 2020 بمراكش، 

والنسخة 17 ملناورات »األسد اإلفريقي« 2020 )في 
في  األكبر  وهــي   ،)2020 سنة  من  األول  النصف 
إفريقيا مقارنة بما عرفته مناورات السنوات املاضية، 
وكذا اجتماع فريق العمل املعني بمكافحة اإلرهاب 

في إطار مؤتمر وارسو )بداية شهر مارس 2020(.
للتأمل،  وقفة  تقتضي  للمغرب  بومبيو  زيــارة 
الخارجية  ــر  وزي اختار  فقد  الفهم،  ســوء  لتجنب 
األمريكي أن يخص املغرب بزيارته دون أن يربط ذلك 
بزيارة للمنطقة قد تشمل الجزائر، ما يؤكد الحاجة 
األمريكية للمغرب في الحسابات الجيوسياسية على 
االقتصادية  الشراكة  حيث  من  اإلفريقي،  املستوى 
في  البارزتان  النقطتان  وهما  األمنية،  والتحديات 

هذه الزيارة)..(.
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حكاية سوء فهم زيارة بومبيو للمغرب

اأمريكا تتفادى العرتاف بتقرير امل�سري واملخابرات الإ�سرائيلية تخلط الأوراق لإنقاذ نتنياهو

بومبيو نتنياهو



 الرباط. األسبوع
كيران  بــن  يختار  أخـــرى  ــرة  م
بدقة  السياسية  رسائله  توجيه 
حزبه،  ولقادة  الدولة،  في  لجهات 
ــار تــوقــيــت خــروجــه  بــعــدمــا اخــت
األسبوع  نهاية  العام خالل  للرأي 
ندوة  في  مشاركته  أثناء  املاضي، 

بالدار البيضاء.
التي  الساخنة  الرسائل  أول 
بن  كــالم  مــن  الفاعلون  التقطها 
اختياره  على  تأكيده  هي  كيران، 
خوفا  ولــيــس  طــواعــيــة  للصمت 
رفضه  يفسر  مما  جهة،  أي  مــن 
ــوات  دع مــن  للعديد  االستجابة 
املشاركة في التظاهرات والندوات 
يخرج  فهو  وبالتالي  تصله،  التي 

للكالم في أي وقت يختاره.
ثاني الرسائل التي تعمد رئيس 
الحكومة السابق تذكير أطراف في 
الدولة بها، هي تذكير من يعنيهم 
العربي«،  »الربيع  األمر بدوره في 
ضد  الخروج  برفضه  وتذكيرهم 
يتقاضاه  فما  وبالتالي،  النظام، 
خدمات  مقابله  وقدم  سبق  اليوم 

»جليلة« للدولة.
جدد  التي  الثالثة  الرسالة  أما 
التأكيد عليها، هي أن إعفاءه كان 
حصيلة  بسبب  وليس  »ظــلــمــا«، 
كانت  أنــهــا  اعــتــبــر  الــتــي  عمله 
وحصلت  املقاييس  بكل  ناجحة 
من  وتنويه  اعتراف  شهادة  على 
فيه،  فشل  ما  أما  والشعب،  امللك 
ــمــرده إلـــى كـــون الــحــكــومــة في  ف
ما  أن  بمعنى  تحكم،  ال  املــغــرب 
خارجة  ذلك  فمسؤولية  فيه  فشل 
عن إرادته، بل هي مسؤولية قوى 

التحكم في الدولة.
التي  الواضحة  الرسائل  ورابع 
اختار بن كيران توجيهها إلخوانه 
وللرأي العام، فتتعلق بعدم رضاه 
العثماني  حــكــومــة  تــجــربــة  ــن  ع
والقطع معها، حيث ظل العثماني 
حكومته  بأن  مرة  من  أكثر  يــردد 
كــيــران،  ــن  ب لحكومة  اســتــمــرار 
بشكل  األخير  هذا  يخرج  أن  قبل 
حكومتي  »تجربة  ويقول  واضــح 
العثماني،  تــجــربــة  هــي  ليست 
بني  الخلط  عــدم  اإلنــصــاف  ومــن 

واحدة  كل  ومحاسبة  الحكومتني 
على حدة«.

متتبعون  ســجــل  ذلــــك،  إلـــى 
ــة  ــعــدال ــزب ال ــعــامــل إعــــالم حــ ت
مفهومة  غير  بانتقائية  والتنمية 
وخرجته  كــيــران  بــن  حضور  مــع 
اختار  حيث  الــلــقــاء،  هــذا  خــالل 
كالمه  من  والتنمية  العدالة  موقع 
وابتعد  دينية  »موعظة«  هو  ما 
تطرق  فــعــوض  الــســيــاســة،  ــن  ع
للخطاب  »املصباح«  حزب  إعــالم 
كيران،  بن  ألقاه  الذي  السياسي 
الصدق  عن  بحديثه  فقط  اكتفى 

ــة والــتــحــلــي  ــام ــق واالســت
هلل  رسول  بخصال 

ــم الـــذي  ــري ــك ال
ــان صــادقــا  كـ
الرسالة  قبل 
سمي  حتى 
بــالــصــادق 

األمني.

الأغلبية مل ت�شطب على بنعبد اهلل من امليثاق 
والعثماين يف�شل الجتماعات التكنوقراطية 
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بن كريان

لماذا يصوت المغاربة؟

رئيس الحكومة السابق يتبرأ من حكومة إخوانه 

بن كريان يعلن: اأنا مظلوم واحلكومة يف املغرب ل حتكم 

هل يعقد حزب الأ�شالة واملعا�شرة موؤمترين منف�شلني؟

فريقان برملانيان يغيبان 
عن اجتماعات جمل�س امل�شت�شارين

ما خفي
كان  أعظم

 الرباط. األسبوع
أغلبية  وسط  حدث  حقيقي  زلــزال 
ــديــن الــعــثــمــانــي، األســبــوع  ســعــد ال
بمختلف  الحكومة  داخــل  املــاضــي، 
والتكنوقراطية،  السياسية  مكوناتها 
أحزابها  طرف  من  خارجها  وأيضا 
وذلك  األغلبية،  ميثاق  على  املوقعة 
قانون  مشروع  من   9 ــادة  امل بسبب 
اعتبرها  التي   ،2020 لسنة  املالية 
أفاضت  التي  النقطة  مجرد  البعض 

كأس الصراعات السياسية الحالية.
وسط  اليوم  يحدث  الــذي  الغليان 
نتيجة  جــاء  الحكومية،  األغلبية 
لدعوتني  االستجابة  العثماني  رفض 
رسميتني بعقد اجتماع عاجل ملكونات 
قيادات أحزاب األغلبية، بسبب قضية 
األولــى   ،9 ــادة  ــامل ب تتعلق  ــة،  طــارئ
من  والثانية  لشكر  إدريس  من  كانت 
تحاشى  العثماني  أن  غير  أخنوش، 
في  سخطا  خلف  مما  الدعوات  هذه 

صفوف الحزبني معا.
قال  والتنمية  العدالة  في  قيادي 
يرفض  العثماني  أن  لـــ»األســبــوع«، 
ــوات لشكر  ــدع ل ــيــوم االســتــجــابــة  ال
وأخنوش، بسبب رفضهما االستجابة 
من قبل الجتماعات األغلبية سواء في 
دورتها العادية )اجتماع واحد خالل 
في  االستثنائية  أو  شهرين(،  كــل 
املواقف،  لتنسيق  القضايا  من  عدد 

والسيما في قضية انتخابات مجالس 
وغيرها  وكلميم،  طنجة  من  كل  جهة 
من القضايا التي رفض فيها أخنوش 

ولشكر االستجابة لطلب العثماني.
بينما قال مصدر قانوني جد مطلع، 
أن السبب الحقيقي في عدم استجابة 
العثماني لطلب عقد اجتماع األغلبية، 
هو تيقنه بأن موضوع املادة 9 يعني 
ومكان  الحكومة،  مــكــونــات  جميع 
مجالس  اجتماعات  داخـــل  حسمه 
داخل  ألنه  األغلبية،  وليس  الحكومة 
ليس  الحزبية  األغلبية  اجتماعات 
هناك من سيمثل الوزراء التكنوقراط 
الوزيرين  االجتماع والسيما  هذا  في 
يفضل  لــذلــك،  وبنشعبون،  لفتيت 
العثماني اجتماعات مجلس الحكومة 
الضيقة  االجتماعات  على  املوسعة 

ألحزاب األغلبية.
ومن جهة ثانية، كشف ذات املصدر 
عن انتهاء صالحيات ميثاق األغلبية 
توقيع  يحمل  يــزال  ال  الــذي  الحالي، 
واالشتراكية  التقدم  باسم  بنعبد هلل 
الحكومة  أحـــزاب  باقي  جانب  إلــى 
إلى  رسميا  خرج  أنه  رغم  الحالية، 
خارج  اليوم  أصبح  وقد  املعارضة، 
هذا امليثاق، لذلك وجب عقد اجتماع 
لتعديل  الــجــديــدة  لألغلبية  عــاجــل 
امليثاق أوال، والتوقيع عليه من جديد 
فقط،  الجديدة  األغلبية  مكونات  بني 

أو »طرد« نبيل بنعبد هلل.

 الرباط. األسبوع
قال مصدر جد مطلع بمجلس املستشارين، أن ما وقع خالل 
أثناء  الثانية  بالغرفة  االجتماعية  الشؤون  لجنة  اجتماع 
املاضية،  الجمعة  يوم  االجتماعية  امليزانيات  على  املصادقة 
املستشري  الغياب  حجم  كأس  أفاضت  التي  النقطة  مجرد 
خالل  اللجان  أشغال  عن  »املحترمني«  املستشارين  وســط 
اجتماعات مناقشة ميزانيات الوزارات بمختلف لجان الغرفة 

الثانية.
التصويت  نتيجة  تكن  لم  لو  أنه  ذاتــه،  املصدر  وأوضــح 
ملا  االجتماعية  باللجنة  الحكومة  ميزانيات  بسقوط  سلبية 
التي عقد بعضها  اللجان  الغياب عن اجتماعات  فضح حجم 
مرة  وفي  بمستشارين،  وأحيانا  بل  فقط،  مستشارين  بثالثة 

انتهت بمستشار ورئيس اللجنة.
الفضيحة التي عرت واقع العمل باملؤسسة التشريعية يوم 
املستشارين من  انضباط  املاضية، كشفت حجم عدم  الجمعة 
»البيجيدي«  مستشاري  باستثناء  كذلك،  واألغلبية  املعارضة 
الذين تؤكد لوائح التوقيع حضورهم وانضباطهم، على عكس 
أحد مستشاري إحدى فرق األغلبية، الذي يتغيب باستمرار، 
رفقة  ليعيش  نهائيا  املغرب  غادر  بأنه  قيل  الذي  رئيسه  كما 

زوجته الجديدة بأمريكا.
أما مستشاري األحرار، فقد برر مقرب منهم غيابهم خالل 
جلسة الجمعة املاضية، بكونهم اتخذوا موقف مقاطعة قبلي 
والتنمية  »التشغيل  والتنمية  العدالة  وزراء  ميزانيات  ضد 
املادة  بالتصويت على  االجتماعية«، وذلك ضدا على موقفهم 
للوزير  مساندتهم  وعــدم  باالمتناع  املالي  القانون  من   9
بنشماس  املجلس  رئيس  يتدخل  فهل  بنشعبون،  »التجمعي« 
لفضح البرملانيني »الساليتية« ويقتطع من أجورهم كما يفعل 

املالكي؟

 الرباط. األسبوع
بالرباط  االستئناف  محكمة  قلبت 
ــل حــزب األصالة  كــل املــوازيــن داخ
بشرعية  قضت  بعدما  واملعاصرة، 
أحدثها  التي  التحضيرية  اللجنة 
حكيم  ــام  ــعـ الـ ــني  ــ األمـ مــعــارضــو 
له  قاضية  وتوجيه ضربة  بنشماس 

ولخصومه.
ــع، كــشــف  ــلـ ــطـ ــدر جــــد مـ ــصــ ــ م
االستئنافي  الحكم  أن  لـ»األسبوع« 
أحدث زلزاال في صفوف أنصار »تيار 
الشرعية«، حيث يجري الضغط على 
االستئنافي  الحكم  لرفض  بنشماس 
النقض،  محكمة  نــحــو  واالتـــجـــاه 

على  عــاجــل  بشكل  ــالن  اإلعـ ثــم 
تنظمه  الــذي  املؤتمر  تاريخ 
التي  التحضيرية  اللجنة 
أسسها بنشماس ويترأسها 
التهامي، وبالتالي، استباق 
عقد  فــي  املستقبل«  »تــيــار 

مؤتمره. 
إلـــــى ذلــــــك، كــشــف 

مصدر جد مطلع، 
ــزم »تـــيـــار  ــ عـ
املــســتــقــبــل« 
)بــــــــعــــــــد 
اجـــتـــمـــاع 
عـــــــاجـــــــل 

عقد  املاضي(  اإلثنني  يوم  عقد 
مؤتمره الوطني نهاية شهر 
كان  مهما  ــادم،  ــق ال يناير 
باللجوء  خصومهم  قرار 
في  بالنقض  الطعن  إلى 
ألن  االستئنافي،  الحكم 
مشمول  غير  األخــيــر  هــذا 
اللجنة  أشغال  بتوقيف 
ــة  ــريـ ــيـ ــتـــحـــضـ الـ
ــي يــرأســهــا  ــت ال
ــودار  ســمــيــر كـ
يـــوقـــف  وال 
االستعدادات 
لعقد املؤتمر 

القادم للحزب.
مباشرة  أنــه  ــه،  ذات املصدر  وقــال 
صباح  بالحكم  القاضي  نطق  بعد 
»تيار  شــرع  املاضي،  األربــعــاء  يــوم 
اخشيشن  ــة  ــام ــزع ب املــســتــقــبــل« 
والحموتي  ووهــبــي  واملــنــصــوري 
لقاءات  عقد  في  بنسعيد،  واملهدي 
سابقني  عــامــني  ــاء  أمــن مــع  مكثفة 
ومختلف  أعيانه  ــع  وم ــام«،  ــب ـــ»ال ل
أخذت  التي  أو  الغاضبة  القيادات 
مسافة مع الحزب، وذلك بهدف إعداد 
يريد  قوية  ووحدة  مصالحة  أرضية 
هذا التيار أن يذهب بها إلى املؤتمر 

القادم.

باسم  الرسمي  الناطق  الوزير  استغل 
مع  كبير  لقاء  ضمن  تــواجــده  الحكومة 
»تلومونني  قائال:  ليخاطبهم  الصحفيني، 
ذكر  في  والغلط  اللغوية،  األخطاء  على 
ذكر  في  دائما  تخطئون  وأنتم  األسماء، 
على  كثيرا  الحاضرون  فصفق  اسمي«.. 
الوزير عبيابة، بعد أن أخبرهم ألول مرة 
كما  »الحسن«  وليس  »حسن«  اسمه  أن 

جرت العادة بمناداته.

الوزير  لجنازة  املشيعني  بعض  وقــع 
في  السنوسي،  السابق  املغربي  والسفير 
تحديد  عن  عجزوا  عندما  كبيرة،  حيرة 
اسم »املتوفى«، وظلوا يتهامسون: من هو 
والصحيح  املنية؟  وافته  الذي  السنوسي 
بمقبرة  جثمانه  وري  ــذي  ال الــراحــل  أن 
املاضي،  الجمعة  يوم  بالرباط  الشهداء 
الدين  بدر  السابق  والسفير  الوزير  هو 
السنوسي، وال عالقة لألمر بأي »سنوسي« 

آخر)..(.

املدرسة  عن  ــام  األي هــذه  الحديث  كثر 
يجري  وما  العمومية،  للصحة  الوطنية 
في مكاتب بعض مسؤوليها من خروقات 
واالستبداد  االنفرادية،  القرارات  واتخاذ 
بالرأي، ومضايقة كل من ال يسايرهم في 
مخططاتهم التي قد تؤدي بهذه املؤسسة 

إلى الهاوية.
بزيارة  الجديد  الصحة  وزير  فكر  فهل 
هذه املؤسسة لالطالع على أسباب إعفاء 
اآلخر  البعض  وتفكير  أساتذتها،  بعض 

في املغادرة؟

الشيوخ  عــن  فعل  ردة  ــة  أي تصدر  لــم 
يشجعون  كانوا  الذين  املغاربة  السلفيني 
قوات  إعالن  بعد  في سوريا،  القتال  على 
املغاربة  األسد عزمها على محاكمة  بشار 
ــوق أراضــيــهــا، بتهمة  الــذيــن حــاربــوا ف
قد  الــســوري  الجيش  ــان  وك ــاب«،  ــ »اإلره
بعض  على  ميدانيا  السيطرة  استعاد 
في  مغاربة  التي تضم معتقلني  املخيمات 
الساحر،  سوريا، وقد ينقلب السحر على 
السعودية  أن  األمريكيون  أعلن  بعدما 

ستتكلف بإعادة بناء سوريا)..(.

شكيب  سيحتفظ  ــة،  ــي ــان ــث ال ــلــمــرة  ل
للمغرب  كسفير  بمنصبه  بــنــمــوســى 
للجنة  رئاسته  إلــى  إضافة  فرنسا،  في 
قــد احتفظ  ــان  الــتــنــمــوي، وكـ الــنــمــوذج 
رئيسا  عــني  عندما  السفير،  بمنصب 
إلى  واالجتماعي  االقتصادي  للمجلس 
حني تغييره بنزار البركة، وكان بنموسى 
قد ارتكب »غلطة البداية« بتنظيم لقاء مع 
مجموعة محدودة من الصحفيني في بيته، 
املؤسساتي  التواصل  آلية  استعمال  بدل 

التي تسع الجميع)..(.

األصالة  حــزب  مستشار  قصة  ــادت  ع
أن  بعد  جديد،  من  للتداول  واملعاصرة 
 400 سرقة  على  بمعاقبته  زمالؤه  طالب 
واالختباء  املساهمات)..(  مــن  مليون، 
من  أكثر  قضيته  تعقدت  وقد  فرنسا،  في 
رجــال  بعض  لــه  جمع  بعدما  الــســابــق، 
بها  ليعتق  أخــرى  مليونا   150 األعمال 
 400 نفسه، لكن مصيرها كان هو مصير 

مليون السابقة)..(.

اإلبعاد  حول  »األسبوع«  أخبار  تأكيد 
من  الكعبي  ــارات  ــ اإلم لسفير  النهائي 
 ،)2019 دجنبر   5 عــدد  )انظر  املــغــرب 
جاء من اإلمارات، بعد ظهور هذا السفير 
مؤخرا في اإلعالم اإلماراتي بصفة جديدة، 
وربما  وزير..«،  »مدير مكتب شؤون  وهي 
له  بديل  سفير  لتعيني  الترتيبات  تجري 
لدى املغرب، يجاوز األخطاء التي ارتكبت 

في عهده، قبل استدعائه)..(. بنشماس
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هل يفتح الوزير عبيابة ملفات الوزراء السابقين؟ 

اتهام من�شف بلخياط بال�شتيالء على م�ؤ�ش�شة ريا�شية جتني املاليري 
 الرباط. األسبوع

مراس،  ابتسام  االتحادية  البرملانية  دعت 
حسن  والــريــاضــة،  والشبيبة  الثقافة  ــر  وزي
عبيابة، إلى فتح تحقيقات تشمل فترة الوزراء 
الشبيبة  وزارة  تدبير  فــي  سبقوه  ــذيــن  ال
ــذكــورة  ــاضــة، وخــصــت الــبــرملــانــيــة امل ــري وال
بعدة  بلخياط،  منصف  األسبق  الوزير  فترة 

»اتهامات«.
أن  نريد  كذلك،  رياضي  هو  بما  »عالقة 

موضوع  الــوزيــر  السيد  معكم  نفتح 
التي   MDJS لــألــعــاب  املغربية 

اإلداري  مجلسها  رئيس  يعتبر 
والرياضة،  الشباب  وزيــر  هو 
تفويت  تــم   2010 سنة  ففي 
لشركة  لألعاب  املغربية  إدارة 
وقد  سنوات،   10 ملدة  يونانية 
لعشر  العقد  هــذا  تجديد  تــم 

 ،2030 إلــى   2020 من  تمتد  أخــرى  سنوات 
لكن الغريب في األمر، أن الوزير 
السابق منصف بلخياط الذي 
اليونانية  الشركة  استقطب 
في  أســس  قــد   ،2010 سنة 
نفس السنة شركة خاصة به 
للمصاحبة  عقد  من  تستفيد 
للشركة اليونانية بقيمة 341 
مليون سنتيم سنويا، كما أن 
نفس الوزير قام بالسطو على 
مؤسسة محمد السادس 
الرياضيني  لأبطال 
وجــعــلــهــا جــمــعــيــة 
الشخصي  بــاســمــه 
بدل صفته الوزارية، 
 ،2011 سنة  وذلــك 
ــذه  ــد هـ ــي ــف ــســت ــت ل

الجمعية من 1  %  من مداخل املغربية لألعاب 
سنتيم  مليار  عــن  يــزيــد  مــا  أي  والــريــاضــة، 

في  مـــراس  تحدثت  هــكــذا  ســنــويــا«.. 
لقطاعي  الفرعية  امليزانية  مناقشة 
السنة  بــرســم  والــريــاضــة  الــشــبــاب 
أكــدتــه  ــا  م حــســب   ،2020 املــالــيــة 
تحدثت  التي  »األســبــوع«،  مصادر 
التي  النقاشات  بعض  خطورة  عن 
من   9 ــادة  املـ نــقــاش  عليها  غطى 

قانون املالية)..(.
»األســبــوع«  مصادر  وتقول 

الــذي  عــبــيــابــة  الـــوزيـــر  أن 
مكتب  مـــن  ــعــمــل  ال فــضــل 
والرياضة،  الشبيبة  وزارة 
ــة  ــدايـ اســـتـــنـــجـــد فــــي بـ
األعــلــى  باملجلس  عمله 
عليه  وأحــال  للحسابات 

منصف  ملف  بينها  من  يكون  قد  ملفات،  عدة 
بلخياط)..(.

كما دعت البرملانية املذكورة إلى فتح ملف 
املغرب  كلفت  التي  اإلفريقية«  »األلعاب 
حوالي خمسمائة وسبعني مليون درهم 
احتساب  دون  التسيير  ميزانية  من 
خصصت  الــتــي  درهـــم  مليون  مــائــة 
ــم بــعــض املــالعــب  ــي ــرم إلنـــجـــاز وت
املسبح  وكــذا  الرياضية،  والقاعات 
بالدار  الرياضي  باملركب  الكبير 
الكبرى،  والطامة  البيضاء.. 
كانت احتالل املغرب للرتبة 
منتخبا   16 بني  من   14
مسابقات  فــي  مشاركا 
علما  الـــقـــوى..  ــاب  ــع أل
تم  الصفقات  تدبير  أن 

بطريقة تفاوضية)..(.

 الرباط. األسبوع
الفالحة  وزير  أخنوش  عزيز  رفض  بعد 
إلى  الحضور  مـــرارا  الــبــحــري،  والصيد 
األخضر«  »املغرب  مخطط  ملناقشة  البرملان 
قوة  هناك  أن  يبدو  املاليير،  كلف  ــذي  ال
للحضور  الواقع)..(  باألمر  قبوله  فرضت 
مرة  ألول  ملحاسبته  الفالحة،  لجنة  إلــى 
وذلــك  انطالقته،  منذ  املخطط  هــذا  على 
فرق  بها  تقدمت  طلبا   35 مــن  ــد  أزي بعد 
املعارضة واألغلبية، والسيما فريق العدالة 
من  سنوات   8 من  ــد  أزي وبعد  والتنمية، 
لجنة  أمـــام  حــضــوره  بــضــرورة  املطالبة 
»املخطط  على  ملحاسبته  بالبرملان  الفالحة 
األخضر« للفالحة، وبعد رفضه املطلق لهذا 

االستدعاء.
مصدر جد مطلع بمجلس النواب، كشف 
الفالحة  لجنة  برمجة  عــن  ـــ»األســبــوع«  ل
ملحاسبة  خاصة  لجلسة  املالكي  بمجلس 
األربعاء  يــوم  املخطط  هــذا  على  أخنوش 
أن  ينتظر  جلسة  في  الجاري،  دجنبر   18
الــصــراعــات  بسبب  جـــدا،  ساخنة  تــكــون 
األحــرار  حزب  زعيم  حاليا  يعيشها  التي 
الذين  والتنمية  العدالة  حزب  برملانيي  مع 
الحضور  بضرورة  مرة  من  أكثر  طالبوه 
لــلــبــرملــان مــن أجـــل املــحــاســبــة عــلــى هــذا 
املخطط الذي رصدت له عشرات املاليير من 
الدراهم، لكنه ظل يرفض ذلك، بل ظل هذا 
املوضوع محط صراعات حادة بني صقور 

»البيجيدي« ووزير الفالحة.
العدالة والتنمية  وكان عدد من برملانيي 
للعثماني، بسبب عدم  قد اشتكوا أخنوش 
 35 فاقت  التي  املتكررة  لدعواتهم  امتثاله 
قد  بوانو  القيادي عبد هلل  كان  كما  دعوة، 
برنامج  عــرض  رفضه  على  بقوة  هاجمه 
البرملانيني،  ملحاسبة  األخضر«  »املخطط 
بعدما كشف أخنوش خالل أطوار املناظرة 
هذا  كــون  عن  بمكناس  للفالحة  الوطنية 
املعرض هو الفضاء املناسب إلجراء تقييم 
»املخطط األخضر«، وهو ما رفضه برملانيو 
»املصباح« الذين طالبوه باحترام مؤسسة 
البرملان ودورها الرقابي في حق الحكومة.

مراسعبيابة 
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●  الداخلة. األسبوع 
ضد  ينجا  الــخــطــاط  انــتــفــض 
النجاح،  بمحاربي  أسماهم  من 
االستقالل  لحزب  لقاء  في  ودعــا 
الــذهــب  وادي  ــة  ــداخــل ال بــجــهــة 
لرفع  الصفوف  رص  إلى  أوســرد، 
الحزب  أن  موضحا  التحديات، 
واقــع  تــدهــور  اســتــمــرار  يسجل 
تأهيل  وعدم  البحري  الصيد  قرى 
بنيتها التحتية ومرافقها، ويرصد 
تعثر تنفيذ برنامج السكن املوجه 
للبحارة من طرف وكالة الجنوب، 
ويسجل الحزب بكل أسف عزوف 
جماعة الداخلة عن التعاون البناء 
مع مجلس جهة الداخلة للنهوض 

للمدينة،  الحضري  باملجال 
األخير  اضطالع  ويثمن 

حي  كورنيش  بإنجاز 
عدم  ويــرصــد  القسم، 

الداخلة  جماعة  قيام 
بشبكة  بربطه 

اإلنــــــــــــارة 
 ، لعمومية ا
كما يرصد 
ــزب  ــحـ الـ
بــإقــلــيــم 

الشروع  بإيجابية،  الذهب  وادي 
في إجراءات إنجاز مشروع امليناء 
الداخلة  مدينة  شمال  األطلسي 
املهيكلة  ــع  املــشــاري أهـــم  كــأحــد 
التنموي  النموذج  تضمنها  التي 
لألقاليم الجنوبية والذي سيحدث 
نقلة نوعية القتصاد اإلقليم وفتح 
بموانئ  ربطه  فــي  جــديــدة  آفــاق 

العالم، حسب الخطاط.
أن  أيضا  قال  االستقالل  حزب 
القروية  واملراكز  الداخلة  مدينة 
من  تعاني  مــازالــت  لها،  التابعة 
انتشار عشوائي للحرف ومحالت 
البيع داخل األحياء، باإلضافة إلى 
تــواجــد حــوالــي عــشــرات مخازن 
األسماك وتداخل األحياء السكنية 
مع املنشآت الصناعية في بعض 
ــرصــد اســتــمــرار  أحــيــائــهــا، وي
إشكالية الباعة املتجولني وغياب 
تنظيم  تضمن  تشاركية  مقاربة 
هذا املجال وتأهيله داخل أسواق 
وذلك  ونموذجية،  قارة 
تـــجـــاوزا لــلــمــقــاربــة 
حاليا  املــعــتــمــدة 
هذا  معالجة  فــي 

اإلشكال.
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املتحدث  نائب  حــق،  فرحان  نفى   ❐
يوم  املتحدة،  لألمم  العام  األمــني  باسم 
حول  الــرائــج  الخبر  املــاضــي،  الثالثاء 
لألمني  جديد  شخصي  مبعوث  تعيني 
العام لألمم املتحدة إلى الصحراء، مؤكدا 
أساس  وال  »مغلوطة  االدعــاءات  هذه  أن 
لها من الصحة«، وقال أن »عملية اختيار 
جارية،  الصحراء  إلى  شخصي  مبعوث 
له  مبعوث  تعيني  العام  األمــني  ويعتزم 

اكتمالها«. بمجرد 

لناشري  املغربية  الفيدرالية  تتقدم   ❐
الجنوبية،  لألقاليم  الجهوي  الفرع  الصحف 
الــزاز  ــي  ــوال ال للزميلني  التهاني  بخالص 
الصحافة  بنادي  العضوين  لفويرس،  ومحمد 
مسابقة  ــال  خ تألقهما  على  بــالــصــحــراء، 
لفويرس  محمد  تمكن  وقد  الوطنية،  الصحافة 
صنف  للصحافة  الكبرى  بالجائزة  الظفر  من 
الزاز  الوالي  فاز  فيما  الحسانية،  الصحافة 
في صنف  للصحافة  الكبرى  الوطنية  بالجائزة 

اإللكترونية. الصحافة 

صحراويةكواليس

رئي�س جهة الداخلة يهاجم 
جماعة الداخلة 

الكراوي يدعو اإىل �سناعة م�ستقبل جديد لإفريقيا 

الفيدرالية العاملية لل�سباب الدميقراطي تكذب ال�سبيبات 
احلزبية املغربية.. فمن ن�سدق؟

 عبد اهلل جداد. العيون 
املنظمات  نــصــدق،  مــن 
الشبابية الحزبية املغربية 
العاملية  الــفــيــدرالــيــة  أم 
لــلــشــبــاب الــديــمــقــراطــي 
كذبت  الــتــي  )الويفدي( 
ــه  ــشــرت ــح ن ــريـ ــصـ فــــي تـ
ــا عــلــى  ــهـ ــابـ ــى حـــسـ ــلـ عـ
ــاءات  »الــفــايــســبــوك«، ادعـ
مغربية  شبابية  تنظيمات 
ــت  ــاركـ ــا شـ ــ ــه ــ ــت أن ــ ــال ــ ق
ــر الــعــشــريــن  ــم ــؤت فـــي امل
وصـنـعـت  لـ»الـويـفـدي«، 
خالل  وهمية  انــتــصــارات 
))أكد  ــذي  الـ الــلــقــاء  هــذا 
الشعب  لكفاح  دعمه  على 
الـــصـــحـــراوي مـــن أجــل 

الحرية واالستقالل((؟
التصريح  ــص  ن وهـــذا 
الفيدرالية  نشرته  ــذي  ال
بالعربية  صفحتها  على 
والتي  »الفايسبوك«،  على 
العربية  املجموعة  تمثل 
ادعــت  التي  املنظمة،  فــي 
أنها  املغربية  التنظيمات 
املزعومة  عودتها  دعمت 
مؤتمر  فــي  ومــشــاركــتــهــا 

اتــحــاد  ))يهم  املنظمة: 
ــاب الــديــمــقــراطــي  ــب ــش ال
ال  أنــه  يوضح  أن  العاملي 
لــه حول  يـــروج  ملــا  صحة 
في  مغربي  وفــد  مشاركة 
التحاد  العشرين  املؤتمر 
ــاب الــديــمــقــراطــي  ــب ــش ال
العاملي )ويفدي( الذي عقد 
السادس  إلــى  الثاني  من 
ــر الـــجـــاري  ــهـ ــشـ مــــن الـ
قــبــرص..  فــي  )ديسمبر( 

منظمة  مــن  ــرادا  أفـ أن  إذ 
الــشــبــيــبــة االســتــقــاللــيــة، 
االشــتــراكــيــة،  والشبيبة 
لطلبة  ــام  ــع ال ــاد  ــحـ واالتـ
املشاركة  حاولوا  املغرب، 
ممثلي  أن  إال  املؤتمر،  في 
املــنــظــمــات األعـــضـــاء في 
جامع،  وبشكل  الويفدي، 
وذلك  مشاركتهم،  رفضوا 
ممثلة  غير  منظماتهم  ألن 
في  ونشير  الويفدي..  في 

إعادة  أن  إلى  الصدد  هذا 
تم  منظمة  أي  عــضــويــة 
عبر  إال  تتم  ال  تجميدها، 

التنظيمية((. األطر 
التنظيمات  أن  ــذكــر  ي
لحزب  التابعة  املغربية 
ــاد  ــ ــح ــ االســـتـــقـــالل واالت
االشـــتـــراكـــي ومــنــظــمــات 
املغرب  أن  قــالــت  ــرى،  أخـ
كــــان مـــشـــاركـــا وأزعــــج 

البوليساريو.

●  الداخلة. األسبوع  
قال إدريس الكراوي، رئيس جمعية الدراسات 
الجامعة  ورئيس  التنمية  أجــل  من  واألبــحــاث 
املفتوحة للداخلة، خالل امللتقى الدولي للداخلة 
للداخلة مؤخرا،  املفتوحة  الجامعة  نظمته  الذي 
في  إفريقيا  في  التفكير  »إعــادة  موضوع  حول 
مطالبة  إفريقيا  أن  والعشرين«،  الواحد  القرن 
رأسمالها  وتثمني  تقوية  على  تعمل  بأن  اليوم 
البشري واملؤسسي واالجتماعي لرفع التحديات 

إفريقيا  الــجــديــدة..  فإفريقيا  املستقبلية، 
إفريقي جديد  إلى حلم  املستقبل، في حاجة 
ــد، ولــن  إفــريــقــي جــدي مبني عــلــى طــمــوح 
إنتاج  القارة  استطاعت  إذا  إال  هذا  يتأتى 
نخب سياسية وإدارية وعلمية واقتصادية 
والحلم  الطموح  هذا  مستوى  في  وثقافية 

الجديد«، ودعا إلى »إيجاد حلول ملختلف 
املتعلقة  تلك  سيما  ال  القضايا، 

وإنتاج  والتعليم  بالتشغيل 
نموذج  إرســاء  عبر  الثروة، 
اقـــتـــصـــادي جــديــد يــالئــم 
ــتــحــديــات  الـــرهـــانـــات وال

الجديدة«.
أن  الكراوي على  وشدد 
النخب في إفريقيا مطالبة 
بإعادة النظر في النموذج 

مع  اإلفريقية،  األقطار  في  للديمقراطية  املالئم 
إيالء اهتمام أكبر ملعالجة التحديات االجتماعية، 
الحماية  أو  الصحة  أو  التربية  صعيد  على  إن 
االجتماعية أو البطالة وغيرها، وأضاف أنه »في 
ظل نظام عاملي جديد يعرف بزوغ وتطور مخاطر 
واألزمـــات،  الــحــروب  من  جديدا  وجيال  جديدة 
تحديات  مواجهة  في  اإلفريقية  القارة  أضحت 
)السياسية  املــســتــويــات  جميع  على  جــســام 
يقودها  والثقافية(،  واالجتماعية  واالقتصادية 

فاعلون جدد وحركات منظمة«.
مثقال،  محمد  أكـــد  جــهــتــه،  ومـــن 
السفير واملدير العام للوكالة املغربية 
للتعاون الدولي، أن »تحقيق مستقبل 
مــســتــدام لــلــقــارة اإلفــريــقــيــة، رهــني 
بتنمية الشباب اإلفريقي«، مشددا على 
»ضرورة التركيز على محورية التربية 

والتكوين وجعلها ركيزة أساسية من 
الفئة  لهذه  ناجح  تحول  أجــل 
في  ليدعو  الديموغرافية«، 
رؤيــة  »تبني  ــى  إل األخــيــر 
املــدى،  بعيدة  مستقبلية 
وتحقيق انسجام وتكامل 
في السياسات العمومية، 
مـــع تــطــويــر تــحــالــفــات 
ناجعة بني الفاعلني على 

أرض الواقع«. 

●  العيون. األسبوع  
البوليساريو  جبهة  تجاهلت 
ــي بعض  ــات املــنــشــورة ف ــام ــه االت
أكدت  التي  املوريتانية،  الصحف 
أن عناصر من مقاتلي البوليساريو 
قاموا مؤخرا بعملية مطاردة ملنقبني 
واحتجزوا  الذهب،  عن  موريتانيني 
تابعة  الــدفــع  رباعية  ســيــارة   16
يبحثون  كانوا  موريتانيني  ملنقبني 
عن الذهب في املناطق الصحراوية 
الخاضعة للجبهة، وفرضوا غرامات 

من أجل اإلفراج عنها.
فإن  املوريتاني،  املصدر  وحسب 
السبت  يومي  جــرت  العملية  هــذه 
املنقبني  بمالحقة  املاضيني،  واألحد 
ميجك،  منطقة  فــي  املوريتانيني 
املوريتانية،  الحدود  عن  بعيد  غير 
إحدى  تعرض  إلى  املطاردات  وأدت 
سير  لحادث  املوريتانية  السيارات 
املنقبني  مــن  اثــنــني  بحياة  أودى 
ــث، في  ــال املــوريــتــانــيــني وجـــرح ث

منطقة اكليبات الفول على بعد 180 
كيلومترا من مدينة ازويرات.

إلى  القتيلني  جثمانا  ــل  ووصـ
ازويرات  بمدينة  االستطباب  مركز 
ولد  عمرو  أطول  وهم:  املوريتانية 

أحمد ولد الحاج وثابر ولد مولود، 
الخي  ولد  محمد  املنقب  وصل  كما 
الــــذي تــعــرض لـــجـــروح وصــفــت 

باملتوسطة.
وقال مراسل »صحراء ميديا« في 

ازويرات، شمالي موريتانيا،  مدينة 
تسلمتهما  الضحيتني  جثماني  أن 
السلطات املوريتانية، ويوجدان في 

املستشفى الجهوي بازويرات.
وتنتشر حمى التنقيب عن الذهب 
ثالث  من  أكثر  منذ  موريتانيا  في 
قد  املنقبني  بعض  ــان  وك ســنــوات، 
مناطق  عــن  بحثا  الــحــدود  عــبــروا 
للسلطات  سبق  كما  بالذهب،  غنية 
مجموعة  اعتقلت  أن  الــجــزائــريــة 
كبيرة من املنقبني املوريتانيني، ولم 
األنباء  لتلك  تأكيد  أو  نفي  يصدر 
تندوف  فــى  الجبهة  مــصــادر  مــن 

بالجزائر.
الصحافة  مــن  مــصــادر  وحــســب 
تحتجز  فالبوليساريو  املوريتانية، 
حاليا 16 سيارة رباعية الدفع تابعة 
وتشترط  املوريتانيني،  للمنقبني 
مبالغ  دفــع  إليهم،  إعادتها  مقابل 
 3 يتجاوز  ال  أجل  فى  كبيرة  مالية 

أشهر.

