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تحت األضواء

التي  ــغــرامــيــة  ال ــظــرة  ــن ال
ــقــهــا رئـــيـــس الــحــكــومــة  أطــل
ــى الـــصـــورة  ــل ــي ع ــمــان ــعــث ال
امللكية في »جون أفريك«، تهيمن على 
املستقبل السياسي، وتبعد أخنوش وحزبه 
أعرفه  »الذي  أخنوش  ليبقى  الــوراء،  إلى 
كالوزراء«:  وزيرا  للسياسة  يدخل  أن  قبل 
عن  كثيرا  يتحدث  كيران  بن  كــان  ))وإذا 
زوجتي  عن  أحتدث  ال  فأنا  نبيلة،  زوجته 
ليس  العدالة  حزب  وأن  خصوصا  حليمة، 

حزبا إسالميا وال دينيا((.
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كواليس األخبار

�شبط اأطنان من احل�شي�ش يف الناظور 
يحيي ق�شية الزعيمي و�شعو 

بنعيسى

 الرباط. األسبوع
العاصمة  فــي  حــديــث  ال 
فضائح  ــن  ع إال  الـــربـــاط، 
يوجد  الــتــي  ــواتــســاب«  »ال
تحت  منتخبون  قلبها  في 
لواء حزب التجمع الوطني 
ــى رأســهــم  ــرار، وعــل ــأحـ لـ
من  القادم  اإلقليمي  املنسق 
حزب الحركة الشعبية، عبد 

القادر تاتو.
وبغض النظر عن حكاية 
له  سبق  ــذي  الـ الــبــرملــانــي 
ولم  حبسية  عقوبة  قضاء 
يمنعه ذلك من دخول البرملان 
عبر بوابة االنتخابات، فإن 
يوجدون  الرباط  منتخبي 
فضيحة  قــلــب  ــي  ف ــوم  ــي ال
ــزاب  تــفــتــرض تــحــرك األحـ
ــي انــتــخــاب  املـــشـــاركـــة فـ
ومجالسه،  املدينة  مجلس 
حيث فجرت  القضاء،  وكذا 
تعود  صوتية  تسجيالت 
الغزالوي،  الدين  نــور  إلــى 
بمدينة  الجماعي  املستشار 
التجمع  حــزب  عن  الــربــاط 

ــي لـــأحـــرار، عــدة  ــوطــن ال
ــات مــوجــهــة لــعــدة  ــام ــه ات
كما  وملخصها  أطــــراف، 
جاء في مكاملة مسجلة بينه 
ــي الــحــزب،  وبــن زمــيــلــه ف
املستشار التجمعي العربي 
ــدة اتــهــامــات  ــووردة، عـ ــ ــ ب
بشراء  االتــهــام  حــد  بلغت 
مقعد برملاني بـ150 مليون 

ســنــتــيــم، والـــتـــالعـــب في 
بـ»قفة  متعلقة  مساعدات 

رمضان«. 
 كما وجهت عدة اتهامات 
مــــن نـــــوع آخـــــر لــســعــد 
الجهوي  املنسق  بنمبارك، 
الوطني،  التجمع  لــحــزب 
فيما يتعلق بتمويل حملته 
ملجلس  كمرشح  االنتخابية 

اسم  إدراج  مقابل  النواب 
في  أغاللو،  أسماء  زوجته، 

الالئحة الوطنية.
املغربية  الهيئة  وكانت 
فجرت  قد  اإلنسان  لحقوق 
ــلـــف فـــي جــانــبــه  هــــذا املـ
رفعت  أن  بعد  القضائي، 
القضاء  إلى  شكايات  عدة 

للتحقيق في املوضوع.

اأين الدولة يا رئي�ش احلكومة؟

اأتباع العماري يغادرون �شفينة »البام« واأ�شدقاء 
بن�شما�ش يطلقون »مبادرة دعم ال�شرعية« 

 الرباط. األسبوع
في  »الــريــفــي«  الجانب  غلب 
لحزب  الــعــام  األمــن  شخصية 
حكيم  واملـــعـــاصـــرة،  األصـــالـــة 
بنشماس، على قراراته األخيرة، 
بنفس  يواصل  أن  ينتظر  حيث 
الــصــرامــة املــدعــومــة مــن طرف 
ــه  ــائ ــن ــزب وأم ــحـ مــؤســســي الـ
العامن السابقن، اتخاذ قرارات 
املتورطن  كل  »طــرد«  حد  تصل 
بمالية  تــتــعــلــق  ــا  قــضــاي فـــي 
أصــدقــاؤه  فيهم  بمن  الــحــزب، 
ــدامــى، مــع عـــدم االعــتــراف  ــق ال
الشرعية  خارج  يتحركون  بمن 
التنظيمية، لتنظيم مؤتمر بعيدا 
عن األجهزة، حسب قول مصدر 
مــقــرب مــن بــنــشــمــاس، والـــذي 
على  كبرى  تحركات  وجود  أكد 
سماه  ملــا  أقاليم  عــدة  مستوى 
»مبادرة دعم الشرعية« ، ملواجهة 
بمن  الشرعية«  عن  »الخارجن 

فيهم رئيسة املجلس الوطني.

وتحرك  التجاذب،  ظل  وفــي 
تيار مراكش لاللتحاق بمجموعة 
»الصحفية«  أعلنت  أكادير)..(، 
كانت  الــتــي  ــريــكــي،  ال سهيلة 
السابق،  العام  األمن  من  مقربة 
وكتبت  الحزب،  من  استقالتها 
»الفيسبوكية«  صفحتها  على 
»بعد  املنصرم:  الــثــالثــاء  ــوم  ي
والنضال  االنتماء  من  سنوات 
ــزب األصــالــة  فـــي صــفــوف حــ

أعلن  أن  يؤسفني  واملعاصرة، 
استقالتي  تقديم  قــررت  أنني 
والــتــفــرغ الــكــامــل اللــتــزامــاتــي 
وتابعت  واملــهــنــيــة«،  العائلية 
القيادية »البامية«: »أود التعبير 
ــري لــكــل الــصــديــقــات  عـــن شــك
واألصـــدقـــاء الــذيــن دعــمــونــي 
خـــالل مــســيــرتــي املــتــواضــعــة 
وأتــمــنـى  بـتــشــجــيعــاتــهــم، 

التوفيق للجميع«.

اتهام اأقطاب حزب اأخنو�ش ب�شراء مقعد برملاين 
والتالعب يف م�شاعدات رم�شان

أثار رسام الكاريكاتري يف صحيفة »بوليتكن« الدانماركية زوبعة يف أوروبا، بعد نشره 
مقتنع  وغري  الصهيونية،  أالعيب  من  العالم سئم  أن  إىل  كإشارة  الكاريكاتري،  هذا 

بحججها..
السفري اإلسرائيلي يف العاصمة الدانماركية كوبنهاغن، احتج وطالب بسحب الرسم، 
القدس عاصمة  أن  العالم كله، وقد كتب صاحبه  انتشاره يف  الرسم واصل  أن  غري 

فلسطني، ولعل انتشار هذا الكاريكاتري دليل على أن الضمري العاملي لم يمت.

الر�شم الذي اأثار زوبعة يف اأوروبا 

ع�شو حركة 20 فرباير 
الذي ادعى النبوة يف اأمريكا

 الرباط. األسبوع
اسمه سعيد بنجبلي، واحد من 
»الفيسبوكي«  النشاط  مؤسسي 
ظهوره  لخص  فبراير،   20 لحركة 
الحركة  رواد  بعض  حالة  مؤخرا، 
لتغيير   2011 سنة  ــدت  ول التي 
ــاع فــي املــغــرب)..(، وكــان  األوضـ
مؤخرا  للظهور  عــاد  قد  بنجبلي 
ــالل شهر  ــ ــدر خ ــقـ ــذ لــيــلــة الـ ــن م
حظيت  حيث  املنصرم،  رمــضــان 
بعدما  كــبــيــرة  بمتابعة  قــنــاتــه 
نفسه  واعتبر  ــنــبــوة«،  »ال ادعـــى 
قدر«  »سيدنا  بنزول  وتنبأ  رسوال 
ولــم  يسميه،  كــمــا  ــر«  ــات ــه »ال أو 
إن  بل  الحد،  هذا  عند  األمــر  يقف 
معه  االستثمار  إلى  دعا  بنجبلي 

حيث  اإلســـالم،  عن  تراجعه  بعد 
»الفيسبوكية«:  على صفحته  كتب 
»من أراد استثمارا آمنا فليستثمر 
معي، لقد ابتكرت نظاما استثماريا 
نظام  بــه  يــنــهــار، و ســأعــوض  ال 
استثمرتم  كلما  الحالي،  البورصة 
معي مبكرا كلما تضاعفت أموالكم 
بعد  نظامي  عن  سأخبركم  أكثر، 
أسابيع،  بضعة  أو  شهور  بضعة 
فقط،  وأحذركم  أبشركم  أن  أردت 
لكنه  بعد،  جــاهــزا  ليس  نظامي 
سينتهي  قريبا،  جاهزا  سيكون 
االقتصادي  الركود  موجات  عهد 
الضعفاء«،  أموال  لسرقة  املفتعلة 
في إشارة منه إلى أن العالم الجديد 

سيكون له نظامه االقتصادي.