ميلي�سيات البولي�ساريو تقتل موريتانيني منقبني عن الذهب  

زيارة �سرية لوفد 
ع�سكري �سيني

 اإىل »املينور�سو« 
●  العيون. األسبوع  

كبار  يضم  صيني  عسكري  وفــد  قــام 
العيون  ملدينة  خاطفة  بزيارة  الضباط 
 20 ما بني  الفترة  تامة، خالل  في سرية 
سلسلة  عقد  بغية  املنصرم،  نونبر  و22 
لقاءات مع قيادات بعثة »املينورسو« في 

الصحراء.
الثالثاء  يــوم  الرسمي  املوقع  وأعلن 
العسكري  ــد  ــوف ال ــارة  ــ زي عــن  األخــيــر، 
الصيني، حيث عقد عدة لقاءات مع رئيس 
وقائد  ستيوارت،  كولن  األممية  البعثة 
قوات البعثة الباكستاني ضياء الرحمان، 
امللفات  حــول  الجانبان  تباحث  حيث 
مستجدات  وآخر  البعثة  بعمل  املرتبطة 
الوضع على ضوء قرار مجلس األمن رقم 

.2494
لبعثة  ــد  ــوف ال ــذا  هـ زيــــارة  وتــعــكــس 
املتزايد  الصيني  االهتمام  »املينورسو«، 
لإلحاطة  وسعيها  الــصــحــراء،  بقضية 
شامل  تصور  لتكوين  تطوراته  بمختلف 
حول والية البعثة ودورها الهام في حفظ 

أمن واستقرار املنطقة.

اأن�سار البولي�ساريو يوؤكدون 
م�ساركتهم يف مناف�سات 

ريا�سية بالعيون

●  العيون. األسبوع  
لألمم  إفريقيا  كأس  قرعة  سحب  إجــراء  أثار 
لكرة القدم داخل القاعة )طوطال املغرب 2020(، 
العيون،  بمدينة  الجاري  دجنبر   7 السبت  يوم 
انتفضت  الــتــي  البوليساريو  جبهة  حفيظة 
ورفضت احتضان العيون ملراسيم سحب القرعة 
بقصر املؤتمرات، والتي ستدور منافساتها بني 
في  تشارك  حيث   ،2020 فبراير  و7  يناير   28
املسابقة 8 منتخبات إفريقية، وقد سبق أن زارت 
وافقت  التي  اإلفريقي  االتحاد  من  لجن  املدينة 
التظاهرة  لهذه  العيون  مدينة  احتضان  على 
عرض  الحاضرون  وتتبع  اإلفريقية،  الكروية 
العيون  مدينة  به  تزخر  ما  يوثق  قصير  شريط 
قادرة على تنظيم مثل هاته  بنيات رياضية  من 

التظاهرات الرياضية.
جدير بالذكر، أن الفائز بهذه الكأس واملنتخب 
لكرة  العالم  لكأس  سيتأهلون  والثالث،  الثاني 
القدم املنظمة في دولة ليتوانيا في شتنبر القادم.
مشاركة  هو  البوليساريو،  حنق  أثــار  ومــا 
الجبهة،  عن  املدافعني  أكبر  من  تعتبر  بلدان 
وأنغوال  إفريقيا  جنوب  من  بكل  األمر  ويتعلق 

واملوزمبيق.

الخطاط

الكراوي



غاز  سيكون  إسبانية،  بتقنية 
»املنزل األخضر« في املغرب شيئا 
ــي الــخــمــس الــســنــوات  ــدا ف ــؤك م
القادمة، وتحديدا قبل قمة »الكوب 
25« التي يرى األوروبيون أنها من 
قدرة  وألن  القادم،  الوضع  نتائج 
وتطوير  بهيكلة  سترتفع  مدريد 
سيكون  الــخــضــراء«،  ــنـــازل  »املـ
الرباط ضرورة  قادة  واضحا لدى 
نحو  الجزائري  األنبوب  استمرار 
إلى  الغاز  هذا  وتحويل  إسبانيا، 
غاز »أخضر«، سيبني بعدا جديدا 
ــي  ــ ــة االتــحــاد األوروب ــي شــراك ف

واملغرب.
وحسب مصدر »األسبوع« الذي 
حضر الجلسة املخصصة لالتحاد 
األوروبي ملناقشة الغاز »األخضر« 
اململكة  ــإن  ف الــكــبــيــرة،  للمنازل 
األخضر«،  »االقتصاد  في  شريك 
االلــتــزام  عــلــى  مــتــأخــرة  لكنها 
استهالك  في  املنزلية  باملعايير 

الغاز للسنوات الخمس القادمة.
الغاز  لتوزيع  تقييم شامل  وفي 
تجد  ال  الــدولــة  ــزال  ت ال  املنزلي، 
التجربة،  هــذه  إلنــجــاح  الفرصة 
ولذلك، البد من تشجيعات، حسب 
مساعدات  من  تبدأ  اللجنة،  رأي 

مالية لتحقيق هذا الهدف.

ــحــكــومــة  ــس ال ــيـ ــل رئـ ــيـ أقـ
الــحــالــي مــن منصب  املــغــربــي 
ليتسلمها  الخارجية  وزارة 
الدبلوماسية  قوة  بفعل  مزوار، 
ثورة  خاضت  التي  الخليجية 
ــل اإلســــالم  ــائ ــص ــى كـــل ف ــل ع
جماعة  ــادة  ــي ــق ب الــســيــاســي 
وأقيل  املسلمني«،  ــوان  ــ »اإلخ
انطالقا  العثماني  الدين  سعد 
يحتل  أن  قــبــل  ــكــويــت  ال مــن 
عبد  عن  بديال  الحكومة  رئاسة 

اإلله بن كيران.
صفحة  الخليجيون  ويطوي 
العدالة  حــزب  مــع  خالفاتهم 
والتنمية املغربي، وهو ما ظهر، 
من  »األسبوع«،  مصادر  حسب 
جدا«  ــة  وودي »خاصة  عالقات 
في  الــراغــب  الــربــاح  عزيز  بني 
العثماني،  الدين  سعد  خالفة 
الذي  الدولي،  املحاماة  ومكتب 
والخبر  الرياض  في  فــروع  له 
ل.  »د.  واإلمــارات  السعوديتني 
أ. بيبر«، املكلف حاليا بـ»تجديد 
عبر  للكهرباء«  الخاص  اإلنتاج 
تحيني القانون 13 لعام 2009.
مكتب  عـــالقـــات  وســمــحــت 
»بــيــبــر« والـــربـــاح، فــي إعــادة 
تموقع اسم هذا الوزير، في ظل 
التحالف  إلــى  ترمي  ترتيبات 
واملعاصرة،  األصالة  حزب  مع 
التجمع  على  الــطــريــق  لقطع 

الوطني لألحرار.
على  ــاح  ــرب ال عــزيــز  ويعمل 
انطالقا  استثمارية  دبلوماسية 
ــي يــرأس  ــت مــن الــقــنــيــطــرة ال
نسب  والذي  البلدي،  مجلسها 
ــورة  ــث »ال يسميه  ــا  م لــحــزبــه 
ينسبها حزب  التي  الصناعية« 
األحرار إلى الوزير الوصي عن 

القطاع، حفيظ العلمي.
على  دولــيــة  مكاتب  وعملت 
ــق بني  ــال ــع ــف ال ــل تــصــفــيــة امل
والخليجيني  الحكومة  رئيس 
ينتمون  وزراء  وبني  جهة،  من 
قريب  وقــت  إلــى  اعتبر  لحزب 

املسلمني«،  »اإلخــوان  من  فرعا 
الحكومة  رئاسة  حاليا  ويقود 
املــغــربــيــة، وحـــســـب مــصــدر 
دبلوماسية  فــإن  ــوع«،  »األســب
والقطاعية  الوزارية  املصالح 
الشامل،  التطبيع  هذا  من  جزء 
عالقات  تجميد  معه  تقرر  الذي 
ــة والــتــنــمــيــة  ــدالـ ــعـ حــــزب الـ
الجزائري  نظيره  مع  املغربي 
هذه  فيما خرجت  واملوريتاني، 
الحزب  مع  الخليجية  العالقات 
حالة  مــن  املــغــرب  فــي  الحاكم 
حكومة  طبعت  التي  التوجس 

بن كيران.
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التحقيقات يف الغابون ت�سقط اتهامات 
حول املغرب يف ملف بري�س األيهانغا

القناص

 14 الجزائر  تسلمت  بوتفليقة،  عهدة  في 
رادارا من فرنسا، وجرى نشرها جزئيا على 
قايد  إدارة  لكن  الجزائرية،  ـ  املالية  الحدود 
بعض  جعلت  الالحقة  الشهور  في  صالح 
لحجب  تستخدم  ــرادارات  ــ ال هــذه  ــدات  وح

عناصر »املينورسو« من الجوالن.
أن  »األســبــوع«،  جريدة  مصدر  وأوضــح 
واسع  بشكل  استخدمت  الــرادار  هذا  قدرة 
في رسم دالالت حركة شاحنة مجهولة اعتقل 
خطف  عملية  عن  الحديث  ليؤكد  صاحبها، 

أجانب من املخيمات.
األمــم  رفــضــت  الــتــي  للتفاصيل  وتبعا 
املتحدة التحقق منها، فإن الصورة الرادارية 
سجلها املصدر الجزائري، وبتقنية فرنسية.
على  تحديد شخص  الــرادار  لهذا  ويمكن 
متحركة  سيارة  وأي  كيلومترات،   10 بعد 
20 كيلومترا، وهو ما يرفع من  عن مسافة 
شمال  في  األوراق  خلط  على  الجزائر  قدرة 
داميا  يزال  ال  القوس  هذا  وأن  موريتانيا، 
خصوصا  أزواد،  منطقة  في  فرنسا  لجنود 
النار  إطــالق  منظومة  وضمن  للمدفعية، 

كـ»رادار تكتيكي« في شمال الساحل.

تشارك 7 دول أوروبية، تتقدمها شركاتها 
العمالقة: »إيرباص« و»طاليس« و»سافران« 
و»متو«  لفرنسا،  املنتمية  فاغييه«  و»راتيي 
البريطانية،  رولـــس«  و»روس  األملــانــيــة 
»أ. تي. بي« من إسبانيا، في صنع  وأخيرا 
طائرة ناقلة لـ 50 طنا من املحروقات بأربع 
بحمولة  لتنطلق  طنا   35 وشحن  محركات، 
يصفها  مــواصــفــات  فــي  طنا   141 قــدرهــا 
 .400 »أ.  الــطــائــرة،  بالشاحنة  الجميع 
مصادر  حسب  املفاجئ،  لكن  أطلس«،  إم. 
»األسبوع«، أن صناعة جزء من قطعها كان 
لم  »فيتو« إسباني  موجها للمغرب، غير أن 

يسمح بأي تصنيع على أرض اململكة.
ــد قــرارهــا املـــذكـــور، بــأن  ــدري وعــلــلــت م
املواصفات التقنية للطائرة، حساسة، وهي 
على  مرات   4 بـ  في بعض جوانبها  تتفوق 
طــائــرة »ســي 160 تــراســال« و»ســي 130 
تدعم  قد  الصناعة  هذه  وأن  هيركيلوس«، 
املدنية  صناعته  نقل  في  الرباط  العاصمة 
في الطيران إلى »صناعة حربية«، بدعم من 
»سافران« التي تعد أحد أعمدة تصنيع هذه 

الناقلة الجوية.
فإن  للجريدة،  املصرح  للمصدر  وتبعا 
»الفيتو« اإلسباني فاجأ شركة »أ. تي. بي« 
حكومي  جهاز  من  توضيحا  طلبت  التي 

فضل أن يلتزم بقرار الجيش اإلسباني.

اجلزائر تنقل الرادار 
»موران« من حدود مايل 

اإىل خميمات تندوف

فيتو« اإ�سباين على ت�سنيع 
اأي جزء من »اأ. 400. اإم. 

اأطل�س« يف املغرب

برادار فرنسي حجبت عناصر 
»المينورسو« من الجوالن

مكتب املحاماة الدويل »د. ل. اأ. بيرب« مع عزيز الرباح

ــوان  ــدي ــق ل ــســاب ركـــز املـــديـــر ال
في  املغرب  على  الغابوني  الرئيس 
التحقيقات  مــن  الثانية  الجلسة 
التي تجري معه، لكن النيابة العامة 
من  شخصية  مــحــاولــة  ــاوزت  ــج ت
تقديرها،  حسب  أليهانغا،  بريس 

إلقحام اسم اململكة املغربية.
الذي  الغابون،  رئيس  ويحاول 
ــدن عــوض  ــن اخـــتـــار الــعــاصــمــة ل

الرباط، أن يكون بعيدا عن أي تأثير 
على ملف أليهانغا.

السابق  ــر  املــدي ــرة  أسـ وقــدمــت 
فيها  أوراق  تسليم  بانغو،  لديوان 
صادرة  ووثائق  مغربي  بنك  اسم 
التحقيق  سلطات  لكن  اململكة،  عن 
مــحــددة  قضية  مــبــاشــرة  ــحــاول  ت
بدون تناسل معطيات أخرى، يقول 

مصدر »األسبوع«.

غاز »املنزل 
الأخ�سر« يف املغرب

5 7كواليس األخبار

املديرة اجلديدة ل�سندوق النقد الدويل ت�ساأل عن الديون امل�سترتة للمغرب

طريان الأعمال يف بوركينا فا�سو 
يفتح خط طريان الدار البي�ساء

مصالحة بين الخليج والعدالة والتنمية

بانغو غالي

ــه، خــاطــبــت،  ــوح ال مــثــيــل لـ فــي وضــ
كريستالينا جورجييفا، البنكية األولى في 
العاصمة  في  أفارقة،  قادة  تسعة  العالم، 
دكار، بشأن حجم الديون املستترة لدولهم، 
ملؤسسات  الجديدة  املسؤولة  وباشرت 
حول  »تحقيقات  الدولي،  النقد  صندوق 
املناورة  بفعل  للدول،  املستترة  الديون 
املسطرية  التقنيات  وبعض  والجدولة 
لــالقــتــراض  الحقيقي  الــحــجــم  ــاء  إلخــف

الداخلي والخارجي لبعض الدول«.
ــوع«، فــإن  ــ ــب ــ وحــســب مــصــادر »األس
الحقيقية  ــام  األرق قياس  توليا  خبيرين 

 17 من  تقريرا  وأصــدرا  اململكة،  لديون 
املغرب  عالقة  في  أثر  له  صفحة، سيكون 
بــاالقــتــراض مــن املــؤســســات واألســـواق 

الدولية.
استراتيجية  الجديدة  املديرة  وتباشر 
تمنع املهادنة مع موضوع الديون في دول 
يتجاوز دينها الداخلي والخارجي سقف 
الخام،  الداخلي  الناتج  من  املائة  في   60
الغارقة  الــدول  خانة  في  املغرب  ويدخل 
دين  حول  يدور  مؤشره  فيما  الدين،  في 
الجديد  الطاقم  رفضه  ما  وهو  الخزينة، 

لجورجييفا.

محمادو  والبوركينابي  تومي  ميشال  األعمال،  رجال  قرر 
بونغوكو، فتح خط طيران األعمال إلى الدار البيضاء لتحسني 
املجموعة  في  املستشارين  بعض  معارضة  رغــم  أرباحهما، 

االقتصادية لغرب إفريقيا )سيداو(.
املغرب  في  الضرائب  ارتفاع  أن  »األســبــوع«،  مصدر  وأكــد 
يحول دون ازدهار طيران األعمال، لكن العمل على منع االزدواج 
يؤكده  ما  وهــو  لها،  مناسب  خفض  على  يساعد  الضريبي 
بالضرورة  ينفذ  وال  يوقع  املغرب  »أن  يرى  قانوني  مستشار 
تنظيمية  بتشريعات  إال  االتفاقيات  في  العامة  البنود  كل 
يراها هي املرجع بالنسبة له«، خصوصا في التعامل مثال مع 
تحرير السماء باتجاه إفريقيا، وسيطلب كل من ميشال تومي 
األيام  في  اململكة  من  عاجلة  توضيحات  بونغوكو،  ومحمادو 

القادمة.

جورجييفا

الرباح



الترتيبات العسكرية بعيدا عن عيون »المينورسو« بدعوى 
الخوف على خطف عناصرها من المخيمات

 معلومات خطيرة عن الحرب السابقة 
بين المغرب والبوليساريو 

من املخيف أن يتكرر وصف »السي. 
تحت  السرية  وثيقتها  في  إي«  آي. 
بي«)1(  ســي.   /5 جــي   /48« الــرقــم 
ــد املــغــاربــي غير  املــغــرب بــأنــه »األسـ
ضم  الثاني  الحسن  ليقرر  الطويل«، 
الصحراء في سنة 1975، فيكون بلده 

األطول على الشاطئ األطلسي.
االستخبارية  ــزة  األجــه ــزال  تـ وال 
ونــازفــة  جــديــدة  حــرب  ــرى صعوبة  ت
قبل ضم  املــغــرب  الــصــحــراء، ألن  فــي 
لــديــه أقـــوى نظام  ــصــحــراء، كـــان  ال
ألف   170( إفريقيا  فــي  لــاتــصــاالت 
باخرة  و13  راديـــو(  ومليون  هاتف 
و143 طائرة، في جيش مغربي قوامه 
في   1600 منها  عــنــصــر،  ألـــف   49
البحرية، و3100 في الجو منهم 130 
عنصر   6000 إلــى  باإلضافة  طــيــارا، 
دركي  و3500  املساعدة،  القوات  من 

و2500 شرطي.
آالف   5 16 سنة مع  الحرب  ودامت 
من  أقل  أي  البوليساريو،  من  مقاتل 

وحوالي  املغربية  املساعدة  الــقــوات 
املسلحة،  الــقــوات  مــن  املــائــة  فــي   10
ظل  فــي  فالحرب  ــوال،  ــ األح كــل  ــي  وف
كل  نظر  في  الدفاعي،  الجدار  وجــود 
الخبراء، ستكون مختلفة، وكل حروب 
امليليشيات في منطقة الشرق األوسط 
خصوصا  »دمــويــة«،  إفريقيا  وشمال 
وال  سنوات،  عشر  نزفت  الجزائر  وأن 
إلى  املنطقة  انزالق  في  غضاضة  تجد 
حرب في ظل املعادالت املعلقة التي لن 
الغرب  إن  بل  الساح،  سوى  يكسرها 
الجزائر  بني  دموية  حربا  يستبعد  ال 
الــربــاط حصرها  واملــغــرب، وحــاولــت 
الصحراء،  مع  الجزائرية  الحدود  في 
حــدودا  املــوروثــة  بالحدود  العترافها 
االتحاد  إلى  انضمامها  بفعل  رسمية 
بتوسيع  يسمح  ال  بــمــا  ــي،  ــق ــري اإلف
الثانية«،  الرمال  »حــرب  إلــى  الحرب 
صالح  قايد  وقيادة  البوليساريو  لكن 
ترى الفرصة سانحة إلضعاف فرنسا، 
وهي دولة جوار في مالي، وكما ذهبت 
الــجــزائــر،  حكم  مــن  فرنسا  عصابة 
األركـــان  رئــيــس  مــن  مباشر  بتعبير 
الجزائري، فإن إضعاف حليفها األول، 

أي املغرب، سيكون على خارطة صعبة 
وتشمل  إفريقيا،  شمال  تضم  نازفة 
ليبيا والصحراء وباقي دول الساحل.

ــطــت االمــتــيــاز  ــي أع ــت ــســا ال ــرن وف
السابقة  حربها  في  الرباط  للعاصمة 
مشاركة  خـــال  ــن  م ــصــحــراء،  ال ــي  ف
تخسر  موريتانيا،  جبهة  على  جيشها 
مع املغرب هذا االمتياز بسبب تواجد 
توسعت  وكلما  مــالــي،  فــي  جنودها 
إقليمية،  الكارثة  ستكون  الحرب  رقعة 
حرب  إلى  رويــدا  رويــدا  تتحول  وهي 
بمشاركة  الــجــهــاديــني،  على  عاملية 
إسبانية،  بريطانية،  إستونية،  قوات 

برتغالية وأملانية.
ألزواد  القومية  املطالب  واختلطت 
باإلرهاب، ويجب أن يدفع املغرب كثيرا 
البوليساريو  التحول مع  إلنجاز نفس 
غافها  على  تحافظ  كيف  تعرف  التي 
وسيكون  الــجــزائــر،  مــع  وخلفيتها 
املغربي  الجيش  مشاركة  هو  البديل، 
إلى جانب باقي الجيوش، وخصوصا 
غرب  شــمــال  فــي  الفرنسي  الجيش 
مالي  في  قواعده  من  انطاقا  إفريقيا، 
مفتوحة  منطقة  جيبوتي،  إلى  وصوال 

وواحدة، تكون فيها الحرب الجزائرية ـ 
املغربية ممكنة، وحسب تقرير »السي. 
الجزائر،  ـ  بـ»املغرب  املعنون  إي«  آي. 
فإن  الحافة«)2(،  من  قريبا  العيش 
جيوسياسيا،  يتنافسان  الــجــاريــن 
القانونية  الطبيعة  عــن  تحول  وأي 
جزء  إلــى  سيحوله  الصحراء،  لنزاع 
من منظومة ال يمكن أن تحسم لصالح 
الجزائر بالنسبة للمغاربة، أو لصالح 
املغاربة بالنسبة لجيرانهم الشرقيني.

بالحرب  مؤمنني  الطرفان  يزال  وال 
الحسن  وقـــاد  »الـــرمـــال«،  حــرب  منذ 
الــثــانــي حــربــا مــع الــجــزائــر وأخــرى 
طويلة في الصحراء، وحاليا، ال ترغب 
العاصمة الرباط في االنزالق إلى حرب 
للسيطرة  حربا  تستبعد  وال  إقليمية، 
الحسن  فعل  كما  الــجــدار  شــرق  على 
 ،1979 في  الذهب  وادي  مع  الثاني 
رئاسة  عن  تختلف  التي  الجزائر  لكن 
الصحراء،  لتقسيم  الداعم  بوتفليقة، 
متمثل  آخــر  خيار  أمــام  نفسها  تجد 
في حرب مباشرة وشاملة ضد الجدار 

الدفاعي.
تأزيم  في  الصحراء  حرب  وساعدت 

املواجهة  وإدارة  الثنائية،  العاقات 
املغرب  ألن  عنيفة،  ستكون  القادمة 
يريد الوصول إلى الحدود مع الجزائر، 
وهو الذي توقعه األمريكيون في سنة 
النار، كادت  1987، وقبل وقف إطاق 

أن تندلع »الحرب املباشرة«.
تقدم  أي  فإن  القاعدة،  هذه  وحسب 
يعني  الجدار،  شرق  املغربي  للجيش 
طي  رغم  الجزائر،  مع  مباشرة  حربا 
مع  ــة  ــوروث امل الــحــدود  بــاقــي  صفحة 
االستعمار بني املغرب وجاره الشرقي.

املتحدة  األمـــم  ــرات  ــدي ــق ت وتــحــت 
الحرب  ــإن  ف كيمون،  ــان  ب عــهــدة  فــي 
تقدم  ألن  مــتــوقــع«،  »شـــيء  الشاملة 
القوات املغربية خارج الجدار ال يتعلق 
بل  الصراع،  من  السياسي  بالجانب 
بتعهدات  العسكري، ويتصل  بالجانب 

سابقة ال يمكن القفز عليها.
الخارطة  تغيير  أحد  يستطيع  ولن 
الحالية لوقف إطاق النار من جانبي 
االتفاقية،  ضامني  والجزائر،  اململكة 
من  الــنــار  إطـــاق  ــف  وق تعليق  فيما 
جــانــب الــبــولــيــســاريــو، لــعــدم وجــود 
استفتاء، فهذا أمر مهم بالنسبة لجبهة 

عبد الحميد العوني إعداد:

نقل إبراهيم غالي، وهو يعمل تحاليله الطبية األخيرة يف مستشفى عين النعجة العسكري بالجزائر، كل املهام إلى القيادة العسكرية 
للبوليساريو يف شخص عبد اهلل الحبيب ولد بالل، وهو يطالب مؤتمر املنظمة بتفويضه قرار الحرب، بما يشبه الرد ىلع لقاء العيون الذي جمع 

األحزاب املغربية، وطالب فيه رئيس الحكومة، كقائد حزبي، بتدخل القوات املسلحة امللكية شرق الجدار والوصول إلى الحدود الدولية مع 
الجزائر.

وال يرد إبراهيم غالي ىلع منسق جبهته مع البعثة األممية »املينورسو«، ويرد ولد بالل ىلع االستفسارات التي يراها.
وحسب مصدر أممي لـ»األسبوع«، فإن »املسألة متعلقة حاليا بإدارة طارئة لولد بالل ال نعرف إلى أين تأخذ املنطقة، وأن تحذير الجزائر لعناصر 
املينورسو بعمليات اختطاف، هو إبعاد لألمم املتحدة من أجل صناعة وضع هجومي يف املنطقة«، بما يزيد من مؤشرات الحرب التي قال عنها 

قايد صالح بأنها »ممر إجباري« قبل أن يكررها إبراهيم غالي، ثم وزير دفاعه ولد بالل.
وبعد فشل فرنسا يف إطالق حلفائها من سجون الجزائر، ورفع خسائرها يف مالي وإقفال األجواء الجزائرية أمام مقاتالتها، تدخلت أمريكا برفع 

السرية عن قاذفات وصواريخ »طاو« و»إيتاس« وقنابل »م. ك 82 -1«، وأيضا قنبلة »84-4« و200 قنبلة »أي. بي«. ورفعت البوليساريو من جودة 
ترسانتها بعد الغموض الذي أحدثه الجزائريون بدعوى تهديدات الخطف ضد األجانب، وهو ما يجعل املخيمات وشرق الجدار ثكنات عسكرية 

مدججة، تنبئ عن تكتيكات قتالية تهيء لساعة الصفر يف صيف 2020، وال تجد األمم املتحدة فرصة لنقاش هذه التطورات إال يف الربع األخير 
من السنة القادمة، وسيسهل هذا الوضع من انفجار املنطقة، وتداول وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو يف الرباط اسما من بالده، خليفة 

لهورست كوهلر، ملنع الحرب.
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الجزائر  لــدى  وليس  البوليساريو، 
النية في استخدام القوة لهذا الهدف.

في  حقيقية  ــة  ــ أزم ــوع  ــ وق ــد  ــع وب
حرب  انــدالع  فإن  الدبلوماسي،  الحل 
الصحراء لن يكون تحت سقف أو بأفق 
محدد، لذلك، فتطور املعركة إلى حرب 

إقليمية، مسألة محسومة.
 26 بعد  الــصــحــراء،  فــي  حــربــا  إن 
من  جزء  أصبحت  املواجهة،  من  سنة 
ووضوح  الستفحال  القريب،  املستقبل 
أحد  وال  املغربي،  ـ  الجزائري  العداء 
وصفة  تجريب  محاولة  حاليا  يمكن 
ــك، ال وجــود  ــذل الــحــل الــســيــاســي، ل
لشخصية دولية تريد منصب املبعوث 
املتحدة،  لألمم  العام  لألمني  الخاص 
»موت  بخصوص  عامة  القناعة  ألن 
أنفاسه  عــد  بعد  الــســيــاســي«،  الــحــل 

األخيرة مع هورست كوهلر.
ــل يــتــحــدث فــي األمــم  ــك الـــيـــوم، ال
العودة  إال  تحلها  ال  أزمة  عن  املتحدة 
ينتظر   ،2020 ماي  وفي  الحرب،  إلى 
املصدر،  الصفر، حسب  الجميع ساعة 
لذلك  التطور،  هذا  يخشى  ال  واملغرب 
الــســادس  محمد  املــلــك  يستقبل  ــم  ل
الوزير األمريكي بومبيو، لطلبه مرافقة 

نتنياهو.
ــس اســتــبــاق  ــري ــي ــوت ــاول غ ــحــ ــ وي
لهورست  خليفة  بتعيني  املــواجــهــة، 
والبوليساريو  الجزائر  لكن  كوهلر، 
عناصر  على  االختطاف  خطر  ادعتا 
عسكري  وضع  لتمرير  »املينورسو«، 

جديد بدون شهود.
إطــاق  وقــف  كسر  بعد  يكون  ولــن 
ــا لــعــقــد آخـــر،  ــق ــود أف ــوجـ الـــنـــار املـ
يتجزأ  ال  جــزء  املــتــواصــلــة  فــالــحــرب 
املؤسسة  في  الغد  استراتيجية  من 
»حزب  نموذج  على  ليس  العسكرية، 
وقت  في  املــغــرب،  وكشف  فقط،  هلل« 
البوليساريو  بني  عاقات  عن  سابق، 
لكن  الجانبان،  رفضها  الحزب،  وهذا 
نظامية  شبه  حرب  من  قائم  التخوف 

لحرب العصابات.
تقول »السي. آي. إي«: »إن الرسميني 
الجزائريني يحاولون دائما تقزيم قوة 
البوليساريو امليدانية، ألنهم  يعتقدون 
بحل  إال  الصحراء  لقضية  حل  ال  أن 
امليدانية  التقديرات  لكن  سياسي«، 
األمم  فشل  بعد  مغاير،  بشكل  تسير 
املتحدة في الوصول إلى حل، وسيكون 
الحالة،  هــذه  فــي  العسكري  الخيار 
بل  الصحراويني،  على  ليس  كارثيا، 

على كل املغاربيني.
التقرير،  حسب  الــجــزائــر،  وسعت 
 ،1991 سنة  النار  إطاق  وقف  وقبل 

إلى أمور منها:
بنصف  البوليساريو  تكون  أن   )1
وناورت   ،1984 في  العسكرية  قوتها 
الجزائر بقواتها الخاصة في الصحراء 
غالي،  إبراهيم  تنظيم  تسليح  عوض 
ألن املهم، في هذه الحالة، لم يكن أكثر 
للتنظيم  العسكرية  الساعة  وضع  من 
تحت رقابة الجيش الجزائري، وسبب 
 800 قتل  في  الكافي،  التسليح  عــدم 
قبل  البوليساريو  جبهة  فــي  مسلح 

وقف إطاق النار.
مارسها  التي  الحافة  قيادة  إن   )2
ــري طــيــلــة حــرب  ــزائـ ــجـ ــش الـ ــجــي ال
الصحراء، كادت أن تحول الحرب إلى 
فإن  لذلك،  مرة،   63 في  إقليمية  حرب 
فشل الحل السياسي اليوم يعني حربا 
مباشرة بني البلدين الجارين، وقد شن 
بعضهما  تراب  داخل  غــارات  البلدان 
بعد حرب  1963، عبر اشتباكات على 
الجانبني  وبني  الوسط،  وفي  الحدود، 
في 1976، وأيضا في حرب الصحراء.
في  الهجومي  االحتياط  ارتفاع   )3
جيشي البلدين، بما يجعل خيار الحرب 
»كارثيا«، والجيشان يفكران في الثمن 
املعقول لحرب جديدة بينهما في معزل 
عن الصحراء أو عبر أراضي الصحراء 
خطوط  اختصار  املغرب  وحاول  فقط، 
عن  بعيدا  الــصــحــراء،  فــي  املــواجــهــة 
إليمانه  »الــرمــال«،  حرب  قتال  خطوط 
اإلفــريــقــي،  لــاتــحــاد  انضمامه  عبر 
حدودا  الجزائر  مع  املوروثة  بالحدود 
يركز  ما  وهو  معها،  ونهائية  رسمية 
أن  يمكن  التي  الصحراء،  على  الحرب 
الجدار  حــول  للجيشني  مقبرة  تكون 

الدفاعي.
تدفع  الــكــارثــة،  هــذه  انتظار  ــي  وف
املشكل،  هذا  تعقيد  إلى  دولية  أطراف 
االنزالق  املغربي  الجيش  يرفض  فيما 

والجيش  الــحــافــة  إدارة  ومــواصــلــة 
رفع  لكنه  التكتيك،  بنفس  الجزائري 
من جهوزيته الهجومية تماما كما لدى 

القوات املسلحة امللكية.
العاصفة،  يسبق  دائما  الهدوء  إن 
من  السياسي  الحل  لتجميد  واملناورة 
الواقع  لألمر  واالنتصار  األطــراف  كل 
ــة حـــرب تــرتــكــز على  ــداي ــن ب يــزيــد م

الغارات الجوية، في أي لحظة.
تسخني  من  مزيد  هو  يجري،  فما 
التقرير  بتعبير  العسكرية،  العضات 
السري، وقد خرج من ترتيبات املناورة 
للحرب،  الهجومية  االستعدادات  إلى 
لم  للمغرب  القوة  قاعدة  أن  املهم  ألن 
شرقه  وفي  الدفاعي،  الجدار  في  تعد 
وإن  ــري،  ــجــزائ ال للجيش  بالنسبة 
كولومب  من  انطاقا  مناورة  بهامش 

بشار وإلى تندوف.
أخــيــرا على خط  روســيــا  ودخــلــت 
للجزائر،  القتالية  الــجــهــوزيــة  ــع  رف
العهد  في  موسكو  شــرط  تجاوز  مع 
البوليساريو  تسليم  عدم  السوفياتي 
البنتاغون  وزاد  القتالية،  أسـلحتها 
بـ 70 في املائة املقدرات التكنولوجية 
نظر  في  يفيد  بما  املغربي،  للجيش 
عن  املتحدة  الــواليــات  خــروج  بوتني، 
أكــده  مــا  وهــو  املشكل،  فــي  حيادها 
األمــن،  في مجلس  الــروســي  املــنــدوب 
قرارات  على  التصويت  عن  باالمتناع 
وعلى  الصحراء،  بخصوص  املجلس 
التي  املــســتــقــبــل  اســتــراتــيــجــيــة  كــل 
تحويل  عبر  كوهلر   هورست  قادها 
رؤية  إلى  املحادثات  عبر  املفاوضات 

للحل.
وفي هذا التقدير، يذهب البعد العام 
ألن  العسكرية«،  »االستعدادات  نحو 
الحل السياسي لقضية الصحراء ازداد 
وقيادة  بوتفليقة،  خروج  بعد  تعقيدا 
التي  االنتقالية  للمرحلة  العسكريني 
تمر منها الجزائر بقيادة قايد صالح، 
بوتفليقة  مــن  كــل  استقالة  فــجــاءت 
دم  قطرة  إسقاط  »عدم  مذهب  صاحب 
الــصــحــراء«، وهورست  فــي  جــزائــري 

كوهلر، محفزتان ملرحلة جديدة.
أمريكا  لدعم  الجزائريون  ويسعى 
التي  فرنسا  مقابل  في  لرئاسياتهم، 
قــيــادة الجيش  تــرغــب فــي مــواصــلــة 
امتياز  مواصلة  هو  الثمن  لكن  للبلد، 
صدم  ما  وهو  الصحراء،  في  املغرب 
ـ  األمريكي  الحوار  فتجمد  البنتاغون، 

الجزائري بخصوص هذا امللف.
امللحق  فإن  املعلومات،  آلخر  وتبعا 
ــي واشــنــطــن،  الــعــســكــري الــجــديــد ف
صالح،  قايد  الــجــنــرال  عينه  والـــذي 
»بــاتــريــوت«  ببيع  األمريكيني  فــاجــأ 
التوازن  نظرية  تسمح  فيما  لباده، 
بني الشريكني ببيع تكنولوجيا متقدمة 
للقوات املسلحة امللكية، وسكت الجميع 
عن تطوير الوضع القائم في الصحراء 
قصد منع الحرب، عبر رفع الثمن الذي 
حال  في  البوليساريو  جبهة  تدفعه 
الجزائر،  لكن  الساح،  لحمل  عودتها 
متواصلة  الــضــغــوط  أن  تــرى  الــتــي 
بينها  املفاوضات  رفضت  الحل،  لعدم 
مفاوضة  املغرب  ورفض  املغرب،  وبني 
املــحــادثــات  وانــتــهــت  البوليساريو، 
اإلقليمية في جولتي جنيف األخيرتني، 
الشخصي  املبعوث  قدم  إثرهما  وعلى 

لقضية الصحراء، استقالته.
الوحيد  الــخــيــار  ــحــرب  ال ــادت  ــ وع
أحد  يعرقل  أو  يحد  ولن  املائدة،  على 
أمام  للمغرب،  األمريكي  الجوي  الدعم 
قايد صالح  إدارة  يد فرنسا من  نفض 
الذي سجن أبرز حلفائها املحليني في 

املخابرات العسكرية واملدنية.
ــري،  ــجــزائ وأكـــد قــائــد الــجــيــش ال
خال  من  عليه،  الضغط  محاولة  أن 
القدرة  أمريكا  برفع  الصحراء،  قضية 
وفرنسا  املغربية،  للقوات  الهجومية 
ــي شمال  ف االســتــخــبــاريــة  ــهــا  ــدرات ق
موريتانيا وفي الداخلة، لن يؤثر على 

خيار املواجهة.
 400 وعمر هذا الخيار ما يزيد عن 
أمريكي،  مصدر  حسب  اآلن،  من  يوم 
األخيرة  بــاده  مساعدة  إن  قال  الــذي 

زادت من رفع:
عن  للمغرب  الهجومية  القدرة   )1

طريق الجو بـ 73 في املائة. 
2( القدرة الصاروخية ألول مرة في 

تاريخ اململكة. 
263 في املائة  3( قدرة املدرعات بـ 
املدرع  الجزائري  الهجوم  إضعاف  مع 

موحية  أرقام  وهي  املائة،  في   163 بـ 
لـ»صعوبة مهاجمة الجدار الدفاعي أو 

تغيير الخارطة الحالية«.
نحو  التقدم  البوليساريو  وتحاول 
التي  وهــي  القتالية،  جاهزيتها  رفــع 
وقف  فــي  ــوم  ي أول  بــدايــة  عــن  زادت 
ــة عن  ــائ ــي امل ـــ 70 ف ــار ب ــن ــاق ال إطـ
فعالة  تكون  وقد  الجارية،  الترتيبات 

في حرب العصابات.
صفوف  في  كبيرة  القتال  إرادة  إن 
الجبهة  ووراء  البوليساريو،  جبهة 
»خيار انتحاري«، وتأتي الصعوبة من 
مسألة واحدة: مستوى التسليح الذي 

ستسمح به الجزائر للجبهة.
الــجــزائــري  الجيش  أن  ومــعــروف 
عبر  مباشرة  بطريقة  املعركة  يدير 
منظمة  تحقق  ولــم  التسليح،  مؤشر 
إال  قتالية  فـــوارق  أي  البوليساريو 
مخازن  من  القادمة  الساح  بشحنات 
على  الثاني  الحسن  وراهــن  القذافي، 
رغبة  ضد  الراحل  الليبي  القائد  لقاء 
األسلحة  تــدفــق  لــوقــف  األمــريــكــيــني، 
لعناصر البوليساريو، وبالتالي، هناك 

ماحظات شديدة األهمية:
في  صعوبة  واجــه  املــغــرب  أن   )1
إدارة معركة امليادين املفتوحة بساح 
ــجــدار  ســوفــيــاتــي مــتــطــور، فــبــنــى ال

الدفاعي بتكلفة مالية عالية.
2( أن القوات املسلحة امللكية تقاتل 
أمريكية،  بتقنية  الجو  في  املــرة  هذه 
وليس بتقنية فرنسية، وبفارق ميداني 

معتبر.
يشتمل  الــدفــاعــي  ــجــدار  ال أن   )3

على  واسعة  أمريكية  قدرة  على  حاليا 
مستوى التسليح، وال يمكن القول بأن 
الرؤية الدفاعية الجديدة قد يديرها أو 
يتمكن منها خبراء فرنسيون، فباريس 

خرجت من حرب الصحراء.
وبــاريــس  واشــنــطــن  اتــفــاق  أن   )4
منظومة  بتقويض  يسمح  لن  والرباط 
شاملة  حرب  أي  في  الدفاعي  الجدار 
مع  بــديــل  ــود  ــوجـ بـ إال  بــاملــنــطــقــة، 
في  ترغب  ال  صحراوية  ذاتية  سلطة 
نقل  ألن  األمنية،  املسؤولية  تسليمها 
ال  شرطة صحراوية  إلى  البوليساريو 
يمثل انعكاسا مباشرا التفاق سياسي 
جولتي  ــي  ف كــمــا  مــرغــوب،  إقليمي 
مردودية،  بــدون  انتهى  لكنه  جنيف، 
ففشلت املفاوضات الثنائية واإلقليمية 
حول الصحراء بمزيد من االنزالق نحو 

الخيار العسكري.

 لم يكن عزل »ليبيا القذافي« بعد 
لقاء وجدة مساعدا على عدم استمرار 

حرب الصحراء، وحاليا تصدير ليبيا 
لإلرهاب والسالح يزيد قتامة الوضع 

القتالي في شمال إفريقيا 

حاليا، وضع ليبيا الحالي أخطر من 
»ليبيا القذافي«، وبعزلهما، زاد الوضع 
القتالي مرارة في حرب الصحراء، من 
الدليمي  قيادة  عزل  ــى،  األول جهتني: 
وقف  في  ذلك  وسبب  املغربي  للجيش 
مقاتلي  عدد  أوصل  الذي  النار  إطاق 
البوليساريو إلى 3 آالف عنصر، ومن 
مساعدا  الــوضــع  صــار  ثانية،  جهة 

ـ  الجزائرية  »الحدود  قضية  لتجميد 
إي«:  آي.  »السي.  وتعلق  املغربية«، 
بني  املهمة  النقطة  هي  الصحراء  إن 
الجارين، لكن وضع 3 آالف مقاتل مقابل 
منطقيا،  خيارا  ليس  مقاتل  ألف   100
و1984   1976 فــي  فالجزائر  لــذلــك، 
في  التأثير  ألجل  قواتها  عبر  تدخلت 
القتال  في  الجيشان  ويرغب  املعارك، 
إلى  تحولت  التي  البؤرة  نفس  على 
معركة  وقيادة  الدفاعي،  الجدار  شرق 
ــحــدودة فــي هـــذه املــنــطــقــة، جعلت  م
الحسن الثاني يلعب وحده كل اللعبة، 
كما يقول تقرير السفارة األمريكية في 

العاصمة الرباط.
ومن الطبيعي، حسب واشنطن:

الدفاعي  الجدار  بناء  يحرر  أن   )1
بعد  املفاوضات،  في  الثاني  الحسن 
من  الــواســع  الجزء  إدارة  من  تمكنه 

الصحراء.
الدفاعي  الجدار  شرق  بقاء  أن   )2
عدم  على  تأكيد  البوليساريو،  يد  في 
لسنوات  الوضع  هذا  وكبح  هزيمتها، 
انطاق املفاوضات، ومن املهم تحريك 
هذين الثابتني إلعادة إطاق التفاوض، 
اإليجابية  ــشــروط  ال تجميد  فــجــرى 
»املينورسو«  سلطة  وتعزيز  للطرفني، 

ملزيد من الضغط، لكن بدون فائدة.
خيار  الــحــرب  ــى  إل التوجه  وبــقــي 
وخيار  البوليساريو  فــي  ــأس«  ــي »ال
»االمتياز« بالنسبة للمغرب، وضغطت 
الــحــوار  إلــى  الــجــزائــر  ــاط لجر  ــرب ال
الثنائي، والحوار اإلقليمي تحت رعاية 
الجزائر،  عليه  ووافقت  املتحدة،  األمم 
الجيش  إلى جانب  تقدم جيشها  فيما 
حيث  الحرب،  سيناريو  في  املغربي 

رأت »السي. آي. إي« دائما:
1( إمكانية سماح الجزائر لعناصر 
اململكة  أراضي  باختراق  البوليساريو 
الجدار،  خلف  الجزائر  من  مباشرة 
ليست  املــلــكــيــة  املــســلــحــة  والـــقـــوات 
وقد  الصعب،  الخيار  لهذا  مستعدة 
أظهر صعوبة مماثلة مع موريتانيا في 

أزمة »الكركرات«.
الدخول  جزائرية  لفيالق  يمكن   )2
في  البوليساريو  ملساعدة  جوي  بدعم 

الثغرات املتعددة على طول الجدار.
ــون مــن  ــ ــري ــ ــزائ ــجــ ــ ــوف ال ــخـ ــتـ ويـ
ــدالع حــرب  ــ الــســيــنــاريــوهــني فـــي انـ

جزائرية ـ مغربية شاملة.

 »السي. آي. إي« تؤكد على 
سيناريوهات الحرب 
الجزائرية ـ المغربية

األمريكية،  املتحدة  الواليات  أكدت 
بدأت  املغربية  ـ  الجزائرية  الحرب  أن 
ــصــادي، بــإغــاق  ــت مــن الــحــصــار االق
الحدود، وتتواصل بعدم وجود تعاون 
بما  والــغــاز،  املحروقات  صعيد  على 
الحياة  معايير  تراجع  على  يساعد 
لدى الشعبني الجزائري واملغربي على 
عام  املغرب  في  حدث  كما  ســواء،  حد 
1984 والجزائر عام 1986، والحصار 
االقتصادي في عاقات البلدين حاصر 
وانتقالهم  والراديكاليني«  »اإلرهــاب 
ــل الــحــصــار  ــق ــت عــلــى الـــحـــدود، وان
ــى حصار  إلـ واألمـــنـــي  االقــتــصــادي 
والخطورة،  - جيوسياسي،  اقتصادي 
بني  الــجــزائــريــني  يخير  ــغــرب  امل أن 
خسارة حرب البوليساريو، أو التوجه 
تتراوح  وحاليا،  شاملة،  حــرب  إلــى 
تصل  ال  ذاتــيــة  إدارة  بــني  الــخــيــارات 
الحرب  أو  الذاتي،  الحكم  معايير  إلى 
في  الجزائر  مــع  واملكثفة  املــحــدودة 
الدفاعي،  الــجــدار  ــول  وح الصحراء 
وجعلت الجزائر شرق الجدار الدفاعي 
منطقتها  قــيــادة  مــن  ــزء  ج املــغــربــي، 
تبلور  وهي  تندوف،  ومن  العسكرية 
القادمة  الــحــرب  وستشمل  قــدرتــهــا، 
وهو  الحدود،  وباقي  الدفاعي  الجدار 

تطور مأساوي يشمل تقديرين:
إلى  الدبلوماسية تصل  املناورة   )1
طويل  استقرار  ــام  أم صفر،  الــدرجــة 
صغير  هامش  مع  الطرفني،  لحلفاء 
استراتيجية  وشراكة  بينهما  يتحول 
أمريكية مع القوتني تفرض توازنهما، 
عسكرية،  مغامرة  في  االنخراط  وعدم 
إذا  البلدين  فشل  مــن  املــزيــد  يــؤكــد 
انتشار  بعد  صندوقهما،  فــي  بقيا 
ــي على  ــي مــال الــجــيــش الــفــرنــســي ف
في  املغرب  وفشل  الجزائرية،  الحدود 
العاصمتان  وتراجعت  موريتانيا، 
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وترى المخابرات األمريكية أن الحرب الجزائرية ـ المغربية ستبدأ بالغارات 
والمناوشات، وليس بالتعامل مع الحدود الطويلة أو حرب الجبهة الواسعة.

إن سيناريو القوة التدمريية القصوى عىل األهداف الشاملة، يشمل يف الجانب اآلخر 
استخدام القنابل الذكية ضد التحصينات رشق الجدار.

يف الجانب الجزائري، هناك ما يسمى »السحق الناري لألهداف االسرتاتيجية«، بما 
يجعل كل الجدار الدفايع هدفا ممتدا مع 117 »نقطة تدمري«  يف اشتعال الحرب 

الثنائية، وإن اختار المغرب الرد عىل كل حالة خرق التفاق  وقف إطالق النار، والوضع 
يتجه نحو حرب مدمرة.

بدخوله إىل االتحاد اإلفريقي، يعرتف المغرب بأن الحدود المغربية ـ الجزائرية 
الموروثة حدودا رسمية، تخترص الحرب رشق الجدار التي ستحسمها فرقة النخبة يف 

القوات المسلحة الملكية بالتعامل المتعدد اآلليات، ويف حال الحائط المدرع المضاد 
عرب الدبابات الروسية، سيكون التعامل عرب »طاو«، لمنع وصول »كورنيت« من 

طرف البوليساريو إىل الدبابات األمريكية يف الجدار.
وتؤكد »اليس. آي. إي« أن الحرب، رغم محاولة اختصارها عىل بؤرة رشق الجدار، فإن 

موريتانيا ستواصل دعمها كي تكون مالذا عاما للعنارص المهاجمة، كما توضح أزمة 
»الكركرات«، ولن تسمح دول الجوار بالمطاردة الساخنة، إال يف حالة الحرب الشاملة 

إلسقاط العاصمة الرباط »معادلة الـ 10 كيلومرتات عن الحدود مقابل االستفتاء« 
التي بنت وقف إطالق النار.

الجزائر تحاول رضب »سيناريو دخول فرقة النخبة 
من القوات المسلحة الملكية إىل رشق الجدار«، 

وتكرس سيناريو حائط مدرع ناري يف مقابل 
الجدار الدفايع، والنتائج ستكون عدائية جدا، 

بتعبري »اليس. آي. إي«

يعول الجيش املغربي 
على قوة النخبة 

»ف 16« املزودة بقنابل ذكية لضرب كل 
التحصينات شرق الجدار 



ليتركا  ليبيا  فــي  والــجــزائــر  الــربــاط 
وواشنطن،  لباريس  الحيوي  مجالهما 
املسألة  أن  اململكة،  مخططو  ويعتقد 
عملياتية  كثيفة  حــرب  ببؤرة  تتعلق 
تــركــز عــلــى الــثــغــرات املـــوجـــودة في 

الجدار الدفاعي.
االتحاد  مــن  املــدعــومــة  الــحــرب   )2
إلى  تتحول  سابق،  وقت  في  اإلفريقي 
البلدين  النار بني  إطالق  لوقف  دعوى 
ال  املغرب  يجعل  ما  وهو  االتحاد،  في 
الجديدة  حربه  فــي  األفــارقــة  يــواجــه 
ضد البوليساريو، بل يحارب الجزائر 
»ليبيا  وال  شرقية  كتلة  فــال  حــصــرا، 
لكن  الالتينية،  أمريكا  وال  القذافي«، 
»عنيفة  ــك،  ذلـ مــع  املتوقعة  الــحــرب 

وحادة«.

 باقي تكتيكات الحرب القادمة
 

ترفض الجزائر أمرين:
1( سياسة الكمائن في باقي الحدود 
وانحصرت حول  املواجهة  اندلعت  إن 
الجزائري  الجيش  وتدخل  الصحراء، 
أربعة  فقتل  مغربية)3(،  قافلة  ضد 
ــادت  وكـ عــنــصــرا،  وأسر31  ــود  جــن
حدود  حــرب  إلــى  تتطور  أن  الحادثة 

شاملة.
ــني  ــي ــال ــك ــرادي ال مـــع  ــب  ــع ــل ال  )2
يريدها  ــرب،  حـ أي  فــي  اإلســالمــيــني 
أو  مناورة  وبدون  عنيفة  الجزائريون 
لذلك،  اإلطـــار،  خــارج  لعب  أو  حلفاء 
ستكون  املتوقعة،  النظامية  فالحرب 

كارثية إلى حد بعيد.
لــهــذيــن األمـــريـــن، حسب  وتــبــعــا 
ــإن ما  اســتــخــبــارات الــبــنــتــاغــون، فـ
الحرب  من  ثانية  نسخة  هي  يجري 
لباقي  وطبقا  ــة،  ــي ــران اإلي الــعــراقــيــة 
آي.  »السي.  تتوقع  السيناريوهات، 
سوء  طريق  عن  الحرب  مواصلة  إي« 
فالحرب  ولذلك،  باللفظ،  التفاهم)4( 

ستكون »قذرة« بني الدولتني.
مما  بكثير  أعــقــد  ــر  األمـ وســيــبــدو 
تــتــوقــعــه كــل املــخــابــرات الــكــونــيــة، 
»الــيــأس«  ــا: منسوب  زوايـ ثــالث  مــن 
البوليساريو،  جبهة  لعناصر  الشديد 
الجيشني  بني  الشديدة«  ــعــداوة  و»ال
املغربي والجزائري، و»الفشل الذريع« 
للحل السياسي، بما يجعل الكل راجع 

لعامل تدمير قوة الطرف اآلخر.
جزء  القذارة  تكون  أن  املرتقب  ومن 
فداحتها  تــزيــد  ــحــرب،  ال مــن  رئيسا 
التفاهم،  لــســوء  املمنهجة  اإلدارة 
والتكنولوجيا املستعملة التي ستكون 
األكثر »تدميرا وحرقا وإبادة«، ولذلك، 
فالقدرة  الواسعة للجيشني واملكتسبة 
للعقود الثالثة األخيرة، ستنسحق في 

السنتني األولتني من الحرب.
عداوة  »حرب  األمريكيني  بلغة  إنها 
عامة« تتأسس على سوء قراءة لنوايا 
سيخوض  ولـــذلـــك،  ــر،  ــ اآلخ ــرف  ــط ال
الجيشان الرهان على الجدار الدفاعي، 
خطوطها  الجزائر  وضعت  وحاليا، 

الحمراء في:
مغربية  عسكرية  مــنــاورة  أي   )1
خلف شمال شرق الجدار الدفاعي، ألن 
في  املغاربة  الجنود  أحذية  يضع  ذلك 

املخيمات.
البوليساريو  مع  تلتقي  قد  أنها   )2
في  ــغــرب  امل منسق ضــد  هــجــوم  ــي  ف
العشر كيلومترات األخيرة قبل الحدود 
التدخل  وسيكون  املغربية،  الجزائرية 
الجنود  تقدم  بعد  مباشرا،  الــجــوي 
»السي.  لكن  الــجــدار،  خلف  املغاربة 
ممكنة  الحالة  هذه  أن  ترى  إي«  آي. 
األخيرة  العشر  الكيلومترات  في  فقط 
ــول الــجــنــود املــغــاربــة إلــى  قــبــل وصـ
الحدود الجزائرية، وقد تحافظ القوات 
20 كيلومترا في  امللكية على  املسلحة 
املغربية  الحدود  شرق  جنوب  أقصى 
ـ الــجــزائــريــة، وتــخــالــف املــخــابــرات 
أن  وتؤكد  التقديرات،  هذه  الروسية 
ما حدده الرئيس الشاذلي بنجديد في 
حرب الصحراء متجاوز اليوم، وأن كل 

شيء قابل للبناء مرة أخرى، ألن »جزء 
وكل  االستفتاء  عن  تخلى  املنطقة  من 

األطراف لم تتخل عن الحرب«.
في  إي«  آي.  »الــســي.  تقرير  يقول 
على  الجيشني  ــدرة  ق إن  التفاصيل: 
شرق  صغيرة  منطقة  فــي  املــنــاورة 
»حالة  يــكــون  لــن  الــدفــاعــي،  ــجــدار  ال
ممكنة«، فعناصر البوليساريو ستتقدم 
الجزائريون  والجنود  االلتحام،  نحو 
في  العناصر  هــذه  لحماية  ســيــردون 
ــي الــــ 10  الــعــودة إلـــى مــواقــعــهــم ف

كيلومترات على الحدود الدولية.
امللكية  املسلحة  للقوات  يمكن  وال 
الــفــكــني بني  أن تــكــون عــلــى هــامــش 
البوليساريو بطاقة هجومية، وحماية 
ــعــودة، وكيف  نــاريــة جــزائــريــة فــي ال
جوا  بـ»النيران«  املتابعة  إدارة  ستتم 
لعناصر  زحــف  أي  ــام  أم وباملدفعية 
والسيطرة  القدرة  وفي  البوليساريو، 
ترى  الــدفــاعــي،  الــجــدار  فتحات  على 
»السي. أي. إي« إدارة الدولتني للحرب، 
كل  وباستخدام  القصوى،  الحدود  في 
الجبهات النارية بشكل مكثف، سيكون 
في  املمكن  الوحيد  القتالي،  البعد 

مستقبل املنطقة.
وقـــد جـــرب الــبــعــض املـــنـــاورة مع 
موريتانيا في أزمة »الكركرات«، وخسر 
يتلقف  أن  قــبــل  نــواكــشــوط  ــغــرب  امل
الحرب  سيناريو  الجزائري  الجيش 
عليه  تكون  ما  بنفس  موريتانيا  عبر 

الحرب الجزائرية عبر شرق الجدار.
 

 الحرب األخيرة في الصحراء أخرجت 
موريتانيا التي عملت عليها القوات 

الفرنسية التي تدخلت لدعم نواكشوط 
ضد البوليساريو 

                                                                                                                              
ضد  السابقة  الــحــرب  وقــائــع  جــرت 
أما  واملوريتاني،  املغربي  الجيشني 

مباشر  بدعم  مركزة  فالحرب  حاليا، 
الجارين  مــن  البوليساريو  لجبهة 
أزمة  في  كما  واملوريتاني،  الجزائري 
الحرب  على  والتركيز  »الــكــركــرات«، 
هو  واملــغــرب  الجزائر  بــني  املباشرة 
في  القادمة  للحرب  الحقيقي  الواقع 

شمال إفريقيا، ومن الثابت:
عناصر  تــؤمــن  موريتانيا  أن   )1
البوليساريو على أراضيها في الحركة 
مــالذا  و»تعطيهم  االشتباكات،  بعد 
املتابعة  أن تنظم  عاما، والرباط يمكن 
عبر  املهاجمة  العناصر  ضد  الساخنة 

موريتانيا«)5(.
القريبة  األجنحة  أن  الالفت،  ومــن 
من املغرب في موريتانيا تسمح بنفس 
العناصر  تعطيه  الــذي  اآلمــن  املــالذ 
السلطة  ــي  ف الــجــزائــر  مــن  الــقــريــبــة 
العسكرية والجيش املوريتاني لصالح 

مهاجمي البوليساريو.
ــانــي  ــث ــن ال ــس ــح وشـــكـــل قـــــرار ال
ضد  الساخنة«  املــطــاردة  »استخدام 
باالتجاهني  جـــداره  على  املهاجمني 
الفتا  تطورا  والجزائري،  املوريتاني 
قلب املعادلة العسكرية لصالح اململكة.
مختلفة،  الرسالة  وصلت  وحاليا، 
دولتي  مــن  ــرات«،  ــرك ــك »ال أزمـــة  بعد 
ستعني  حرب  أي  أن  مفادها  الجوار، 
الطرف  مــن  الساخنة  املتابعة  منع 
البوليساريو،  عناصر  على  املغربي 
فيما جاءت املناورات في تندوف لتؤكد 
على مقابلة جدار ناري للجدار الدفاعي 
املغربي، بما يجعل الحرب أكثر تعقيدا 

وخارج املعايير.
تشارك  أن  قــررت  الــجــزائــر  أن   )2
على  ــرد  ال في  البوليساريو  عناصر 
خرجت  وإن  املكثفة،  الجوية  الغارات 
منظومة  من  املسلحة  القوات  عناصر 
شرق  باقي  إلدارة  الدفاعي  الــجــدار 

الجدار.

املواجهات  في  أحمر  يكون خطا  لن 
لعبة  ألن  الكبيرة،  في  كما  الصغيرة 
مستوى  تــتــجــاوز  املــســطــرة  الــحــرب 
عملني  خالل  من  السابقة،  العدوانية 
األمريكيون،  بهما  قــام  استخباريني 
ــداد  ــع ــهــمــا اســت ــن خــالل وأكــــــدوا مـ
ــغــارات  ال عــلــى  لــالعــتــمــاد  الجيشني 
خط  عــن  بعيدا  باملدفعية،  الــجــويــة 
الطرفني  فاعتماد  لــذلــك،  املــواجــهــة، 
مكاسب  لتحقيق  الــجــو  ســالح  على 
والقوات  مؤكدة،  ورقــة  هي  ميدانية، 
الجزائرية  ونظيرتها  امللكية  املسلحة 
قوتهما  على  معتمدتني  ستكونان 
الــجــويــة الــضــاربــة وعــلــى الــدفــاعــات 
الجوية، فيما محاولة الجزائر التدخل 
الجدار،  في  للدبابات  املدرعة  بقوتها 
لخلق الجدار املدرع البديل، سيواجهه 
وتسلحت  ــاو«،  »ط بصواريخ  املغرب 
ـــ»كــورنــيــت«،  ب قبله  الــبــولــيــســاريــو 
فاملغرب يخشى هجوما مدرعا إلسقاط 
فتحاته  عبر  الدفاعي  الجدار  من  جزء 

أو عبر أجزاء.
السيناريو  لهذا  الرباط  واستعدت 
»طاو«،  صواريخ  استخدام  واقع:  من 
ضد  سوريا  في  نجاعتها  أثبتت  التي 
»حزب هلل«  الدبابات الروسية، وأثبت 
قوة »كورنيت« ضد دبابات »امليركافا« 
اإلسرائيلية، وباقي املدرعات الغربية.

املغرب  على  التوازن  هذا  ويفرض 
إدارة حرب مع البوليساريو من خالل 
الغرض،  لهذا  اختارها  التي  النخبة 
الناحية  من  األمــر  سيكون  وبالتالي، 
املغرب  لعبة  مــع  إيجابيا  القتالية، 
الجزائر،  مع  القتالية«  »البؤرة  تحديد 
ألن »أي حرب جزائريةـ  مغربية ستكون 
عبر  وليس  واملناوشات،  الغارات  عبر 
أو حرب  الطويلة  الحدود  مع  التعامل 
 10 من  انطالقا  الواسعة«)6(  الجبهة 

نقط تكتيكية:
الجزئر  ــي  ف الــجــويــة  ــحــرب  ال  )1
املعتمد  املغربي  السيناريو  تعوض 
الجدار  شــرق  في  النخبة  فرقة  على 
الذي توجد فيه قواعد البوليساريو من 
دون املساس بـ 10 كيلومترات فاصال  

حدوديا مع الجزائر.
على  االعتماد  الجزائر  محاولة   )2
أو هجوم  رد  أي  450 غارة جوية في 

على املغرب.
3( االنتصار السريع جزء من ثالث 
قايد  عليها  أشــرف  عملياتية  خطط 

صالح.
4( أن البلدان يريدان، في أي حرب، 
ولذلك،  كبيرا،  استراتيجيا  انتصارا 
التدميرية  قوتهما  كل  سيستخدمان 
الــقــوات  وعملت  شــديــدة،  بعدوانية 
متقدمة  تمارين  في  الجوية  الجزائرية 
للتعاطي  الروس  عليها  أشرف  للغاية 
مع »جبال األطلس« في الطيران، وأيضا 

في الهجومات التدميرية لألهداف.
استراتيجية  أهداف  للمغرب  أن   )5
على طول خارطته، إذ يعمل على نقطة 
الجنوب  من  تنطلق  عسكري  ارتــكــاز 
ما  وهو  العكس،  وليس  الشمال،  إلى 
حرب  نقيضة  العسكرية  املعادلة  جعل 
الذهاب  يمكن  وال  تماما،  ــال«  ــرم »ال
أبعد بخصوص التدمير االستراتيجي 
حياة  أسلوب  الجيشان  اتخذه  الــذي 

للمستقبل.
فنحن  إي«،  آي.  »السي.  بتعبير   )6
فيه«)7(  »الالمفكر  فــي  تفكير  أمــام 
سيحدث في الحرب الجزائريةـ  املغربية، 
ألنها حرب مفاجئات استراتيجية، وال 
مع  تكتيكي  نصر  سوى  املغرب  يريد 
امللك محمد السادس في شرق الجدار، 
كما ناور الحسن الثاني في ضم إقليم 
حرب  إلى  الوصول  دون  الذهب  وادي 
شاملة، وفي الواقع الحربي الجديد، لن 
البوليساريو  الجزائري  الجيش  يترك 
املغربي  الجيش  يصل  أن  أو  مهزومة، 
نفس  هــي  كما  كيلومترات،   10 إلــى 
الجدار  بني  »الــكــركــرات«  في  املسافة 

والحدود املوريتانية.
كيلومترات،   10 الـــ  حاجز  انتهى 

وستكون  األمريكية،  املخابرات  حسب 
يخطط  كما  وحوله  الجدار  في  الحرب 
املغاربة، ونصرهم االستراتيجي متمثل 
الجزائرية  الحدود  إلى  الوصول  في 

وابتالع شرق الجدار.
الجزائريون  يرى  ثانية،  جهة  ومن 
الجدار  لتدمير  سانحة  الفرصة  أن 
واسعة  أهـــداف  تدمير  مــع  الــدفــاعــي، 
إلسقاط  املغربي،  التراب  في  وعميقة 

الردع املغربي.
في  ــو  ــاري ــن ســي املـــغـــرب  ــدى  ــ ل  )7
ضد  القصف  استراتيجية  استخدام 
الجبهة  تـــزودت  كلما  البوليساريو 
للحد  املسلحة  القوات  يقصف  بسالح 
من تعاون الجبهة مع الجزائر، ولذلك، 
ذكية،  وبقنابل   »16 بـ»ف  التزود  فإن 
هذا  يستهدف  التحصينات،  ــد  وض

السيناريو.
هجماته  املغربي  الجيش  يطور  وقد 
إلى األهداف العسكرية في تندوف، إن 
لم يكن هناك رد جزائري، وقد هدد قايد 
اللعبة  قواعد  تغيير  حال  بالرد  صالح 

الحالية.
ملقاتلي  الــســاخــنــة  املــتــابــعــة   )8
الجزائري،  التراب  داخل  البوليساريو 
في حال املساس بالجنود املغاربة على 

الجدار الدفاعي.
لسنة  القتالي  السيناريو  إحياء   )9
1987 عندما هدد الحسن الثاني بضرب 
»وهران ـ أرزاو«، وهي خطة ال تستثني 
رد  الجزائري، ويكون  العمق  بأي حال 
ثكنات  استهداف  في  الجزائري  الفعل 
بوعرفة وفكيك، وقنبلة مطاري مكناس 
في  أمريكا  سفارة  وتدخلت  وكلميم، 
البلدين ملنع هذا السيناريو التدميري.

مناطق  تــعــزل  شــامــلــة  حـــرب   )10
بالكامل في إطار حرب شاملة.

 األبعاد القصوى في الجنوب 

آي.  »الــســي.  تــرى  الــعــنــوان،  بهذا 
بالجزائر  تتعلق  ال  املسألة  أن  إي« 
الذين  املقاتلني  بــآالف  بل  املغرب،  أو 
إلى  سيدفع بهم الجزائريون واملغاربة 
شك  وال  ستكون  واحــدة  كثيفة  منطقة 

مقبرة.
الكبير  االستراتيجي  االنتصار  إن 
املغربي  الجانبان،  فيه  يرغب  ــذي  ال
تأسيس  في  بعيدا  يذهب  والجزائري، 
تجعل  مسبوقة  غير  تدميرية  قــوة 
الجزائر واملغرب يتفوقان على بعضهما 
مرتني  اآلخر  لتدمير  طاقتهما  بتجاوز 
)200 في املائة(، وال تفاجئ املراقبني 
أي من التحديات امليدانية حول الجدار 
قادرة  تكون  أن  يمكن  والتي  الدفاعي، 
على فتح بؤرة جهنم، إذ سيكون الجدار 
الجزائري  للجيشني  مقبرة  الدفاعي 
نحو  السعي  مواصلة  حال  واملغربي 

حرب شاملة.
وفـــي ظــل هـــذا املــســعــى، نــجــد أن 
ــة فـــي الــتــدمــيــر«  ــع ــواس »الـــقـــدرة ال
عن  تــزيــد  الجيشان  يمتلكها  الــتــي 
لــذلــك، فــإن األبعاد  حــرب الــصــحــراء، 
الحرب  تخولها  التي  االستراتيجية 
إجباريا  مــمــرا  ستجعلها  الــقــادمــة، 
للبوليساريو، وممرا ضروريا للجزائر، 
الوضع  يستعد الستمرار  املغرب  فيما 
تتحول  متقدمة  دفاعية  بقوة  القائم، 
إل  الدخول  تقرر  إن  إلى قوة هجومية 
شرق الجدار، وهو ما طالب به رئيس 
الحكومة املغربي جيش بالده، ولم ترد 
سياسيا،  الخطوة  هذه  على  الجزائر 
الحية  بالذخيرة  مناوراتها  أدارت  بل 
عسكرية  خطوة  كل  ألن  تــنــدوف،  في 
قيادة  من  تستوجب  للجزائر  بالنسبة 
مستعد  واملغرب  الرد،  أسلوب  األركان 
والجاران  الشاملة،  الحرب  لسيناريو 
رصاصة،  دون  االنتصار  ثمار  يريدان 
لكن املعادلة تفرض، لحسم املوقف، أن 
الكبير  االستراتيجي  االنتصار  يكون 
فــي اتــجــاه املــغــرب والــجــزائــر، لذلك، 
من  البــد  استراتيجي  ــرار  ق فالحرب 

املرور عبره للحل.
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محاولة قايد صالح المساس بالردع المغريب ال يخرج القوات المسلحة عن 
الرغبة يف ضم رشق الجدار بنفس المناورة التي قادها الحسن يف وادي الذهب، 

للوصول إىل الحدود الدولية للجزائر، وهكذا تتوحد الرؤية مع الميدان، خصوصا 
وأن المملكة عادت إىل االتحاد اإلفريقي الذي يعترب الحدود الموروثة عن 

االستعمار حدودا رسمية بني بلدانه، لكن إسقاط مطالب الصحراء الرشقية 
لربح »الغربية«، جزء من ورقة تجاوزها الجيش الجزائري أيضا.

أكدت »اليس. آي. إي« أن الحرب لن تكون عىل طول الحدود أو  عىل جبهة 
واسعة، بل لتدمري العمق.

وتؤكد واشنطن أن القوة التدمريية للبلدني، ستكرر  بشكل واسع الحرب 
العراقية - اإليرانية، وستكون، يف نظر األمريكيني، أكرب منها وأفدح بـ 10 

مرات عىل األقل، ألن العداء الذي يحرك الحرب الجزائرية ـ المغربية قوي، لرغبة 
الدولتني يف تحقيق نرص اسرتاتيجي كبري.

آخر تمرينات الحرب المبارشة
 بني المغرب والجزائر 

قايد صالح أرسل ثالثة 
فرق من طياريه للتعامل 

مع »جبال األطلس« 
للوصول إىل 210 أهداف 

دفعة واحدة، عىل طول 
الخارطة المغربية، ألن 

رضب عمق المملكة، جزء 
من اسرتاتيجية الهجوم 

الجزائري.

1( 450 غارة جوية يف أي رد أو هجوم على املغرب. 
2( البلدان سيستخدمان كل قوتهما التدمريية لبحث الجانبني على 

انتصار اسرتاتيجي كبري.
3( آخر التداريب الجوية جرت يف روسيا وركزت على التعاطي مع 
»جبال األطلس« يف الهجمة الواسعة على األهداف االسرتاتيجية.



في أمسية حميمية ورائعة، 
عقدت جمعية العائلة الودادية 

جمعها العام السنوي.
باإلجماع  املصادقة  فبعد 
ــي  ــ ــن األدب ــري ــري ــق ــت ــى ال ــل ع
واملالي، نوه رئيس الجمعية، 
بالتضحيات  رؤوف،  سعيد 
بها  يــقــوم  الــتــي  الجسيمة 
جميع أعضاء املكتب، وبعض 
ــعــاطــفــن  األشــــخــــاص املــت
الشابة،  الجمعية  هــذه  مــع 
املبادرات  من  العديد  وســرد 
بها  قــامــت  الــتــي  اإلنسانية 
باالنتقال  وذلـــك  الجمعية، 
واملدن  القرى  من  العديد  إلى 
لــتــقــديــم بعض  الــصــغــيــرة، 
املساعدات، من لوازم مدرسية 
الهدايا  من  والعديد  وألبسة 

ألبناء تلك املناطق.
الجمع  ــذا  هـ نــهــايــة  بــعــد 
املسير  تكريم  تــم  ــوي،  األخــ
الودادي املحبوب لدى جميع 
محمود  األستاذ  الرياضين، 
العام  الــكــاتــب  الــطــاوجــنــي، 
الرسمي  والــنــاطــق  السابق 

الرياضي  الوداد  نادي  باسم 
الدين  نصر  رئاسة  فترة  في 
والتي  للفريق،  الــدوبــالــي 
اإلشراقات،  من  العديد  عرفت 
الكؤوس  بكأس  الفريق  كفوز 

اإلفريقية.
وفي  الطاوجني  األســتــاذ 

عبر عن شكره  مرتجلة،  كلمة 
هذه  على  للجمعية  وامتنانه 
تؤكد  التي  النبيلة  االلتفاتة 
ــن  ــودادي مــدى تــاحــم كــل ال
ــقــهــم، كــمــا شكر  فــري حـــول 
ساهموا  ــن  ــذي ال املــســيــريــن 
سبيل  في  وأموالهم  بوقتهم 
الذي  الوقت  في  األمــة  وداد 
كانت فيه كل الفرق تعاني من 

الخصاص املادي املهول.
ــذا الــجــمــع،  ــ ــان ه ــ ــا ك ــم ك
مناسبة لتكريم فريق االتحاد 
شخص  فـــي  الـــبـــيـــضـــاوي 
وعميد  املنفلوطي،  الرئيس 
أن  بعد  رحيم،  محمد  الفريق 
تمكن أبناء الحي املحمدي من 
تاريخهم  في  مرة  ألول  الفوز 

بكأس العرش.

ــززت الــبــنــيــات  ــعـ تـ
الوطنية  الــريــاضــيــة 
تتجلى  عاملية،  بتحفة 
ــادة  ــ ــي تــحــديــث وإع ف
املعمورة،  مركز  بناء 
حاليا  ــح  أصــب ــذي  ــ ال
ــن أرقــــــى املـــراكـــز  ــ م
تدشينه  بعد  العاملية، 
ــوم اإلثــنــن األخــيــر  يـ
محمد  امللك  طــرف  من 
السادس والذي تفضل 
على  اســمــه  بـــــإطــاق 
املغربية  املفخرة  هذه 
السادس  محمد  »مركز 

لكرة القدم«.
هذه البنية الرياضية 
الجديدة، والتي سهرت 
الجامعة  إنجازها  على 
لكرة  املغربية  امللكية 
لتنضاف  جاءت  القدم، 

املنشآت  من  العديد  إلى 
أشرفت  التي  الرياضية 
ــرة،  ــي األخ ــذه  هـ عليها 
بوضوح  تــؤكــد  ــتــي  وال
ــر  ــي ــب ــك االهــــتــــمــــام ال
التي  السامية  والعناية 
الــريــاضــة  بــهــا  تحظى 
ــام مـــن طــرف  بــشــكــل عـ
والتي  الجالة،  صاحب 
ممارسة  لتطوير  جاءت 
أعلى  عــلــى  ــدم  ــق ال كـــرة 

ــوى، وتــمــكــن  ــ ــت ــســ ــ م
املائمة  الظروف  جميع 
ــرفــن،  ــن املــحــت ــب ــاع ل
الشباب  فئة  فيهم  بمن 
املتميزين  ــار  ــغ ــص وال
الذين تزخر بهم اململكة.

تم تشييد هذه املعلمة 
على  العاملية  الــكــرويــة 
 30 قرابة  تبلغ  مساحة 
بأحدث  مجهزة  هكتارا، 
املتطورة  التجهيزات 
ملعايير  تستجيب  التي 

»الفيفا« التي صنفته من 
الرياضية  املــراكــز  أهــم 
العاملية، بل إنه يضاهي 
أغلب املراكز في فرنسا، 
ــرا، وأمــريــكــا  ــت ــل ــج وإن

الاتينية.
التحفة  هـــذه  تــتــوفــر 
العديد  عــلــى  ــعــة  ــرائ ال
السكنية  ــامــات  اإلق مــن 
الوطنية  للمنتخبات 
ملختلف الفئات العمرية، 
متنوعة  مــاعــب  وعــلــى 

الطبيعي  الــعــشــب  مــن 
واالصطناعي، كما تضم 
الرياضي  للطب  مركزا 
ــري بــجــمــيــع  ــصــ ــ ــع ــ ال
كطب  االخــتــصــاصــات، 
األسنان والعيون، وطب 
واملفاصل، وطب  العظام 
ــة... بــاإلضــافــة  ــغــدي ــت ال
الترويض  مــراكــز  إلــى 
ــدات الــطــبــيــة  ــ ــوحـ ــ والـ
عــاوة  للمستعجات، 
على العديد من املطاعم، 

ــدوات،  ــنـ ــلـ ــة لـ ــ ــاع ــ وق
واملكاتب اإلدارية.