خبري جزائري يف�شر اأن تيفناغ هي الفينيقية
 الرباط. األسبوع

ــوات اإللــكــتــرونــيــة  ــن ــق تــتــابــع ال
الخبير  تصريحات  كبير،  باهتمام 
القبايل  منطقة  ابــن  ــري،  ــجــزائ ال
فيها  ينتقد  التي  اوزو(،  )تــيــزي 
دعاة تيفناغ، رغم أنه ال ينكر أصوله 
تيفناغ  »إن  يقول:  حيث  البربرية، 
األمازيغية«،  وليس  الفينيقية،  هي 
تيفناغ  دعــاة  على  هجوما  ويشن 
ــاب أهــــداف  ــحـ ــم أصـ ــاره ــب ــت ــاع ب

أخرى)..(.
يقول  لخرجاته،  توضيحه  وفــي 
بنعيسى أن البربرية كلمة من أصل 
مصري، تعني »البراني«، وتطلق في 

ينتمون  ال  من  على  األصل 
إلى مصر، بمعنى »ابن 

ــر«، ويــوضــح أن  ــب ال
اللغة العربية بقيت 
بخالف  مــحــفــوظــة 
ألنها  أخــرى،  لغات 
يتحدث  ــان  كـ لــغــة 

الصحراء،  أهــل  بها 
اللغة  أن  يوضح  كما 

من  بكثير  أقـــدم  العربية 
ــال،  ــث الــيــونــانــيــة عــلــى ســبــيــل امل
ــدم بألف  أقـ »الــعــربــيــة  ــح:  ــوض وي
اليوناني  وقبل  املسيح،  من  سنة 
مشتركة  أخرى  ولغات  والالتيني، 

واحدة معها«.
ــصــدر، يــوضــح أن  نــفــس امل
املسيح كان يتكلم بلغة أخرى 
رغم أنه كان يخاطب اليهود، 
ولم يختر الحديث بالعبرية، 
ومن تم، فإن الكالم العبري 
قوله،  حسب  ــه  ل تــاريــخ  ال 
ــث يــؤكــد بــنــعــيــســى أن  حــي
وأن  بربرية،  لهجة  هي  العبرية 
لغة  عــن  بحثوا  عندما  الــخــبــراء 
اختاروا  بلفور،  بعد وعد  إلسرائيل 
العربية ألنهم يعرفون قيمتها، رغم 

كونهم يكرهون العرب)..(.

 الرباط. األسبوع
اهتزت األوساط األمنية والسياسية 
مــن جــديــد، بــعــد ضــبــط كــمــيــة غير 
الناظور،  في  املخدرات  من  مسبوقة 
ــح األمــنــيــة،  ــصــال حــيــث تــمــكــنــت امل
بالتعاون مع »الديستي«، من إجهاض 
على  املخدرات  لتهريب  كبيرة  عملية 
مجموعه  ما  وحجز  الدولي،  الصعيد 
مخدر  من  كيلوغرام  و800  طنا   12

الشيرا، خالل األيام األخيرة.
ــا ضعف  ــب ــري ــق ت ــغ  ــل ــب ت ــة  ــي ــم ــك ال
 ،2010 سنة  حــجــزت  الــتــي  الكمية 

الحشيش  حسابات  اختلطت  حيث 
العميد  إن  بل  السياسة،  بحسابات 
جلماد رئيس املنطقة األمنية بالناظور 
نية  بتهمة  اعــتــقــل  ــذي  ــ وال وقــتــهــا 
أن  بعد  بالبراءة  عليه  حكم  االرتشاء، 
القضبان،  خلف  سنوات  ثالث  قضى 
هــروب  نتائجها  مــن  كــان  قضية  فــي 
إلى  شعو،  سعيد  السابق  البرملاني 
زعماء  مــن  يصبح  أن  قبل  الــخــارج، 
انطالقا  ــف،  ــري ال النــفــصــال  ــدعــوة  ال
فماذا  الهولندية)..(،  األراضـــي  من 
األمنية  الخبطة  هــذه  عــن  سيترتب 

الجديدة؟

الريكيبنشماس

تاتو بنمبارك

بنجبلي



 الرباط. األسبوع 
املغربي  العام  الــرأي  شده 
التي  املاليني  خبر  يقرأ  وهو 
شهريا  عــلــيــهــا  ســيــحــصــل 
املنافسة،  مجلس  ــطــاب  أق
شهرية  ــرة  ــ أج عـــن  عـــبـــارة 
علما  مــاليــني،  ســتــة  بقيمة 
إلى  أشـــارت  الصحف  بــأن 
هذه  في  الــزيــادة  وقعت  أنــه 
أن  هو  الواقع،  فيم  األجــرة، 
ــؤســســة إدريـــس  ــس امل ــي رئ
الكراوي، اقترح أربعة ماليني 
ليتأكد  الحكومة،  رئيس  على 
والتنمية،  العدالة  لوبي  أن 
رفع  في  دورا  لعب  الذي  هو 
القرار  ليكون  األجـــور،  هــذه 
الحكومة،  لرئيس  النهائي 

هو 62.618 درهما شهريا.
علمت  »األســبــوع«  أن  إال 
هذه  من  املستفيدين  عدد  أن 
أربعة  هم  الشهرية،  األجــرة 
أعضاء فقط: القاضية جيهان 
عبد  والــقــاضــي  بنيوسف، 
واملحامي  بنسنينة،  الغني 
الـــســـالوي حــســن أبـــو عبد 

االقتصادي  والخبير  املجيد، 
عبد اللطيف مقدم.

الحزب  أقطاب  دفع  وربما 

إلــــى رفــــع هــــذه األجـــــور، 
الضغط  وتخفيف  لتقريبها 
عن رئيس الحزب بن كيران، 

الذي تلقى ضربة موجعة، من 
تعويض  على  خالل حصوله 

شهري بقيمة سبعة ماليني.

ما خفي
كان  أعظم

واحد من أبناء أحد الوالة الحاليني، 
حني  مجدها،  أيــام  إلــى  بمراكش  عــاد 
ــان الــولــد املــســخــوط يــريــد الــدخــول  ك
املامونية،  فندق  إلى  الفخمة  بسيارته 
شرطي  فسأله  املاضي،  األسبوع  في 
ــكــون، فــأجــابــه: »مــا  الــحــراســة مــن ت
هاد  لــك  نحيد  الــلــي  ــا  أن عرفتينيش 
الكسوة«، قبل أن يتصل بهذا املسؤول 
األمني، أب هذا الزايغ، الوالي الحالي 
في وزارة الداخلية، ويسأله عن طريقة 

طي امللف.

ضروريات  من  يبق  لم  االستعجال 
السلطة، حني قيل ملسؤول ببلدية سال، 
قديمة،  سالوية  مقبرة  زوار  أحــد  أن 
يخرج  صوتا  سمع  أنــه  للحراس  قــال 
من أحد القبور، فأمر املسؤول بإخراج 
امليت من القبر، ليتضح أنه ال حركة وال 

كالم، وتعاد الجثة إلى قبرها.

التشريفات  بالغ  سامعوا  استغرب 
عيد  بمناسبة  امللكي  العفو  عن  امللكية 
في  عليهم  املحكوم  بعض  على  الفطر 
جماعة  أن  ليتضح  ــاب،  اإلرهـ قضايا 
منهم تحدثوا طويال إلى بعض الفقهاء 
توبتهم  بأن  اقتنعوا  الذين  واملرشدين 

ثابتة.

ــران الـــركـــاب في  ــي ــد ســائــقــي ك أحـ
من  فطلب  ينبغي،  كما  عيدها  مراكش، 
سياقة  في  عنه  ينوب  أن  الكار  حارس 
السائق  مساعد  ليصطدم  ــاب،  ــرك ال
ويــرســل عــشــريــنــا مــن الـــركـــاب إلــى 

املستشفى.

كان بإمكان وزير الصناعة التقليدية 
ومخططات  خطب  يراجع  أن  ساجد، 
الذي  غرنيط،  هلل  عبد  املرحوم  سلفه 
أكبر  التقليديني  الــصــنــاع  مــن  جعل 
ليوفر  مغربية،  اجتماعية  مؤسسة 
الــنــصــف مــلــيــار التي  الــســي ســاجــد 
عن  دراســـة  لــه  يحضر  ملــن  خصصها 

الصناع التقليديني املغاربة.

أكيد أن مستشاري الرئيس األمريكي 
التصريح  خبر  له  سيقدمون  طرامب، 
في  العلمي  حفيظ  الوزير  أطلقه  الذي 
مراكش، حينما قال أن املغرب سيصبح 

أحسن من أمريكا.

معطيات مثيرة لالستغراب، كشفتها 
بعض التحقيقات اإلعالمية التي يجب 
أن  حيث  الــجــد،  محمل  على  أخــذهــا 
املقيمني  األوروبــيــني  من  كبيرا  عــددا 
االنتخابات  في  صوتوا  املــغــرب،  في 
اليمينية  األحــزاب  لصالح  األوروبــيــة 
ومنهم  املهاجرين،  لطرد  تدعو  التي 
السؤال  ليطرح  ــا،  أوروب من  املغاربة، 
الذين  املــهــاجــريــن  هـــؤالء  عقلية  عــن 
بطرد  ويحلمون  املغرب  في  يقيمون 

املغاربة من أوروبا)..(؟

منذ  الحموشي،  اللطيف  عبد  أصدر 
العسكري  الــزي  لتغيير  ــره  أوام مــدة، 
امللكية،  الــقــصــور  بــشــرطــة  ــخــاص  ال
باقي  عن  تميزها  ــوان  أل لها  لتصبح 
أنواع الشرطة، لتكشف بعض املصادر، 
شرع  الدرك،  قائد  حرامو،  الجنرال  أن 
الترتيبات  آخــر  إجــراء  في  اآلخــر  هو 
القصور، واألمر  لتغيير مالبس دركيي 
ال يخلو من منافسة بني الجهازين)..(.

فسر بعض املعلقني، انتشار »إشاعة« 
زينب  الداخلية  مفتشة  الوالية  تعيني 
املريض  الداخلية  وزير  مكان  العدوي 
تخرج  ال  أنــهــا  لفتيت،  ــوافــي  ال عبد 
عن  الطريق  قطع  إما  أمرين،  أحد  عن 
العدوي، أو جس نبض بعض األطراف 

التي تضع عينها على »أم الوزارات«.

تفا�سيل ماليني اأقطاب جمل�س املناف�سة

بعد جناح املقاطعة.. مقاطعة �سعبية 
اأخرى تلوح يف الأفق:

»ال�سعب املغربي لن ي�سوت
 يف النتخابات املقبلة اإذا مل يتم 
اإلغاء تقاعد الوزراء والربملانيني«

 بو�سوف يتهم »اإملوندو« 
الإ�سبانية بالكذب على اجلالية 
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تحت األضواء

بن كريان للداودي: ما تخلينيش وحدي مع سبعة ماليني

 الرباط. األسبوع 
حملة  نجاح  من  أشهر  بعد 
احــتــجــاجــي  ــوب  ــلـ أسـ أول 
»املــقــاطــعــة«)..(،  باستعمال 
انتشرت »عريضة شعبية« في 
االجتماعي  التواصل  موقع 
أعلى  إلى  »فايسبوك« موجهة 
سلطة في البالد تناشده بإلغاء 
والبرملانيني،  الــوزراء  تقاعد 
والبرملانيني  الوزراء  وتطالب 
املبالغ  عن  بالتنازل  أنفسهم 
نهاية  بعد  يتقاضونها  التي 
فترة انتدابهم في الحكومة أو 
البرملان، وهددت العريضة أنه 
إن لم يتم القطع مع هذا الريع، 
سوف تتم مقاطعة االنتخابات 
يصوت  ــن  ولـ الــتــشــريــعــيــة، 

املوقعون على هذه العريضة.
»حجم  العريضة  وانتقدت 
يستفيد  الــتــي  التعويضات 
والبرملانيون،  الـــوزراء  منها 
مديونيته  ــت  دخــل بــلــد  فــي 
بلغت  حيث  الحمراء،  املنطقة 
554 مليار درهم، وصنف سنة 
في  إفريقيا  الثالث   ،2010
واستغربت  األمــوال«،  تهريب 
»ضعف  أسمته  ما  العريضة 
تدبير املــوارد«، إذ كيف يعقل 
يعيش  املــغــربــي  الشعب  أن 
حني  في  التقشف،  من  حالة 
البرملانيني  بعض  يتقاضى 
ــدى  ــضــات ســمــيــنــة م ــوي ــع ت
الحياة، فقط ألنه مر يوما من 

قبة البرملان«.

ــت الــعــريــضــة، أنــه  وأضــاف
وغير  املباشرة  الرواتب  بهذه 
تعويضات  مــن  املــبــاشــرة، 
تغيير  يمكن  والتنقل،  السكن 
البالد  فيه  تسير  الذي  النهج 
أنهت  تقشفية،  سياسة  نحو 
للمواطنني،  املادي  الدعم  زمن 
الــدعــم عــن صندوق  ورفــعــت 
الغذائية،  ــواد  ــ )امل املــقــاصــة 
الوقود، الغاز(، وتنحو منحى 
وإنهاء  التعليم،  خوصصة 
العمومية،  الــوظــيــفــة  ــن  زمـ

حسب ما جاء في العريضة.
وفي نفس السياق، جاء في 
العريضة أن مجموع معاشات 
ــذيــن  ــاء، وال ــيـ الـــــوزراء األحـ
عائالتهم  إلى  تقاعدهم  أحيل 
املــاضــيــة  ــة  ــن س  30 خــــالل 
و51  درهــم،  مليار   30 تفوق 
آالف  لتوظيف  مليونا كافية 
الشباب العاطل، وكافية أيضا 
لحل أزمة صندوق التقاعد بدل 
املواطن  وعمر  جيب  من  حله 
املبلغ  هذا  أن  حيث  البسيط، 
بني  لـ»التمييز«  أيضا  كــاف 
البرملان  مقاعد  في  يطمع  من 
لخدمة  الــوزاريــة  والحقائب 
الوطن، ومن يطمع فيها ألجل 
والتقاعد،  والحصانة  الراتب 
قد حققنا  فقط سنكون  وبهذا 
مكسبا ملؤسساتنا التشريعية 
شاق  طريق  في  والتنفيذية 
الوطن  البلد..  هــذا  إلصــالح 
فلنحميه،  رقبتنا  فــي  أمــانــة 

حسب لغة العريضة.

 الرباط. األسبوع 
جريدة  الجالية،  ملجلس  العام  األمــني  بوصوف  هلل  عبد  كذب 
»إملوندو« اإلسبانية، وجاء في بالغ صدر بداية األسبوع، استغراب 
أمينه  فيه  أقحم  زائفة واردة في مقال  املجلس وتكذيبه ملعطيات 
في  مقال نشر  في  املجلس،  في  عائلته وعضو  أفراد  وأحد  العام 
النسخة الورقية لجريدة »إملوندو« اإلسبانية الصادرة يوم األحد 

9 يونيو 2019، وفي النسخة اإللكترونية.
وفي هذا السياق، يعتبر مجلس الجالية املغربية بالخارج، أن 
االتهامات الواردة في املقال ضد األمني العام للمجلس وأحد أفراد 
في  املساهمة  بخصوص  إسبانيا،  في  باملجلس  وعضو  عائلته 
عملية تمويالت غير قانونية، هي اتهامات باطلة تمس بمصداقية 
بشرف  وكــذا  وعائلته،  العام  أمينها  وبشرف  أوال،  املؤسسة 

ومصداقية جميع أعضاء املجلس.
كما يرى املجلس بأن كاتب املقال، عمد وبسوء نية، إلى تزوير 
جديدة  مهمة  بإضافة  وذلك  املؤسسة،  مهام  بخصوص  الحقائق 
يرسلها  التي  األمــوال  على  »اإلشــراف  وهي  للمؤسسة  ووهمية 
الدول األوروبية«، وهو أمر غير صحيح  إلى جالياته في  املغرب 
وتغليط للرأي العام وكذب على مؤسسة دستورية، يؤطر الدستور 
وظهير تأسيسها، بشكل واضح، املهام التي تضطلع بها، حسب 
بالغ املجلس، الذي أكد إمكانية اللجوء للقضاء في مواجهة هذه 

االتهامات.

بوصوف
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 الرباط. األسبوع
يتضح أن الحبيب املالكي، قد 
عزم مباشرة بعد تجديد الثقة 
في شخصه، خالل شهر أبريل 
األخير، كرئيس ملجلس النواب 
»عزم«  الحالية،  الوالية  لباقي 
الطابوهات  من  االقتراب  على 
ــات مع  ــصــراع وفــتــح بـــاب ال
على مصراعيه، سواء  النواب 
املبررة،  غير  غياباتهم  بسبب 
أو بسبب لباسهم وسلوكاتهم.
مطلع  جـــد  مــصــدر  وقــــال 
املالكي  أن  الــنــواب،  بمجلس 
الذي يشعر بقوة غير مسبوقة 
يستغلها  لـــــــه)..(،  مــنــحــت 
القانون  احترام  لفرض  اليوم 
ــالق على  ــ واالنــضــبــاط واألخ
»كبار« املنتخبني، الذين كانوا 
وال  مقدسون  أنهم  يعتقدون 

أحد يستطيع االقتراب منهم.
وأكــــد املـــصـــدر ذاتـــــه، أن 
املالكي، وفي سابقة من نوعها، 
قام بمراسلة وتوجيه تنبيهات 
خاصة  ورســـائـــل  شخصية 
والــنــائــبــات  ــواب  ــن ال لبعض 
تنبههم  الــخــاص،  باسمهم 
حلوا  قد  كانوا  كذا،  يوم  أنهم 
غير  لباسا  مرتدين  بالبرملان 

الئق إما »جبادور، قندورة« أو 
يليق بصورة  ال  »نعل جلدي« 
وسلوكيات املؤسسة، وعليهم 
في املرة القادمة احترام القبة 
النظام  تطبيق  وإال  املــوقــرة 

الداخلي في حقهم.
من  املالكي  صعد  ذلك،  إلى 
فــي تسجيل  الــتــراخــي  حــدة 
عن  الغائبني  البرملانيني  كل 
وجه  إنه  بل  اللجان،  أشغال 

إلى  خاصا  تنبيها 
املتغيبني يرفض من 
عذر  أي  قبول  خالله 
املرض  غير  مكتوب 
ــام الــرســمــيــة  ــهـ واملـ
الوطن  تـــراب  داخـــل 
ــه، كــمــا أن  ــارجـ وخـ
شعر  الــذي  املالكي 
بأنه مرشح وحيد أو 

لغرفتي  وحيد  رئيس 

انتفض  الــبــرملــان، 
ــواب  ــن حــتــى عــلــى ال
في  يحضرون  الــذيــن 
بداية الجلسة لتسجيل 
الحضور ثم االنصراف 
الجلسات،  إكمال  دون 
املالكي  ــواصــل  ي فــهــل 
ــواب  ن ضــد  انتفاضته 
سيحبط  أنــه  أم  األمـــة، 

ويفشل مثل سابقيه؟

»فقه رئا�سة جمل�س النواب«

حزب العدالة والتنمية يحول بن كريان 
اإىل »فزاعة« انتخابية

 الرباط. األسبوع
»بالرغم من املسافة الحزبية 
التقدم  حزب  بني  والتنظيمية 
العدالة  وحــزب  واالشتراكية 
بنعبد  نبيل  ــإن  ف والتنمية، 
هلل كان أكثر صراحة من عدد 
والتنمية،  العدالة  قياديي  من 
حــني تــجـــــرأ واعـــــتـــــرف بــأن 
خـــرجـــات بـــن كـــيـــران تــؤثــر 
إنها  بل  األغلبية،  عمل  على 
مصادقتها  في  مباشرة  أثرت 
للتربية  اإلطــار  القانون  على 
والتكوين، داعيا بن كيران إلى 
الصمت، بينما قيادات العدالة 
والتنمية، التي تعد أكبر جهة 
متضررة من خرجات بن كيران، 
بل  عـلى مصـارحته،  تقـوى  ال 
ال تريد ذلك، فهي تريد توظيفه 
حسب مصالحها« يقول مصدر 

جد مطلع من وزراء األحرار.
وأشار ذات املصدر بمناسبة 

الحديث عن عودة بن كيران 
السياسية  الساحة  إلــى 
ــة  فــي اآلون الـــذي طغى 
األخــــيــــرة، إلــــى أنــه 
حكومة  تشكيل  حــني 
العثماني وظفر قيادات 