ــرافـــق  كـــل هــــذه املـ
الحديثة  الــريــاضــيــة 
تحت  ــك  ــذل ك ســتــكــون 
تـــصـــرف املــنــتــخــبــات 
واألجنبية  الوطنية، 
الــراغــبــة فـــي إجـــراء 
التدريبية  معسكراتها 

باملغرب.
مركز محمد السادس 
في  يدخل  القدم  لكرة 
البرنامج  تنفيذ  إطــار 
ــي لــتــحــديــث  ــنـ ــوطـ الـ
لكرة  التحتية  البنيات 
الذي  املغربية،  القدم 
يــنــص عــلــى تــعــزيــز 
إنجاز  ودعم  التكوين، 
األندية  تكوين  مراكز 
تشرف  التي  الوطنية 
مباشر  بــشــكــل  عليها 
التي  القدم  كرة  جامعة 
الدعم  كل  وتقدم  قدمت 
على  ــة  ــديـ األنـ لــجــمــيــع 

مختلف مشاربها.
املــركــز  هـــذا  ويعتبر 
الرائع كذلك حافزا كبيرا 
لتطوير  املمارسن  لكل 
قــدراتــهــم ومــهــاراتــهــم، 
في  اآلن  الكرة  لتصبح 

»الكوايرية«. معسكر 
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مركز محمد السادس لكرة القدم

مركب محمد الخامس: من فضيحة ألخرى...

● أشعر باإلهانة والذل
المدرب رشيد الطاوسي
● نعل الشيطان، وارتاح مع راسك، كاع لفراقي دربتيهم!

● شباب خنيفرة يضيع الفوز بسبب اللمسة األخيرة

األخبار
● اللمسة األخيرة ما عند حتى املنتخب الوطني...

● ال أملك عصا سحرية

العامري، المدرب الجديد لرجاء بني مالل
● بديتي من األول »َتْتشّكى«

ونصف  ماين   10 يتقاضى  العامري  املـــدرب   ●
شهريا ببني مال

جرائد
● هاذ الشي غير ما عندوش عصا سحرية...

إلى  املغربي  املنتخب  يتأهل  أن  املستحيل  من   ●
مونديال قطر

الناخب الوطني خاليلوزيتش
● وعالش جايبينك؟

● حمد هلل لم يتعرض لـ»الحكرة« في املنتخب

الدولي السابق بوصوفة
● باراكا من هاذ املسلسل الرديء..

● »حراك« بأكادير بسبب إقالة املدرب غاموندي

الصباح
● ونعلوا الشيطان، شي غيفارا هذا!

● إحتاران يقصف جامعة كرة القدم
المساء

● إذا أكرمت اللئيم تمردا...
● الاعبون خذلوني

مانولوفيتش، مدرب الوداد
● شكون اللي قال ليك لعبهم؟

● هذه سيارة أمرابط التي اقتناها بمبلغ 260 مليون 
سنتيم

األخبار
● وانتوما مالكم؟

مفخرة ريا�ضية مغربية وحتفة عاملية...

م�سل�سل العبث مل ينته بعد!!

idbihi62@gmail.com
 إعداد: كريم إدبهي
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قالوا ونقــــــــــــول

للتأمل

... تحدثنا خال أكثر من مناسبة 
التي  الباهظة  املالية  التكلفة  عن 
استنزفها مركب محمد الخامس من 
سنتيم(،  مليار   22( إصاحه  أجل 
التي  الفادحة  املــاديــة  والخسائر 
تكبدها قطبا العاصمة االقتصادية، 
كثيرا  عانا  اللذين  والرجاء،  الوداد 
املتكرر  اإلغــاق  بسبب  ولسنوات، 
خزينة  كلف  الـــذي  املــلــعــب،  لــهــذا 
تضاهي  ضخمة  ميزانية  الــدولــة 
أعلى  على  رياضين  مركبن  بناء 

مستوى.
فضائح املسؤولن عن هذا املركب، 
مازالت لم تنته بعد، آخرها انهيار 
سقف املمر املؤدي إلى مستودعات 
مابس الاعبن، وتدفق املياه خال 
الرجاء  نادي  جمعت  التي  املباراة 
الرياضي بالترجي التونسي برسم 
كأس  منافسات  من  األولى  الجولة 

عصبة األبطال اإلفريقية.
هذا االنهيار، الذي كاد أن يتسبب 
لوال  كروية  فاجعة  في  أخــرى  مرة 
األلطاف اإللهية، خلق استياء كبيرا 
الذين  البيضاوين،  جميع  ــدى  ل
مازالوا يتساءلون بشدة عن أسباب 
هذه  عن  املسؤولن  محاسبة  عدم 
الفضائح املتوالية، والذين يعتبرون 
من  البلد،  هذا  في  املحظوظن  من 

أبناء »الفشوش«، يتقاضون أجورا 
دافعي  ــوال  أم من  خيالية  شهرية 
االمتيازات  على  عاوة  الضرائب، 

الكثيرة التي يتمتعون بها.
ــوارث،  ــ ــك ــ ــح وال ــفــضــائ ــذه ال ــ ه
بالنسبة  أصــبــحــت  ولــتــفــاقــمــهــا، 
أن  بعد  عــاديــا،  أمــرا  للبيضاوين 
واألكاذيب  الوعود  كل  من  سئموا 
على  املشرفن  من  يتلقونها  التي 
في  يكتفون  ــذيــن  وال املــركــب  ــذا  ه
عادية  بترميمات  األحــيــان  بعض 
عيون  على  الــرمــاد  ــذر  ل وبئيسة، 

الجماهير.
املسؤولون  سيتحرك  متى  ترى 
»الحقيقيون« لردع هؤالء األشخاص 
الذين مازالوا متمادين في أعمالهم 
وتصرفاتهم التي تسببت في أضرار 
البيضاء، علما  الدار  بليغة لساكنة 
الحقيقية  النوايا  جيدا  نعرف  أننا 
املركب  التاعبات في هذا  لكل هذه 
ــعــديــد من  ــه ال ــحــوم حــول ــذي ي ــ ال
ســمــاســرة اإلســمــنــت والــعــقــار من 
نهائي  بشكل  منه  التخلص  أجــل 
وتحويله إلى عمارات فخمة ومراكز 
أما  املايير؟  عليهم  تــدر  تجارية 
وجمهورهما،  والـــرجـــاء  الــــوداد 

فليذهبوا إلى الجحيم!! 

العائلة الودادية تكرم الأ�ستاذ الطاوجني الكاتب العام 
والناطق الر�سمي ال�سابق با�سم الوداد

ومن ورش آلخر !

إليه  آلــت  عما  النظر  بغض   ...
الرياضي  ــوداد  ــ ال ــادي  نـ نتيجة 
داونز  صان  ماميلودي  نــادي  ضد 
محمد  بمركب  إفريقي  الجنوب 
اتسم  اللقاء  فإن   ،)0-0( الخامس 
جميع  بــن  عالية  رياضية  بـــروح 
على  والدليل  الفريقن،  مكونات 
ذلك، هو الترحاب الكبير الذي لقيه 
الجمهور  من طرف  الخصم  الفريق 
األحمر، قبل انطاق املباراة، والذي 
ترك صدى رائعا لدى الاعبن الذين 
إلى  توجهوا  أن  بعد  التحية،  ردوا 

الجماهير بعد صافرة الحكم.
مدرب صان داونز، بيتسو موسيماني، لم 
يخف في يوم من األيام إعجابه بالجمهور 
فخال  عـــام،  بشكل  وبــاملــغــرب  الــــودادي، 
بلغت  والــتــي  الفريقن،  بــن  مواجهة  كــل 
االستقبال  بحفاوة  يشيد  مــواجــهــات،   9
التي يلقاها فريقه كلما زار املغرب، وحتى 
فيما  جيدة  بعاقات  يتمتعون  الاعبن 

بينهم، حيث يتبادلون األقمصة والتحية في 
كل مناسبة.

إفريقي  الجنوب  الفريق  عن  املسؤولون 
عبر  املغاربة،  لجميع  خاصا  شكرا  وجهوا 
التواصل  مواقع  على  الرسمية  صفحتهم 
للمملكة  امتنانهم  عن  وعبروا  االجتماعي، 

املغربية.
جميع مكونات صان داونــز، من العبن، 

وبطريقة  أرادوا  ومسيرين،  ومدرب، 
برسائل  يبعثوا  أن  مباشرة،  غير 
ملراجعة  بــلــدهــم،  لحكومة  مشفرة 
سياستهم االنتهازية ضد بلد مسالم 
ومتحضر كاملغرب، الذي يفتح أبوابه 

لجميع األفارقة...
الذي  البلد  هــذا  في  السياسيون 
سند  أكبر  املغربية  اململكة  في  وجد 
العنصرية  ــع  م مــعــانــاتــه  إبـــان  ــه  ل
ــارة  زي أول  ــأن  ب علما  واالســتــبــداد، 
نيلسون  التاريخي  لزعيمه  رسمية 
كانت  وطنه،  استقال  بعد  مانديا 
قدومه إلى املغرب ليشكر ملكه وشعبه 
على الدعم الكبير الذي لقيه طوال سنوات...
نتمنى أن تنجح مباراة في كرة ما فشل 
فيه السياسيون لتعود املياه إلى مجاريها 
حكومة  جانب  مــن  خاصة  البلدين،  بــن 
االنفصالين  تساند  مازالت  التي  بريتوريا 
فطنت  التي  الدول  من  العديد  فقدوا  الذين 

إلى أكذوبة اسمها »البوليساريو«.

حينما ت�سلح الريا�سة ما اأف�سدته ال�سيا�سة

هذا الخبر



يتخيل  أن  يمكنه  أحــد  ال 
الحبر  ــوع  ون املحبرة  شكل 
الذي يستعمله كتاب »الخطب 
الــســيــاســيــة« لــرئــيــس حــزب 
لــأحــرار،  الوطني  التجمع 
حيث  الحكومة،  في  ووزارئه 
تتسم الخرجات اإلعالمية في 
النظر  بغض  األحيان،  غالب 
املتفرنسة)..(،  اللكنة  عــن 
بغرابة مضمونها، فما معنى 
الكالم  الصحافة  تعمم  أن 
الغير منطقي لوزير الصناعة 
ــثـــمـــار والـــتـــجـــارة  ــتـ واالسـ
حفيظ  الرقمي،  واالقــتــصــاد 
ــذي قـــال وهــو  ــ الــعــلــمــي، ال
ذهبت  ))لقد  نفسه:  يصدق 
لهم  وقــلــت  اليابانيني  عند 

استيقظوا..((.
العلمي  الــوزيــر  تــصــوروا، 
يــتــحــدث مــؤخــرا بكل  ــان  كـ
ــن بـــوســـكـــورة،  أريـــحـــيـــة مـ
لليابانيني،  الدروس  ويعطي 
الحضور،  تصفيقات  تحت 
حــيــث قـــال إنـــه الــتــقــى أحــد 
املستثمرين، وصاحب مقاولة 
ــالل زيـــارتـــه  ــ ــة، خ ــي ــاع صــن
))على  بأنه  فأخبره  لليابان، 

اليابانيني أن يستيقظوا، ألن 
العالم يتغير..((، وأضاف أن 
متسارع،  تحول  في  العالم 
العالم  أن  ))أتخيل  ــال:  وقـ
يقولون  مما  أكثر  سيتغير 
من  النقل  وسيصبح  لــنــا.. 

خالل طائرة الدرون((.
لحسن الحظ، أن اليابانيني 
لـــم يــفــهــمــوا كـــالم الــوزيــر 
تحول  قد  لكان  وإال  املغربي، 
على  للسخرية  مـــادة  ــى  إلـ
ــع الــعــاملــيــة.. الــوزيــر  ــواق امل
الدروس  أعطى  الذي  العلمي 
ربما  لليابانيني،  الشفوية 
نسي أنه لم يكن سوى واحدا 
من أبطال الدعاية لليابانيني، 
يــشــرح  أن  بـــه  واألحـــــــرى 
كيف  واليابانيني  للمغاربة 
الرئيس  تقديم  على  أشــرف 
»رونو  ملجموعة  العام  املدير 
غصن،  ــوس  ــارل ك نــيــســان«، 
في  ــســادس  ال محمد  للملك 
أكتوبر  شهر  خــالل  الــربــاط، 
مستثمرا  بوصفه  املــاضــي، 
نشاط  توسيع  ينوي  كبيرا 
أياما  املغرب،  في  »صوماكا« 
طرف  من  اعتقاله  قبل  فقط 

وجهوا  الــذيــن  اليابانيني، 
لــه صــك اتــهــام خــطــيــر في 
طوكيو لتقول شركة »نيسان« 
يترأسها،  كان  التي  اليابانية 
من  يقلل  كـــان  ))غــصــن  أن 
األوراق  في  عائداتها  قيمة 
أن  إلــى  مشيرة  الرسمية((، 
سوف  الشركة  إدارة  مجلس 
وهو  عقده،  إنهاء  على  يعمل 
ال  وربما  بعدها..  حصل  ما 
يعلم الوزير العلمي أن تورطه 
في هكذا ملفات في دولة مثل 
اليابان، قد يؤدي به مباشرة 

إلى غرف التحقيق)..(.
»العلمي«،  الحماس  بنفس 
رئيس  أخــنــوش  عزيز  وقــف 
ــي  ــوطــن ــع ال ــجــم ــت حــــزب ال
لأحرار، يوم السبت املاضي، 
إيطاليا،  فــي  املغاربة  ــام  أم
جلبت  غامضة،  كلمة  ليلقي 
»الفيسبوكيني«  نقمة  عليه 
وغـيـر »الفـيـسـبـوكـيـني«)..(، 
حيث قال وكأنه يدعو لتطبيق 
فقط  اليد)..(،))ماشي  شرع 
الـــعـــدل الــلــي غــــادي يــديــر 
العدل.. حتى املغاربة خصهم 
يديروا خدمتهم، اللي ناقصة 

املغاربة  خاص  الترابي  ليه 
يعاودوا ليه التربية((.

الدائم  الــوزيــر  يوضح  لــم 
أخنوش،  عزيز  الحكومة،  في 
التربية«،  بـ»إعادة  املقصود 
لكنه  تهديدية،  عبارة  وهــي 
كشف بتدخله هذا عن »ضعفه 
كشف  حــيــث  ــي«،  ــاس ــي ــس ال
الــذي  شخصيته  مــن  جانبا 
معنا  ))إما  ثنائية  على  يقوم 
أو علينا((، إذ ليس املفروض 
يكونوا  أن  املغاربة  كل  على 
التجمع  حـــزب  فــي  أعــضــاء 
وليس  ــرار،  لـــأحـ الــوطــنــي 
املفروض فيهم أن يؤمنوا بما 
يؤمن به، إذا كان الهدف هو 

الديمقراطية)..(. تشجيع 
يفضل  بات  الــذي  أخنوش 
ــة من  ــارب ــغ ــع امل الــحــديــث م
ــل عبر  ــداخ ــارج بـــدل ال ــخ ال
تخصص  ضــخــمــة  لـــقـــاءات 
مــصــدر  دون  ــر  ــي ــالي امل لــهــا 
تفاصيل  )انظر  مـــعـــروف 
أخرى ص2(، نسي في لحظة 
يملك  ال  ــه  أن اللحظات،  مــن 
التي  السياسية  الشرعية 
ــادة  »إع عن  للحديث  تؤهله 

إعداد
سعيد الريحاني

إخبــاري
تحليل

موؤ�شرات اإفل�س حزب التجمع الوطني للأحرار 

يف خرجات الرئي�س اأخنو�س ووزائه

أخنوش وهو يرتأس أحد اجتماعات الحزب 
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»اإعادة الرتبية« والفرق بني 
الراأ�سمال ال�سيا�سي والتجاري

لحسن الحظ، أن اليابانيين لم 
يفهموا كالم الوزير المغربي، 

وإال لكان قد تحول إلى 
مادة للسخرية على المواقع 

العالمية.. الوزير العلمي الذي 
أعطى الدروس الشفوية 

لليابانيين، ربما نسي أنه لم يكن 
سوى واحدا من أبطال الدعاية 
لليابانيين، واألحرى به أن يشرح 
للمغاربة واليابانيين كيف أشرف 

على تقديم الرئيس المدير 
العام لمجموعة »رونو نيسان«، 
كارلوس غصن، للملك محمد 

السادس في الرباط، خالل شهر 
أكتوبر من السنة الماضية، 

بوصفه مستثمرا كبيرا ينوي 
توسيع نشاط »صوماكا« في 

المغرب، أياما فقط قبل اعتقاله 
من طرف اليابانيين..



جر  ما  وهو  التربية«، 
مختلف  غضب  عليه 
بمن  املجتمع،  شرائح 
ذكــروه  الذين  املثقفني  فيهم 
على  ــوذج  ــم ــن وال بــمــســاره، 
ما  الحصر،  ال  املثال  سبيل 
سعيد  يسمى  دكــتــور  كتبه 
تدوينته  في  اجتمع  الساملي، 
في  تفرق  ما  »الفيسبوكية« 
ــذي  ))ال ــال:  ق حيث  غيرها، 
يا  التربية  ــادة  إعـ يستحق 
ــذي  ــو ال عــزيــز أخـــنـــوش، ه
من  أحد  ليلة  ذات  بك  اتصل 
أن  منك  وطلب   ،2012 يناير 
التجمع،  حــزب  من  تستقيل 
األخــيــر  أن  ــد  ــأك ت أن  بــعــد 
بن  حكومة  فــي  يــشــارك  لــن 
كيران، لكي تعني فيها وزيرا 
أقــرب  بشكل  بعدها  يومني 
منه  الضيعة  ــات  ــي أدب إلــى 
الحديثة..  الدولة  قواعد  إلى 

التربية،  الذي يستحق إعادة 
تعود  أن  منك  الذي طلب  هو 
إلــى حــزب الــتــجــمــع، وهــذه 
عليه،  رئيسا  تعني  لكي  املرة 
ضــدا فــي الــذيــن قــضــوا في 
قيادته نصف أعمارهم، وذلك 
وهي  الهدف،  هي  ثروتك  ألن 
إلى  أجلها  من  بك  أتى  التي 
عوالم السياسة سنة 2007.. 
هو  التربية  يستحق  الــذي 
ــذي أوحــى إلــى بــن كيران  ال
املحروقات  أسعار  بتحرير 
حــتــى »ســطــوت« أنـــت ومــن 
مــعــك فــي كــارتــيــل املـــازوط، 
من جيوب  مليار   1700 على 
سنتني،  من  أقل  في  املغاربة 
وما زال جيبهم يعطي.. الذي 
هو  التربية  ــادة  إع يستحق 
فمك  فتح  على  أجبرك  الــذي 
وقــورا،  كتوما  كنت  أن  بعد 
الناس،  أمــام  مهزلة  فصرت 
)املصدر:  تتكلم..((  لم  وليتك 

تدوينة فيسبوكية للساملي(.
نقطة ضعف أخنوش تكمن 
فإن  أما وطنيته،  في مساره، 
يجب  الحقيقي  اخــتــبــارهــا 
في  أدائـــه  بتقييم  يكون  أن 

الصيد  اتفاقية  مناقشات 
البحري مع أوروبا)..(، وليس 
بــمــجــرد  قـــول »هلل الــوطــن 
التجاري،  النجاح  أما  امللك«، 
فال يوازيه بالضرورة النجاح 
السياسة  إن  بل  السياسي، 
على  كارثية  بنتائج  تعود  قد 
الدعوات  هي  وها  التجارة، 
مواجهة  في  املقاطعة  إلحياء 
تنبعث  أخـــنـــوش  شـــركـــات 
تصريح  بسبب  جــديــد  ــن  م
))عـــادت  فقد  ــاســي)..(.  ســي
لتنتشر عبر  املقاطعة  دعوات 
االجتماعي  التواصل  موقع 
السيما  جديد،  من  فايسبوك 
األخــيــرة  التصريحات  بعد 
التي أدلى بها عزيز أخنوش، 
التجمع الوطني  رئيس حزب 
لألحرار، يوم السبت املاضي، 
والتي  اإليطالية،  ميالنو  في 
املواطنني  إلــى  فيها  ــاء  أسـ

على  ــا  ــرض ــح م ــة،  ــاربـ ــغـ املـ
مواجهتهم بشرع اليد.. وعلى 
التي  أخنوش  إثر تصريحات 
ــارت حــالــة مــن االســتــيــاء،  أثـ
الــتــدويــنــات،  مــئــات  عكسته 
بها  عجت  التي  والتعليقات، 
االجتماعي،  التواصل  مواقع 
خالل الساعات املاضية، أعلن 
عدد من رواد فايسبوك إطالق 
لجميع  جديدة  مقاطعة  حملة 
التي  االستهالكية  املنتوجات 
التابعة  الــشــركــات  تنتجها 
)املصدر:  أخــنــوش((  لعزيز 
دجنبر   10  .24 اليوم  موقع 

 .)2019
ــحــات  ــصــري ــت ــورة ال ــ ــط خــ
السياسية وربطها باملقاطعة، 
خــالل  مــن  عمليا  تــجــســدت 
التجارية  العالمات  تــرويــج 
املــرتــبــطــة بــعــزيــز أخــنــوش، 
كعالمات مستهدفة باملقاطعة، 
و»مــوروكــو  »أفريقيا«،  مثل 
اإلعالمية  واملجموعة  مــول«، 
التسامح  وحفل  له،  التابعة 
ــفــروع  ــر، وجــمــيــع ال ــادي ــأك ب

املنضوية تحت لواء »أكوا«.
أو  أخــــنــــوش  خــــرجــــات 

معرضة  ــت  ــان ك زالتـــــــه)..(، 
لالستفحال بسبب تصريحات 
جــاءت  مــنــه، حيث  املــقــربــني 
مـــن نفس  لـــتـــردد  بــرملــانــيــة 
املحبرة: ))كل من تطاول علينا 

يجب إعادة تربيته)..(((.
هـــذا مــن حــيــث الــخــرجــات 
والتي  الطائشة،  اإلعالمية 
يصورها في األصل قبل بثها 
على  املحسوبون  اإلعالميون 
ــا مــن حيث  أخـــنـــوش)..(، أم
طريقة  باتت  فقد  التنظيم، 
التسيير  في  أخنوش  عزيز 
التساؤالت،  من  الكثير  تثير 
ال سيما بعد تفصيل التعديل 
مقاس  على  األخير  الحكومي 
أدنـــى  دون  ــه،  ــن م ــربــني  ــق امل

السياسي  للتراكم  اعــتــبــار 
التخلي  ومــا  الــحــزب،  داخــل 
ــار إال  عــن وزيـــر الــعــدل أوجـ
آخرين  إلبعاد حزبيني  عنوان 
الحكومية  املــهــام  تولي  عــن 

باسم الحزب.
يـــحـــكـــي أحــــــد مـــصـــادر 
تسيير  طريقة  أن  »األسبوع«، 
ــمــا محط  ــحــزب كــانــت دائ ال
املكتب  أعــضــاء  ــني  ب خـــالف 
أخنوش،  وعــزيــز  السياسي 
أنه  لــو  كما  يتصرف  الـــذي 
يــديــر شــركــة، وأعــطــى مثاال 
الوزير  مع  مؤخرا  وقــع  بما 
هــذا  عــبــو،  محمد  الــســابــق 
من  استقالته  قـــدم  ــر  األخــي
بجهة  للحزب  كمنسق  مهمته 
أخنوش  لكن  مكناس،  فــاس 
حول  ــوارا  حـ معه  يفتح  لــم 
يتخذ  جعلته  التي  األسباب 
إعطائه  مقابل  الــقــرار،  هــذا 
إعالن  لنشر  األخضر  الضوء 
في موقع الحزب حول شغور 

منصب »املنسق الجهوي«.
التي  عبو  الــوزيــر  مشكلة 
ــل  ــشــاك ــى امل ــ ــت إلـ ــافـ ــضـ انـ

ــع الــوزيــريــن  ــرة مـ ــت ــســت امل
والطالبي  أوجــار  السابقني 
مجرد  ــون  ــك ت قــد  الــعــلــمــي، 
مقدمة النفجار كبير، ال سيما 
أن صاحب االستقالة األخيرة 
))عدم  أن  استقالته،  في  قال 
رغبته في مواصلة تولي مهام 
املنسق الجهوي للحزب بجهة 
فاس مكناس، مرتبط بأسباب 
بسط  ــم  ــت ســي ــة  ــي ــوع ــوض م
في  ومالبساتها  حيثياتها 
الزمان واملكان املناسبيني((. 
الحيثيات  يبسط  لــم  عبو 
لحد اآلن)..(، لكن مصير حزب 
له  التمهيد  تم  الذي  عصمان، 
سنة  االنتخابات  باكتساح 
املرشحني  طــرف  مــن   1978
األحرار بحصولهم على 144 
مقعدا من أصل 267 عضوا.. 
عالمة  من  أكثر  اليوم  يطرح 
غير  في ظل صراع  استفهام، 
سياسية  ــوى  ق مــع  متكافئ 
يؤثر  أصبح  وشــارع  أخــرى، 
مما  أكثر  »الفيسبوك«  فيه 

تؤثر فيه األحزاب.
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هذا من حيث الخرجات 
اإلعالمية الطائشة، 
والتي يصورها في 

األصل قبل البث، 
اإلعالميون المحسوبون 
على أخنوش)..(، أما من 
حيث التنظيم، فقد باتت 
طريقة عزيز أخنوش 

في التسيير تثير الكثير 
من التساؤالت، ال سيما 
بعد تفصيل التعديل 

الحكومي األخير 
على مقاس المقربين 
منه، دون أدنى اعتبار 
للتراكم السياسي 

داخل الحزب.

13 تحليل إخباري

اإهمال الرتاكم ال�سيا�سي مقابل تكري�س 
�سلطة  املقربني  من اأخنو�س 

الوزير العلمي رفقة كارلوس غصن املتهم 
بالفساد من طرف اليابانيني 

الوزير السابق عبو ويف اإلطار نص 
استقالته من مهمة املنسق الجهوي 
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مغاربة يلغون احتفالهم برأس السنة في أوروبا

تفاقم م�ساكل احل�سول على موعد »الفيزا« نحو فرن�سا

مغاربة العالم

»الرباط عاصمة إفريقيا حلوار األديان« هو مؤلف دبلوماسي أجنز بشكل مشترك 
حابك،  العاطي  عبد  املغربي  والدبلوماسي  بالرباط،  الفاتيكان  سفير  من  كل  بني 
ساحة  يف  للبابا  مؤخرا  قدم  املؤلف  هذا  املغربية..  الدبلوماسية  املؤسسة  رئيس 
الفاتيكان، خالل استقبال جماهيري كبير، وقد خصص املؤلفان جزء من كتابهما 
لفترة التواجد املسيحي باململكة املغربية، إضافة إلى جمعهما وثائق نادرة عن هذه 

الفترة، علما أن مقدمة الكتاب، كتبها مؤرخ اململكة، عبد احلق املريني.

»«

تقديم كتاب حول التواجد المسيحي بالمغرب للبابا

»«

بو�صوف يدعو لتعاون 
اإفريقي م�سرتك 
يف جمال الهجرة 

 الرباط. األسبوع
الكينيني  الصحافيني  من  مجموعة  تضم  بعثة  قامت 
وذلك  بالخارج،  املغربية  الجالية  بزيارة ملجلس  مؤخرا 
استشارية  كمؤسسة  املجلس  تجربة  على  لــاطــاع 
واستشرافية في التفكير حول قضايا الهجرة ومغاربة 

العالم.
العام  األمــني  استعرض  املناسبة،  بهذه  كلمته  وفي 
بوصوف،  هلل  عبد  بالخارج،  املغربية  الجالية  ملجلس 
جوانب من عمل املجلس حول مختلف إشكاليات الهجرة، 
وكذا  الديني،  أو  الثقافي  بالجانب  املرتبطة  ســواء 
بلدان  في  واالندماج  واملرأة  بالشباب  املتعلقة  القضايا 
باقي  مع  املشترك  العمل  أهمية  على  شدد  كما  اإلقامة، 
التحديات  مواجهة  أجل  من  اإلفريقية  الهجرة  مكونات 
مع  املكتسبة، خصوصا  الحقوق  عن  والدفاع  املشتركة 
املناهضة  املتطرف  واليمني  العنصرية  موجات  تنامي 
في  تساهم  التي  الزيارات  هذه  بمثل  منوها  لألجانب، 
التعرف على مختلف التجارب اإلفريقية في مجال تدبير 
من  املهاجرة  اإلفريقية  الكفاءات  تعبئة  وكذا  الجاليات، 
أجل تنمية القارة وبناء مستقبل مشرق فيها، خصوصا 
وأن 40 في املائة من حركية الهجرة اإلفريقية توجد بني 

الدول اإلفريقية.
الوطنية  بالسياسة  بوصوف  ذكر  الصدد،  هذا  وفي 
للهجرة التي نهجها املغرب بقيادة امللك محمد السادس، 
من  املهاجرين  آالف  وضعية  تسوية  من  مكنت  والتي 
بات  التي  األهمية  مبرزا  الصحراء،  جنوب  إفريقيا 
مجال  في  القاري  املستوى  على  املغرب  بها  يضطلع 
الهجرة، خصوصا بعد تكليفه من طرف االتحاد اإلفريقي 
باحتضان مقر املرصد اإلفريقي للهجرة، مع كل ما يتطلب 

تكثيف ملجهودات دول القارة من أجل فهم ذلـــــــــك مـــن 
الثروة  من  واالستفادة  الظاهرة 
اإلنسانية التي تتيحها الهجرة.

فرصة  اللقاء  هــذا  شكل  وقــد 
للنقاش والتبادل مع الصحافيني 
اهتماما  أبدوا  الذين  الكينيني، 
املغربي  املؤسساتي  بالنموذج 
وتسوية  الجاليات  تدبير  في 
وضــعــيــة املــهــاجــريــن، 
باإلضافة إلى التجربة 
التاريخية  املغربية 
التعددية  تدبير  في 
الــديــنــيــة والــعــيــش 
املــشــتــرك واحــتــرام 

اآلخر.

حزب الأحرار يحتكر الدعاية اأمام مغاربة العامل 
بعد انهيار حزب العدالة و»البام« 

 الرباط. األسبوع
منذ سنتني، ال يمر شهر إال 
الوطني  التجمع  حزب  وعقد 
لقاء جماهيريا مكثفا  لألحرار 
مع الجالية املغربية بالخارج، 
من  الحضور  بمئات  لقاءات 
الــجــالــيــة، آخــرهــا لــقــاء يــوم 

السبت املاضي بإيطاليا.
لقاءاته  من  األحــرار  تكثيف 
فرنسا  مــن  بكل  الجالية  مــع 
وإيطاليا  وإسبانيا  وأملانيا 
حتى حدود اليوم، وحده دون 
الكثير  يثير  األحـــزاب،  باقي 
الساحة  وسط  التساؤالت  من 
ذلك  وأن  السيما  السياسية، 
يقع في زمن تراجع فيه تأطير 
وعلى  للجالية،  األحزاب  باقي 
رأسها حزب العدالة والتنمية 
تنظيمية  مشاكل  يعيش  الذي 
الحزب  مسؤولي  صفوف  في 
قيادات  حيث  املهجر،  ــدول  ب

هناك  »املــصــبــاح«  ونــشــطــاء 
منذ  واضــح  بشكل  انقسموا 
مما  كيران،  بن  على  االنقاب 
جعل عددا من الرؤوس الهامة 
بالخارج تعلن صراحة تجميد 
ومهامها  أنشطتها  جميع 
ــزب عــلــى املــســتــوى  ــح ــي ال ف

الخارجي.
تجاه  وحده  األحــرار  تحرك 
بالخارج  املغربية  الجالية 
 »13 رقم  املغربية  »الجهة  أو 
جاء  البعض،  يسميها  كما 
ــار« قطب  ــي ــه »ان بــعــد  ــك  كــذل
ــخــارجــي داخــل  الــتــنــظــيــم ال
واملــعــاصــرة، بسبب  األصــالــة 
الذي  العماري  إلياس  إبعاد 
كان يتحكم في »املسؤول« عن 
بالخارج،  الحزبي  التنظيم 
مشاكل  بسبب  كــذلــك  وجـــاء 
خنقت  التي  الحسيمة  حــراك 
هولندا  ــي  ف »الـــبـــام«  ــة  ــاف ري

ــســا، لــذلــك،  ــرن وبــلــجــيــكــا وف
انــفــراد األحـــرار وحدهم  فــإن 
عناء  وتحملهم  باملهاجرين، 
ــا وفــكــريــا  ــاديـ تــعــبــئــتــهــم مـ
ــم، جــعــل  ــه ــي ــل ــم ع ــهـ ــانـ ورهـ
الكثيرين يتساءلون هل حصل 
أخــنــوش وحــزبــه على وعــود 
مرة  ألول  الجالية  ــإشــراك  ب
التشريعية  االنتخابات  فــي 
وبالتالي،  2021؟  الــقــادمــة 
التحاقه  عن  املغرب  يعلن  هل 
بدول مصر والجزائر وتونس 
الــتــي تــمــكــن جــالــيــتــهــا من 
املشاركة في كل االستحقاقات 
واالســـتـــفـــتـــاءات؟ وبــصــورة 
ومعها  الداخلية  هل  أوضــح، 
األحـــزاب،  وبــاقــي  الحكومة 
ستتجه اليوم لتفعيل الدستور 
بضمان  ــة  ــدول ال يــلــزم  ــذي  الـ
التصويت  فــي  الجالية  حــق 

واملشاركة في االنتخابات؟

كلية الآداب ببني مالل تناق�ش اإ�سكالت الهجرة

 الرباط. األسبوع
ــذيــن  ســيــضــطــر املـــغـــاربـــة ال
يريدون السفر إلى فرنسا أو إلى 
أوروبا أن ينتظروا إلى غاية شهر 
2020 من أجل الحصول  فبراير 
على التأشيرة، بحيث أن طلبات 
متوقفة  عليها  الحصول  مواعيد 
حاليا وال يتم قبولها، وبالتالي، 
فقد يضطر عدد كبير من املغاربة 
برأس  االحتفال  برمجوا  الذين 
سبيل  على  فرنسا  فــي  السنة 
ــى إلــغــاء رحــاتــهــم  املـــثـــال، إلـ
بسبب  سابق  وقت  في  املبرمجة 

صعوبة الحصول على »الفيزا«.
دبلوماسية  مصادر  وحسب 
هذا  فــي  السبب  ــإن  ف فرنسية، 
شركة  أن  ــى  إلـ ــود  ــع ي الـــقـــرار 
املسؤولة   TLS CONTACT
ــد تــواجــه  ــي ــواع ــة امل ــدول ــن ج ع
الطلبات  تدبير  فــي  صعوبات 
بنسبة  ارتفعت  التي  املتزايدة 
بالسنوات  مقارنة  املائة  في   50
نقص  »بسبب  وأيضا  السابقة، 
غير  يبقى  ــذي  ال املوظفني  عــدد 
كاف ملعالجة طلبات التأشيرة في 
نقله  ما  حسب  معقولة«،  أوقــات 

»موقع 360« اإلخباري. 
تيسييه،  فلورانس  واعترفت 
الــقــنــصــل الـــعـــام لــفــرنــســا في 
تزداد  املشكلة  هذه  بأن  الرباط، 
االتهام  أصبع  ووجهت  تعقيدا، 
املنظمة  املكاتب غير  »بعض  إلى 
والـــوســـطـــاء الـــذيـــن يــقــومــون 

بالتاعب وبسرقة بعض مواعيد 
التأشيرات«، وهو ما يعني وجود 
سوق سوداء في هذا املجال، لكن 
تتحدث  لم  الفرنسية  املسؤولة 
املشكل  هــذا  معالجة  كيفية  عن 
املغربية  السلطات  مع  بتنسيق 
أنه يتم بذل جهود  تأكيدها  رغم 
شركة  وتنبه  االتــجــاه،  هــذا  في 
املواطنني   TLS CONTACT
من مغبة اللجوء إلى مثل هؤالء 

الوسطاء واملتاعبني.
وهو  ــراب،  ــغ ال مجيد  ويـــرى 

ينوب  مغربي  فرنسي  برملاني 
املقيمني  الفرنسيني  الرعايا  عن 
الوضعية  ــذه  هـ أن  ــغــرب،  ــامل ب
وعبثية)..(،  تطاق  »ال  أصبحت 
وغير طبيعية وغير مفهومة، ألن 
مساطر منح التأشيرات أصبحت 
إذ  خارجية«،  جهات  بها  تكلف 
بعثة من  تأتي  أن  النائب  يقترح 
إلى  الفرنسية  الخارجية  وزارة 

املغرب للتحقيق في هذا امللف.
ومن جهتها، تناولت الصحف 
املغربية مؤخرا، املشاكل الناجمة 

التأشيرات  مواعيد  تأخر  عــن 
طوابير  في  املواطنني  ومعاناة 
طويلة بسبب ذلك، وهي مواعيد 
كما  أشــهــر،   3 أحيانا  تتجاوز 
تــمــت مــنــاقــشــة املـــوضـــوع في 

البرملان املغربي.
شهر  نهاية  فــي  أطلقت  وقــد 
دولية  عريضة  املاضي،  أكتوبر 
من أجل املطالبة بوضع حد لهذه 
التي  والــصــعــوبــات،  العراقيل 
فرنسا  مثل  دول  بعدة  تتعلق 

وإسبانيا وإيطاليا.

صورة وتعليق 

 الرباط. األسبوع
والــعــلــوم  األداب  كــلــيــة  احــتــضــنــت 
اإلنسانية ببني مال مؤخرا، ندوة دولية 
رهانات،  العودة،  »هجرة  حول موضوع 
من  كل  نظمها  التي  ــاق«،  وآف نقاشات، 
والتنمية  الهجرة  حــول  البحث  فريق 
االقتصاد  في  البحث  وفريق  الجهوية 

التضامني والعدالة االجتماعية.
ــنــدوة مــشــاركــة عدد  ــذه ال وعــرفــت ه

مختلف  من  واألكاديميني  الباحثني  من 
جامعات  ومـــن  املــغــربــيــة  الــجــامــعــات 
من  مجموعة  مناقشة  بهدف  أجنبية، 
املهاجرين  بــعــودة  املتعلقة  ــحــاور  امل
والحكامة  املرافقة  وسياسات  املغاربة 
بعض  على  الضوء  وتسليط  الترابية، 
الشباب  مثل  بالعودة  املعنية  الفئات 
واألطفال، وبحث التحديات والصعوبات 

التي تواجه املهاجرين العائدين.
كما تم على هامش هذه الندوة، توقيع 

جامعة  بــني  وتــعــاون  شــراكــة  اتفاقية 
ومجلس  ســلــيــمــان  مـــوالي  الــســلــطــان 
بحضور  بــالــخــارج،  املغربية  الجالية 
أعضاء  من  ومجموعة  الجامعة  رئيس 
التعاون  تعزيز  إلــى  وتهدف  املجلس، 
املؤسستني  بــني  ــرات  ــخــب ال وتـــبـــادل 
من  الباحثني  والطلبة  األساتذة  وتمكني 
وتراكماته  املجلس  خبرة  من  االستفادة 
ومغاربة  الهجرة  قضايا  في  العلمية 

بوصوفالعالم.



في عاصمة عربية شقيقة، 
ــر »أمــانــتــهــا« )هــي  ــوف ــت ت
أكبر  على  عندنا(  الجماعة 
بإنجاز  مكلف  تقني  قسم 
تتطلبها  التي  األشغال  كل 
ــق، حــتــى أنــهــا، أي  ــرافـ املـ
تتصرف  )البلدية(،  األمانة 
في تجهيزات تفوق تلك التي 
تستغلها وزارة التجهيز، بل 
)رئيس  العاصمة  أمــن  إن 
الــعــاصــمــة( كــــان وزيــــرا 
إلــى  فـــ»ارتــقــى«  للتجهيز 

منصب رئيس البلدية.
كما  نعد  فلم  نــحــن،  أمــا 
نقارن  التسعينات  في  كنا 
أوروبــا  بعواصم  عاصمتنا 
واستطبنا  نمنا  بل  وآسيا، 
مذعورين  لنستيقظ  الحلم 
بسبب تخلفنا وإقصائنا من 
غربا  العواصم  نمو  ترتيب 
بصعود  لنتفاجأ  ــا،  وشــرق
منصة  إلى  إفريقية  عواصم 
إلى  النمو  بتجاوز  التتويج 
والخدمات  واإلبداع  االبتكار 
أنفسنا  وجدنا  وقد  الذكية، 
الخلف  إلى  خطوات  نخطو 
رافعن أصواتنا بالشعارات 
»الخاوية« مبشرين باألوهام 

بالقبضات  ملوحن  الكارثية 
مبتهجن  الـــكـــارطـــونـــيـــة 
بشعبية تمأل القاعات وكأننا 
أمام مسرحيات بعدة فصول 
أيام  كل  في  الفرجة  تضمن 

العطل.
سباتنا،  من  فلنستفق 
سبقونا  الــذيــن  ونــعــدد 
وتــفــوقــوا عــلــيــنــا ألنــهــم 
سواعدهم  على  اعتمدوا 
وتسلحوا  وضــمــائــرهــم، 
على  وغيرتهم  بوطنيتهم 
يسقطوا  فلم  عواصمهم 
بطعم  النصب  أفخاخ  في 
الديمقراطية والحزبية، بل 
أوطانهم  لخدمة  تجندوا 
بلدانهم  ــاذ  ــق إلن كــجــنــود 
التخلف  »مــصــيــدات«  مــن 
ــســروهــا،  فــتــخــطــوهــا وك
فـيـهـا،  نـحـن  وسـقـطـنا 
نكافح  الزلـــنـــا  نــحــن  وهـــا 
منها،  للتخلص  جــاهــديــن 
وســنــتــخــلــص ونـــرمـــي كل 
والكالم  واألوهام  الشعارات 
ــوري« فـــي الــقــمــامــة،  ــ ــث ــ »ال
ــى مــواطــنــن  ــ ونــتــحــول إل
على  ــاد  ــم ــت ــاالع ب عــمــلــيــن 
تتحقق،  لم  فإن  اإلنجازات.. 

على  مــن  نــدحــرج  فسوف 
ــمــن  ــجــاث الـــكـــراســـي ال
الكذابن  سلطاتنا،  على 
واملحتالن،  والنصابن 
الصادقن  إلــى  ونمنحها 
باملالين  ــم  وه األكـفــاء 

ولــكــنــهــم  يــتــكــلــمــون،  ال 
بأفكارهم  ويبدعون  يعملون 
تنزيلها،  ــي  ف ويــخــلــصــون 
رفقته،  الصورة  إلى  ولنصل 
من  ليست  فهي  ولــألمــانــة 
من  وإنما  الرباط،  العاصمة 

وقد  يحكموننا  الذين  زمالء 
نخلة  جــدع  على  اعــتــمــدوا 
التيار  مــن  كــابــالت  لتمديد 
وبدون  العالي،  الكهربائي 

تعليق.
جعل  فيجب  عندنا،  أمــا 
حد لريع الصفقات التي هي 
سبب تأخر العاصمة، وإعادة 
كل األشغال ملصالح الجماعة 
كما كانت فيما قبل، وتفعيل 
القسم التقني النائم، وتكليف 
املــهــنــدســن الــجــمــاعــيــن 
البلدين  والعمال  والتقنين 
ــنــشــون الــذبــان«  الــذيــن »ي
املستوى  فــي  بــكــفــاءة  ــم  وه
املــطــلــوب، لــيــهــبــطــوا إلــى 
في  النوم  من  بدال  األوراش 
املكاتب، ويقترحوا ويدرسوا 
وينجزوا كل املشاريع كسائر 
البلديات في الشرق والغرب 
موظفون  فــهــم  وإفــريــقــيــا، 

منفذون في حكم األشباح.
ــتــنــمــيــة  ومـــــن أجـــــل ال
تشغيل  ــززوا  ــ ع الــشــامــلــة، 
القسم التقني بحذف التدبير 
إنهم  والصفقات..  املفوض 

عرقلة للتنمية.

العدد:  1053الخميس 12 دجنبر 2019

الوطنية  الوحدة  أعداء  تسرب  عندما   ❐
للمجلس  املحلية  السياسية  الساحة  إلــى 
سفيرنا  التجأ  اليونانية،  للعاصمة  البلدي 
الجماعة  بمجلس  االستعانة  ــى  إل هــنــاك 
الرباطية للتقرب من املنتخبن في العاصمة 
الصحراء،  في  الوضع  حقيقة  لشرح  أثينا، 
وفي نفس الشهر، انطلقت اتصاالت ال داعي 
أثمرت توقيع عقد تآخ هنا  لذكر تفاصيلها، 
في الرباط بتاريخ 9 يوليوز 1990، بالتزامن 
مع عيد الشباب، وهناك في أثينا بتاريخ 10 
وفاة  التذكير،  هذا  مناسبة   .1990 شتنبر 
السفير صاحب املبادرة املرحوم عبد العزيز 

اللعبي تغمده هلل برحمته.

القوانني  بتغيير  ــادون  ــن ي الرباطيني  كــل   ❐
التي  األحـــزاب  ســوى  تخدم  ال  التي  االنتخابية 
تقترحها ولن تقبل بالتنازل عنها.. والحل هو إجراء 
أجراء  نريد،  منتخبني  أي   عن:  شعبي  استفتاء 
بامتيازات ومعاشات وصفر إنجازات، أم مناضلني 
ملتزمني بتنمية عامة للعاصمة في إطار قانون خاص 
يعتمد على الكم وليس الكيف والعنصرية الحزبية، 
والريع املستفز بالسيارات والتليفونات واالمتيازات 
التي تتيحها قرارات وزارية كان عليها أن تكون على 

نفقات تلك الوزارات؟

ــذارات  ــ ــارات واإلنـ ــ ❐ بــالــرغــم مــن اإلشـ
ــزاب  األحـ تلتقطها  لــم  الــتــي  ــطــورات  ــت وال
وكأنها ال تعنيها، وبدال من التراشق بالكالم 
والكؤوس  بالكراسي  األحيان  بعض  وفــي 
واالستقواء بالـتهـديد للـعـودة إلـى املناصب 
للتصويت،  املؤهلن  من   %  1 بنسبة  ولــو 
بــإحــداث  املــواطــنــن،  مــفــاجــأة  عليها  ــان  ك
النضال  تعلم  على  مناضليها  لتكوين  مراكز 
والبرملاني  والجهوي  واملقاطعاتي  الجماعي 
للمشاركن  شواهد  منح  وتقترح  واملهني، 
اآلن  مــن  تزكيات  بمثابة  تكون  املتفوقن 
االنتخابات  في  املناصب  تلك  في  للترشح 

املقبلة. 
 

العمل  بــدأ  »التليفريك«،  نقل  انتظار  في   ❐
»تفوج«  التي  الكهربائية  الدراجات  بنقل  بنجاح 
لذلك  العضالت،  وتقوي  البيئة  وتحترم  أحسن 
كل  على  للتبرع  »االكــتــتــاب«  الرباطيون  »قــرر« 
منتخب بدراجة يستعملها للتنقل بني عمله الرسمي 
والرياضة  »النضال«  وبهذا  الجماعي،  و»نضاله« 
و»التفويجة«، سيربح مجلس واحد مليارا من نفقات 
التي ال يخجل منتخبونا من استعمالها  السيارات 

وبكل استفزاز في املسائل الشخصية والعائلية.

لماذا تفوقت عواصم إفريقية مغمورة على الرباط؟

بلدياتها اعتمدت على م�شاحلها لإجناز كل امل�شاريع

�شر انهيار خدمات العا�شمة يف �شوء تدبري املوارد 
الب�شرية واللجان اجلماعية والقوانني »املتفرجة«

15 الرباط يا حسرة

كم عدد املتقاعدين القادرين على العطاء وبكفاءة 
عالية هنا في العاصمة؟

تجارب  راكــمــوا  اآلالف  عشرات  شك  دون  هم 
وتمكنوا  مــهــارات،  واكتسبوا  أجياال  وعايشوا 
أنفسهم  ليجدوا  لكل املشكالت،  من صنع مفاتيح 
خارج املجتمع النشيط بعد إحالتهم على التقاعد 
من  قدموه  ما  مراعاة  دون  الــفــراغ،  يعني  الــذي 
تضحيات، وما يمكن أن يفيدوا به آالف املحتاجن، 
التطوع في  املجال االجتماعي مثل  خصوصا في 
والطفولة  املسنن  ومراكز  االستشفائية  املراكز 
التعليمية  واملؤسسات  والخيريات  والجانحن 
اإلرشــادات  ومصالح  اإلنــســان،  حقوق  ومجلس 
ومراكز  السيارات،  تسجيل  ومراكز  والتوجيه، 

رخص السياقة، والسجون... إلخ.
هي  والتعاضديات  التقاعد  صناديق  وتكون 
اقــتــراح  وتنظيم  لترتيب  ــرة  ــؤط وامل الــســاهــرة 
من  املتقاعد  اخــتــيــار  حسب  التطوعي  العمل 
معنية  الصناديق  فهذه  املقترحة،  األعمال  الئحة 
مباشرة باملتقاعدين: األولى بمعاشاتهم، والثانية 
بملفاتهم املرضية، التي تكثر وتتضخم مصاريفها 
نتيجة استفحال وانتشار األمراض بن املتقاعدين 
جلها »وهمية« بسبب الفراغ القاتل أو املؤدي إلى 
على  اإلحالة  من  سنة  وقبل  والجنون،  االكتئاب 
املعاش، يكون املرشح للتقاعد على بينة من العمل 
التطوعي الذي سينتظره، ويكون مطمئنا على أن 
الحكومة ستكافئه بإعفاء معاشه من كل الضرائب 

مقابل تطوعه.
عمل تطوعي فيه خدمة للمجتمع وربح للمتقاعد 
املكلفة  الجهات  هي  ما  لكن  للحكومة،  وشعبية 
صندوق  شي  كاين  ما  »فن  الصناديق؟  بتسيير 
على  وأكثرها  »تتبجح«  والنقابات  نقابة«  عليه 
خالل  الشغيلة  الطبقات  تمثل  بأنها  بــاطــل، 
رحلوا  إذا  إال  »تتركهم«  وال  وتقاعدها  اشتغالها 
أن متقاعدينا أصبحوا منذ  البقاء، وبما  دار  إلى 
من  »تحرروا«  بذلك  فهم  قاعدين«،  »موتى  زمــان 

خدمة النقابات العتيدة. 

 بقلم: بوشعيب اإلدريسي

مبارك  األستاذ  املفكر  الرائد  من  شهادة 
يوم  في  محاضرته  من  استقيناها  ربيع، 
دراسي بمناسبة اليوم العاملي ملحو األمية 
كتاب  في  ودونت   ،2011 شتنبر   8 بتاريخ 
قيم جمع كل محاضرات أصحاب الفكر في 
املوضوع يحمل عنوان: »برامج محو األمية 
ــة؟«، نقتطف من  أيــة مــردودي املــغــرب..  في 
األفكار النيرة لفضيلة األستاذ هذه الفقرة: 
عنوان  تحت  الدراسي  اليوم  انتظم  ))لقد 
مــردوديــة؟«  أيــة  األمــيــة..  »محو  متسائل: 
ومؤسسات  ــراء  وخــب باحثن  بمشاركة 
وطنية ودولية حكومية وغير حكومية، مثل 
أو مستفز،  مقلق  هو  ما  بقدر  السؤال  هذا 
فهو أيضا من منظور آخر قد يبدو مريحا، 
وإن كان الجانبان معا عند التحليل يمثالن 
في نهاية األمر على مستوى واحد من طعم 
فهو  املــزعــج،  املستفز  الوجه  أمــا  املـــرارة، 
تحديد  عند  الدولية  التصنيفات  تمثله  ما 
درجات الدول واملجتمعات من حيث التقدم 
االجتماعي باعتماد نسبة األمية معيارا في 
املوضوع،  في  إزعاجا  واألكثر  الصدد،  هذا 
أن هذه التصنيفات بالنسبة لوضعية بلدنا، 
ما  األمية  نسبة  تقدير  أســاس  على  قائمة 
% حسب اختالف املصادر  % و40  بن 30 
واملقاييس، وهي بالتالي   تفوق 30 % على 
كل حال، ومن هنا تكون جهود املغرب في هذا 
السبيل محتاجة إلى مراجعة وإلى انطالقة 

جديدة جدية ببرنامج جديد(( انتهى.
ومتعه  الكبير  مفكرنا  عمر  هلل  أطــال 
بموفور الصحة والعافية، ونعتقد بأن هذه 
األمية في حاجة إلى قرارات سياسية جادة، 
وقد تشكلت بعد هذه املحاضرة وزارة ملحو 
األمية لم تدم طويال، ربما ألنها لم تعط أية 

نتائج.

عــنــدمــا »تـــغـــرق« املــجــالــس الــجــمــاعــيــة في 
فيضانات التوظيفات العشوائية، تكون النتيجة 
كارثية بالطبع، تزيد من حدتها هواية املؤطرين 
أوال  وتوجيههم،  وتنظيمهم  بتأطيرهم  املكلفن 
لفشل  وثانيا  املــوظــفــن،  مــن  بـــاآلالف  لعددهم 
اللجان الجماعية في مختلف املجالس في وضع 
حوالي  من  لتنفذ  وأهــداف  وبرامج  مخططات 
وصناع  وتــجــار  ســكــان  لخدمة  مــوظــف   7000
املاضي  »جبة«  في  لجان  العاصمة،  وخدماتيي 
سنة،   30 منذ  بالكراسي  مهووسة  بعقليات 
إلى  الرباط  وارتقت  العالم  فيها  تغير  املدة  هذه 
والــتــراث  والتنوير  واألنـــوار  الثقافة  عاصمة 
مهمة  إفريقية  أدوار  للعب  ومرشحة  اإلنساني، 
أو  االقتصاد  مجال  في  إن  املقبلة،  السنة  خالل 
بينما  والسياحة،  والصحة  السياسة  أو  الثقافة 
مجالسنا ولجانها تائهة مجندة شاهرة سيوفها 
على »األعداء« لخوض معارك االنتخابات املقبلة 
لضمان االستمرار في الحكم وفي السيطرة على 

امليزانيات والسلطات.
ولم نقيم مردودية موظفيها، هل يستحقون عن 
ويعملون  وتعويضاتهم  أجورهم  مبالغ  جــدارة 
لفائدة  كمداخيل  مــرات  خمس  مضاعفتها  على 
امليزانيات؟ فنفقات موظفي الجماعة باالمتيازات 
تكون  أن  املفروض  من  كــان  مليارا   40 حوالي 

موظفي  مصاريف  بينما  مليار،   200 ميزانيتها 
مجلس العمالة 5 مليارات من ميزانية ال تتعدى 
اللجان، فقد حققت ما لم تحققه  6 مليارات، أما 
لجان املجالس السابقة منذ إحداث بلدية الرباط 
فرض  حققت  فالجماعة  الحضرية،  املجموعة  ثم 
على  وأيضا  لرؤسائها،  وامتيازات  تعويضات 
)الكوتشيات(  زمــان  منذ  التقليدية  تسمياتها 
بالبريد  الــعــاديــة  الــرســائــل  عبر  واملـــراســـالت 
»مدموغة« بعالمة حمراء مع حرق ركن من أركانها 

األربعة إلثارة االنتباه إلى خطورة فحواها.
لذلك، نريد مجالس في مستوى عاصمة اململكة 
القارة  قمة  على  للتربع  ثابتة  بخطى  السائرة 
على  وليس  »الــبــراق«  قطار  منت  على  اإلفريقية 

»الدواب«.
أجورهم  وربــط  املوظفن  انتشار  إعــادة  نريد 
وتعويضاتهم وامتيازاتهم باملردودية التي يجب 

أن تساوي على األقل 5 مرات ما يتقاضونه.
املقاولن  ومساعدة  لالستثمار  لجانا  نريد 
التجارة  لتحديث  ولجانا  مشاكلهم،  وتذويب 
والعلوم  للثقافة  ولجانا  والنقل،  واألســـواق 

والتربية... إلخ.
تكتفي  وال  املستقبل  تتوقع  قــوانــن  نــريــد 
بتسوية مشاكل املاضي.. فالقوانن الحالية هي 

سر انهيار خدمات العاصمة. 

شهادات من الرواد

حديث العاصمة

الصورة ألربعة أبطال حققوا األمجاد 
للكرة املغربية يف الستينات والسبعينات، 
الذي  واملدرب  الدولي  الالعب  بينهم  من 
الشهرة  إلى  الرباطي  الفتح  فريق  قاد 
أطال  أقصبي  حسن  املايسترو  العاملية، 
القدم  كــرة  عمالقة  رفقة  عــمــره،  اهلل 
الكروية  والتضحية  األخــالق  وأساتذة 
وعضالتهم  بــعــرقــهــم  ــدوا  ــي ش ــن  ــذي ال
احملمدية،  الرياضات:  مدينة  وصحتهم 
بعد  معاشات  بدون  متقاعدون  اآلن  هم 
املالعب  يف  السنني  عــشــرات  تضحيات 
يقضي  حــني  يف  اجلــمــاهــيــر،  إلســعــاد 
املكيفة  القاعات  يف  سنوات   5 برملاني 
الباهت..  واحلضور  السياحية  واألسفار 

فيجازى بتقاعد مريح.
ومجيد  حــدادي  هم:  األبطال  هؤالء 
واملرحوم  حياتهما،  اهلل  أطــال  البشير 

الرعد أسكنه اهلل فسيح جناته. 

اإف�شاح التطوع 
للمتقاعدين 
لإعفائهم من 

�شرائب املعا�شات

أسرار العاصمة



 نور الدين هراوي
ــع وكــــوارث  ــواجـ فــتــحــت فـ
املدن  ببعض  مفاجئة  طبيعية 
املغربية مؤخرا، نقاشا حادا في 
السطاتي  العام  الرأي  صفوف 
واملهتمة  البيئية  والجمعيات 
بــالــتــدبــيــر املــحــلــي ونــشــطــاء 
االجتماعي،  التواصل  مواقع 
قــانــون املــلــك العام  عــن خــرق 
التعمير  وعــشــوائــيــة  املــائــي 
أهم  بنموسى،  واد  من  بالقرب 
والكبيرة  الرئيسية  الــوديــان 
وسطا  املدينة  تخترق  الــتــي 
وكذا فضائح  وشماال وجنوبا، 
ــطــات املــخــتــصــة  ــســل ــح ال ــن م
ــن أجــل  لــتــراخــيــص الــبــنــاء م
متعددة  كبرى  مشاريع  إقامة 
وتجزئات  فنادق  من  األنشطة 
على  وغيرها،  ومقاهي  سكنية 
مقربة من املجرى الخطير لواد 
بفيضاناته  املعروف  بنموسى 
ــة  ــي ــخ ــاري ــت الـــطـــوفـــانـــيـــة ال
أغرق  والذي  الجارفة  وسيوله 
هذه  آخــر  ــرات،  م عــدة  املدينة 
الفيضانات التي أزهقت العديد 
سنتي  ــت  ــان ك األرواح،  مـــن 
تسببت  والتي  و2002،   1995

بممتلكات  بالغة  أضـــرار  فــي 
حيث  ومنازلهم،  السطاتيني 
املناخية  الــكــارثــة  ــذه  ه ــرت  ع
وكــذا  التحتية،  البنية  ــع  واق
الفوضى العارمة في تراخيص 
إنشاء  مع  والتساهل  البناء 
تعرف  أودية  حافة  على  مباني 
التهاطالت  بعد  الجريان  بقوة 

املطرية القوية. 
الجريدة،  مــصــادر  وكشفت 
السلطات  تواطئ  استمرار  عن 
ملف  ــي  ف بــســطــات  املختصة 

من  مجموعة  ــشــاء  إن رخـــص 
السكنية  والتجمعات  املباني 
على  العقار  مافيا  مع  لشبكة 
اتجاه  في  الوادي  طول مجرى 
الضفة  وعــلــى  املــديــنــة  وســط 
الجنوبية، وكذلك على مستوى 
للمدينة،  الشمالية  الواجهة 
السلطات  مؤخرا  رخصت  فقد 
بــنــاء فضاء  مــشــروع  ــة  ــام إلق
الغطاء  وإعــدام  ضخم  تجاري 
للمدينة  والــغــابــوي  النباتي 
التضاريسية  البنية  وتغيير 

حماية  لقانون  سافر  خرق  في 
األراضــي  أن  رغم  العام،  امللك 
للوادي والتي شيدت  املجاورة 
مصنفة  املــبــانــي،  هــذه  عليها 
منطقة فيضانات، حسب  وكالة 
ــراق،  الــحــوض املــائــي ألبــي رق
املجالية  التهيئة  مرسوم  وكذا 
الخاص   2012 عــام  الــصــادر 
واملمتلكات،  السكان  بحماية 
اإلقليمية  الــســلــطــات  أن  إال 
املتعاقبة،  املنتخبة  واملجالس 
وتتساهل  القوانني  تتجاهل 
على  البناء  تراخيص  منح  في 
ضفاف واد معروف بفيضاناته 
دون  املـــديـــنـــة  تـــــزور  الـــتـــي 
االضطرابات  أثناء  استئذان 
خطة  أي  غياب  في  املناخية، 
اإلعداد  أجل  من  استراتيجية 
األخــذ  أو  الشتوية  للمرحلة 
ــذارات  ــإن ب الــجــد  محمل  على 
الجوية، حسب  األرصاد  نشرة 
فــي املجلس  ــاء مــؤخــرا  مــا ج
التضامن  لصندوق  اإلداري 
حيث  الكارثية،  الوقائع  ضد 
ــوادي لــيــذكــر  ــ ــ يــعــود هـــذا ال
بحقوقه  بسطات،  املسؤولني 

الجغرافية والترامي عليها.
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ما يجري  ويدور يف المدن

م�ضوؤولون يرخ�ضون لبناء من�ضاآت عقارية يف منطقة مر�ضحة للفي�ضانات

إعداد: زهير البوحاطي

عيـن على الشمال

مختصرات شمالية
مع  تتعامل  بتطوان  املحلية  السلطة   ■
الواقع املجهول وتتجاهل الواقع الحقيقي.. 
هذا ما حدث األسبوع املاضي، حني ظهرت 
منشورات على مواقع التواصل االجتماعي 
مجهولة  احتجاجية  وقفة  لتنظيم  تدعو 
املصدر، فتعاملت معها السلطة املحلية بكل 
املوضوع  في  قرارا  حزم وجدية، وأصدرت 
هناك  أن  غير  الوقفة،  هــذه  تنظيم  يمنع 
العديد من امللفات التي يجب على السلطة 
العشوائي  كالبناء  بجدية،  معها  التعامل 
الذي انتشر مؤخرا داخل األحياء الشعبية، 
تقول  واألحـــد،  السبت  يــومــي  خصوصا 

ساكنة تطوان.

التابعة لعمالة تطوان، قدم  ■ بعد جماعة أزال 
وزان،  إقليم  لعمالة  التابعة  تروال  جماعة  رئيس 

استقالته من منصب الرئاسة.
واحتج العشرات من سكان الجماعة األسبوع 
املاضي، على الوضع الذي وصفوه بالخطير، بعد 
عقد شراكة مع إحدى الشركات الوهمية من أجل 
تفويت مشاريع الجماعة إليها، ويضيف املحتجون 
عملية  أن  الجماعة،  مقر  أمــام  تظاهروا  الذين 
شابها  املسير،  للمكتب  الجديد  الرئيس  انتخاب 
أعضاء  بعض  غياب  نتيجة  الغموض  من  الكثير 
من  املستقيل  الجماعة  رئيس  بينهم  من  املكتب، 

منصبه.

■ أسدلت املحكمة االبتدائية بالعرائش، 
الوالدة  طبيب  قضية  على  الستار  مؤخرا، 
توفيت  التي  »فــرح«  قضية  في  ومولدتني 
بسبب  وجنينها  هي  املاضي  الشهر  خالل 
اإلهمال الطبي وعدم تقديم املساعدة لهما، 
ونصف  شهرين  بالسجن  املحكمة  وقضت 
حبسا نافذا على الطبيب، وثالثة أشهر في 
القابلة  على  وشهرين  األولــى  القابلة  حق 
الثانية، كما قررت املحكمة في نفس الحكم، 
سنتيم  مليون  ثالثني  قدرها  غرامة  فرض 
كتعويض ألسرة الضحايا )فرح وجنينها(.

سطات

تعيش ساكنة أصيلة التابعة 
لجهة طنجة، واقعا مقلقا بسبب 
ــت إلــيــه األوضـــاع داخــل  مــا آل
باملدينة،  اإلقليمي  املستشفى 
بناية  مجرد  إلى  تحول  والــذي 
دون عالجهم،  املرضى  تستقبل 
حيث يفتقد هذا املستشفى الذي 
تحول من مستشفى القرب إلى 
مستشفى البعد، إلى غياب تام 
لألطر الطبية وشبه الطبية، كما 
املعدات  انعدام  من  يعاني  أنه 

واللوازم الطبية الضرورية.
جمعيات  بعض  قيام  وبعد 
في  بالتدقيق  املدني  املجتمع 
املستور  فضح  تــم  املــوضــوع، 
أصيلة  ســاكــنــة  تعانيه  مــمــا 
وتــردي  الصحية،  املــرافــق  مع 
داخل  االستشفائية  الخدمات 
يبني  مما  اإلقليمي،  املستشفى 
اختالل الخارطة التي وضعتها 
الشمالية  باملدن  الصحة  وزارة 
ــي تــعــانــي مــن الــخــدمــات  ــت ال
املتدنية للمستشفيات بداية من 
وطنجة  والحسيمة  العرائش 
مـــرورا  وازن  ــم  ث وشــفــشــاون 
إلى  وصوال  واملضيق  بتطوان 

تعرف  ــدن  امل هــذه  كــل  أصيلة، 
انعداما  الصحية  مؤسساتها 
شبه كلي للخدمات الطبية التي 
من الضروري توفيرها للساكنة 
أجل  من  الويالت  تتكبد  التي 
ال  األخير  وفي  إليها،  الوصول 
يجد املرضى مبتغاهم العالجي.
التي  الجمعيات  وتحركت 
استنكرت غياب الكوادر الطبية 

عبر بيان لها تتوفر »األسبوع« 
على نسخة منه يقول: ))بعدما 
الجهوية  ــة  ــري ــدي امل ــدرت  ــ أص
تطوان  طنجة  بجهة  للصحة 
من  تسعى  بــالغــا  الحسيمة، 
العام  الــرأي  تغليط  إلى  خالله 
ــالغ تــوضــيــحــي  ــ ــالل ب ــ ــن خ مـ
العربي  املغرب  وكالة  نشرته 
أن  فيه  تنفي  ــذي  والـ لألنباء 

القرب بأصيلة  يكون مستشفى 
بنيوية  اخــتــالالت  مــن  يعاني 
قسم  في  املداومة  غياب  أهمها 
املستعجالت ليال، إضافة لندرة 
حــضــور أطــبــاء االخــتــصــاص، 
تنقيله  تم  الــذي  املدير  وغياب 
املقتصد،  محله  وكلف  لطنجة 
أججت  التي  االختالالت  وهي 
مطالبة  شعبية  احــتــجــاجــات 
ــع وتــوفــيــر  بــتــحــســني الـــوضـ
تــطــبــيــب مــجــانــي عــلــى مـــدار 
الساعة للمواطن الزيالشي، كما 
مدني  مجتمع  كهيئات  نتساءل 
بأصيلة، ملاذا تم تكليف طبيبني 
جديدين باملستشفى، وبالضبط 
فـــي قــســم املــســتــعــجــالت، إن 
املستعجالت  أطــر  فعال  كانت 
أشار  كما  دائــم  بشكل  متوفرة 
الجهوية  املديرية  بــالغ  لذلك 
كهيئات  نعلن  وعليه،  للصحة، 
للرأي  بأصيلة  مدني  مجتمع 
ــي والــوطــنــي:  ــحــل ــام امل ــعـ الـ
هذا  مثل  لصدور  استهجاننا 
عمومية  مؤسسة  عــن  الــبــالغ 
يلتمس فيها املواطن االستقامة 

واملوضوعية((.

هيئات املجتمع املدين تكذب بالغات وزارة ال�ضحة بال�ضمال

الزمامرة

الأوحال واحلفر حتا�ضر 
�ضاكنة مدينة الزمامرة 

اســتــنــكــر الـــعـــشـــرات مــن 
ما  العرائش،  بمدينة  املواطنني 
تعرض له أحد الباعة املتجولني، 
مؤخرا، عندما كان يعرض بعض 
بالشارع  املستعملة  األحــذيــة 
من  املــركــزي،  للسوق  املــحــاذي 
يتعرض  أن  قبل  وشــتــم،  ســب 
للضرب املسبب للجروح وفقدان 
الوعي دون تقديم اإلسعافات له، 

على يد رجل سلطة.
وانتشر على مواقع التواصل 
واسع،  نطاق  على  االجتماعي، 

الــذي  الشخص  يظهر  فيديو 
على  ملقى  عليه  ــداء  ــت االع تــم 
يستنكرون  واملواطنون  األرض 
رجل  طــرف  مــن  التصرف  هــذا 
السلطة، الذي من املفروض فيه 
ويحرص  الــقــانــون  يحترم  أن 
مــســاطــره  عــبــر  تطبيقه  عــلــى 
لضرب  يديه  باستعمال  وليس 
العديد من  املواطنني، كما يقول 
هذه  شاهدوا  الذين  املواطنني 
التحقيق  انتظار  في  الواقعة، 

رسميا في ما جرى)..(.

اتهـام رجـل �ضلـطة بتـعنيف بـائـع متجـول

  عزيز العبريدي
تــعــرف بــعــض املــراكــز 
داخـــل مــديــنــة الــزمــامــرة 
وضعا كارثيا أثناء سقوط 
تغرق  بــحــيــث  ــار،  ــطـ األمـ
ــشــوارع  ال ــن  م مجموعة 
واألزقـــــــة فـــي األوحـــــال 
بسبب  املياه،  وتجمعات 
وعدم  البالوعات  انسداد 

تصريفها للمياه.
واملثال نأخذه من وسط 
اشطيبة  ســاحــة  املــديــنــة 
تجزئة  من  القريبة  سابقا 
النصر، إذ تنتشر األوحال 
مما  واســـع،  نــطــاق  على 
من قضاء  املواطنني  يمنع 
املحالت  مــن  حاجياتهم 
الـــتـــجـــاريـــة املـــوجـــودة 
ويجعل  الــســاحــة،  بــهــذه 
وهو  عزلة،  في  أصحابها 
كساد  في  لهم  يتسبب  ما 
جلهم  أن  علما  تــجــاري، 
ــذي  ــون الــحــل الـ ــض ــرف ي
املجلس  عليهم  اقــتــرحــه 
ــرة،  ــام ــزم ــل ــي ل ــاع ــجــم ال
واالنتقال  محالتهم  بهدم 

التجارية  املــحــالت  إلـــى 
النصر  بتجزئة  املبرمجة 
بسبب  الــقــدس،  وتجزئة 

غالء واجب الكراء.
ونفس املعاناة يواجهها 
املواطنون بشارع الجيش 
به  يتواجد  الــذي  امللكي، 
العقارية،  املحافظة  مقر 
واملياه  األوحال  تنتشر  إذ 
إتمام  عدم  بسبب  الراكدة 
األشــغــال بــهــذا الــشــارع 
ــاق بـــالـــوعـــات  ــ ــن ــ ــت واخــ
ونفس  ــاه،  ــي امل تــصــريــف 
سكان  يــواجــهــه  ــشــيء  ال
يمرون  الذين  السالم  حي 
امللكي  الجيش  شارع  عبر 
يوجد  الـــذي  ــشــارع  ال أو 
ــة  ــداديـ ــرب مـــن اإلعـ ــق ــال ب
الـــثـــانـــويـــة يـــوســـف بن 
ــة  تــاشــفــني، وبــعــض األزق
الحي،  هذا  داخل  الواقعة 
ــتــشــر الــحــفــر  ــن حـــيـــث ت
نتيجة  باألوحال  املمتلئة 
ما  األشــغــال، وهــو  توقف 
خسائر  فــي  لــهــم  تسبب 
ــاب مــيــكــانــيــكــيــة  ــ ــط ــ وأع

لسياراتهم الخاصة.



م�شاريع موقوفة التنفيذ 
باأيت اأورير

وتعليقصورة

امللحقة اإلدارية األوىل بعمالة وزان، مدعمة بأعوان السلطة والقوات  تحركت قائدة 
ويغلقون  الشوارع  يحتلون  الذين  الباعة  محاربة  أجل  من  املاضي،  األسبوع  املساعدة، 
ليخرج  الشوارع والطرقات..  األزبال يف  املواطنني، ويخلفون وراءهم  الطريق يف وجه 
املجلس الجماعي بعد هذه الحملة، بإعالن يحث من خالله جميع الباعة، بااللتزام بالبيع 

داخل السوق وعدم احتالل امللك العمومي الذي تم تحريره على يد القائدة.

محاربة احتالل الملك العام 
بصيغة المؤنث

أيت أورير

 شجيع محمد 
الصورة رفقته ليست إلحدى الطرق الحدودية أو 
بل  الحروب،  أو مناطق  أو إحدى  التهريب  ممرات 
هي لشارع القدس املفتوح على العديد من األحياء 
واملصلى  )الفرح  خنيفرة  بإقليم  مريرت  بمدينة 
يستعمله  والذي  نطوطو(،  ومحمد  والقدس  وأحد 
واملتسوقون  السكان  مــن  العديد  يومي  بشكل 
تمر عبره مختلف  »الشهداء«، كما  ومرتادو مقبرة 
وسائل النقل والعربات كممر خاص، إضافة لكونه 
فخالل  خاص،  دور  من  له  ملا  دؤوبــة  حركة  يشهد 
يستطيع  ال  األمطار،  تهاطل  ومع  الشتاء،  فصل 
املصلون أداء الصالة بمسجد عباد الرحمان بحي 
محمد نطوطو، بسبب كثرة األوحال والبرك املائية.
وارتباطا باملوضوع، سبق لسكان شارع القدس 
محمد  حــي  ساكنة  ــذا  وك عنه،  املتفرعة  واألزقـــة 
منذ  ومــراســالت  بشكايات  تقدموا  أن  نطوطو، 
تاريخ 07. 01. 2014، مفادها أن الزنقة والشارع 
سالفي الذكر، تعتريهما الحفر وتتحول خالل فصل 
منها،  العبور  يستحيل  مستنقعات  إلى  الشتاء 
لاللتحاق  منها  العبور  أبنائهم  على  يستحيل  كما 
تسببها  التي  العرقلة  إلــى  إضــافــة  بمدارسهم، 
املصلى  وشارع  القدس  زنقة  تظل  حيث  للعربات، 
إلى  الشتاء  فصل  من  حالهما  على  عليها  املشرف 

أمطار  تهاطل  يشهد  الــذي  الصيف،  فصل  غاية 
كثيفة وقوية لفترة طويلة تساهم في بقاء األوحال 
واألوساخ عالقة بالبنية التحتية املهترئة، علما أن 
غالبية السكان يحاولون التصدي لهذه املياه، لكي 
الشتاء  فصل  خالل  السيول  بفعل  ملنازلهم  تلج  ال 
يتم  كما  الرعدية،  األمطار  بسبب  الصيف  وموسم 
وضع أحجار وصخور وسطها للمرور إلى منازلهم 
هذه  خــالل  مألوفة  املشاهد  هــذه  أضحت  حتى 
األوقات من السنة، ومما يزيد الوضع تفاقما، كارثة 

غياب اإلنارة العمومية وتفشي الظالم. 