ــدي« بــالــكــراســي  ــجــي ــي ــب »ال
الوزارية إلى جانب العثماني، 
كان هؤالء يعلنون عن غضبهم 
السابق  زعيمهم  خرجات  من 
بن كيران، السيما عندما هاجم 
اجتماع  فــي  أخــنــوش  عــزيــز 
الشهير  الــوطــنــي  املــجــلــس 
بأن  ــال  وق »املصباح«  لحزب 
خطر  بالسلطة  املـــال  »جــمــع 
على البالد«، مما جعل القيادي 

والوزير الداودي يغضب 
ــول  ــق ــدة، وي ــشـ بـ

ــران أن  ــي ــن ك ل
مرة  »هجومه 
على  ــرى  ــ أخـ
أخـــــنـــــوش، 
ــه  يــعــنــي أنـ
وزراء  عــلــى 
ــة  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ الـ

الحكومة«،  مــغــادرة  والتنمية 
اليوم،  انقلبت  املواقف  أن  غير 
ــة بني  ــعــالق بــعــدمــا تـــأزمـــت ال
وعــوض  وأخــنــوش،  العثماني 
مطالبة قيادات العدالة والتنمية 
من بن كيران بالصمت احتراما 
في  شرعوا  األغلبية،  لتحالف 
ــداودي  ال لحسن  ومنهم  مدحه 
في  يــقــول  بــدأ  ــذي  ـــ ال نفسـه 
خرجاته اإلعـالميـة األخـيـرة، أن 
»بن كيران حر في كالمه، وأنه 
الساحة  ــى  إل يــعــود  قــد 
إنه  بــل  السياسية، 
منها  ينسحب  ــم  ل
تهديد  فــي  أصــال« 
من الداودي بجعل 
بــن كــيــران مثل 
»بوعو« الساحة 

السياسية.

أن  املصدر،  نفس  وأوضــح 
والـتنـمية  الـعدالة  قــيـادات 
تــوظـــف  الـــيـــوم  بـــاتــت 
بن كيران مثل »الفزاعة« التي 
الخصوم  ليس  بها،  يرهبون 
الحكومة  فــي  الــســيــاســيــني 
ولكن  فــحــســب،  ــارضــة  ــع وامل
التي  املعلومة  الجهات  حتى 
تشكيل  خــيــوط  ــي  ف تتحكم 
ــات  ــي ــب ــل الـــحـــكـــومـــات واألغ
الــحــكــومــيــة، فــمــا يــعــزز هــذا 
التصريحات  هــو  الــتــخــوف، 
»املصباح«  لقيادات  املتواترة 
النهج،  نفس  في  تسير  التي 
الدولة  وزيــر  تصريح  آخرها 
دافع  الرميد، الذي  املصطفى 
»ليس  أنه  عن بن كيران وقال 
هـــو املـــســـؤول عـــن بــلــوكــاج 
عزز  فقط  بل  اإلطــار،  القانون 
رأي الرافضني، مؤكدا أن حزب 
والتنمية حزب حـي«،  العدالة 
بن  ــودة  عـ حـقـا  هـي  فـهـل 
الساحة  إلى  »املتقاعد«  كيران 
فقط  أنــهــا  أم  السياسية، 
2021؟  انتخابات  »فزاعة« 

يتساءل نفس املصدر. 

حلقات اجلامعة بني الي�ساريني والإ�سالميني تنتقل اإىل الربملانيني
اتهامات متبادلة با�ستعمال العنف

�سروط امل�ساحلة يف �سفوف
 الحتاد ال�سرتاكي.. 

 الرباط. األسبوع
مجلس  من  مطلع  جد  مصدر  قال 
ــصــراع داخــل  الــنــواب، أن وجــه ال
اليساريني  بــني  الجامعي  ــحــرم  ال
»الـــرفـــاق«  ــني  ب أي  واإلســالمــيــني، 
إلى  مؤخرا  انتقل  قد  و»اإلخـــوان«، 

ساحة البرملان.
برملانيني  أن  ذاته،  املصدر  وكشف 
االشتراكي  االتحاد  من  »يساريني« 
والتنمية،  العدالة  من  و»إسالميني« 
القانون  مضمون  يناقشون  ــم  وه

الجنائي الجديد، السيما في فصوله 
من  »لكل  بالحبس  املعاقبة  الجديدة 
ويعطل  االمتحانات  إجــراء  يعرقل 
وتشديد  الجامعات«،  داخل  الدراسة 
واستخدام  العنف  حالة  في  العقوبة 
»تقطار  عملية  تــبــادلــوا  األســلــحــة، 
فيما  البعض  بعضهم  على  الشمع« 
هذا  بمناسبة  الجامعات  داخل  يقع 

القانون.
برملانية  أن  ذاته،  املصدر  وأوضح 
اتحادية، بعدما هاجمت وزير العدل 

القانون،  هذا  مضمون  بسبب  أوجار 
»النضال  يــحــارب  ــه  أن قــالــت  الـــذي 
ويقضي على خلق الزعامات والنضال 
من  ويزيد  الجامعة،  داخل  الحقيقي 
القمع وتكبيل الحريات والحقوق في 
هذه البالد«، حولت االتجاه إلى نواب 
العدالة والتنمية وهي تقول ألوجار: 
»يجب أن تذهبوا مباشرة إلى الذين 
الجامعات،  في  العنف  يستخدمون 
ــذيــن ال  إلــى الــجــزارة والـــخـــرازة ال
عالقة لهم بالجامعة، فكلنا يعرف من 

مرة،  أول  الجامعة  إلى  العنف  أدخل 
قبل  كان  بعدما  حاليا  يمارسه  ومن 
الثمانينات غير موجود بالجامعات«. 
خطاب البرملانية االتحادية لم يرق 
الذين  والتنمية،  العدالة  لبرملانيي 
من  محاربة  بــضــرورة  عليها  ردوا 
داخل  جهارا  اليوم  األسلحة  يحمل 
إيديولوجية  يتبنى  ومن  الجامعات، 
املتطرف،  الــيــســاري  العنف  وفــكــر 
الجامعة  داخل  بالتطهير  يؤمن  ومن 

ويحظى بحماية غير مفهومة«.

وتابع املصدر ذاته قائال أن الوزير 
حاول  التجاذب،  هذا  وأمــام  أوجــار، 
بأن  وقــال  الوسط،  من  العصا  مسك 
»حرية الرأي واإلقناع والنضال داخل 
الجامعة، مضمونة، لكن هناك تسيبا 
متفق  والكل  للعنف،  حادة  ومظاهر 
فهل  لها«،  التصدي  يجب  أنــه  على 
بتوافق  الــخــروج  في  أوجــار  ينجح 
واإلسالميني  اليساريني  »حلقات« 
داخل البرملان، عكس تطاحنهم داخل 

»حلقات« الجامعات؟

بقلم اتحادي قديم*
مبادرة  أن  تقديري،  فــي 
املصالحة أراد بها صاحبها 
أن تكون بمثابة عصا موسى، 
لكن هيهات، فزمن املعجزات 
من  وانقضى  ولــى  لألسف 
فإن  رجعة، وبالتالي،  دون 
ــن يــريــد املــصــالــحــة، في  م
يقول  أن  نــظــري، يــنــبــغــي 
الشقاق  ــان  ك لــلــنــاس ملــاذا 
أوال؟ وملاذا كان الفراق ثانيا؟ 
الفراق  يتبعه  الشقاق  ألن 
فإن  لهذا  الــحــال،  بطبيعة 
أسئلة املصالحة كثيرة، وفي 
املسؤول  كــان  مــن  أن  ظني 
والقاتل  الفاشل  التدبير  عن 
االشتراكي  االتــحــاد  لحزب 
عقد  الشعبية منذ  للقوات 
والــذي  تقريبا،  الــزمــان  من 
حول الحزب إلى جثة هامدة 
في  وتسبب  روح،  دون  من 
ــاد  لــلــحــزب،  ــح الــنــزيــف ال
اليوم،  املبادرة  صاحب  هو 
قبال  يجيب  أن  عليه  والــذي 
ملاذا كان هذا؟ وملاذا وصلنا 

إلى ما وصلنا إليه!؟

نظري،  في  إذن  املصالحة 
لها شروطها، ولها أدواتها، 
أن  لتحقيقها  يــكــفــي  وال 
»ألن  فقاعية،  بمبادرة  نقوم 
في  يمكث  الــنــاس  ما ينفع 
فيذهب  الزبد  وأما  األرض، 
افترضنا  ولــو  حتى  جفاء« 
قد انطلقت  املبادرة  هذه  أن 
ــة، ولــيــس  ــيـ عـــن حــســن نـ
شرعية  عن  البحث  وراءهــا 
»األخ«  فقد  بعدما  مفقودة، 
أزمة  ألن  بالفعل،  شرعيته 
أزمة  هي  باألساس،  الحزب 
أنها  كما  قيادة،  وأزمة  ثقة، 
ومشروع  أزمة خط سياسي 
مــجــتــمــعــي واضــح، وأزمـــة 
صيغ جديدة  عــن  الــبــحــث 
وأســـــالـــــيـــــب مـــبـــتـــكـــرة 
مكانته  الــحــزب   ليستعيد 
ونفوذه وإشعاعه ودوره في 
إلى  الدعوة  املجتمع، وهذه 
لالستهالك  هــي  املصالحة 
قلت،  كما  فقاعية  ومــبــادرة 
خلفيتها  كــانــت  حــتــى ولــو 
يختفي  فالشيطان   حسنة، 

دائما وراء التفاصيل.