تلكس

غــــــــــادر مـــــديـــــر وكــــالــــة 
ــع املـــــــاء بـــســـطـــات،  ــ ــوزيـ ــ تـ
الدغوسي،  اخلالق  عبد 
مقر مؤسسته يف صمت، 
مـــحـــاال عــلــى الــتــقــاعــد، 
أي  عــنــه  يــســمــع  أن  دون 
شيء، ودون حفل تكرمي 
ــابـــل مــــا أســــــــداه مــن  ــقـ مـ
خــــدمــــات، حــيــث شــهــدت 
والتي  عهده،  الوكالة يف 
مــهــمــتــهــا تـــدبـــيـــر تـــوزيـــع 
املــــــاء الـــصـــالـــح لــلــشــرب 
ــر الــــســــائــــل،  ــيــ ــهــ ــطــ ــتــ والــ
الـــتـــدبـــيـــر،  يف  ــامــــة  ــكــ حــ
وتـــــــــرك فــــائــــضــــا مـــــهـــــمــا 
ـــ40  ــدر بـ ــيــة قــ يف املــيــزانـــ
ــار ســـنـــتـــيـــم، حــســب  ــيـ ــلـ مـ
لــلــمــجــلــس  دورة  آخــــــــر 
لــهــذا  لــلــوكــالــة،  اإلداري 
بتعيني  الساكنة  تطالب 
فــوري ملدير جديد حتى 
ــالــــح  مــــصــ تــــتــــعــــطــــل  ال 

املواطنني. 
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مريرت 

  األسبوع
الرئيس  يمثل  أن  املــقــرر  مــن 
أمــام  ــان،  ــزك إن لبلدية  الــســابــق 
بمحكمة  االســتــئــنــاف  غـــرفـــة 
جــرائــم األمـــوال بــمــراكــش، يوم 
في   ،2019 دجنبر   12 الخميس 
تخلف  أن  بعد  الثالثة،  الجلسة 
الجلستني  فــي  الــحــضــور  عــن 
وعــزت  عـــذر،  بـــدون  السابقتني 
في  املتهم  حضور  عــدم  مصادر 
جلسات املحاكمة إلى تخوفه من 
االعتقال داخل قاعة الجلسة بعد 
إدانته من طرف الغرفة االبتدائية 
بمراكش  األمــوال  جرائم  ملحكمة 
 16 ــوم  ي نــافــذا  سجنا  بسنتني 
اتهامه  قضية  في   2018 نونبر 
مليون سنتيم   254 مبلغ  بتبديد 
املــخــصــصــة لــشــراء الـــغـــازوال 
الحضرية  الجماعة  مالية  مــن 
ملول  أيت  إنزكان  عمالة  إلنزكان 
والية أكادير، فيما تم الحكم على 
باقي املتهمني بسنة حبسا نافذا 
وسنة موقوفة التنفيذ، من بينهم 

صاحب محطة الغازوال.
السابقني  الرؤساء  أحد  وكان 

ملف  في  متابعا  إنزكان  لبلدية 
عدد 2017/546 بتهمة اختالس 
مبلغ 254 مليون سنتيم من املال 
العام، عبارة عن 1750 برميال من 
يده  تحت  موضوعة  املحروقات 
للفصل  طبقا  وظيفته،  بمقتضى 
الــجــنــائــي،  ــون  ــان ــق ال ــن  م  241
واملشاركة في االختالس بالنسبة 
 129 للفصلني  طبقا  مــعــه  ملــن 

و241 من القانون الجنائي.
هذه  تفاصيل  تعود  لإلشارة، 

الــرأي  لــدى  املــعــروفــة  القضية 
بـ»قضية  والوطني  املحلي  العام 
فــتــرة استالم  ــى  إل ــازوال«،  ــغـ الـ
مهام  أومــولــود  محمد  الرئيس 
تدبير وتسيير املجلس الجماعي 
له  تبني  حيث  بتحفظ،  إلنــزكــان 
وجود تالعبات في مالية البلدية، 
إلى  املوضوع  في  وتقدم بشكاية 
تحقيق  بفتح  يطالبها  املحكمة، 
من  مجموعة  مصير  عن  للكشف 
لشراء  املخصصة  املالية  املبالغ 

الذي سبق  امللف  الغازوال، وهو 
املجلس  تقرير  إلــيــه  ــار  أشـ أن 
قامت  أن  بعد  للحسابات  األعلى 
في  بالتدقيق  االفتحاص  لجنة 
والبحث  امللفات  مــن  مجموعة 
مــدون  هــو  كما  فــوقــفــت،  فيها، 
ــه في  ــجــزت ــذي أن ــ بــالــتــقــريــر ال
من  مجموعة  عــلــى  املـــوضـــوع، 
املالية  والخروقات  التجاوزات 
بينها  من  واملسطرية،  واإلداريــة 
254 مليون سنتيم  اختفاء مبلغ 
تم  والـــذي  الجماعة،  مالية  مــن 
تدوينه في التقرير املالي السنوي 
كمية  اقتناء  في  صرف  أنه  على 
مجموعه  ــا  م أي  الـــوقـــود،  ــن  م
املحروقات،  مــن  برميال   1750
لجنة  أجرته  الذي  البحث  أن  إال 
كما  ذلك  عكس  يكشف  التفتيش 
املنجز  تقريرها  فــي  مــدون  هــو 
ــشــأن، والـــذي ينفي  فــي هــذا ال
الوقود  بكمية  الجماعة  توصل 
بقيمة املبلغ املشار إليه، ولم يتم 
تفريغها أصال بمحطة املستودع 
إشهاد  حسب  إلنــزكــان،  البلدي 
على  املــســؤول  طــرف  مــن  موقع 

املستودع البلدي

إنزكان

  السعيد المكعالل
ال زال املجلس البلدي أليت أورير غارقا في سباته 
املحلي  الشأن  لتدبير  تجربته  أن  فرغم  العميق، 
به،  يقوم  ما  أن  إال  االنتهاء،  من  وشيكة  أصبحت 
هو مجرد »تصريف أعمال«، كاملحافظة على اإلنارة 
العمومية وقطاع النظافة الذي أصبح يعرف بعض 
تبليط  محاولة  وأيضا  النقاط،  بعض  في  التلكؤ 
بعض  يطالها  التي  العملية  وهي  األحياء،  بعض 
الغش و»االقتصاد« في مادة اإلسمنت، في حني أن 
مجموعة من املشاريع التي أنجزت خالل التجربة 
اجتماعي  بطابع  وتتسم  باهظة  بأموال  السابقة 
وطأة  تحت  ترزح  زالت  وال  بعد،  تفعل  لم  صرف، 
بدأت  وربما  أعوام،  منذ  جاهزيتها  رغم  النسيان 
تتآكل بعض تجهيزاتها، ولم يبذل املسؤولون أي 
عن  مكتظة  أصبحت  مدينة  في  لتشغيلها  مساع 
آخرها، والزالت تعاني من ضعف بنيات االستقبال 
وغياب برامج تنموية تواكب التحول الذي تعرفه.

املركب  الـــراقـــدة،  املــشــاريــع  هــذه  ومــن ضمن 
املحلي،  واملستشفى  التجاري  واملركب  الثقافي 
مشاريع  من  استفادت  قد  كانت  املدينة  أن  علما 
كالقنطرة  السابقة،  التجربة  تنموية ضخمة خالل 

األمــل،  وســوق  الــشــروب،  املــاء  وجلب  الرئيسية، 
واملسرح  »تالبشات«،  شــارع  وتزفيت  وتوسيع 
املشاريع  هذه  وكل  العمومية،  والحديقة  البلدي، 
صندوق  طــرف  ومــن  يابانية  قــروض  عبر  مولت 
التجهيز الجماعي واملكتب الوطني للماء الصالح 
للشرب ووزارة الصحة وشركة العمران، وبعضها 
ممول من طرف املستفيدين ومن مساهمات املجلس 

البلدي السابق.
والزال املتتبعون للشأن املحلي ينتظرون تفعيل 
ما  مماطلة،  وبدون  الجامدة«  »املشاريع  وتشغيل 
واملشاورات  الدراسات  إنجاز  يتطلب  ال  األمر  دام 
املالية  االعتمادات  عن  والبحث  اإلدارية  واملساطر 
فالعملية  ماراطونية،  إجــراءات  من  ذلك  إلى  وما 
تحتاج فقط للجرأة وتحمل املسؤولية، حسب رأي 
إقليم  عامل  من  ينتظرون  الذين  املتتبعني،  هؤالء 
الحوز، التدخل بكل حزم لدى الهيئة املنتخبة ولدى 
الذكر  سالفة  املشاريع  عن  مسؤوال  يعتبر  من  كل 
لتستفيد  تحريكها  أجــل  من  التنفيذ،  واملوقوفة 
الساكنة من خدماتها، بما في ذلك مفوضية األمن 
الوطني، التي سبق وأن أشرنا إليها في عدد سابق. 

 األسبوع  
فيه  تتزايد  الــذي  الــوقــت  فــي 
العشوائية،  املقالع  من  الشكاوى 
ومـــن االســتــغــالل الــعــشــوائــي 
ــعــض املـــقـــالـــع املــرخــصــة،  ــب ل
والنقل  التجهيز  وزيـــر  أعــطــى 
القادر  عبد  واملاء،  واللوجستيك 
برنامج  انطالق  مؤخرا  اعمارة، 
شرطة  ــراد  أفـ وتكوين  اختيار 
غالبية  أصبحت  أن  بعد  املقالع، 
والتنظيمية  القانونية  الترسانة 

جاهزة.
واطلع عبد القادر اعمارة على 
مختلف مراحل برنامج اإلعداد 
النطالق هذا الجسم الهام من 
املراقبني في أفق الشروع في 

غضون  ــي  ف مــهــامــه 
القادمة،  السنة 
ــاع  ــ ــم ــ ــت ــ واالج
حــــــــضــــــــره 

ــدراء  وامل لــلــوزارة  العام  الكاتب 
املــركــزيــون والــجــهــويــون، حيث 
التي  األهمية  على  الــوزيــر  ركــز 
املوضوع  لهذا  شخصيا  يوليها 
بــاعــتــبــار أهــمــيــة املــقــالــع على 
واالقتصادية  البيئية  املستويات 

واالجتماعية.
الفعاليات،  مــن  عــدد  وحسب 
الرابط  الساحلي  الشريط  فــإن 
بني جنوب الدار البيضاء وإقليم 
تجمع  يعرف  الجديدة، 
ــع،  ــال ــق ــن امل ــدد مـ ــ ع
إلى  بهم  دفــع  مما 
بمراقبة  املــطــالــبــة 
املقالع ومراقبة  هذه 
الرمال  وجودة  كمية 

املستخرجة.
جدير بالذكر، أن 
برنامج البيئة 
الــــتــــابــــع 
األمم  لهيئة 

مافيا  غسيل  نشر  قد  املتحدة، 
ــرمــال، وذكــر أن أزيــد مــن 10  ال
ماليني متر مكعب من الرمال في 

السوق املغربية منهوبة.
ــال أن  ــرمـ ــق ملــهــنــيــي الـ ــب وس
وأشاروا  الرمال،  مافيا  فضحوا 
في ندوة لهم بالدار البيضاء، أن 
خزينة  على  تفوت  الرمال  مافيا 
ماليير  خمسة  من  ــد  أزي الــدولــة 
لهيئة  سبق  كما  سنويا،  درهــم 
الخطر  ناقوس  دقت  أن  حقوقية 
حول الرمال املسروقة بجهة الدار 
بأنها  وقالت  سطات،  البيضاء 

مغشوشة.
الوطنية  الجمعية  ــت  ــان وك
قد  والــســواحــل  البيئة  لحماية 
دعت في وقت سابق إلى الحفاظ 
باعتبارها  الرملية،  الكثبان  على 
موروثا طبيعيا يصعب تعويضه، 
جريمة  يعتبر  عليه  اإلجهاز  وأن 

في حق الطبيعة والبشر.

الدار البيضاء

اعمارة



في مجال الطب، يتوفر املغرب 
ــى أفــضــل األطــبــاء  الـــيـــوم عــل
العطرة  سمعتهم  جعلوا  الذين 
على  املـــعـــروفـــة  ومـــهـــاراتـــهـــم 
املــســتــوى الــعــاملــي تــجــذب ثقة 
املرضى من مختلف ربوع العالم، 
كبيرة  بــأعــداد  يحجون  الــذيــن 
واملستشفيات  الــعــيــادات  نحو 
الكثير  ــرف  أعـ حيث  املغربية 
املقيمني  والعراقيني  العرب  من 
يحملون  والذين  بريطانيا  في 
صــاروا  البريطانية،  الجنسية 
وعائالتهم  أنفسهم  يعالجون 
فيجدون  مغاربة  أطباء  يد  على 
عن  تقل  ال  وخبرة  كفاءة  لديهم 
األطباء الغربيني الذين يوجدون 
أوروبـــا  مستشفيات  أكــبــر  فــي 
األسعار  أن  العلم  مع  وأمريكا، 
املغرب  في  بها  يعالجون  التي 
التي  املبالغ  من  بكثير  أقل  هي 

تطلبها املستشفيات الغربية.
وإضافة ملهارة األطباء املغاربة 
ونجاعة العالجات التي يقدمونها 
ــم، فــإنــهــم يــحــرصــون  ــرضــاه مل
متابعة  عــلــى  انــضــبــاط  وبــكــل 
الطب  وتطورات  تقنيات  أحدث 
اقتنائهم  عن  ناهيكم  الحديث، 
ــدث وأفــضــل الــتــجــهــيــزات  ألحــ
لم تصل لعدد كبير  التي  الطبية 
من البلدان، كما يحرص األطباء 
املؤتمرات  حضور  على  املغاربة 
العاملية وتحيني خبرتهم  الطبية 
فــرط  ــن  م حنكتهم  ومــضــاعــفــة 
حتى  الشريفة،  ملهنتهم  حبهم 
صار الطب املغربي اليوم مصدر 
مغربية  وكل  مغربي  لكل  اعتزاز 
لتطور  الدولي  اإلشعاع  بفضل 

الطب في املغرب.
آالف  يوجد  األطــبــاء،  ومقابل 
املــرضــى الــذيــن يــتــوافــدون كل 
يوم، بل كل ساعة على العيادات 
الطبية في مختلف مدن ومناطق 
الحواضر  في  وخاصة  املغرب، 
من  الخالص  عن  بحثا  الكبرى 
مختلف األمراض. هؤالء املرضى 
يحجون  منهم  هامة  نسبة  نجد 
العيادة بدون موعد مسبق،  إلى 
على  يتوفرون  كانوا  وإن  حتى 
عليه  ــق  ــف ــت وم مـــحـــدد  مـــوعـــد 
يوميات  دفــتــر  عــلــى  ومــســجــل 
ــرضــى،  ــد اســتــقــبــال امل مــواعــي
فــتــتــحــول عــمــلــيــة االســتــقــبــال 
ــل مــن  ــائـ ــدد هـ ــعـ ــة لـ ــســب ــن ــال ب
السكرتيرات إلى سعي متواصل 
وعلى مدار ساعات عمل العيادة، 
ترتيب  إلعادة  منهن  محاولة  في 
هذا  يتأخر  حيث  املواعيد،  تلك 
املريض أو ذاك عن املوعد املتفق 
عليه لدخول العيادة واالستفادة 
ويتأخر  الــطــبــي،  الفحص  مــن 
ــب، ســوى  ــدون ســب ــ لــســبــب وبـ
وعندما  باملواعيد،  االستهتار 
ينبري  فــإنــه  ــادة،  ــي ــع ال يــدخــل 
بــإدخــالــه  الــســكــرتــيــرة  مطالبا 

ذكرته  وإذا  الفحص  غرفة  على 
املحدد  ملوعده  احترامه  بأهمية 
مواعيد  في سجل  واملدون  سلفا 
يشرع  فإنه  بالعيادة،  الفحص 
وصوله  بصعوبة  التذكير  فــي 
واكــتــظــاظ الــطــرقــات وازدحـــام 
املعابر العمومية وكثرة إشارات 
وهنا  ــخ،  إل و...  و.  و.  التوقف 
يبدأ اختالل مواعيد فحص بقية 
املريض  يتمسك  حيث  املرضى 
ــدخــول  ــي ال املــتــأخــر بــحــقــه ف
يتمسك  بينما  الطبيب،  ــى  إل
املرضى الذين لهم مواعيد بعد 
األسبقية  في  بأحقيتهم  موعده 
بعض  في  ــور  األم تتطور  وقــد 

األحيان.
يوميا  أســمــع  وشــخــصــيــا، 
يؤكدون  أطباء  عدة  مالحظات 
ــات أغــرب  ــارق ــف ــدوث م لــي حــ
الطبيب  يكون  حيث  هــذا،  من 
السكرتيرات  أو  والسكرتيرة 
وشك  على  بعيادته  املوجودات 
عمل  يوم  بعد  العيادة  مغادرة 
أمل  الطبيب  فيه  حقق  شــاق 
العالج لكل مرضاه الذين كانوا 
للفحص  مــحــدد  مــوعــد  عــلــى 
الدواء  وصفة  على  والحصول 
الــتــحــلــيــالت  طــلــب  ــة  ــ ورق أو 
ويطفئ  دفاتره  الطبيب  فيغلق 

ــحــص بــغــرفــة  ــف ــزات ال ــي ــجــه ت
يفاجأ  لكنه  للمرضى،  استقباله 
عليه  تدخل  وهــي  بالسكرتيرة 
ــدد  ــول ع ــ ــن وصـ ــه عـ مــعــلــنــة لـ
القادمني  املــرضــى  مــن  إضــافــي 

العيادة  عمل  وقــت  انتهاء  بعد 
والذين يطلبون الفحص مؤكدين 
ــة واســتــحــالــة  ــحــال خـــطـــورة ال
وهنا  املــوالــي،  لليوم  االنتظار 
البد من تذكير هؤالء بأن الحاالت 
املستعجلة والخطيرة ال يفترض 
الطبية  العيادات  اقتحام  فيها 
وطاقم  الطبيب  عمل  انتهاء  بعد 
موظفيه، ألن املصحات ومصالح 

ــي مــخــتــلــف  ــ املــســتــعــجــالت ف
على  مفتوحة  تظل  املستشفيات 

مدار ساعات اليوم.
عشتها  ــة  ــع واق وتــحــضــرنــي 
بنفسي في لندن، عندما كنت في 
لدي  وكــان  هناك  عالجية  رحلة 
بإحدى  للفحص  مــحــدد  مــوعــد 
قد  ــان  ك طبيب  ــدى  ل الــعــيــادات 
وساعة  بتاريخ  موعدا  لي  حدد 
معينة، وفي اليوم املحدد وصلت 
للعيادة بعد ثالث دقائق بالضبط 
مــن الــتــأخــيــر حــيــث كــنــت آخــر 
الطبيب  سيستقبله  كــان  زبــون 
وبمجرد  للعيادة،  مغادرته  قبل 
تجمع  الكاتبة  وجدت  وصولي، 
للخروج،  وتستعد  يدها  حقيبة 
موقفي  تــقــديــر  مــنــهــا  فطلبت 
تأخري  على  مــؤاخــذتــي  وعـــدم 
بجملة  فــأجــابــتــنــي  الــضــئــيــل، 
 My« صارمة:  وبلهجة  واحــدة 
time is over«، أي »وقت عملي 
انتهى«، ثم غادرت العيادة تاركة 
إياي واقفا، ولوال تقدير الطبيب 
لندن  إلى  رحلتي  لكانت  للوضع 

قد انتهت بخفي حنني.
األطباء  من  الكثير  فإن  لهذا، 
تقدير  املــرضــى  مــن  ينتظرون 
التسبب  وعــدم  عملهم  ظــروف 
لبقية  فحصهم  وقت  اختالل  في 
كل  يستفيد  ــكــي  ول املـــرضـــى، 
مريض من وقت الفحص الكافي 
كل  يحرص  أن  فالبد  واملكتمل، 
مــريــض عــلــى احــتــرام مــوعــده 
غيره  يــحــرم  ال  حتى  ــة  دق بكل 
كــامــل وقتهم  مــن  املــرضــى  مــن 

املخصص للفحص.
سرعة  عصر  هــو  العصر  إن 
وعصر ضغوط تؤثر سلبيا على 
يتعلق  وعندما  املجتمع،  صحة 
ــان، فــإن  ــسـ ــر بــصــحــة اإلنـ ــ األم
احترام  على  يعمل  أن  املفروض 
طــريــقــة عــمــل مــن يــســاعــده في 
استعادتها  وفي  عليها  الحفاظ 
عندما تتدهور، أال وهو الطبيب. 

أي  من  وأكثر  اليوم،  يجب  لهذا 
وقـــت مــضــى، عــلــى كــل مريض 
موعدا  يؤكد  أن  للفحص  ــادم  ق
وأن  طبيبه،  عيادة  مع  مسبقا 
املوعد  ذلــك  حلول  عند  يحرص 
تأخير  بدون  وقته  احترام  على 
يحرم  وال  العالج  من  ليستفيد 
خدمات  من  االستفادة  من  غيره 
بأن  دائــمــا  يتذكر  وأن  طبيبه، 

طبيبه هو أيضا طبيب غيره.
وكخاتمة للموضوع، فإنه يجب 
العيادات  اكتظاظ  بأن  التذكير 
من  متأخرة  ساعات  في  الطبية 
وقت الدوام الخاص بها، أي في 
الغالب قبيل موعد إغالق العيادة 
بوقت وجيز، والذي يضغط عادة 
العيادة  موظفي  أعصاب  على 
االحتمال  وطــاقــة  أعــصــاب  قبل 
يكون  الطبيب،  لــدى  املــوجــودة 
ــاالت كــثــيــرة نــاجــمــا عن  ــي حـ ف
عادة ارتبطت، بل التصقت بعدد 
عدم  وهــي  أال  الناس،  من  كبير 
واالستخفاف  باملواعيد  االلتزام 
فنجد  للموعد،  اآلخــر  بالطرف 
محدد  موعد  لديه  الذي  املريض 
حق  يعلم  العيادة  إلى  للوصول 
بأن هناك زخما وازدحاما  العلم 
في الطريق سيأخذ منه كذا وكذا 
احتمال  هناك  وأن  الدقائق،  من 
محسوبة  غير  طـــوارئ  حــدوث 
فتأخذ  العيادة  إلــى  طريقه  في 
وأنه  الدقائق،  من  وكذا  كذا  منه 
في  يصادف  قد  األمر  نهاية  في 
فيأخذ  قريبا  أو  صديقا  طريقه 
كذا  للعيادة  وصــولــه  وقــت  مــن 

الحصة  ليجد  الدقائق،  من  وكذا 
يحتسبها  ــم  ل ــتــي  ال الــزمــنــيــة 
من  وأكثر  ساعة  النصف  تفوق 
الهثا  للعيادة  فيدلف  التأخير، 
السكرتيرة  تذكير  فــي  ليشرع 
للفحص في نفس  له موعدا  بأن 
األخيرة  هذه  ذكرته  وإذا  اليوم، 
بأن وقت فحصه كان محددا في 
الساعة كذا والدقيقة كذا وأنه قد 
تأخر بما يكفي من الوقت لجعل 
موعدا  لــه  تــضــرب  السكرتيرة 
جديدا مؤجال ليوم آخر، فتنطلق 
هنا النقاشات التي قد تصل لحد 
مطالبا  املريض  صــوت  ارتــفــاع 

بإجراء الفحص.
إننا نعيش في عصر السرعة، 
ــرام املــواعــيــد هــو عنصر  واحــت
التعايش  إمكانية  في  أساسي 
يتأخر  السرعة، وعندما  مع هذه 

مــريــض فـــي مــوعــد حــضــوره 
بذلك  يكون  فإنه  طبية،  لعيادة 
موعد  على  القفز  في  تسبب  قد 
وبالتالي،  يليه،  الــذي  املريض 
لغيره  حيوية  بمصلحة  املساس 
معنويات  على  سلبيا  والتأثير 
طبيبه الذي ليس طبيبه لوحده.

في  خطوة  أول  فإن  هــذا،  لكل 
من  الكاملة  واالستفادة  العالج 
املريض،  أيها  طبيبك  خــدمــات 
لعادة  بنفسك  معالجتك  من  تبدأ 
لصيقة  صــارت  مزعجة  سلبية 
العربية،  املجتمعات  بتصرفات 

أال وهي عدم احترام املواعيد.
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يعتبر المغرب اليوم، ومنذ زمن بعيد، منارة متأللئة في مختلف المجاالت العلمية واألدبية والثقافية 
والتراثية، ويحتل مركزا مرموقا بين الدول العربية واألجنبية في إنجاب األدمغة الثاقبة والقرائح 

الالفتة ألنظار كل شعوب الكرة األرضية.

إضافة لمهارة األطباء 
المغاربة ونجاعة 

العالجات التي يقدمونها 
لمرضاهم، فإنهم 

يحرصون وبكل انضباط، 
على متابعة أحدث 

تقنيات وتطورات الطب 
الحديث، ناهيكم عن 

اقتنائهم ألحدث وأفضل 
التجهيزات الطبية التي 

لم تصل لعدد كبير من 
البلدان، كما يحرص 

األطباء المغاربة على 
حضور المؤتمرات الطبية 
العالمية وتحيين خبرتهم 

ومضاعفة حنكتهم من 
فرط حبهم لمهنتهم 

الشريفة.

إننا نعيش في عصر 
السرعة، واحترام 

المواعيد هو عنصر 
أساسي في إمكانية 

التعايش مع هذه 
السرعة، وعندما يتأخر 

مريض في موعد 
حضوره لعيادة طبية، 
فإنه يكون بذلك قد 

تسبب في القفز 
على موعد المريض 

الذي يليه، وبالتالي، 
المساس بمصلحة 

حيوية لغيره والتأثير 
سلبيا على معنويات 

طبيبه الذي ليس 
طبيبه لوحده.



برز خالل األيام األخيرة نقاش حول 
حرية التعبير بعد اعتقال مجموعة من 
األشخاص على خلفية بثهم وإذاعتهم 
اجتماعي،  تواصل  عبر وسائل  ألقوال 
العامة  النيابة  لــدن  من  اعتبارها  تم 
بثها  يقع  بأنها تحتوي على مضامني 
وعلى  الجنائي،  القانون  طائلة  تحت 
في حالة  متابعتهم  قررت  ذلك،  أساس 
»سيمو  اعتقال، ويتعلق األمر بكل من 

الكناوي« و»مول الكاسكيطة«.
ففي 24 أكتوبر املاضي، نشر »سيمو 
صفحته  على  فيديو  مقطع  الكناوي« 
على »اإلنستغرام« وجه من خالله أقواال 
عبارات  تضمنت  الشرطة  رجــال  إلــى 
البوليس  »زوجـــات  قبيل  من  مسيئة 
تمارسن  الليلة  هــذه  أوقفوني  الذين 
الجنس في هذه اللحظة، كل من يعمل 
في املخزن ابن عاهرة، لن أظلمهم كلهم، 
واحد  كل  عاهرات)...(،  أبناء  بعضهم 
مع  الجنس  تمارس  زوجته  اآلن  فيهم 

العشيق.. أبناء عاهرات«.
أن  الشريط،  هــذا  خــالل  من  ويبدو 
ــار غضبه  ــاوي« تــعــرض ملــا أثـ ــن ــك »ال
إذ  الشرطة،  من  أفــراد  يد  على  وحنقه 
زعم في فيديو الحق مع إحدى الجرائد 
اإللكترونية بأنهم قاموا بتفتيشه رفقة 
الطريق،  في  وهم  وأصدقاء  صديقات 
ــذوا  ــال وأخـ وأخــــذوا مــنــه بــعــض املـ
ثم  وإهانتهم  بسبهم  وقاموا  الفتيات 

ذهبوا إلى حال سبيلهم.
ومتابعته  اعتقاله  تم  ذلك،  إثر  على 
من  املنصرم  نونبر  فاتح  الجمعة  يوم 
طرف وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية 
عموميني  موظفني  إهانة  بتهمة  بسال، 
طريق  عن  بمهامهم  قيامهم  بمناسبة 
هيئة  إهانة  وبتهمة  وتهديدات،  أقوال 
منظمة، حيث انطلقت أطوار محاكمته 
يوم 4 نونبر املنصرم وتم الحكم عليه 
2019 بسنة حبسا  25 نونبر  بتاريخ 
مع  درهــم  ألــف  قدرها  مالية  وغــرامــة 

وبأدائه  األدنى،  في  واإلجبار  الصائر 
الوطني  لألمن  العامة  املديرية  لفائدة 

تعويضا رمزيا قدره درهم واحد.
ــول  ــ ــة لـــحـــالـــة »م ــســب ــن ــال أمـــــا ب
 29 بتاريخ  أذاع  فقد  الكاسكيطة«، 
صفحته  عبر  فيديو   2019 نونبر 
تصريحا  تضمن  »الــيــوتــيــوب«  على 
»بالفعل وجدتم شعب حمار  جاء فيه: 
بشعب  التقيتم  واعـــي..  غير  شعب 
هــذا..  بنا  تفعلوا  أن  حقكم  من  غبي 
التقيتم بشعب حمار وأنا أقولها وأنا 
ذلك،  إثر  وعلى  مسؤوليتها«،  أتحمل 
تم اعتقاله ومتابعته من طرف النيابة 
ارتكابه  في  االشتباه  أجل  من  العامة 
جنحة السب العلني لألفراد، واإلخالل 
العلني بالحياء بالبذاءة في اإلشارات 
واألفعال وإهانة املؤسسات الدستورية 
متابعة  وتميزت  املــخــدرات،  وحيازة 
»مول الكاسكيطة« بتقديم العشرات من 
النيابة  الجمعيات لشكايات ضده إلى 

العامة.
»السيمو  مــن  كــل  قضية  تحظ  لــم 
الكاسكيطة«  »مول  وقضية  الكناوي« 
على  خاصة  واسعة  تضامن  بحملة 
إال ما تعلق بتدخل  الوطني،  املستوى 
في  اإلنسان  لحقوق  املغربية  الجمعية 
كليهما ومنظمة العفو الدولية بالنسبة 
من  البعض  اخــتــار  فيما  األول،  إلــى 
عبر  تضامنهم  عن  التعبير  النشطاء 
حيث  االجتماعي،  التواصل  وسائل 
الجمعية  رئيس  غــالــي،  عزيز  اعتبر 
املغربية لحقوق اإلنسان، في حالة »مول 
الكاسكيطة«، في تصريح صحفي، على 
أن متابعته تعتبر مسا بحرية التعبير، 
وألجل ذلك، فإن الجمعية التي يترأسها 
أما  عنه،  للدفاع  محامية  انتدبت  قد 
»العدل  حسن بناجح القيادي بجماعة 
واإلحسان«، فقد نشر في تدوينة على 
»رجــاء  »الفايسبوك«:  على  صفحته 
احترموا عقولنا.. فمن سيصدق تعليل 

اإلساءة  بتهم  الكاسكيطة  متابعة مول 
واإلخالل العلني بالحياء والبذاءة في 

اإلشارات واألفعال؟«.

نظرة في ضوء المعايير
 الدولية لحقوق اإلنسان

كونيا  حقا  التعبير  حرية  تعتبر 
لحقوق  الــعــاملــي  ــالن  اإلعـ عليه  نــص 
اإلنسان في املادة 19 التي جاء فيها: 
الرأي  حرية  في  الحق  شخص  ))لكل 
 19 املادة  أكدته  ما  وهو  والتعبير((، 
بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  من 
على  نصت  التي  والسياسية  املدنية 
فــي حرية  الــحــق  إنــســان  ــكــل  ))ل أن 
نصت  املــادة  ذات  أن  غير  التعبير((، 
أسمته  ما  تستتبع  ممارسته  أن  على 
خاصة((،  ومسؤوليات  ))واجــبــات 
إخضاعها  ))يــجــوز  أنــه  فيها  وجــاء 
لبعض القيود، ولكن شريطة أن تكون 
تكون  وأن  ــقــانــون  ال بــنــص  مــحــددة 
ضرورية: )أ( الحترام حقوق اآلخرين 
أو سمعتهم، )ب( لحماية األمن القومي 
أو  العامة  الصحة  أو  العام  النظام  أو 

اآلداب العامة((.
أن  اعتبار  يعقل  فهل  ثمة،  ــن  ...وم
األقوال الصادرة عن »سيمو الكناوي« 
خاضعة  غير  الكاسكيطة«  و»مـــول 
للقيود على حرية التعبير وفق املعايير 
يندرج  وهل  اإلنسان؟  لحقوق  الدولية 
في  ــفــرد  ال ــق  ))حـ فــي  قيل  كما  ذلــك 
وإن  حتى  بحرية،  آرائــه  عن  التعبير 
كان صادما أو مسيئا((، بل هل القذف 
ضمن  مندرجان  الصريحني  والسب 
حقوق اإلنسان كما هو متعارف عليها 
دوليا؟ وهل ال يحق ألفراد توفير حماية 
على  املس بشرفهم وسمعتهم  من  لهم 

وجه قانوني؟
اآلراء  كــانــت  لقد  ــقــول،  ال خــالصــة 
بما  للصواب،  مجانبة  سابقا  املذكورة 

بإدراجها  وذلــك  للشك،  مجاال  يــدع  ال 
في  الصريحة  واإلهانة  والسب  القذف 
التعبير،  أفراد ضمن مجال حرية  حق 
عليهم،  املعتدى  من ضمن  وأن  خاصة 
كما في حالة »سيمو الكناوي«، زوجات 
واقعة  إليهن  أســنــد  الشرطة  رجـــال 
أزواجــهــن  غير  مــع  الجنس  ممارسة 
بنص  مجرمة  وقــائــع  تعتبر  والــتــي 

تشريعي صريح.
كما أن ما قام به »مول الكاسكيطة«، 
ال يخرج بدوره عن ذلك، حني أقدم على 
سب جميع املغاربة بألفاظ مهينة عبر 

قناته على »اليوتيوب«.
تم هذا في الوقت الذي كان من املمكن 
بالتعبير  الشخصني  كال  فيه  يقوم  أن 
عبارات  استعمال  دون  آرائهما  عن 
ال  الخلط  وهــذا  آخرين،  ألفــراد  مهينة 
يمكن بأي حال وتحت أي مبرر قبوله، 
حماية  لتوفير  يسعى  جهة  من  ألنــه 
حقوق  على  للمعتدين  حقوقي  بغطاء 
لحقوق  انتهاك  بــدوره  وهو  اآلخرين، 
دوليا،  عليه  متعارف  هو  كما  اإلنسان 
زعزعة  عامل  فهو  أخــرى،  جهة  ومــن 
مجال  في  الناشطة  الهيئات  ملصداقية 
حقوق اإلنسان ومس صريح بجديتها 
في  واملفترضة  بعضها  في  املعهودة 

بعضها اآلخر.
ما  أيــضــا،  ــك  ذل مــن مظاهر  ولــعــل 
تقديم  البعض  محاولة  من  شاهدناه 
هذه  ربــط  خــالل  من  واهية  تبريرات 
»صوت  املتهم ألغنية  بإصدار  املتابعة 
الكناوي«  »سيمو  قيام  وكأن  الشعب«، 
قد  األغنية  بهذه  عواطفهم  بدغدغة 
كان كفيال بأن يحصنه من أي متابعة 
أخرى  جرمية  بأفعال  تتعلق  قضائية 
يتنبه  لم  إذ  الحقة،  أو  سابقة  ســواء 
هــؤالء إلــى أننا أمــام جــرم مشهود ال 
عدم  في  الشك  أو  لالعتقاد  فيه  مجال 

ارتكابه من طرف املتهم أو بتلفيقه له.

هل يندرج كالم »الكناوي« و»مول الكا�ضكيطة« �ضمن حرية التعبري؟

عندما يريد الباحث أن يحسب األخطاء 
والشهادات  الوثائق  من  يديه  بني  بما 
يفعله  شيء  فــأول  تبرئ،  أو  تدين  التي 
كمراجعة  الــوقــائــع  يستحضر  أن  هــو 
وتواريخها  وأسبابها  األخطاء  إلدراك 
واملسؤولني عليها، ومتى يقع هذا؟ عندما 
تصبح األمور تقتضي طرح سؤال: كيف 
وال  إفــســاده؟  وقــع  مــا  نصلح  أن  يمكن 
من  االنفالت  قل  أو  التبرم  يقع  أن  يمكن 
الذي  ما  سؤال  يطرح  عندما  املسؤولية 
نخرج  أن  يمكن  وكيف  نفعله؟  أن  يجب 
اجتهاد، ومن  وأقرب  بأسهل  الورطة  من 
على  املسؤول  يطرحها  التي  األولويات 
نفسه حيث ال يجد الجواب عند غيره، ألن 
االنسالل والحساب لم يعد يتبعه بعدما 

جمع ما جمع وأعلن جنسية تحميه.
بالدرجة  تتركز  الوطنية  مشاكلنا 
األولى على ما هو مطلوب منا من طرف 
أجيالنا في ميادين تعليمهم، وما يقع من 
وهم  وتربيتهم  مصائرهم  في  التالعب 
على أبواب نشأتهم وهم يقطعون مراحل 
نموهم الجسمي وبما يعيشونه كأطفال 
الغد،  ورجـــال  الــيــوم  وشــبــاب  البارحة 
يتطلب  ما  املراحل  من هذه  ولكل مرحلة 
واالجتماعية  والعقلية  الفكرية  شروطها 
واملعيشية، وال يمكن أن نتالفى متطلبات 
الذين  برفقائه  يتأثر  مــن  وحــاجــيــات 
املجال  ويــجــد  ويــرافــقــونــه  يجالسونه 
مفتوحا دون وازع ديني وأخالقي يقنعه 
وتحركات  إباحية  شاشة  أمــام  بالقدوة 
الشاب  يجده  ما  ذكر،  ملا  أضف  ذكائية، 
تعود  قد  ــراص  أق من  يديه  متناول  في 
لم  إن  استعمالها خارج منزله ومدرسته 
املمض  السؤال  يطرح  ثم  داخلهما..  أقل 
قبل  تداركه  يمكن  وكيف  إذن؟  الحل  فما 
أن يبلغ السيل الزبى إن لم نقل قد بلغها 

وفاتها!؟
نعانيه،  ما  تدارك  السهل  يكون من  قد 
والرعاية  واملــواعــظ  النصائح  بإعطاء 
في  وخــارجــهــا  البيوت  داخـــل  األمنية 
ما  بحكم  يكفي  ال  ــذا  ه كــل  الــشــوارع، 
سيما  الزبى،  السيل  بلغ  بعدما  قطعناه 
بعدما أصبحنا نروج ونهيئ شبابنا من 
مسؤولياتهم  تحمل  إلى  واإلناث  الذكور 
االنتخابية في الغد، وقد تكون فرصتهم 
ولكن  الورطة،  من  للخروج  مناسبة  هذه 
نراه  ما  وســط  مطروحا  الــســؤال  يبقى 
مسؤوليته  تــولــى  مــمــن  عــشــنــاه  ــا  ومـ
النيابية فأساء استعمالها وترك األجواء 
مغامرة  أي  فــي  للخوض  صالحة  غير 
انتخابية شريفة وبريئة، وتتأكد األعمال 
التي تخلق فشل الشك في كل عمل وطني 
تحملوا  الذين  يجد  حيث  وديمقراطي، 
املسؤولية في املجالس البلدية والقروية 
واالستشارية،  البرملانية  والتمثيلية 
للقيام  بــعــضــهــم  يــســخــر  أن  ــوا  ــل ــب وق
رغم  سنة   60 منذ  تكررت  التي  باللعبة 
تفضح  التي  شعاراتها  وتعدد  أزيائها 
املحفرة  ــا  ــن درووب فــي  طرقنا  واقــعــهــا 
نزول  بمجرد  املخنوقة  املائية  ومساربنا 
عندما  لواقعنا،  الفضح  ويكثر  األمطار، 
العمال  بطرد  الشركات  أصحاب  يقوم 
وحرمانهم من حقوقهم وتجميد أجورهم 
منذ سنوات رغم ما عرفته الحاجيات من 
دون  االرتفاع  من  غذائية  ومــواد  ألبسة 

محاسبة أو مراقبة من طرف املسؤولني.
وحتى ال تتعدد وجوه هذه املآسي أو 
تتزايد، يجب على األقل عدم ترك الحبل 
إحصاء  مع  مراجعة  بدون  الغارب  على 
املسؤولية  وتحميل  أخطاء  من  وقع  ما 
مسؤولياتهم  تحملوا  الذين  للمخطئني 
بدون أدائها بما يقتضيه توفير الشروط 
الواجب توفرها ملا هو تحت مسؤولياتهم.