بن كريان

قيدوم رجال ال�سلطة املغاربة 
احلامل للبطاقة املهنية رقم 1 

يف  ذمة اهلل
التحق بالرفيق األعلى، 
السيد البشير الودغيري، 
مساء  املنية  وافته  الــذي 
الجمعة 7 يونيو الجاري، 
بعد مرض لم يمهله كثيرا 
عاما،  التسعني  سن  وعن 
برحمته  الفقيد  هلل  تغمد 
فسيح  وأسكنه  الواسعة 

جناته. 
قيد  املرحوم  تقلد  وقد 
في  عدة  مناصب  حياته، 
ثم  كقائد  الترابية  اإلدارة 
باشا،  ثــم  ــرة  دائـ رئــيــس 
فاس،  مدينة  على  آخرها 
لعمالة  عــامــا  كــاتــبــا  ــم  ث
لعدة  ــال  ــام وع مــكــنــاس، 
تطوان،  آخــرهــا  عــمــاالت 
رئيس  مهمة  تقلد  كــمــا 
ديوان الجنرال موالي عبد 
الحفيظ العلوي الذي كان 
وقتها عامال على مراكش 
الدكتور  لديوان  ورئيسا 
محمد بنهيمة إبان توليه 
بداية  الــداخــلــيــة  وزارة 
السبعينات، وكأقدم رجل 

بطاقة  تحمل  الــســلــطــة 
تعريفه املهنية رقم 1.

أن  بـــالـــذكـــر  جـــديـــر 
املـــرحـــوم، كـــان حـــارس 
ــريـــق املــغــرب  ــرمـــى فـ مـ
الفاسي لسنوات وحارسا 
الوطني  الــفــريــق  ملــرمــى 
الذي خاض عدة مقابالت 
ــي الــخــارج إبـــان عهد  ف
كان  أنــه  كما  الــحــمــايــة، 
ــرة املضرب  ك فــي  بــارعــا 
الشبان  مــن  ثلة  صحبة 
املرحوم  بمعية  املغاربة 

محمد مجيد.
وأحر  الفقيد،  هلل  رحم 
البنه  واملواساة  التعازي 
بديعة  وألخــتــه  وبــنــاتــه، 
زوجـــــة الــســيــد أحــمــد 
الحليمي املندوب السامي 
أرملة  ولطيفة  للتخطيط، 
اللطيف  عــبــد  املـــرحـــوم 
ولكافة  املدغري،  العلوي 

ذويه.
ــا إلــيــه  ــ ــلــه وإنـ ــا لـــ ــ إن

راجعون. 

* محمد كرم، العضو السابق بالمكتب السياسي 
لحزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية

املالكي
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 49 الفصل  ألحــكــام  طبقا 
البالد  ملك  قرر  الدستور،  من 
من  رحو  أحمد  إعفاء  رسميا 
القرض  مؤسسة  رأس  على 
العقاري والسياحي، ليلة عيد 
مؤسسة  باعتبارها  الفطر، 
فيها  ــود  ــع ي اســتــراتــيــجــيــة 
واإلقالة  التعيني  اختصاص 
للحكومة،  وليس  البالد  مللك 

باملؤسسات  تختص  الــتــي 
واملناصب  العادية  العمومية 
ــا ولـــيـــس املــنــاصــب  ــي ــل ــع ال
العمومية  ــؤســســات  امل ــي  ف

االستراتيجية.
صـرح  مـطـلع  جـد  مصـدر 
الــعــديــد  أن  لــــ»األســـبـــوع«، 
ــة  ــي ــال مـــن الـــصـــالـــونـــات امل
واالقـــــتـــــصـــــاديـــــة بــالــربــاط 
تفاجأت  الــبــيــضــاء،  ــدار  ــ وال

مثل  شخص  إعفاء  ــرار  ق من 
مؤسسة  رأس  على  من  رحــو 
حققت نجاحات واضحة على 
في  ــاء  ــف اإلع أن  غير  عــهــده، 
والتقاليد  واألعــراف  العادات 
بأسباب  إال  يكون  ال  املرعية، 
خطيرة  جد  ذاتية  اخــتــالالت 
ضعيفة  النتائج  كانت  مهما 
»يلعب«  ال  أن  املهم  عالية،  أو 
اقتصادي  مجال  في  املسؤول 

االستشارات  دون  كبيرا  لعبا 
الضرورية في هذا املجال.

قرار  أن  ذاته،  املصدر  وأكد 
»السياش«،  من  رحــو  إبعاد 
كبير خاض  قرار  بسبب  كان 
واالقتصاد  املالية  وزيــر  فيه 
بوسعيد،  محمد  الــســابــق، 
هذه  بتفويت  األمــر  ويتعلق 
البنكية الكبيرة  املؤسسة 

لشخصية نافذة.

املغرب يناف�س ال�صني يف عدد 
طلبات احل�صول على الفيزا

هل عوقب رحو بجريرة بو�صعيد؟

حماولة بيع »ال�صيا�ش« ل�صخ�صية نافذة تت�صبب 
يف اإعفاء املدير

رحوبوسعيد
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 الرباط. األسبوع
ــض  ــع ب أن  يـــتـــضـــح 
ــتــدخــالت الــســاخــنــة في  ال
ــان، خــاصــة الــتــي  ــرملـ ــبـ الـ
عالقات  موضوعها  يكون 
مــرور  تمر  ال  دبلوماسية، 
كــان  إذا  الســيــمــا  الـــكـــرام، 
ومسؤوال  برملانيا  صاحبها 
مثل  ســـابـــقـــا،  ــا  ــي ــوم حــك
البرملاني االستقاللي لحسن 
في  السياحة  وزيــر  حــداد، 
حيث  ــران،  ــي ك بــن  حكومة 
محمل  على  الــكــالم  يحمل 

الجد وليس الهزل.
كان  السياق،  هــذا  وفــي 
ملــضــمــون الــخــبــر الـــذي 
»األســبــوع«  جــريــدة  نقلته 
رمضان  شهر  بداية  خــالل 
وقائع  عــن  نقال  املنصرم، 
الشفوية  لألسئلة  بجلسة 
عرفت  الـــنـــواب،  بمجلس 
ــا لــلــوزيــر  تـــدخـــال ســاخــن
لحسن حداد حول اإلهانات 
التي يتعرض لها املواطنون 
القنصليات  أمــام  املغاربة 
ــيــة  ــان الــفــرنــســيــة واإلســب
ــغــرب حـــني يــطــالــبــون  ــامل ب
املواعيد  وطول  بالتأشيرة، 
تعد  لـــم  ــي  ــت ال
تحترم الصفة 
ــيــة  ــبــرملــان ال
الــصــفــة  وال 
الــحــكــومــيــة، 
ــا  ــ ــم ــ م
جعل 

ــرك  ــحـ ــتـ ــف تـ ــ ــ ــوات ــ ــ ــه ــ ــ ال
اإلسبانية  والدبلوماسية 
ــرك  ــح ــت ــة ت ــيـ ــسـ ــرنـ ــفـ والـ
ال،  كيف  املطلوبة،  بالسرعة 
وزير  املــرة  هــذه  واملتحدث 
التحفظات  كل  وضع  سابق 
جانبا، وانتفض ضد إهانة 
حكومة  املغاربة  املواطنني 

وبرملانا؟ 
خارجية  وزارة  وســعــت 
كل من إسبانيا وفرنسا إلى 
املغاربة  إهانة  أزمة  تطويق 
الحصول على  في  الراغبني 
متتالية  بزيارات  التأشيرة، 
هذين  دبلوماسية  ملسؤولي 
)السبت  للمغرب  البلدين 
ــر فــرنــســا والــســبــت  ــي األخ
إسبانيا(،  املاضي  قبل  ما 
وفي هذا السياق، حل وزير 
على  ضيفا  فرنسا  خارجية 
بعد  فقط  أسبوعا  املــغــرب 
ــول نــظــيــره اإلســبــانــي  حــل
بالرباط واعتذاره للمغاربة، 
ــؤول  ــسـ ــرق املـ ــطـ حــيــث تـ
مع  لقائه  خــالل  الفرنسي 
ناصر بوريطة، إلى موضوع 
التأشيرات، وأكد أن فرنسا 
املشاكل  حــل  على  منكبة 
ــي تــعــتــرض املــغــاربــة  ــت ال
تأشيرة  طلب  في  الراغبني 
القنصليات  من  »شينغن« 
مشيرا  باململكة،  الفرنسية 
هذه  على  الضغط  أن  إلــى 
الشعب  ــن  م القنصليات 
على  يحصل  الــذي  املغربي 
سنوية  تأشيرة  ألــف   400
ــي املــرتــبــة الــثــانــيــة بعد  ف
الصني  مواطن،  املليار  بلد 
بعض  سبب  هو  الشعبية، 
املشاكل التي ستعمل فرنسا 

على حلها.

لن�صحك قليال
في زمن ليس بالبعيد.. قام امللك بزيارة رسمية إلى أحد أسواق اللحوم، كان السوق 
نظيفا ومنظما، وأثناء تجواله مع رجاله في السوق، وقف عند قّصاب )جزار( شاب 

وبدأ معه الحديث:
امللك: لحومك ليست سيئة. كيف حال البيع معك؟؟

اجلزار: على العموم جيد سيدي.
امللك: وكم كيلو بعت هذا الصباح مثال؟

اجلزار: لم أبع وال كيلو واحد سيدي.
امللك: ملاذا؟

اجلزار: بسبب زيارتك لم يسمح بدخول الناس إلى السوق سيدي.
امللك: إذن، أنا أشتري منك، أعطني خمسة كيلو من هذا الفخذ.

اجلزار: ال أستطيع أن أبيع سيدي !
امللك: ملاذا ال تستطيع؟؟

اجلزار: بسبب زيارتك قاموا بجمع جميع السكاكني سيدي.
امللك: تستطيع حتى بدون سكني، أعطني هذا الفخذ كله.

اجلزار: ال أستطيع سيدي.
امللك: ملاذا؟ ملاذا ال تستطيع؟؟

اجلزار: ألني لست الجزار سيدي، أنا عسكري من قوات الشرطة املسلحة.
امللك غاضبا: اذهب ونادي قائدك.

اجلزار: قائدي يبيع السمك في الجهة املقابلة سيدي.
الواقع املغربي..