 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى ال�شعب في دار غفلون

املـحـبة ثـابـتـة والـح�ضـاب يـكـون
بهما  ينعم  اللذان  واالسقرار  األمن 
املغرب لم يأتيا من فراغ، ألن هناك آالف 
يعملون  وعسكريني  مدنيني  املسؤولني 
على استتبابهما والحفاظ عليهما، ففي 
كل حي مقاطعة تضم خلية تهتم بكل ما 
يجري ويدور في أنحاء الدائرة وتجمع 
املادية  بالحالة  الخاصة  املعلومات 
واالجتماعية واالقتصادية والسياسية، 
إلى  يوميا  به  تبعث  تقرير  في  تدونها 
العمالة أو الوالية حيث توجد مصلحة 
العامة«  ــشــؤون  ال »مصلحة  تسمى 
من  تأتيها  التي  املعلومات  كل  تجمع 
وغربلتها  بتحليلها  لتقوم  املقاطعات 
يوميا  به  تبعث  تقرير  في  وتلخيصها 
الداخلية،  وزارة  إلــى  األخـــرى  هــي 
وكذلك الشأن بالنسبة للجيش والدرك 
كل  تعمل  املساعدة،  والــقــوات  امللكي 
الجهات  تــزويــد  على  ــزة  األجــه هــذه 
الوضع  حول  دقيقة  بمعلومات  العليا 
والسياسي  واالجتماعي  االقتصادي 
للبلد، وهكذا ال ينام املسؤولون الكبار 
اطلعوا  وقــد  إال  البالد  في  األمــن  عن 
على كل صغيرة وكبيرة مما يروج بني 
وهذه  املعلومات  هذه  وتشكل  السكان، 
عليها  تنبني  التي  األســس  التقارير 
تخمينات الحكومة في وضع الخطوط 
يعلم  وكما  الدولة،  مليزانية  العريضة 
تكون جاهزة  ال  امليزانية  فإن  الجميع، 
البرملان  يطعمها  أن  بعد  إال  للتطبيق 

بغرفتيه.
ولكي يتمكن القائد أو رئيس الدائرة 
تدبير  على  السيطرة  من  الباشا  أو 
يرسم  أن  عليه  يجب  الساكنة،  شؤون 
حدود الرقعة الجغرافية التي تقع تحت 
على  يتوفر  أن  عليه  يجب  كما  حكمه، 

األرامــل  عــدد  تبرز  دقيقة  إحصائيات 
التي  والعائالت  واليتامى  واملطلقات 
تعيش في وضعية هشة، حتى إذا حل 
شهر رمضان الذي تقدم فيه املساعدات 
موسم  حــل  أو  لــلــعــائــالت  الــغــذائــيــة 
ــوزع خالله  ــذي ت الــدخــول املــدرســي ال
يكون  الــفــقــراء،  على  محفظة  مليون 
أو  باألشخاص  علم  على  السلطة  رجل 
العائالت التي تستحق هذه املساعدات 
واملحسوبية  الــزبــونــيــة  ــن  ع بــعــيــدا 

وغيرها من االعتبارات.
األحــزاب  نشاط  أهمية  ننسى  وال 
على  كبير  تأثير  لها  التي  السياسية 
ــذي يــفــرض على  ــر الـ الــســكــان، األمـ
علم  على  يــكــون  أن  السلطة  رئــيــس 
شعبية  األكــثــر  السياسية  بالهيئة 
إجــراء  موعد  حل  إذا  حتى  بدائرته، 
االنتخابات ال تفاجئه النتائج، وهكذا 
ــزاب، ســـواء من  ــ نــالحــظ أن كــل األح
هذه  أخــذت  املــعــارضــة،  أو  األغلبية 
حيث  نشاطاتها،  مــن  تكثف  ــام  األيـ
البالد طوال وعرضا  رؤساؤها  يجوب 
حشود  أمـــام  برامجهم  شــرح  قصد 
املواطنني، وهي حملة انتخابية تجري 
ينتاب  الذي  التخوف  ألن  أوانها  قبل 
اقترب  كلما  يزداد  السياسيني  القادة 
أن  معتقدين  واليتهم  انتهاء  تاريخ 
هذه الحيلة ستنطلي على الرأي العام 
املغربي، ناسني أو متناسني أن الشعب 
ــد أخـــذت األحـــزاب  »عـــاق وفـــاق«، وق
حيث  عليها  نتعود  لم  بأشياء  تطالب 
مسبوقة،  غير  جــرأة  تكتسي  باتت 
برملانية  بملكية  تطالب  التي  فمنها 
الدستور،  بتعديل  والتي تطالب  حقة، 
تنزلق  أخذت  التي  األخير  في  ومنها 

إلى انحرافات ال يعلم نهايتها إال هلل.
ال  الذين  القادة  هــؤالء  أمــر  وغريب 
يتحركون إال بعد اإلنصات إلى الخطب 
طريق  خارطة  يعتبرونها  التي  امللكية 
نشاطهم  وينتهي  عليها  يــســيــرون 
ال  بحيث  جــديــدة،  خطبة  انتظار  فــي 
مبادرة وال ابتكار وال أفكار تتفتق عن 
االنطباع  يعطي  الذي  األمر  عبقريتهم، 
بأنهم أصبحوا يفتقدون إلى استقاللية 

القرار.
جزء  على  تــنــازل  »مــن  املثل  يقول 
فقدانه  إلى  األمر  به  قد يؤدي  من حقه 
باملدينتني  يتعلق  هنا  ــر  واألم كليا«، 
أن  فحقيقة  ومليلية،  سبتة  السليبتني 
األول  التجاري  الزبون  هي  إسبانيا 
الشركات  مئات  أن  وحقيقة  لبالدنا، 
ببالدنا،  أموالها  تستثمر  اإلسبانية 
به  تقوم  الــذي  املهم  ــدور  ال ننسى  وال 
بني  التنسيق  فــي  الشمالية  جارتنا 
اإلسبان  واملسؤولني  األمنية  أجهزتنا 
السرية  والهجرة  التهريب  محاربة  في 

الدور  هذا  أهمية  ينكر  وال  واإلرهــاب، 
العوامل  كل هذه  أن  غير  الجاحد،  إلى 
كما  تمنعنا،  ال  املشتركة  واملصالح 
سبق للمرحوم الحسن الثاني أن فعل، 
على  تنكب  مشتركة  لجنة  إحــداث  من 
الثغرين املهمني  دراسة مستقبل هذين 
مصداقا للمثل الشعبي القائل: »املحبة 

ثابتة والحساب يكون«.
شكل  على  يكون  قد  الحساب  وهذا 
مــفــاوضــات جـــادة وصــريــحــة، وهــي 
الطريقة التي ابتدعها املرحوم الحسن 
املطاف  آخــر  في  يقرر  أن  قبل  الثاني 
املظفرة  الــخــضــراء  املــســيــرة  تنظيم 
أراضينا  استرجاع  من  مكنتنا  التي 
الصحراوية، والصراحة صابون ينظف 
العالقات بني األمم، و»إذا كان صديقك 
مطلي بالعسل ما تلحسوش كله«، لذلك، 
جيراننا  مع  عالقاتنا  تبقى  أن  نتمنى 
ــرام  واالحــت »الـــحـــالوة«  مستوى  فــي 

املتبادل.
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يتبع 

الرأي

قبل اأن يبلغ 
ال�ضيل الزبى

إدريس أبايا01

شكيب الخياري *

إدارة األمن توضح
التي  املعطيات  مع  مستعجل  بشكل  الوطني  األمــن  مصالح  تفاعلت 
أوردها كاتب هذا الركن، الكاتب الحسني الدراجي، الذي حكى ضمن مقاله 
في العدد املاضي، عن تجربة »السرقة« التي تعرض لها من طرف إحدى 
السيدات التي شغلها كخادمة)...(، حيث أوضحت املديرية العامة لألمن 
الوطني أن املعنية باألمر قد جرى توقيفها يوم 17 فبراير 2019 بعد أن 
أدلت ملشغلها بهوية مزورة، بناء على األبحاث التي انطلقت بتاريخ 12 
دجنبر 2018 بعد معاينة شقة كاتب املقال بحي أكدال، وتؤكد إدارة األمن 
الوطني تعاملها بجدية مع هذه القضية منذ القبض على »السارقة« التي 

تورطت في سرقة أخرى بالبيضاء)...(.



العاملي  بــالــيــوم  يحتفى 
دجنبر   18 في  العربية  للغة 
وستستضيف  ــام،  ع كــل  مــن 
املناسبة،  بهذه  اليونسكو، 
ثــــاث مـــوائـــد مــســتــديــرة 
ــذا  ــوع ه ــوضـ مــخــصــصــة ملـ
عنوان  يحمل  ــذي  الـ ــعــام  ال
ــغــة الــعــربــيــة والــذكــاء  ــل »ال
حفل  يليها  االصــطــنــاعــي«، 
مقر  ــي  فـ يـــقـــام  ــقــي  مــوســي
اليونسكو في باريس في 18 

دجنبر 2019.
ــراء  ــ ــب ــ ــع خ ــمـ ــتـ ــجـ ــيـ وسـ
ــون وفــنــانــون  ــيـ ــمـ ــاديـ وأكـ
ــات  ــسـ ــؤسـ ــون ملـ ــ ــل ــ ــث ــ ــم ــ وم
ــة ملـــنـــاقـــشـــة  ــخـــصـــصـ ــتـ مـ

املوضوعات التالية:
ــاء  ــ ــذكـ ــ الـ ــر  ــ ــي ــ ــأث ــ ت  )1
اللغة  صون  في  االصطناعي 

العربية وتعزيزها.
العربية  اللغة  حوسبة   )2

ورهان املستقبل املعرفي.
3( إطاق التقرير اإلقليمي 
ــغــة الــعــربــيــة  ــل ــوان »ال ــعــن ب

الكتساب  ــة  ــواب ب بوصفها 
املعارف ونقلها«.

باليوم  االحــتــفــال  وينظم 
لهذا  العربية  للغة  العاملي 
الوفد  مع  بالتعاون  الــعــام، 
العربية  للمملكة  الـــدائـــم 
اليونسكو،  لــدى  السعودية 
مؤسسة  مـــع  ــة  ــراك ــش ــال وب

آل  العزيز  عبد  بــن  سلطان 
سعود الخيرية.

ــجــدر اإلشـــــارة إلـــى أن  ت
للغة  العاملي  االحتفال باليوم 
العقد  مع  ينسجم  العربية، 
الدولي للتقارب بني الثقافات 
تتولى  الذي   )2022-2013(

اليونسكو ريادته.
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موائد م�صتديرة خم�ص�صة باللغة العربية 
والذكاء اال�صطناعي

»اجلمعية املغربية لعلم االجتماع« 

ت�صت�صيف الراحل حممد ج�صو�س
تنظم »الجمعية املغربية لعلم االجتماع« يوم الثاثاء 
17 دجنبر 2019 على الساعة الخامسة مساء باملكتبة 
»قضايا  كتاب  وتوزيع  لتقديم  لقاء  بالرباط،  الوطنية 
منهجية في البحث السوسيولوجي« لفقيد 
جيا  لو سيو لسو ا
الدكتور  املغربية 
مــحــمــد جــســوس، 
والـــــــــذي نــســقــه 
نجيب  ــاذ  ــ ــت األســ
ــذي أنجز  خــدي، ال
ــل بــحــثــا  ــبـ مــــن قـ
تحت  قويا  ميدانيا 
إشــــراف الــدكــتــور 
مــحــمــد جــســوس 
ــول »الــــزاويــــة  ــ حـ
ونشر  الــوزانــيــة«، 
حول  أخرى  أبحاثا 
»مجتمع  ثم  »جبالة« 

الفاحني«.
ــر بــالــذكــر  ــديـ وجـ
الــكــتــاب  هـــــذا  أن 
تشكل  التي  القيمة  األعــمــال  سلسلة  إلــى  ينضاف 
السوسيولوجيا  لعميد  حقيقيا  سوسيولوجيا  تراثا 

املغربية معلم األجيال، البروفيسور محمد جسوس.

مطارات  بمكانة  منه  وعيا 
ــة لــعــرض  ــواجــه املــمــلــكــة ك
مــخــتــلــف تــعــابــيــر الــتــراث 
الثقافي والفني، ينظم املكتب 
بشراكة  للمطارات،  الوطني 

مع 
 ،»Fl’âme Art Gallery«
 5 إلــى   2019 دجنبر   5 من 
يونيو 2020، معرضني فنيني 
املعرض  بالتناوب،  متجولني 
مراكش  بمطار  األول جماعي 
فنانني   9 فيه  املنارة، يشارك 
تحت شعار »رواسب السفر«، 
فـــي حـــني ســيــقــام املــعــرض 
الدين  ــور  ن للفنان  الــثــانــي 
سا،  الرباط  بمطار  فاتحي 

تحت شعار »هواء وأهواء«.
ــعــرضــان  ــجــمــع هــــذان امل وي
التصويرية  التيارات  العديد من 

التي تبرز بشكل صريح اإلبداع 
بها  يتمتع  التي  والديناميكية 
املشهد التشكيلي املغربي، حيث 
املشاركون  الفنانون  يستحضر 

السفر  ــم،  ــه ــال ــم أع خـــال  مـــن 
الثابت، الذي يقومون به دون أن 
ينتفض  والــذي  املكان،  يبرحوا 
الخيال والنفس على  في سياقه 

نفسيهما  منصبان  الجسد، 
به  تــزخــر  ــا  مل كمستكشفني 
التي  االفــتــراضــيــة  ــحــدود  ال

يعبرونها.
ويــدعــو الــفــنــانــون: رجــاء 
رشيد  باهيا،  نبيل  أطلسي، 
بنبلة،  الهادي  عبد  باخوز، 
إبراهيم  األزهــر،  الكريم  عبد 
ــزكــاري،  ال شفيق  الحسني، 
وحفيظ  فاتحي  الــديــن  نــور 
معرضهم  خــال  مــن  مــربــو، 
السفر«،  »رواســـب  املشترك 
ــك الــفــنــان نـــور الــديــن  وكــذل
معرضه  خـــال  مــن  فــاتــحــي 
املسافرين،  وأهــواء«،  »هــواء 
ــال  لـــاســـتـــمـــتـــاع مــــن خـ
اكتشاف أكثر من 80 لوحة فنية 
واملشارب  التيارات  مختلف  من 

الفنية الغنية واملتباينة.

اليوم العالمي للغة العربية 2019 

معار�س فنية مبطاري مراك�س املنارة والرباط �صال
عندما يسمو السفر عبر الفن

اإطالق مبادرة »مرمي اأجمون« ندوة دولية بمختبر السرديات:

للت�صجيع على القراءة
متثيالت التنكر يف الرحالت االأوروبية

الرسالة«  »نور  مدرسة  أعلنت 
»مــبــادرة  إطــاق  عــن  بخنيفرة، 
ــقــراءة«، تحت  ــل مــريــم أمــجــون ل
ــك  ــرأ لــنــرتــقــي«، وذل ــق شــعــار »ن
بشراكة مع جمعية اآلباء وأولياء 
املؤسسة  هذه  وتاميذ  تلميذات 

التعليمية.
أن  املذكورة،  املؤسسة  وقالت 
»ترسيخ  إلــى  تسعى  املــبــادرة 
الناشئة،  لــدى  الــقــراءة  ثقافة 

يومية  عادة  القراءة  فعل  وجعل 
بناء  عــن  فضا  التاميذ،  ــدى  ل
ــارئ  الــعــقــول وتــنــشــئــة جــيــل ق
التاميذ  »تعويد  وكذلك  وواع«، 
الكتاب  وتحبيب  الــقــراءة،  على 

إلى نفوسهم«.
العديد  توزيع  تم  وباملناسبة، 
ــن الــقــصــص، وكـــذا جـــوازات  م
الغرض  لهذا  خصيصا  مطبوعة 

من أجل تلخيص القصص.

والــعــلــوم  اآلداب  بكلية  تنعقد 
البيضاء،  بالدار  بنمسيك  االنسانية 
ــات  ــســردي ومـــن تــنــظــيــم مــخــتــبــر ال
مع  وبتنسيق  الثقافية  والخطابات 
الجمعية املغربية للدراسات اإليبيرية 
في  دولية  نــدوة  واإليبيروأمريكية، 
موضوع »تمثيات التنكر في الرحات 
األوروبية«، يومه الخميس 12 دجنبر 
الباحثني  من  عدد  بمشاركة   ،2019

والبرتغال  املــغــرب  مــن  الجامعيني 
على  اشتغلوا  والجزائر،  وإسبانيا 
وأسماء  أزيـــاء  فــي  تنكروا  رحــالــني 
عربية، وكتبوا نصوصهم التي تعكس 
متعددة،  تلوينات  يحمل  بقناع  وعيا 
تحاول هذه الندوة الكشف عن األبعاد 
لها،  والجمالية  والتاريخية  الثقافية 
املرتبطة  والسياقات  الشروط  وكــذا 

بالفعل والنص.

محمد جسوس



االتحاد  تأسيس  تم  أن  منذ 
سنة  املــغــرب  لطلبة  الوطني 
لــلــحــركــة  امــــتــــدادا   1965
اجتماعية  كــقــوة  الــوطــنــيــة، 
الجامعات  ــل  داخ وسياسية 
بصمت تاريخ النضال املغربي 
الحركة  عرفت  التاريخ،  عبر 
سنوات  مــدى  على  الطالبية 
مدا وجزرا فيما يتعلق بإرساء 
ــات وجــودهــا  ــب قــواعــدهــا وإث
مــواقــف  عــدة  تبنى  كتنظيم 
مواجهة  فــي  أوال  سياسية، 
مرحلة  لتليها  االســتــعــمــار 
تبنى  بمواقف  جديدة  نضالية 
وطنية،  قضايا  خاللها  مــن 
القضية  ــا  ــرزهـ أبـ ــة  ــي ــرب وع

الفلسطينية.
الخطير  املــنــعــطــف  ــان  ــ وك
الوطني  االتحاد  عاشه  الــذي 
عندما  )أوطم(،  املغرب  لطلبة 
بعد   ،1978 سنة  حــظــره  تــم 
خـــروجـــه بــبــيــان ســيــاســي 
تيار  ))بـــروز  عن  خالله  عبر 
الطالبية  الساحة  فــي  جديد 
والسياسية، بمشروع سياسي 
األحــزاب  إفــالس  يعلن  جديد 
ويعلن  املساومة،  اإلصالحية 
بالجماهير  الطلبة  ــاط  ــب ارت
الفلسطينية  القضية  وإعــالن 
قبل  ــان  وك وطــنــيــة((،  قضية 
مطالب  تبنى  قد  التاريخ،  هذا 
املعتقلني  ســراح  ـــ))إطــالق  ب

حكومة  وإقــامــة  السياسيني، 
االستثناء(  حالة  )بعد  وطنية 
تأسيسي،  مجلس  النــتــخــاب 
وتــأمــيــم املــرافــق الــحــيــويــة، 
وتصفية  الزراعي  وباإلصالح 
سياسة  وانتهاج  االستعمار، 
لإلمبريالية  معادية  خارجية 
ــاصــرة  ــن ــة وم ــي ــون ــصــهــي وال

لحركات التحرر الوطني((.
عرفت  ــرى،  ــ أخ جــهــة  ومـــن 
صــراعــات  الطالبية  النقابة 
له  مــن  حــول  فصائلها،  بــني 
داخــل  التنظيم  تزعم  أحقية 
ــة مع  ــاصـ الـــجـــامـــعـــات، وخـ
أفضى  اإلســالمــي،  الفصيل 
من  عــدد  اغتيال  إلــى  بعضها 
داخــل  الجانبني  مــن  الــطــالب 
ــادل  ــب الــحــرم الــجــامــعــي، وت
االتهامات حول الجناة، وتمت 

محاكمات أبرزها قضية اغتيال 
الجيد  أيت  اليساري  الطالب 
ومتابعة  فـــاس  جــامــعــة  ــي  ف
العدالة  الدين عن حزب  حامي 
والتنمية، والتي التزال فصول 
ــطــرح عــدة  ــذه املــحــاكــمــة ت هـ
استمر  كما  استفهام،  عالمات 
النضال الطالبي رغم تأرجحه 
والخفوت، حسب  التوهج  بني 
املواقف  وحسب  مرحلة،  كل 
السياسية من بعض القضايا، 
علما أن حدة النضال الطالبي 
ــقــول،  ال أمــكــن  إن  تــراجــعــت 
وهذا راجع إلى طبيعة تكوين 
تفكيره  ومــســتــوى  الــطــالــب 
للمستقبل..  تطلعاته  وحجم 
إلى  هكذا  الوضع  استمر  وقد 
 ،2011 فــبــرايــر  ــراك  حـ حــني 
بعض  فصائل  شاركت  حيث 

احتجاجات  فــي  الــجــامــعــات 
»الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي«، وكـــان 
وتم  مسموعا  الطالب  صــوت 
رفــع الــعــديــد مــن الــشــعــارات 
التي  االجتماعية  واملــطــالــب 
قبل  الطالبي  التنظيم  تبناها 
املتورطني  كـ))محاكمة  عقود، 
واستغالل  الفساد  قضايا  في 
النفوذ ونهب خيرات الوطن(( 
املعتقلني  ــة  ــاف ك و))إطـــــالق 
الــرأي  ومعتقلي  السياسيني 
ــؤولـــني((،  ــسـ ــة املـ ــم ــحــاك وم
التي  الشعارات  من  وغيرها 
صدحت بها حناجر املحتجني، 
اليوم  ــى  إل بعضها  والزالـــت 
متجسدة في حراكات األطباء، 
وتنسيقيات  التعليم،  ورجــال 
الحقوق،  ذوي  وكل  املعطلني، 
أن  الــقــول  يمكننا  وبالتالي، 
تغذي  ظلت  الطالبية  الحركة 
للوضعية  الرافضني  كل  أفكار 
للبالد،  االجتماعية  املــزريــة 
للتفاوت  حــد  جعل  أجــل  مــن 
الفاسدين  واستبعاد  الطبقي، 
واملــفــســديــن املــتــحــكــمــني في 
الفقيرة  الشعبية  الطبقة  رقاب 
يسوغون  الــذيــن  والــكــادحــة، 
فئة  لصالح  باملقاس  قوانني 
وهكذا  ــرى،  أخـ حــســاب  على 
الطالبي  التنظيم  أن  نالحظ 
من  تنهل  روافــد  له  أصبحت 
له  أسس  الذي  نضاله  طبيعة 
الحركات  معظم  مراحل،  عبر 
مختلف  عــبــر  االحــتــجــاجــيــة 

املدن.

تسكن  فقيرة،  أسرة  أفــراد  قرر 
إلى  الــذهــاب  الصفيح،  دور  فــي 
مراكش لحضور افتتاح املهرجان 
الثامنة  دورته  في  للفيلم  الدولي 
عــشــر، وبــمــجــرد رجــوعــهــم من 
مسكنهم،  إلــى  الحمراء  املدينة 
انطباعاتهم  عن  الجيران  سألهم 
تردد،  بدون  فقالوا  ومالحظاتهم، 
وصــلــنــا إلـــى قــصــر املــؤتــمــرات 
ــاء، وطــبــعــا لم  ــنـ بــصــعــوبــة وعـ
فلباسنا  بالدخول،  لنا  يسمحوا 
املستوى  فــي  يــكــن  ــم  ل وشكلنا 
املطلوب، ولقد وقفنا ننظر ونرى 

ما يجري ويدور.. لكن عن بعد.
ــم كـــانـــت دهــشــتــنــا كــبــيــرة  كـ
ــرى مــمــثــلــني عــاملــيــني  ــ ونــحــن ن
على  واألخــرى  الفينة  بني  نراهم 
كل  مــن  جـــاؤوا  التلفزة،  شاشة 
أنيقة،  ألبستهم  املعمور،  أنحاء 
من  ينزلون  ثمينة،  مجوهراتهم 
فوق  ويمشون  فاخرة،  سيارات 
وكأننا  وكــنــا  األحــمــر،  السجاد 
فساتني  كــبــيــرا،  عــرســا  نحضر 
قط،  مثلها  نر  لم  أنيقة  وقفاطني 
موسيقى  جميلة،  وألوان  أضواء 
أفــالم،  أبــواق  كاميرات،  رائــعــة، 
ورايـــات  تكريمات،  تصفيقات، 

بجميع األلوان.
ويحاولون  منا  يقتربون  كانوا 
ــســالم عــلــيــنــا، لــكــن الــحــراس  ال
كنا  منهم،  التقرب  من  يمنعوننا 
إلى عالم آخر،  نظن وكأننا جئنا 
عالم كله مال وجمال، ثراء ورخاء، 
ال  بسعادة  شعرنا  وأبــهــة..  عــز، 
توصف ونحن نحضر هذا الحفل 
في  وكأننا  بعيد  من  ولو  البهيج 

حكايات »ألف ليلة وليلة«.
دهشة  كلها  كــانــت  نــظــراتــنــا 
وانبهارا،  واستغرابا  وإعجابا 
فلم نصدق أنفسنا، أنحن في حلم 
أم علم؟ وفي لحظة من اللحظات، 
نسينا أننا ننتمي إلى عالم آخر، 
بعيد كل البعد عن هذا العالم، عالم 
وحرمان،  وجوع  وبؤس  فقر  كله 
عالم دور الصفيح، مليء باألزبال 
والنفايات واألوساخ والحشرات، 
مهمشة،  فقيرة،  بأكملها  عائالت 
شبابها عاطل يميل إلى االنحراف 
واإلجــــــرام، أطــفــال مــتــشــردون 
واملــخــدرات،  التسول  يتعاطون 
حفاة األقدام، يلعبون في املهمالت 
فوق  جالسني  متقاعدين  أمـــام 
بيئة  وفي  النهار  طوال  األرصفة 
ذهنب  فقد  الطفالت،  أمــا  ملوثة، 
عند  الشغل  عن  بحثا  املــدن  إلــى 

العائالت امليسورة.
ــا نــنــتــمــي إلــى  ــنـ نــســيــنــا أنـ

التي  املجتمع  ــن  م الــفــئــة  هـــذه 
اقتصادية  عوامل  فيها  تتحكم 
ارتــفــاع  يخنقها  واجــتــمــاعــيــة، 
األسعار، فئة مهمشة تحس بهذه 
تؤدي  التي  االجتماعية  املفارقات 
واالكتئاب،  والحزن  التوتر  إلى 
ــا: هــل يــصــعــب على  ــن ــســاءل وت
سينمائية  مهرجانات  تنظم  بالد 
وموسيقية دولية كبرى كل سنة، 
يأتي للمشاركة فيها أكبر الفنانني 
حل  عليها  يصعب  هل  العامليني، 
فيها  يتخبط  اجتماعية  مشاكل 
غير  وسكن  بطالة  من  املواطنون 
الئق، وتسول وفقر وهشاشة في 

املدن والقرى؟
املسؤولني  على  يصعب  هــل 
وعاجلة  نــاجــعــة  حــلــول  إيــجــاد 

ملحاربة الفقر والبؤس؟
إن واقع البالد خير شاهد وأبلغ 
دليل على مدى حاجة الناس إلى 
من  للتخفيف  والتضامن  التكافل 
والتهميش  والحرمان  الفقر  حدة 

والهشاشة.
الطبقة  مغرب  مغربان:  هناك 
املــادة  عليها  طغت  التي  الثرية 
شيء،  كل  فاستباحت  والكبرياء 
وما  ــبــالد  ال بــخــيــرات  وتمتعت 
الفقيرة،  الطبقة  ومغرب  أكثرها، 
كريمة  حياة  تحقيق  عن  العاجزة 

لها وألبنائها.
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الن�شال الطالبي  من اجلامعة اإىل ال�شارع

مهرجان مراك�ش.. مال واأعمال وجمال

الجدد  املـــدراء  تعيني  مؤخرا  تم 
التي  الجهوية  االستثمار  ملــراكــز 
ســتــكــون لــهــا مــهــام ومــســؤولــيــات 
ــدة واســتــراتــيــجــيــة، حــاولــت  جــدي
عــبــر مــحــرك »غـــوغـــل« مــعــرفــة من 
وعالقتهم  الجدد  املسؤولني  هــؤالء 

معطيات  إال  أجد  فلم  املجال؟  بهذا 
يزاولون  كانوا  أنهم  تفيد  متناقضة 
في  املحدودة  التجارية  املهام  بعض 
الزمن، مما يدل أنها تدخل في خانة 
تدريبات، وفي نفس الوقت مسجلني 
قطاع  وجامعات  تكوين  مدارس  في 
خاص! جلهم ال يتوفرون على تكوين 

اقتصادي.
يصل  أن  يمكن  أخـــرى  خــالصــة 

التكوين  أن  وهي  متتبع،  أي  إليها 
األكاديمي العالي غير موجود، لسبب 
بسيط، هو غياب منشورات ومقاالت 
االقتصاد  بمجال  عالقة  لها  علمية 
أو  الــخــصــوص،  على  واالستثمار 
أن منهم من عبر عن موقف  سمعنا 
في  االقتصادي  الوضع  بخصوص 

املغرب.
باختصار، من تم تعينهم ال عالقة 

بل  الجهوية،  بمراكز االستثمار  لهم 
هي تعيينات تدخل في خانة أخرى 
كنا نعتقد أنها انتهت، ليبقى املشكل 
أن هذه املناصب مرتبطة بأكبر املدن 
في املغرب )الدار البيضاء ومراكش 
وطــنــجــة(، ومــصــيــر االســتــثــمــار 

وتفعيله مرتبط بهم.
الذي  والفريق  الداخلية  فوزير 
أشرف على هذه املهمة، سيغادر بعد 

وسيأتي  تقدير،  أقصى  على  سنتني 
أن  لنا  ليصرح  جديد،  داخلية  وزير 
النظر  إعادة  التجربة فشلت وعلينا 
في هذا اإلرث بكل بساطة، كما فعل 
إحــدى  فــي  لفتيت  الــوزيــر  مــؤخــرا 
طوى  بأنه  أخبرنا  حيث  الــنــدوات، 
صفحة بدون أدنى تقييم وال تحديد 
جديدة  صفحة  وفتح  املسؤوليات  

وكأن الوقت في بلدنا ال قيمة له.

ملاذا يحكم بالتعوي�ش؟

البداية املتعرثة ملراكز اال�شتثمار اجلهوية 

جميلة حلبي 

د. إدريس الفينة

ت�����غ�����ر ق�������ان�������ون الأدغ�������������ال   

ح��م��اي��ة    ل����أ����ش���ب���ال  ت���ع���د  ومل 

وب��ع��د ت���راج���ع ال��ن��م��ور وال��ف��ه��ود   

ت������ق������دم ل�����ل�����ق�����ي�����ادة ث���ع���ل���ب   

ج����ن����د ال������ذئ������اب وال�������ش���ب���اع   

معار�شيه    على  ال�شيد  ح��رم  ث��م 

اأب�������اح لأت���ب���اع���ه وم��ن��ا���ش��ري��ه   

ووف��������ر مل����وؤي����دي����ه امل��خ��ل�����ش��ن   

واأب������������اد ن������واي������ا ك������ل ت��ف��ك��ر   

ال�������ش���راع���ات    ه������ذه  خ�������ش���م  يف 

تغر    امل�����ش��ت��ج��دات  ه����ذه  واأم������ام 

وت���ط���ورت اأ���ش��ال��ي��ب ال��وح�����ش��ي��ة   

ه��ل اأ���ش��ي��ب��ت اآدم��ي��ت��ن��ا ب��ال��ع��دوى   

ف��م��ن ال��ن��ا���س ال��ن��ا���ش��ك امل��ت��ع��ب��د

بالث�ث    اإن�شانيته  طلق  من  ومنهم 

ومنهم من تعود على ممار�شة الفجور   

ومنهم اأعداء احلقيقة الذين يربعون   

والحتيال    الن�شب  اأن�شار  ومنهم 

وات�شعت    ال��و���ش��ع  ت��ده��ور  وه��ك��ذا 

ع�شر    ف���ن  ب��ال��ن��ا���س  واأح����اط����ت 

اآدم    لأب�������ن�������اء  ج�������رى  م���������اذا 

الأو�شاع    اإ�ش�ح  يف  يوما  فكروا  لو 

مل�����ا غ����اب����ت ه���ي���ب���ة ال�������ش���رغ���ام

ف��ان�����ش��م��وا ل��غ��ره��م م���ن الأي���ت���ام

م���ع الأف���ي���ال م���ن ال��ت��ق��دم ل���أم��ام

الآج���ام على  احل�شار  اأح��ك��م  م��اك��ر 

مل��ح��ا���ش��رة ال�����ش��ع��اف م���ن الأن���ع���ام

وغ������������ر ب��������ن��������ود ال�����ن�����ظ�����ام

الأغ����ن����ام م����راع����ي  يف  ال���ت���وغ���ل 

ظ���������روف امل����ت����ع����ة والإن�������ع�������ام

والن���ت���ق���ام ال���ت���ح���دي  ث������ورة  يف 

ت������ع������ددت ط��������رق الن������ه������زام

م��ف��ه��وم اخل�����ش��وع وال���ش��ت�����ش���م

والق���ت���ح���ام ال���ه���ج���وم  ك��ي��ف��ي��ة  يف 

الإج���رام؟ خم��در  البع�س  م��ن  ون��ال 

ال����ذي ي���رت���دي ع���ب���اءة الإج�����رام

النف�شام ب���داء  �شمره  واأ���ش��ي��ب 

وال���ظ����م ال����ن����ور  يف  وال����رذي����ل����ة 

الأوه�����ام ب�����ش��ع��ارات  ال��ت��ل��وي��ح  يف 

الأح���م بيع  يف  يجتهدون  ال��ذي��ن 

واحل��رام احل���ل  بن  اخللط  دائ��رة 

الهتمام اأ�شول  اأج��وائ��ه  يف  تتبدد 

ال���زح���ام؟ ت���اه���وا يف ظ��ل��م��ة  ه���ل 

ف��احل��ل يف ظ��ل ���ش��ري��ع��ة الإ���ش���م

من خبايا االأدغال

بندريس عمراوي الطيب 

عبد الواحد بنمسعود

لأن بع�س اجلماعات تدار وت�شر بطرق اجلاهلية 

البتدائية  ال�شهادة  وزور  دل�س  رئي�س  من  فكم 

و�شاع ارتكاب ال�شرقة واخت��س الأموال العمومية

وما ذاك اإل من عيوب النتخابات الكلية واجلزئية

العالية  والكفاءات  واملوؤه�ت  القدرات  وتهمي�س 

وامل�شوؤولية  احلكامة  ملبداإ  والتنكر  الطرف  وغ�س 

الإلهية  للعدالة  خمالف  احلقوق  وه�شم  وال�شرر 

الإداري����ة  امل��ح��اك��م   ق�شاء  يف  وامل����ذ  واحل�����ش��ن 

املق�شية  احلجة  من  لها  ملا  تنفذ  جربا  واأحكامها 

التنفيذية ال�شيغة  تدا�س  اأن  وظلم  وعيب  وعار 

املالية؟   وزارة  عن  العتبارات  ه��ذه  غابت  فهل 

احلكومية والأغلبية  املعار�شة  تظافر  يف  والنكبة 

الإن�شانية؟ للم�شاعر  والح��رام  العهود  هي  اأين 

املغربية؟  الأم��ة  ت��دار  منهج  اأو  ملة  اأو  دين  فباأي 

وامل��زري��ة؟  البائ�شة  الأو���ش��اع  ت��راع��ى  ل  ومل���اذا 

بالنهزامية؟ مطبوعة  خطط  يف  التمادي  ومل��اذا 

العبودية  و�ش��شل  الأغ����ل  ك�شر  م��ن  مفر  ف��� 

الغا�شية وتغ�شاها  ال���ذل  عي�شة  يف  خ��ر  ول 

ال�شافية  وال�����ش��م��وات  الأج�����واء  يف  ن�شبح  واإن 

التون�شية الأ�شعار  يف  كما  ينجلي  اأن  لليل  بد  ول 

اأعطني حريتي اأطلق يدي كما يف الأ�شعار امل�شرية

هي فطرة خلقها اهلل لعباده ول حترم منها الإن�شانية 

نجيبة بزاد بناني
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بطريقته  الــرد  ملجرد  سعد  املغربي  الفنان  اختار 
السعودية  في  ضــده  املندلعة  الحملة  على  الخاصة 
رفضا إلحيائه حفال غنائيا على أراضي اململكة بعد 

حوالي 10 أيام.
ونشر ملجرد تدوينة فيها سخرية واضحة 
من السعوديني على حسابه بـ»اإلنستغرام« 
غادي  إمــا  يا  حيت  »ضــحــك..  فيها:  قــال 
تعجبهم يا إما غادي تفقصهم وفي جميع 
الحاالت راك رابح«، وأرفقها بصورة له 
وهو يبتسم، وهو ما اعتبره متتبعوه 

بـ»قليان السم« للسعوديني.
ــان نــشــطــاء »فــايــســبــوكــيــون«  وكـ
ــوا حــمــلــة،  ــق ــل ســـعـــوديـــون قـــد أط
الغرض منها منع إقامة حفل سعد 
املغربي  الفنان  واصفني  ملجرد، 

بـ»املغتصب املقزز«.

السعوديون يطلقون حملة 
ضد سعد لمجرد

و»المعلم« يسخر منهم 
على »اإلنستغرام«

ــة  ــوع ــوس أصـــــــدرت م
غينيس لألرقام القياسية، 
حقيقة  فيه  توضح  بيانا 
املصري  الفنان  نشره  ما 
دخوله  حول  تامر حسني 
املوسوعة بوصفه »الفنان 

تأثيرا  األكثر 
في  وإلهاما 
ــم«،  ــالـ ــعـ الـ
أن  لــتــأكــد 
ــم  مــــــــا تـ
نشره ليس 

صحيحا.
وتــابــعــت املــوســوعــة 
عن  ــالن  ــ »اإلعـ أن  قــائــلــة 
في  يتم  القياسية  األرقــام 
معاييرها  اتــفــقــت  حـــال 
مــع اشــتــراطــات صــارمــة 
ومـــحـــددة«، كــمــا أنــهــا ال 
التصويت  عملية  تتبع 
إلى  مشيرة  الجماهيري، 
الــرقــم  كــســر  معايير  أن 
بـ»أكثر  الخاص  القياسي 
ــدد مـــشـــاركـــات عــلــى  ــ عـ
تتضمن  إعالنات«،  لوحة 
عدد  أكبر  مشاركة 
مـــــن األفــــــــراد 
ــة  ــوحـ فـــــي لـ
ــات  ــالنـ اإلعـ
ذاتـــــهـــــا، 

متضمنة 
ــا  ــ ــ ــم ــ ــ اس
فـــــريـــــدا 
ورســـالـــة 
مــــــــــــــن 
املــشــارك 

نفسه.