  الرباط. األسبوع 
»األسبوع« قد أكدت قبل شهرين، بأن  كما كانت 
بعض القوانني التي جاءت تنزيال ملضمون دستور 
حبرا  ستظل  والحريات،  بالحقوق  املليء   2011
ألزيد  التطبيق  حيز  دخل  من  منها  بل  ورق،  على 
أرض  على  العملية  وحصيلته  سنوات  ثالث  من 
بالنسبة  الحال  هو  كما  نتيجة،  صفر  هي  الواقع 
تسمى  ما  رفضت  وامللتمسات،  العرائض  لقانوني 
األسبوع  خالل  النواب،  بمجلس  العرائض  بلجنة 

املواطنني،  من  بها  توصلت  عريضة  أول  املاضي، 
والتي تتعلق بإلغاء بعض املواد من القانون اإلطار 
بمواد  وتعويضها  والتكوين  بالتربية  الخاص 

أخرى.
التي  العريضة  أن  بالبرملان،  مطلع  مصدر  وقال 
العرائض  تقديم  في  املواطنني  قانون حق  ينظمها 
للحكومة أو مجلس النواب أو مجلس املستشارين، 
يتم  لم  البرملان،  تاريخ  في  تقدم  عريضة  أول  تعد 
رفضها ملضمونها، بل فقط لشكلها، حيث لم تستطع 

القانون،  داخل  عليها  املنصوص  الشروط  احترام 
للعريضة مرفوقة  5000 توقيع مساند  وهي جمع 
موقع،  لكل  الوطنية  التعريف  بطاقة  من  بنسخة 
األمر الذي يعتبره البعض شروط »الخزيرات«، مما 
له حكومة  وهللت  طبلت  الذي  القانون  هذا  يجعل 
بن كيران كثيرا، مجرد ديكور، وال عالقة له بواقع 
والبرملان  الحكومة  تتحرك  فهل  املغربي،  الشعب 
لتبسيط شروط هذا القانون حتى يمكن االستفادة 

من مضمونه؟

وكانت حكومة بن كيران قد أصدرت منتصف سنة 
2016، قانونني تنظيميني كبيرين اعتبرا »ثورة« في 
مجال الحقوق والحريات، يتعلقان بتقديم العرائض 
وامللتمسات للسلطات العمومية من أجل اتخاذ ما 
تراه مناسبا في قضية معينة، أو تعديل في قانون، 
الشروط  بسبب  ورق  على  حبرا  ظال  أنهما  غير 
من  أزيد  توقيع  تتطلب  امللتمسات  حيث  الصعبة، 
25 ألف مواطن مغربي والعرائض أزيد من 5 آالف 

مع نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لكل موقع.

رف�ش اأول عري�صة �صعبية يف تاريخ الربملان املغربي 
حتت احلزام.. �صربة لد�صتور 2011

حداد

العناية امللكية تنقذ الوزير لفتيت  بعد ظهوره يف املجل�ش الوزاري 

 الرباط. األسبوع
فــي الــوقــت الـــذي كــانــت فيه 
تقيل  اإلعالم  وسائل  من  العديد 
وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت 
لــوعــكــة صحية،  تــعــرضــه  بــعــد 
جهة  والي  تارة  مكانه  وتنصب 
والي  وتــارة  اليعقوبي،  الرباط 
وتـــارة  امــهــيــديــة،  طنجة  جــهــة 
صحفي  بسبق  »تنفرد«  أخــرى 
املفتشة  تعيني  خــبــر  وتــنــشــر 
زينب  الداخلية  لــوزارة  العامة 
رأس  على  امــرأة  كــأول  العدوي 
جريدة  كانت  الداخلية،  وزارة 
»األسبوع« تنفي كل هذه األخبار، 
اليزال  لفتيت  الوزير  أن  وتؤكد 
خاصة  ملكية،  بعناية  يحظى 
تتطلب  صحية  بأزمة  يمر  وأنــه 
فترة نقاهة، سيعود بعدها بقوة.
هذه  كانت  الــذي  الوقت  وفــي 
الصحف تنشر أخبار انتهاء عهد 
الـــوزارات،  أم  رأس  على  لفتيت 

انفردت »األسبوع« بالخبر اليقني، 
وهو عودة لفتيت من رحلة عالج 
في  وشروعه  فرنسا  من  ناجحة 

تدبير امللفات السياسية 
بالرباط،  بيته  من 

ملف  والســيــمــا 
ــع شــبــيــبــة  ــنـ مـ
الــــــعــــــدالــــــة 
والـــتـــنـــمـــيـــة 
ــض  ــعـ مـــــــــن بـ
ــات  ــاعـ ــمـ ــتـ االجـ

القاعات  فــي 

اجتماع  أكـــد  وقـــد  الــعــمــومــيــة، 
ليلة  األخــيــر،  ــوزاري  الـ املجلس 
عيد الفطر، كل أخبار »األسبوع«، 
لوزير  القوية  »العودة  خالل  من 
لفتيت  ــوافــي  ال عبد  الداخلية 
مــهــامــه كرجل  كــامــل  ملــمــارســة 
املخزنية  فــاألعــراف  املــرحــلــة، 
وزراء  تقيل  املرعية  والتقاليد 
والتورط  واالختالالت  التالعب 
ألي  تتنكر  ولـــم  الــفــســاد،  فــي 
أصيب  فقط  ألنــه  مجتهد  ــر  وزي
بوعكة صحية، بل العكس 
هـــو الـــــذي يــقــع، 
العناية  حــيــث 
حتى  املــلــكــيــة 
مـــرور األزمـــة 
ــة«  ــيـ ــحـ الـــصـ
ــد  ــول أحـ ــ ــق ــ ي
الــــخــــبــــراء 
دار  ــور  ــأمـ بـ

املخزن. لفتيت



s كواليس األخبار

اأوالد العم.. اأول خالف بني اآل بوعيدة حول رئا�سة جهة كلميم واد نون
● كلميم. األسبوع   

الصحافة  تــوقــعــت  أن  ســبــق 
ــقــات  ــة، حــصــول تــواف ــي ــن ــوط ال
امباركة  الوزيرة  شخصية  حول 
لجهة  رئيسة  لتكون  بــوعــيــدة، 
نون، وذلك كحل ألزمة  واد  كلميم 
املنطقة،  تعيشها  التي  البلوكاج 
تيار  تيارين،  إلى  انقسامها  منذ 
بلفقيه وتيار عبد الرحيم بوعيدة، 
إلى حل  الداخلية  بوزارة  ما حدا 
هذا املجلس دون غيره من مجالس 
الجهات، بسبب استفحال الخالف 

بني مكوناته.
الخالف  هو  املرة،  هذه  الجديد 
فبعدما  أنفسهم،  بوعيدة  آل  بني 
إلى  تقف  بوعيدة  الوزيرة  كانت 
معاركه،  كل  في  عمها  ابن  جانب 
وتحضر أنشطته، خرج هذا األخير 
تمت  التي  التوافقات  كل  ليضرب 
كبديل  الــوزيــرة،  شخصية  حــول 
عنه، من خالل تدوينة »فيسبوكية« 
أعلن من خاللها أنه ال زال متشبثا 
بعدم تقديم استقالته، موجها بذلك 

صفعة غير متوقعة البنة عمه.
وقال رئيس جهة كلميم واد نون، 
املوقوف من طرف وزارة الداخلية: 
علما،  املختصة  الجهات  »أحيط 
أي  عن  نهائيا  مسؤول  غير  بأني 
استقالة واردة باسمي ملصالحكم، 

إال إذا تم وضعها مني شخصيا، 
كان  ألي  تفويضي  عدم  أؤكد  كما 
لينوب عني«، وأوضح عبد الرحيم 
بوعيدة أنه بريء من مخطط يحاك 
ضد الجهة بعنوان »التوافق«، في 
تجريها  التي  للمفاوضات  إشارة 
بعض األطراف مع امباركة لتولي 
مناصب  وتولي  الرئاسة  منصب 
الذي  االشتراكي،  لالتحاد  النيابة 

يتزعمه غريمه بلفقيه.
كانت  الداخلية،  وزارة  أن  يذكر 
قد أصدرت قرارا يقضي بتوقيف 
في  نون،  واد  كلميم  جهة  مجلس 
مؤقتة  لجنة  وعينت   ،2018 ماي 
لتصريف األعمال ملدة ستة أشهر 
مهمة  وأســنــدت  للتمديد،  قابلة 
وعقب  الجهة،  لــوالــي  الــرئــاســة 
ــوزارة  ــ ــدة، مـــددت ال ــ انــتــهــاء امل

توقيف مجلس الجهة لستة أشهر 
عمل  تمديد  على  عــالوة  جديدة، 
بتصريف  املكلفة  الخاصة  اللجنة 
املحكمة  ــررت  قـ فيما  األعـــمـــال، 
عدم  أكــاديــر،  بمدينة  اإلداريــــة 
العدالة  حزب  رفعها  دعوى  قبول 
والتنمية ضد وزارة الداخلية في 
قضية تمديد توقيف مجلس جهة 

كلميم واد نون.

●  أكادير. األسبوع   
ماسة  ســوس  جهة  والــي  مشاركة  خلفت 
الديني  املوسم  فعاليات  في  حجي،  أحمد 
بإمسوان ضمن  »تليلت«  العتيقة  للمدرسة 
القرآن  أهل  لدى  طيبة  أصــداء  رسمي،  وفد 
الحدث  هــذا  يشكله  ملــا  والــحــديــث،  والعلم 
الديني بالنسبة ألبناء سوس العاملة، وأيضا 
أسست  فقد  وللتذكير،  الطويل،  لتاريخها 
لفكر  بإمسوان  »تليلت«  العتيقة  املــدرســة 
وتخريج  تكوين  واستطاعت  املالكي  املذهب 
العديد من الفقهاء واألساتذة والدارسني لعلم 

الفقه والسنة.
وحضر هذا الحفل إلى جانب الوالي الذي 
بالدين  عليمة  أســرة  من  اآلخــر  هو  ينحدر 
كل  والقضاء،  والفقه  الكريم  للقرآن  ومحبة 
من إبراهيم الحافيدي رئيس مجلس الجهة، 
ورئيس املجلس اإلقليمي فضال عن عدد من 
العلماء والفقهاء األجالء واملنتخبني ورؤساء 
املــصــالــح الــخــارجــيــة واألمــنــيــة وأســاتــذة 

وباحثني وطلبة ومهتمني.