مو�سوعة غيني�س تكذب 
الفنان امل�سري تامر ح�سني

�لكوميدي مهيول ير�أ�س جلنة حتكيم 
م�ضابقة مهرجان لي�ضا�ضفة لل�ضحك

ملكة جمال �لكون لعام 
2019 من جنوب �إفريقيا

»�ضالم عليك« ن�ضخة جديدة لأغنية 

كاظم �ل�ضاهر من �أجل �لعر�ق
الرسمية على  الساهر عبر صفحته  كاظم  العراقي  النجم  أعلن 
موقع تبادل الصور »إنستغرام« عن نسخة جديدة من أغنيته »سالم 

بالد  تشهدها  التي  االحتجاجات  مع  بالتزامن  وذلــك  عليك«، 
الرافدين.

ونشر كاظم الساهر مقطع فيديو لألغنية الجديدة 
أرفقه بتعليق قائال: »سالم عليك النسخة الجديدة 

بصوت كاظم الساهر«.
وأكدت الصفحة الرسمية لكاظم الساهر على 
عن  بسيطا  اختالفا  هناك  أن  »الفايسبوك«، 

التي تضمنت صورة  لألغنية،  السابق  اللحن 
للساهر وهو منحن على العلم العراقي يقبله.
وقال الساهر في تصريحات صحفية أنه 
على  عليك  »سالم  أغنيته  تعتمد  أن  يتمنى 
رافديك«، نشيدا وطنيا للعراق، بينما عبر عن 
سعادته لدعم الجمهور العراقي لهذا املقترح 

في استفتاء أجري سابقا لهذا الغرض.
األغنية من كلمات الشاعر أسعد الغريري، 
الحاكم  ــاره  اخــت الــحــالــي  النشيد  بينما 
األمريكي بول بريمر، بعد سقوط نظام صدام 

الشاعر  كلمات  من  وهو   ،2003 عام  حسني 
اللبناني  وألحان  إبراهيم طوقان،  الفلسطيني 

محمد فليفل.

يرأس الفنان الكوميدي محمد مهيول، لجنة تحكيم مسابقة النسخة 
الخامسة من مهرجان ليساسفة للضحك، التي تنظمها جمعية الصداقة 

للتنمية والرياضة، وذلك من 27 إلى 29 دجنبر الجاري.
ــة مــســابــقــة  ــجــن ــم ل وتـــضـ
املمثلة  الــصــداقــة،  كاستينغ 
الجوهري  ســلــوى  الــقــديــرة 
ــاء تــمــلــدو  ــ ــري ــ واملـــمـــثـــل زك
واإلعالمي والفنان الجزائري 
والذين  الــالهــي،  عبد  وليد 
الكاستينغ  على  سيشرفون 
لنهائيات  املؤهلني  النتقاء 
املـــســـابـــقـــة وتــأطــيــرهــم 
الفائز  الختيار  وتكوينهم 

بلقب الدورة.
هذه  برنامج  ويتضمن 
الدورة، التي تقام بدعم من 
الحسني  الحي  مقاطعة 
املديرية  مــع  وتنسيق 
الثقافة  لوزارة  اإلقليمية 
ــاب والــريــاضــة  ــشــب وال

بـــــتـــــراب عـــمـــالـــة 
مقاطعة الحي الحسني 
»الفكاهة  شعار:  تحت 
جسر لتنمية املنطقة«، 
أبرزها  مختلفة  فقرات 

ونــدوة  الــشــبــاب،  الفكاهيني  مسابقة 
والتأطير«، فضال  األزمة  بني  والشباب  »الفكاهة  عنوان  تحت  فكرية 

عن أنشطة فنية موازية.

تمكنت الجنوب إفريقية زوزيبيني تونزي، مساء يوم 
األحد األخير، من التتويج بلقب »ملكة جمال الكون«، في 

الحفل الذي احتضنته مدينة أتالنتا األمريكية.
بهذا  توجت  عاما،   26 الـ  صاحبة  تونزي  زوزيبيني 
اللقب عقب تفوقها في املرحلة النهائية على 
واملكسيك،  بورتوريكو  جمال  ملكتي 
كان  التي  النهائية  املسابقة  خالل 
الــرئــيــســي هــو حقوق  مــحــورهــا 

املرأة.
وبعد تتويجها بلقب ملكة جمال 
البشرة  صــاحــبــة  قــالــت  الــكــون، 
ال  عالم  فــي  »ترعرعت  السمراء: 
يعتبر النساء مثلي مع نوع بشرتي 
ونوع شعري، أبدا جميالت.. وأظن 
أن الوقت قد حان لتغيير 

ذلك«.
الشابة  وتــقــدمــت 
ــر  ــشــع ــة ال ــبـ ــاحـ صـ
أكثر  على  القصير 
مــرشــحــة   90 مـــن 
أخرى للفوز باللقب 

والستني  الــثــامــن 
مللكة جمال الكون، 
ــذلـــك،  ــف بـ ــل ــخ ــت ل

كاتريونا غراي ملكة 
التي  الفيليبني  جمال 

توجت على عرش الكون في 
سنة 2018.

تكرميات و�زنة باملهرجان �لدويل 11 للفيلم �لوثائقي

أثارت الفنانة اللبنانية مايا دياب، حالة من الجدل 
بسبب  االجتماعي،  التواصل  مواقع  رواد  بني 

تصرفاتها في كواليس مسرحيتها الجديدة.
وأطلت مايا دياب، رفقة أعضاء فريق عمل 

مسرحية »لوكاندة األوباش« في الكواليس 
بعدها  رسمت  ثم  الفاتحة،  تقرأ  وهــي 
وقالت:  وجهها  على  الصليب  إشـــارة 
ــروح الــقــدس«،  »بــاســم اآلب واالبـــن والـ

ديانتها،  حـــول  املتتبعون  لينقسم 
الجدل  إثــارة  تحاول  بأنها  واتهامها 
في  وهجها  انطفى  أن  بعد  جديد  من 
الفترة األخيرة، في حني رجح البعض 
لفت  عن  بعيدة  دياب  مايا  تكون  أن 
عفوية  بطريقة  تــحــاول  األنــظــار، 

بني  التسامح  إلــى  ــوة  ــدع ال
ظل  فــي  السماوية،  ــان  األديـ
بني  الحاصلة  االنــقــســامــات 

الشعوب العربية تحديدا.

مايا دياب تثري �جلدل بقر�ءة 
الــحــاديــة �لقر�آن و�ل�ضالة على �مل�ضيح النسخة  تــكــرم 

عشر للمهرجان الدولي للفيلم 
تحتضنه  ــذي  الـ الــوثــائــقــي، 
مدينة خريبكة من 18 إلى 21 
من  مجموعة  الجاري،  دجنبر 
من  البارزة  اإلبداعية  األسماء 

داخل وخارج املغرب.
وفي  باملناسبة،  وسيتم 
إطار ترسيخ البعد السينمائي 
تكريم  املــغــاربــي،  والثقافي 
الوثائقية  واملنتجة  املخرجة 
بناصر،  هــاجــر  الــتــونــســيــة 
من  العديد  على  وقعت  التي 
تألقت  التي  الوثائقية  األفالم 
منها  عـــدة،  مهرجانات  فــي 
الشابي«،  القاسم  »أبو  فيلم 
مشهد  بصم  ــذي  ال الشاعر 
ككل  العربي  والعالم  تونس 
بشعره الوجداني واإلنساني 

والجمالي، كما سيتم االحتفاء 
الحاج  املــراكــشــي،  بالشاعر 
إسماعيل زويريق، الذي أعطى 
املغربي  للشعر  الكثير  الشيء 

املراكشية  الشعبية  واألمثال 
والتعليم،  التربية  ومــجــال 
للعديد  ــداره  ــ إصـ خـــالل  ــن  م
مؤخرا  ولقب  الــدواويــن،  من 

الصالة  عليه  الرسول  بشاعر 
ديوانا  نظم  لكونه  والسالم، 
النبوي  ــح  املــدي فــي  شــعــريــا 
من  أزيــد  وضــم  مقفى،  بشكل 
أمــا  شــعــري،  بــيــت   13000
فسيخصص  الثالث،  التكريم 
»صــدى  الــثــقــافــي  للبرنامج 

اإلبداع« بالقناة األولى. 
ــدورة،  ــ ال أن هـــذه  ــر  ــذك وي
املجمع  من  بدعم  تنظم  التي 
واملركز  للفوسفاط  الشريف 
السينمائي املغربي وجهة بني 
مع  وبالتعاون  خنيفرة،  مالل 
والخزانة  الحضرية  الجماعة 
بي(،  ســي  )أو  الوسائطية 
تتخللها  غنية  برمجة  تعرف 
ــدوات  ون وورشـــات  تكريمات 
ومسابقة  إصـــدارات  وتوقيع 

رسمية، وغير ذلك.



وإخوتها«:  كارمن  »يوميات  في  منصور  أنيس  يقول 
اإلنجليز  فإن  الحب،  يصنعون  الفرنسيون  كان  ))إذا 
يتحدثون عنه، واألملان يفكرون فيه، والطاليان يأكلونه، 
بالرغم  العرب،  يذكر  ولم  فهم يرقصونه((،  اإلسبان  أما 
من أن نينا إبتون في كتابها »الحب اإلسباني«، اختارت 
محمد  ألبي  الحمامة«  »طــوق  عن  بالكالم  عربية  بداية 
وتعلم  الــجــواري  مع  عــاش  ــذي  ال األندلسي  حــزم  ابــن 
آمن  كبريد  الحمامة  طوق  اختار  والــذي  رقتهن،  منهن 
ولواعجهم  وأسرارهم  تنهداتهم  إلرســال  العشاق  بني 

بواسطتها:  
تخيرها نوح فما خاب ظنه

لديها و جاءت نحوه البشائر 
سأودعها كتبي اليك فهاكها 
رسائل تهدى يف قوادم طائر

أما قصص عشاق وغراميات طلبة كلية الحقوق، فقد 
ضاعت ولم يحتفظ منها إال ببعض الروايات واملذكرات 
والشهادات، وبعض الزواجات والطالقات وخطوبات لم 
تتم، وقصص لم تكمل، وشعر لم يدون، وأغاني لم تسمع، 
الزمان،  مع  جفت  ودموع  الريح،  مهب  ذهبت  وتنهدات 
زيزفون  وتحت  الجميلة  األيــام  مع  تنس  لم  وذكريات 
الخامس  محمد  شارع  وأزقــة  العربية  الجامعة  حديقة 

وفضاء طريق الجديدة وظالل كنيسة شارع الراشدي.
وعميدها  الحقوق  كلية  تواجد  صدفة  يكن  لم  ربما 
القرن املاضي في ساحة  وإدارتها في بداية سبعينيات 
تاريخية  دالالت  مــن  لالسم  ملــا  البيضاوية،  ميرابو 
محكمة  بناء  كذلك  صدفة  يكن  لم  ولربما  وحقوقية، 
االستئناف وتسمع املرافعات من نوافذ غرفة الجنايات 
كذلك من  ليس  ولربما  الخطيب،  املطلة على ساحة هذا 
عن  القادري  الرحمان  عبد  األستاذ  يتكلم  أن  الصدفة 
في  تعلمها  كما  التاريخية  بتفاصيلها  الفرنسية  الثورة 
بصوته  محاضراته  في  ويتكلم  ببوردو  الحقوق  كلية 
ومجلس  العمومية  الجمعية  وعن  ميرابو  عن  املبحوح 
علمه  وغنى  كثرة  من  ريقه  يبتلع  وهو  الفرنسي  الدولة 
بتفاصيل الحياة السياسية الفرنسية التي كان يغرسها 
ينطق  بــاإلعــجــاب،  وثـــارة  باالنتقاد  ــارة  ث طلبته  فــي 
هل  أستاذ،  دعابة:  الطلبة  فيوقفه  بـ»امليز«  املجلس 
ميز أم مجلس؟ كما لم تكن صدفة أن يتحدث األستاذ 
السورية،  للحكومة  السابق  الرئيس  الكزبري،  مأمون 
مرور  ويمر  العقاري،  القانون  مادة  يدرسنا  كان  الذي 
الكرام على بعض األحداث السياسية، عندما كان بعض 
يعتبر  الذي  السوري  السياسي  هذا  يحرجون  الطلبة 
العربية  الجمهورية  عن  االنفصالي  االنقالب  قادة  من 
املتحدة، والذي ترأس الجمهورية من 29 شتنبر إلى 20 
عريقة،  دمشقية  عائلة  من  ينحدر  والذي   ،1961 نونبر 
الدولي في جامعة ليون وأصبح محاميا  القانون  درس 
في  كذلك  بلقن  الذي  وهو  دمشق،  جامعة  في  وأستاذا 
في  والضمانات  العقاري  القانون  أصول  ميرابو  ساحة 
التشريع املغربي، بعدما عربه في الجامعة املغربية التي 
قضى بها زهاء ربع قرن بعدما رحب به في املغرب كقائد 
سياسي وأستاذ جامعي من طينة الكبار، وقد تخرجت 
والسياسيني،  واملحامني  القضاة  من  نخبة  يديه  على 
مقتضبة  سياسية  تفسيرات  دروســـه  تتخلل  وكــانــت 
كبير..  تحفظ  بواجب  يصيغها  كــان  األحــداث  لبعض 
وهكذا خيمت مواقف ميرابو السياسية ومرافعاته على 
ساحته، كما ألقت قصص غرامياته املتشعبة على طلبة 
و  والغزل  والتفتح  العفة  بني  الحقوق  كلية  وطالبات 
الجمال و الحشمة و الدالل و التهتك و السرية و العلنية 
الفقر  و  اآلمال  و  الدونجوانية  و  الجنس  و  االلتزام  و 
و البورجوازية و موضات العصر واألصالة واملعاصرة، 
وكلها كانت مواكبة للتكوين القانوني للطلبة من الشعبة 
والسياسة  واالقتصاد  للقانون  والفرنسية  العربية 
واآلتية من دراسات أدبية لعبت فيها أشعار جميل بثينة 
والمارتني،  وهوغو  وستندال  وروسو  ربيعة  بن  وعمرو 
جزء من مراهقة عصيبة بني اختيار العفة واالنقياد وراء 
الثورات الشبابية التي قادتها مجموعات الشباب الثائر 
على تقاليد املجتمع بشعار الحرية في اللباس وإطالق 
 )la pate d’éléphant( »و»رجل الفيل )الشعر )الهيبي
كالسيكيات  عن  والتخلي  باألبدان  امللتصقة  واملالبس 
اللباس واأللوان واألحذية التي يجب أن تكون مغطاة من 
طرف رجل السراويل بصورة عريضة حتى تخفيها، ولم 
أسفل  في  الفيل  »رجل  يلبسون  كانوا  ممن  الكثير  يعلم 
املوضة  اعتماد  إلى  باألساس  يرجع  ذلك  أن  سيقانيهم، 
العربية  املــرأة  عند  خصوصا  بحتة،  أوروبــيــة  أصــوال 
وقد  قدميها،  أصابع  خصوصا  واإلسبانية،  والصينية 
كتبت السيدة »النوى« عن رحلتها إلى إسبانيا، فقالت: 
فأقدامهن  بعناية،  أقدامهن  يخفني  إسبانيا  نساء  ))إن 
أن  بعد  اإلسبانية  واملرأة  الجسم..  كل  في  أجمل عضو 
العطاء  هذا  تتوج  شيء،  كل  لحبيبها  أعطت  قد  تكون 
ما  أقصى  هو  وهــذا  قدميها،  عن  تكشف  بــأن  السخي 

عندها((.

لنور الدين الرياحي

غراميات مريابو ومرافعاته ترخي 
بظاللها على طلبة كلية احلقوق

مذكرات ساخنة
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يتبع

دار الفن تخلد روح الفنان الفا�سي

الد�سرية على موعد جديد مع فن الرواي�س

الثالثة  النسخة  فعاليات  تنظم 
للمسرح  الــدولــي  الفن  دار  ملهرجان 

وفــنــون الــفــرجــة، 

إلى   13 من  فــاس  بمدينة  تقام  التي 
15 دجنبر الجاري، رواقا فنيا بعنوان 

»رواق الذاكرة املسرحية ملدينة فاس«.
الــذي  الفني،  ــرواق  الـ هــذا  ويضم 

املدينة  فــي  املــســرح  بــرمــوز  يحتفي 
التاريخية والعلمية، معرضا لصورهم 
للحظات  وعرضا  وبورتريهاتهم، 
الفنانني  ــهــؤالء  ل ــؤرخ  تـ توثيقية 
الذين تركوا بصماتهم الفنية بقوة 
سيتم  إذ  املسرحية،  الساحة  في 
الــرمــوز  هـــؤالء  تكريم  باملناسبة 
حضور  خــالل  من  رحــلــوا،  الذين 
في  وعائالتهم،  وذويهم  أبنائهم 

احتفالية فنية خاصة.
سيتم  الذين  الفنانني  وهؤالء 
ــرواق،  ــ ــاء بــهــم فـــي الـ ــف ــت االح
-1944( ملــريــنــي  محمد  هم: 
ومخرج  مؤلف  وهــو   ،)2014
االحتفاء  سيتم  كما  مسرحي، 
الكغاط  محمد  بالدكتور  أيضا 
أســتــاذ   ،)2001  -  1942(
اآلداب  بكلية  العالي  التعليم 
بفاس،  اإلنسانية  والعلوم 
املغرب،  كتاب  اتحاد  عضو 
املسرح  هواة  رئيس جمعية 
املحتفى  أما  بفاس،  الوطني 
النبي  عبد  الفنان  فهو  الثالث،  بــه 

مصواب )2017-1960(.
وتــكــرم الـــدورة كــذلــك فــي الـــرواق 
املـعـروف  الفـاللي  إدريـــــس  الفـنان 
بـ»اّبا ادريس شوكة«  )2015-1946(.

طنطورة«  »شــتــاء  مــهــرجــان  يستضيف 
السعودي، في أواخر الشهر الجاري، املطربة 
جالل،  عزيزة  االعتزال،  من  العائدة  املغربية 
في أول حفل لها منذ توقفها عن الغناء قبل 

ثالثني عاما.
وبحسب صحيفة »عكاظ«، فإن عزيزة جالل 
ستعود إلى الفن، من خالل مسرح »مرايا«، في 

السادس والعشرين من الشهر الجاري.
في  طــنــطــورة«  »شــتــاء  مهرجان  ويــجــري 
محافظة العال شمال غربي السعودية، ويقدم 
أنشطة فنية وتاريخية وثقافية بني 19 دجنبر 

الحالي و7 مارس 2020.
وكانت عزيزة جالل قد أطلت على الجمهور 
في وقت سابق من السنة الجارية، وتحدثت 

أوج  فــي  وهــي  للفن  اعتزالها  ظـــروف  عــن 
العطاء.

أن  اختارت  أنها  وقتها،  عزيزة  وقالت 
زوجها  إلى  تعرفت  بعدما  الفن  تترك 

ــن طريق  ع ــل،  ــراحـ الـ ــســعــودي  ال
ماربيا  منطقة  ــي  ف ــة،  ــصــدف ال
أثناء  بإسبانيا،  الساحلية 

قضاء عطلة الصيف.
ابنة  وهي  عزيزة،  وأحيت 
في  حفالت  مكناس،  مدينة 
العربية  ــدول  ــ ال ــن  م كثير 
وأدت  ومصر،  اإلمارات  مثل 
أغاني توصف بالخالدة مثل 

»مستنياك«.

املطربة عزيزة جالل تعود للغناء
 من ال�سعودية بعد توقفها عنه 30 �سنة

اجلزء األول

فاطمة خري تدخل قناة 
»اإم بي �سي 5« بـ»�سهادة ميالد«

فاطمة  املغربية  الفنانة  انضمت 
والفنانني  النجوم  مجموعة  إلى  خير 

إدارة  دعــوة  لبوا  الذين  املغاربة، 
الجديدة  القناة   ،»5 سي  بي  »إم 
للجمهور  خصيصا  املــوجــهــة 

املغاربي.
املغربية  الفنانة  وأعــلــنــت 
مشاركتها في عمل فني، ستطل 

من خالله عبر القناة الجديدة، 
ــك عـــبـــر صــفــحــتــهــا  وذلــــ
تطبيق  عــلــى  ــخــاصــة  ال
نشرت  إذ  »إنستغرام«، 
ــن كــوالــيــس  ــورة مـ ــ صـ
عليها  وعلقت  التصوير 
إم  على  »قريبا  مدونة: 

بي سي 5«.
الفنانة  وتشارك  هذا، 
ــة جــديــدة  فـــي ســلــســل
ميالد«  »شهادة  بعنوان 
حميد  املغربي  ملخرجها 
ــب ثلة  ــان، إلـــى جــان ــ زيـ

ــن املــمــثــلــني، أبــرزهــم  م
وسعاد  الركراكي  فريد 
الزعيمي  ــالم  وأح خيي 

وغيرهم.

الجهادية  الدشيرة  مدينة  تستعد 
الحــتــضــان الــنــســخــة الــثــامــنــة من 
ــروايــس،  ال لفن  الوطني  املــهــرجــان 
وذلك  تيرويسا،  فن  بأيقونة  احتفاء 
في الفترة املمتدة بني 12 و14 دجنبر 

الجاري.

فإن  املنظمة،  للجهة  بالغ  وحسب 
ــار سلسلة  يــأتــي فــي إطـ املــهــرجــان 
ترعاها  التي  التراثية  املهرجانات 
 / والرياضة  والشباب  الثقافة  وزارة 
على  الفنون  في مجال  الثقافة،  قطاع 
الوطني، بتعاون مع جماعة  الصعيد 
جهة  ومجلس  الجهادية  الــدشــيــرة 

عمالة  مع  وبتنسيق  ماسة،  ســوس 
إنزكان أيت ملول.

هذه  يميز  ما  أن  البالغ  وأضــاف 
فن  بأيقونة  احتفاؤها  هو  الـــدورة، 
الحاج  املــرحــوم  الفنان  تيرويسا، 
ــدخــل في  ــاء ي ــف بــلــعــيــد، وهـــو احــت

كل سنة،  التظاهرة  استراتيجية هذه 
سيشهد  البرنامج  أن  ــى  إل مشيرا 
كبرى  فنية  ســهــرات  ثـــالث  تنظيم 
تشارك  باملدينة،  الحفالت  بساحة 
الفن  هــذا  رواد  أبــرز  من  نخبة  فيها 
باختالف أجياله ومن مختلف املناطق 

التي تعرف بهذا الفن العريق.



 

غياب ولدها املنفي.
اليهودية  حالة  ظاهرة  وليست 
مسعودة، جديدة على املغرب الذي 
عرف تواجد اليهود في كل املراحل 
التاريخية، حتى قبل نشأة الدولة 
العلوية، أيام السعديني واملوحدين 
الهزيمة  بعهد  مرورا  واملرابطني، 
التحق  األندلس، حني  العربية في 
باملغرب عشرات اآلالف من اليهود 
من  اآلالف  بعشرات  األندلسيني، 
كانوا  الذين  البربر)...(  اليهود 
أساسي  كمكون  املغرب  يسكنون 

من تركيبته.
وقــبــل أن يــصــدر اســم أنــدري 
أزوالي في كشوف الدولة املغربية 
في عهد امللك محمد السادس، رغم 
ملكي  كمستشار  منصبه  دخــول 
في متاهات عصفت بمسكنه على 
البيت  في  دور،  السابل  شاطئ 
امللك  فيه  أسكنه  الــذي  العالي 

هذا  اختار  الذي  الثاني،  الحسن 
من  تحوله  بعد  النابغة،  اليهودي 
تحرير  ــرأس  ي مــعــارض،  صحفي 
إلى  أنفورماسيون  مــروك  جريدة 
له  كــانــت  ــتــصــادي،  اق مستشار 
الــقــرارات  فــي  املسموعة  الكلمة 
االقتصادية للمغرب، دخل التاريخ 
قبله يهودي آخر في عهد السلطان 
 )1792-1757( الثالث  محمد 
ــان  ــل، وك ــطــاي ــوب ال ــاك اســمــه ج
أن  قبل  للسلطان،  خاصا  كاتبا 
هو  املسموعة،  الكلمة  له  تصبح 
وكان  االقتصاد،  مجال  في  أيضا 
بن  محمد  السلطان  عن  معروفا 
عبد هلل، حبه للترف، حتى يحكى 
الرباط  في  قصره  بني  عندما  أنه 
))شــيــد وســطــه مــســجــدا، وضــع 
مستديرتني  كــرتــني  قبته  على 
اخلالص،  الــذهــب  مــن  ضخمتني 
وفطن املستشار اليهودي جاكوب، 

الذي اكتشف حب سلطانه للمال، 
لتعمير  جديدة  طريقة  فابتدع 
جتريد  عبر  السلطان،  مال  بيت 
ثرواتهم،  مــن  املغاربة  األثــريــاء 
السلطان  اكــتــشــف  ــده  ــه ع ويف 
األول،  وزيـــره  أن  الثالث  محمد 
ميارس  كــان  أفندي  يسمى  وكــان 
املغربي  القمح  ويصدر  التجارة، 
مع  حرب  يف  كانوا  الذين  لإلسبان 
محمد بن عبد اهلل ورمبا اعتبرها 
وزيره  طرف  من  خيانة  السلطان 
معاقبة  قبل  تويف  أنه  إال  األول، 
خلفه  أن  وبعد  األفــنــدي،  ــره  وزي
رغبة  نفذ  اليزيد  السلطان  ولده 
الــوزيــر  ــدي  ي وأمـــر بقطع  أبــيــه، 
املقطوعة  الــيــد  علقت  األول، 
األولى على جدار يف فاس، وعلقت 
اليد املقطوعة الثانية على بوابة 
لإلسبان((  كرسالة  طنجة،  يف 
اإلمبراطورية.  في  رحلة  )كتاب 

وليام المبريير(.
مــوالي  السلطانني  عهد  ــي  وف
الحفيظ،  العزيز وموالي عبد  عبد 
األوســـاط  فــي  اليهود  نــفــوذ  زاد 
كتاب  أجمع  لدرجة  السلطانية، 
اليهود أصحاب  نفوذ  أن  العصر، 
املواطنني  يجعل  كان  السالطني، 
من  يحصلون  وحــدهــم  الــيــهــود، 
العادلة.  األحــكــام  على  املحاكم 
ولــلــتــذكــيــر، فـــإن الــســلــطــان عبد 
العبرية  اللغة  يتكلم  كان  العزيز، 
يوسف  الفقيه  ))يحكي  بطالقة 
عند  وجــدت  رسالة  يف  النبهاني 

ــوالي حــفــيــظ، أنــه  الــســلــطــان مـ
الــتــقــى الــســلــطــان مـــوالي عبد 
العزيز يف مدينة حيفا بفلسطني 
ليرة،  مائة  وأعــطــاه   1914 سنة 
السلطان  )عهد  ذهبية((  وساعة 
العابدين  زيـــن  يــوســف.  ــوالي  مـ

العلوي(.
املراجع  تــؤكــده  واحــد  تفسير 
التاريخية، لدور بشع كان يقوم به 
الزمان، خصوصا  اليهود في ذلك 
ــذي كان  ال بــوحــمــارة،  ــورة  ث عند 
وعبد  الــعــزيــز  عبد  السلطانان 
الحفيظ يعتقالن ثواره، ويحكمون 
املكلفون  ــان  وك رؤوســهــم،  بقطع 
من  يهربون  بــاإلعــدام،  املسلمون 
أخالقية،  ــال  ال املــهــمــة)...(  هــذه 
ال  حتى  املساجد،  إلى  ويلتجئون 
الجزارون  فكان  ــر،  األوام ينفذوا 
املهمة،  بــهــذه  يــقــومــون  الــيــهــود 
لذبح  اليهود  ــجــزارون  ال فيأتي 

وتعليقها  رؤوسهم  وقطع  الثوار 
حــســب األصـــــول ثــالثــة أشــهــر 
تيبس  حــتــى  للشمس  مــعــرضــة 
وهو  املدينة  باشا  أشرف  ))ومــرة، 
ممتط ظهر بغلته، على مجموعة 
أربعني  يذبحون  وهم  اليهود  من 
ثائرا يف باب احملروق بفاس ورمبا 
كان الباشا يف تلك األثناء يفكر يف 
املتجر الذي نعرف أنه كان ميلكه 
بفرنسا((  أورليانفيل  مدينة  يف 

)مهمة دبلوماسية. شارل رو(.
املستشار اإلنجليزي النبيل)...( 
إدموند هاي الذي كان يشرف على 
قرارات السلطان عبد العزيز وبقي 
اسمه مرتبطا بالتواجد اإلنجليزي 
كبيرة  لوحة  والزالت  املغرب،  في 
له معلقة في فندق املنزه بطنجة، 
جاء  أنه  حياته،  مراحل  وتــروي 
على  وتأهيله  املــغــرب،  لتطوير 
حكى  اإلنجليزية)...(  الطريقة 
ذات  كان  أنه  كيف  الكتاب،  ألحد 
متجر  بباب  طنجة  في  مــارا  يوم 
))جــاء  اليهود:  الجزارين  أحــد 
وأحضر  السلطاني  احلرس  رئيس 
باإلعدام،  عليهما  محكوم  رجلني 
البريطاني،  املستشار  فتوقف 
رئيس  ودخــل  للفرجة)...(  هاي 
اليهودي  اجلـــزار  ليأمر  احلــرس 
ــني، فــقــال اجلـــزار  ــل ــرج بــذبــح ال
ستدفع  كم  للمبعوث،  اليهودي 
الــعــادة  ــي.. فــقــال لــه كما هــي  لـ
لــلــرأس، وفعال  فــرنــكــا  عــشــريــن 
باحملكوم  اليهودي  اجلــزار  أمسك 
األرض،  عــلــى  وأســقــطــه  األول، 

وأخذ يذبحه قبل أن يقول، هذا 
سكينا  اعــطــونــي  ــايف  ح السكني 
الثاني  الــرجــل  أسقط  ثــم  آخــر، 
يذبحه  أن  وقــبــل  األرض،  على 
وقال  املسكني  الرجل  إليه  التفت 
ماضية  السكني  تكون  أن  أرجو  له 
ألني ال أريد أن أتعذب مثل الذي 
سبقني وكان املستشار اإلجنليزي 
حـتى  ــه  رأســـ بـــــإدارة  يـكـتـفي 
)كتاب  ــح((  ــذب ال منظر  ــرى  ي ال 

املغرب. دو أمسيس(.
طبعا لم تكن مهمة ذبح املغاربة، 
في  لليهود  الوحيد  النشاط  هي 
املغرب، بل كانت مهمتهم تجارية 
ــوا  ــان ــة، وك وثــقــافــيــة وســيــاســي
لدهائهم  السالطني  عند  مفضلني 
القول  ــان  ك حتى  الــتــجــارة،  فــي 
السلطان((،  ))تــاجــر  املــعــروف، 
ليتوسع نفوذهم، ويصبح لكل تاجر 

مغربي صديقه أو شريكه اليهودي، 
لنذكر في فترة من عهد االستقالل، 
أنه كان لليهود، دور كبير في وزارات 
التجارة واالقتصاد، وأسماء المعة 

في كبريات مؤسسة الدولة.
ــن الــثــانــي  ــس ــك احل ــل ــان امل ــ ))كـ
ــودي روجـــي  ــه ــي يــتــعــاطــف مـــع ال
يف  أســس  أن  بعد  ــذي  ال بوطبول، 
مبساهمة  لألثواب  شركة  باريس، 
املــلــك)...(  صديق  بكار  املهندس 
رجل  فأخبر  للمغرب  مـــرة  جـــاء 
اتصاالت امللك القايد رحال بتاريخ 
يف  اعتقل  روجــي  أن  إال  وصــولــه، 
أجــل  ــن  م ملتابعة  طنجة  مــيــنــاء 
املساء  ويف  عليه،  مسجلة  مخالفة 
إن  ومــا  الثاني،  احلسن  عنه  ســأل 
بإطالق  أمر  حتى  باعتقاله،  علم 
أفلست   ،1986 سنة  ويف  ســراحــه، 
فكتبت  فرنسا،  يف  روجــي  مشاريع 
تستنجد  رسالة  »ليديا«  زوجته 
اخلاص  كاتبه  كلف  ــذي  ال بامللك 
بإعطاء شيك من حسابه اخلاص، 
)خياط  ــي((.  روجـ ــون  دي لتغطية 

السالطني. ساسون(.
الحسن  امللك  اهتمام  كــان  ربما 
تعيينه  وخاصة  باليهود،  الثاني 
كمستشار،  أزوالي  منهم  لــواحــد 
الذي جعل نفوذهم ينمو حتى  هو 
واحدا  اختارت  التي  إسرائيل،  في 
منهم، وهو الذي غادر املغرب شابا 
يسكن  كــان  حيث  الستينات،  فــي 
فــي مــالح الــربــاط »دافــيــد ليفي«، 
الحكومة  لخارجية  وزيــرا  ليصبح 
اإلسرائيلية، إال أن الجانب اليهودي 
شعلة  بانطفاء  يعترف 

النفوذ اليهودي، في املغرب أيام 
امللك محمد السادس:

مع   ،1999 سنة  يف  إنــه  ))حــقــا 
كانت  الثاني،  احلسن  امللك  مــوت 
املتينة  العالقات  من  فترة  نهاية 
بني القصر يف عهد ستة من ملوك 
ساسون  وعائالت  العلوية،  الدولة 
ــول، وهـــو انــقــطــاع شمل  ــب ــوط وب
اليهودية  العائالت  من  مجموعة 
بالقصر((  مرتبطة  كانت  التي 

)نفس املصدر(.
بالنسبة  الــنــتــيــجــة  ــت  ــان ــك ف
حارسا  عينت  أنــهــا  إلســرائــيــل، 
الــنــوادي  أحــد  بــوابــة  فــي  سابقا 
الذي  البشع  التيس  هذا  الليلية، 
يسمى ليبرمان، الذي أصبح وزيرا 
حكومة  فــي  إســرائــيــل  لخارجية 

نتنياهو السابقة.

الجديد،  فاس  حي  سكان  كان 
ذلك  يتذكرون  القدامى،  بفاس، 
النحيل،  األسمر  الطويل  العجوز 
الذي كان يقضي يومه جالسا في 
باب دكان اليهودي املسمى الياهو 
إسرائيل، والذي كان له في نهاية 
الواقع  الخصيصات،  بو  شــارع 
في مدخل مالح اليهود باملنطقة، 
والجواهر..  الذهب  لبيع  متجر 
وكان بقرب هذا املتجر بيت تسكنه 
مسعودة،  تسمى  خياطة  يهودية 
الرجل  حسبت هي أيضا أن هذا 
ملتجر  حــارس  هو  إنما  العجوز، 
التاجر الياهو، ومرة نادته باسم 
إال  بسخرة  وكلفته  الــعــســاس، 
لست  أنا  لها:  وقــال  غضب،  أنه 
قليلة،  العساس، ومضت سنوات 
ارتبطت فيها اليهودية مسعودة، 
أم  الــخــامــس،  محمد  املــلــك  بــأم 
سيدي الياقوت، وكانت مسعودة 
فدخلت  الــخــيــاطــة،  ــي  ف ــة  ــارع ب
وأصبحت  الصفة،  بهذه  القصر 

مرافقة ألم سيدنا.
فيها  قام  أقل  سنوات  ومضت 
محمد  امللك  بنفي  الفرنسيون 
الخامس، وبقيت أمه لال الياقوت 

في القصر امللكي بفاس.
ــام قــلــيــلــة، وجــاء  ــ ومــضــت أي
السلطان الجديد بن عرفة، يتجول 
حيث  بفاس،  امللكي  القصر  في 
كانت توجد أم امللك املنفي محمد 
للقيام  استعدت  التي  الخامس، 
السلطان  وصول  عند  بالواجب، 
احــتــل منصب  الـــذي  ــد،  ــجــدي ال
ولدها، فكلفت مرافقتها اليهودية 
والحليب  التمر  بتقديم  مسعودة 
ودخل  الزائر  الجديد  للسلطان 
بن عرفة محاطا بمرافقيه ليفاجأ 
التمر  لــه  تقدم  اليهودية  بهذه 
متفحصا،  إليها  فنظر  والحليب، 
لها  ليقول  مالمحه،  انقلبت  ثم 
ــت هــي الــيــهــوديــة  ــا: أنـ غــاضــب
اليهودية  إليه  لتنظر  الخايبة، 
عرفت  بعدما  خائفة..  مفجوعة 
وصفته  ــذي  ال العجوز  ذلــك  أنــه 
تــراه  كــانــت  عندما  بالعساس، 
اليهودي  متجر  باب  في  جالسا 
نعاما  سأخرج  له  لتقول  الياهو، 
بن  السلطان  فعاجلها  ســيــدي، 
ــه: ال تــخــرجــي من  ــة بــقــول عــرف
القصر.. وعليك أن تبقي في خدمة 
أم سيدي الياقوت إلى أن تموت، 
وأمر حاال بنقل أم محمد الخامس 

إلى قصر مكناس.
التي  البعثة  أعــضــاء  ويــذكــر 
سنة  أنتسيرابي  ــى  إل توجهت 
1954، وعلى رأسها باشا مكناس 
الفرنسيون  عينه  الــذي  املختار 
بدل الباشا الجنان، توجهوا إلى 
محمد  امللك  لتهنئة  أنتسيرابي 
الخامس بميالد األميرة لال أمينة، 
املنفي،  امللك  استقبلهم  وعندما 
كان أول سؤال له بعد االستفسار 
ــه، هــو الــســؤال عن  عــن حالة أم
رفيقتها اليهودية مسعودة، وهل 

بقيت مرافقة ألمه.
وهــكــذا دخــلــت مــســعــودة، في 
ــاب الــيــهــود،  ــت ــك ــمــامــات ال اهــت
خــصــوصــا وأنـــه يـــوم مـــوت أم 
اليهودية  كانت  الـياقوت،  سيدي 
ــة على  ــشــرف ــودة هـــي امل ــســع م
حزينة،  جد  ظروف  في  شؤونها، 
في  املغرب،  ملك  أم  فيها  ماتت 
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اليهود يتاأ�سون على انتهاء نفوذهم

 يف عهد امللك حممد ال�ساد�س

بقلـــــــم:
مصطفى العلوي

))مع موت الملك الحسن الثاني، كانت 

نهاية فترة من العالقات المتينة بين القصر 

في عهد ستة من ملوك الدولة العلوية، 

وعائالت ساسون وبوطبول، وهو انقطاع 

شمل مجموعة من العائالت اليهودية التي 

كانت مرتبطة بالقصر((

وللحديث بقية