●  األسبوع   
إعالمية  مــصــادر  كشفت 
املفوضية  تخصيص  عــن 
األوروبية 4.6 ماليني دوالر، 
لدعم سكان مخيمات تندوف، 
األغذية  برنامج  مــن  كجزء 
العاملي لألمم املتحدة، وقالت 
الــدعــم  ــذا  هـ أن  املــفــوضــيــة 
الجديد انضاف إلى مساهمة 

دوالر  مــاليــني   6.8 بقيمة 
قدمت السنة املاضية، ليصل 
مليون   11 ــى  إلـ املــجــمــوع 

دوالر.
وأكد ممثل برنامج األغذية 
رومان  الجزائر،  في  العاملي 
سكان  »معظم  أن  ــروا،  ســي
يــعــتــمــدون على  املــخــيــمــات 
ونحن  الدولية،  املساعدات 
السخية  للمساهمة  ممتنون 

من املفوضية األوروبية التي 
منذ  تندوف  في  عملنا  تدعم 

15 سنة املاضية«.
األغذية  برنامج  وحسب 
ملنظمة  الــتــابــع  الــعــاملــي 
»معظم  فــإن  املتحدة،  ــم  األم
املخيمات  في  الصحراويني 
ــدام األمــن  ــع يــعــانــون مــن ان
الغذائي، ويشمل ذلك حوالي 

77 في املائة منهم«.

االحتاد االأوروبي ي�سخ املاليري يف معدة البولي�ساريو 

»الرام« ت�سارع »العربية« بتد�سينات جديدة

وفد ر�سمي يف مو�سم 
املدر�سة العتيقة »تيللت«

●  طانطان. األسبوع 
يفتتح »موسم طانطان« رسميا باستضافة 
الرغم  على  التي  املوريتانية،  الجمهورية 
باالنتخابات  املوريتانيني  انشغاالت  من 
في  الــدولــة  رئيس  رغبة  أن  إال  الرئاسية، 
متانة  وتــؤكــد  واضــحــة  باتت  االستجابة 
»األسبوع«  وعلمت  البلدين،  بني  العالقات 
 60 حوالي  لنقل  جارية  االســتــعــدادات  أن 
خاصة  طــائــرة  فــي  موريتانية  شخصية 
في  للمشاركة  طانطان  العبور  مدينة  إلــى 
عليه  يــشــرف  الـــذي  الشهير،  مهرجانها 
نسخته  في  بنيعيش،  فاضل  الدبلوماسي 
الرعاية  تحت  تنظم  التي  عشر  الخامسة 
14 إلى  السامية للملك محمد السادس، من 
»موسم  شعار:  تحت  الــجــاري  يونيو   19

طانطان.. حاضن لثقافة الرحل العاملية«.
املغربي  بالشأن  مهتمون  مثقفون  واعتبر 
االستقالل،  منذ  مرة  ألول  أنه  واملوريتاني، 

لـــــــم يـــســـبـــق 
شـــاركـــت  أن 
مـــوريـــتـــانـــيـــا 
محفل  أي  ــي  ف
متميز  ثــقــافــي 
كبيرة  بأسماء 
في عالم الثقافة 
وثقافة  واألدب 
الـــبـــيـــضـــان، 
بــــــرئــــــاســــــة 
الناطق  الوزير 
باسم  الرسمي 
ــة  ــ ــوم ــ ــك ــ ــح ــ ال
الثقافة  وزيـــر 
ــد  ــ ــد ول ــمـ ــحـ مـ
ويرافقه  محم، 
من  كبير  عـــدد 

ثقافية  ومجموعات  الوزاريني  املستشارين 
متنوعة.

ويتوقع أن تشكل مشاركة موريتانيا، بما 
لديها من مخزون ثقافي، إسهاما يرفع صدى 
املوسم الذي صنف سنة 2004 ضمن عناصر 
يشكل  وأصبح  لإلنسانية،  العاملي  التراث 
في  الرحل  البدو  قبائل  بني  للتالقي  مجاال 
جو احتفالي للتواصل والتبادل االقتصادي 
واالجتماعي،  والسياسي  الثقافي  والتالقح 
بنواكشوط،  املغربي  للسفير  أن  والشــك 
منصب  شغل  أن  سبق  الــذي  شبار،  حميد 
العامل املكلف بالتنسيق مع »املينورسو« ثم 
وسفيرا  الذهب،  وادي  الداخلة  لجهة  واليا 
في عدد من الدول اإلفريقية، دورا كبيرا في 
مشاركة موريتانيا بمهرجان طانطان، والتي 
تجمع بني جماعاتها بمنطقة دخلة نواذيبو 
وجماعة الوطية اتفاقية شراكة وتعاون جاء 
تساهم  أداة  وجعلها  تفعيلها  إلعادة  الوقت 

في التقارب بني ساكنة طانطان ونواذيبو.

هل يقنع بنيعي�ش موريتانيا بفتح 
�سفحة جديدة مع املغرب؟

كواليس صحراوية
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●  عبد اهلل جداد. العيون  
كشف رئيس مجلس جهة العيون 
الــســاقــيــة الــحــمــراء، حــمــدي ولــد 
الرشيد، خالل مراسيم افتتاح املحطة 
الخطوط  لشركة  الجديدة  الجهوية 
الجوية املغربية بمدينة العيون، عن 
االستراتيجية التي وضعتها الجهة، 
بعد أن صادقت باإلجماع على تجديد 
اتفاقية الشراكة مع »الرام«، وعاشت 
األخير  الثالثاء  يوم  العيون  مدينة 
ترأسه  وهــامــا،  كبيرا  اعتبر  حدثا 
بيكرات،  السالم  عبد  الجهة  والــي 
الجوي  والــنــقــل  السياحة  ــر  ووزيـ
واالقتصاد  التقليدية  والصناعة 
والرئيس  ساجد،  محمد  االجتماعي 
املدير العام للخطوط امللكية املغربية 
الوطني  للمكتب  ــام  ــع ال واملــديــر 

للمطارات، وعمال ورؤساء املجالس 
أول  حطت  وقــد  بالجهة،  اإلقليمية 
مجسدة  أكــاديــر،  من  قادمة  طائرة 
الشراكة  اتــفــاقــيــات  تفعيل  بــذلــك 
النموذجية بني مجلس جهة العيون 
الخطوط  وشركة  الحمراء  الساقية 
التنافس  زمن  في  املغربية،  امللكية 
مع شركة »العربية للطيران«، والتي 
تروم فك العزلة عن العيون وربطها 
ــدة، منها  مــبــاشــرة بــوجــهــات جــدي
والسمارة  وكلميم  وأكادير  مراكش 
والس بــاملــاس والــداخــلــة، وهــو ما 
إلى  الرحالت  عدد  في  الزيادة  يمثل 
مقابل  أسبوعيا،  رحلة   14 من  أزيد 
و700   300 بني  تقدر  مالية  تكلفة 

درهم. 
العام  املــديــر  عـــدو،  حميد  وأكـــد 
للخطوط امللكية املغربية، أنه فخور 

املدينة  في  البرنامج  هــذا  بإنجاز 
امللكي  باالستقبال  فيها  حظي  التي 
عن  فضال  عــامــا،  مــديــرا  وتعيينه 
الجهة  مجلس  بني  املتبادلة  الثقة 
أسطول  يــعــزز  مــا  وهــو  و»الرام«، 

الحسن  مطار  بني  الجوية  الرحالت 
األول بالعيون وباقي الوجهات التي 
الزبائن،  لدن  كبيرا من  إقباال  عرفت 
التفضيلية  التعرفة  بفضل  ــك  وذل
على  املسافرين  تذاكر  تدعم  التي 

وجنسياتهم،  أعــمــارهــم  اخــتــالف 
إلى  العيون  رحــالت  ترتفع  وبذلك 
في  رحــلــة   38 بــمــعــدل  خــطــوط   7
األسبوع، واستطاعت الرحلة األولى 
نحو الس باملاس أن تسجل 50 راكبا 
بمعدل 85 باملائة، بمبلغ 650 درهما 
من  األولى  الرحلة  وعرفت  للتذكرة، 
 45 تسجيل  مــراكــش  إلــى  العيون 
راكبا بمعدل 80 باملائة وبثمن 700 
هذين  نجاعة  يؤكد  ما  وهو  درهــم، 
أنه  مسافرون  يــرى  فيما  الخطني، 
برمجة  على  تعمل  أن  »الرام«  على 
صباح  مراكش  من  العودة  رحــالت 
الثالثاء،  يوم  من  بدال  اإلثنني  يوم 
من أجل تشجيع السياحة الداخلية 
جزر  اتجاه  في  وخاصة  والدولية، 
 20 سنويا  تستقبل  التي  الكناري 

مليون سائح.

بنيعيش

عبد الرحيم بوعيدة امباركة بوعيدة



لـ»األسبوع«،  موثوق  مصدر  كشف 
قايد  الــجــزائــري  األركـــان  رئــيــس  أن 
رجل   17 ــى  إل تعهدا  أرســل  صــالــح، 
املعتقلني  منهم  ــاده،  ــ ب فــي  أعــمــال 
رساميلهم  نقل  بعدم  ربراب،  يتقدمهم 
بعد  فرنسا،  طريق  عن  املــغــرب،  إلــى 
املدير  تييري،  حول  بشكوك  اإلحاطة 

لـ»سرفيتال«. التنفيذي 
وجاء تقرير الدائرة العسكرية لحركة 
األموال، لوقف أي تدفق نحو الجارين: 
تونس واملغرب، لكن التعهد الذي وقعه 
نقل  »عدم  يفيد  أعمال معتقلون،  رجال 
تأتي  أن  قبل  الــخــارج«،  إلــى  أموالهم 
ورقة التعهد مذكورا فيها املغرب فقط.

القناص

كشف مصدر موثوق لـ»األسبوع«، أن تحييد 
اعــتــمــدت عليه  الــتــي  ــي. جــي«  ب »أر.  ســاح 
جبهة البوليساريو بفعل 222 دبابة »أبرامز« 
بفضل  املغرب  عليها  تحصل  التي  األمريكية 
منها   50(  2012 يونيو   18 إلى  يعود  عقد 
وصلت إلى اململكة في نونبر 2016 و150 بني 
فبراير 2018 ومارس 2018(، وآخر وقع عليه 
الطرفان، األمريكي واملغربي، في نونبر املاضي 
يجعل  ما  وهو  إضافية،  دبابة   162 أجل  من 
تجعل  دبابة   400 حدود  في  اململكة  ترسانة 
انتشارها في الجدار الدفاعي فعاال، خصوصا 

وأن لها رؤية ليلية تصل إلى 10 مرات.
محتمل  انـتـشار  عـلى  البـوليسـاريو  وردت 
لـ 5 دبابات في حدود 14 كيلومتر في الجدار 
الدفاعي، بهامش مناورة تتزود فيه إلى جانب 
 9 »كـورنيت«،   850 بـ  الـجـزائـري،  حـلـيـفـهـا 

»م 133«، رغم ارتفاع كلفته.
سيناء،  في  املقدس«  بيت  لـ»أنصار  وسبق 
»أبرامز«  دبابات  ضد  الساح  هذا  استعمال 
لدى الجيش املصري، ولدى الجيش الجزائري 
مركبة  منها   340  ،2006 عام  وحــدة  آالف   3
على عربات »بي. إم. بي 1 و2«، وهي موجودة 
في بشار، وقد طالب قايد صالح بتركيب 600 
بما  االنتشار  لسرعة  أخــرى  عسكرية  عربة 
مغربية، وهذا  دبابة  مقابل  في  عربتني  يجعل 
الشقيقتني،  الدولتني  في صراع  جزء حساس 

الجزائر واملغرب.

أكد مصدر مطلع لـ»األسبوع«، أن العاصمة 
 ،2017 لسنة   2074 القرار  وعقب  باريس، 
إلى  موجهة  ساح  تراخيص  سبعة  بتعليق 
إلى  ووجهته  منها  واحــدا  عدلت  فنزويا، 

اململكة املغربية.
وال تتعلق املسألة بعقد، فطبقا لقرار 2018 
تحت الرقم 1656 لـ 6 نونبر 2018، ألغي عقد 

تأكد توجيهه نحو العاصمة الرباط.
الدفاع  وزارة  تــرى  الــقــرار،  هــذا  ولتفعيل 
مع  البديل  الــتــعــاون  »جملة  أن  الفرنسية 
املخطط  في  جديدة  أبعادا  سيشمل  اململكة، 

العسكري الحالي«.
ويرى املصدر، أن ))نقل تراخيص، وربما عقود 
في املستقبل إلى املغرب، سيدعم االستراتيجية 
»جي  التي تركز حاليا على مجموعة  الفرنسية 
معارضة جيش  رغم  الساحل((،  منطقة  في   »5
موريتانيا التعاون والنقل العسكري من فرنسا 
قدرة  بناء  لكن  اململكة،  جنوب  الصحراء  عبر 
بعيدا  يذهب  فرنسي،  بدعم  املنطقة،  في  بحرية 
في اتجاه إعادة تعريف محور باريس ـ الرباط 
ـ دكار، ليشمل املشاركة املتساوية ملوريتانيا مع 
باقي عواصم املنطقة، ومن املهم، حسب املصدر، 
إلى  السبعة  تراخيصهم  الفرنسيون  ينقل  أن 

دول الساحل واملغرب.

فيما تعرف المنطقة انتشارا
 لـ 850 قطعة »كورنيت«

بعد استدعاء فالحين عبر القضاء
املفو�ض الأوروبي لل�صحة والأمن 

الغذائي يدعم احلرب على ت�صميم 
النعناع لإنقاذ ال�صاي املغربي

البنك الدويل يقر�ض 
الحتاد الإفريقي لتعمري 

�صرق اجلدار الدفاعي

تعهد مكتوب لقايد �صالح بعدم هروب 
ر�صاميل جزائرية اإىل املغرب

كشف مصدر مطلع لـ»األسبوع«، أن املبعوث 
لدى  كويندرز،  بــورت  الدولي،  للبنك  الخاص 
عن  مباشرة  بطريقة  عبر  اإلفريقي،  االتــحــاد 
القرار  يراه  التعمير، حسب ما  إمكانية تمويل 
اإلفريقي، وأن قدرة البنك الدولي على التمويل 
ملنع الحروب، هو جزء من سياسته في القارة 

السمراء.
وأفاد املصدر، أن منع حرب مرتقبة بني طرفني 
السفير  ضيف  حسب  يبرز  ما  هو  إفريقيني، 
الجزائري، إسماعيل شرقي، تعمير شرق الجدار 
الدولي  والبنك  اإلفريقي  االتحاد  ألن  الدفاعي، 
يستثمران في حالة السام املوجودة من أجل 
لتسوية  طبقا  مستقرة  سام  لحالة  تطويرها 
إقليمية، وهو ما يؤكد عليها البنك الدولي بدعم 
الحوار الرباعي: الجزائر واملغرب وموريتانيا 

إلى جانب البوليساريو، للوصول إلى حل.
املفاوضات  ألن  مثيرة،  الوضعية  وهــذه   
تعد  لم  والبوليساريو  املغرب  بني  الثنائية 
مطروحة، لتغليب املؤسسات املالية ملفاوضات 
الرباعي، كما قال املصدر، ومن جهة ثانية، تريد 
الدفاعي،  الجدار  شرق  تعمير  املؤسسات  هذه 
استقال  الــذي  كوهلر  هــورســت  تصور  وهــو 
ألنطونيو  كمبعوث  األممية  مهمته  من  أخيرا 
في  األملانية  الشخصية  هذه  لعمل  غوتيريس، 

املؤسسات املالية، وقد تأثرت برؤيته للحل.

حتييد كل �صالح لـ»اأر. بي. جي« 
لدى البولي�صاريو بفعل دبابات 

»اأبرامز« املغربية

نقل ترخي�ض لل�صالح 
الفرن�صي من فنزويال 

اإىل املغرب أكد مصدر لجريدة »األسبوع«، أن فيتينيس 
للصحة  األوروبـــي  املــفــوض  أندريوكيتيس، 
التفاحة،  مــذاق  تذكر  ــذي  ال الغذائي  واألمــن 
وهو في سبع سنوات، ولم تعد بنفس املذاق، 
للتغذية،  العاملي  اليوم  بمناسبة  خطاب  في 
من  النعناع،  ملــادة  حمايته  في  املغرب  ساند 
وهذه  بطقوسه،  املعروف  املغربي  الشاي  أجل 
تعبير  حسب  رمزه،  لحماية  الجديدة  الخطوة 

املفوض.
للتخلص  الفاحة املغربية  واضطرت وزارة 
النعناع  مــن  مــزروعــة  واســعــة  مساحات  مــن 
بفعل املبيدات غير املناسبة، وتوصل فاحون 

باستدعاءات قضائية في املوضوع.
املغرب،  يــزورون  الذين  األوروبيون  ويدعم 
هذه  السياحة،  من  الهام  الجزء  ويشكلون 
ولم يسبق  النعناع،  لحماية  املغربية  الخطوة 
الحجم،  بهذا  إجـــراءات  اتخذت  أن  للمملكة 
فيما  أكــبــر،  تفاصيل  أندريوكيتيس  ويــريــد 
التفاصيل  بـعـض  نـشـر  مـن  الـربـاط  تتخوف 

خوفا على السياحة.
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ــدر مـــطـــلـــع  ــ ــ ــص ــ ــ أكـــــــــد م
فقيه،  موسى  أن  لـ»األسبوع«، 
اإلفريقية،  املفوضية  رئــيــس 
الاجئني  مشكل  حول  رده  في 
ــني واملـــغـــادريـــن  ــازحــ ــ ــن ــ وال
اختار  إفريقيا،  في  ألراضيهم 
القارية  الحرة  املنطقة  اتفاق 
طرف  مــن  لتوقيعه  »زيــلــيــك« 
دون  من  واململكة  البوليساريو 
تحفظات، ويبدأ العمل باالتفاق 

في 7 يوليوز 2019.
وشكلت هذه املناورة تجاوزا 
ألزمة معبر »الكركرات« تطبيقا 
لعودة  وأيضا  االتــفــاق،  لهذا 
الاجئني، العتماد هذه املقاربة 
املفوضية،  رئــيــس  ــرف  ط مــن 

وجاءت رسالة فقيه »مدروسة« 
 ،2019 مــاي   25 فــي  وهــادفــة 
طرف  من  عليها  الــرد  أجل  من 
لكن  واململكة،  البوليساريو 
األمر،  عن  سكتا  النزاع  طرفي 
حسب  فقيه،  موسى  فاضطر 
املصدر، إلى تحويل بيانه الذي 
لم يكن مرقما، إلى وثيقة ضمن 
وثائق االتحاد اإلفريقي، وتسلم 
لقضية  ــي  ــق ــري اإلف املــبــعــوث 
نسخة  )شيسانو(،  الصحراء 
تؤكد على بدء املفاوضات حول 
خال  مــن  ــكــركــرات«  »ال معبر 
ساكنة  وعــودة  »زيليك«  اتفاق 
مخيمات تندوف لاستثمار في 

أرضهم ضمن االتفاق.

عودة الالجئني يف تندوف من بوابة اتفاق املنطقة احلرة القارية 
»زيليك«.. لعبة اأخرى لالحتاد الإفريقي

�صفقة

 اأنبوب الغاز 

ال�صنغايلـ  املغربي

صدمة

أن  لـــ»األســبــوع«،  مطلع  مــصــدر  أكــد 
لم  سال،  ماكي  السنغالي  الرئيس  ديوان 
لتوصيل  صفقة  إلنجاح  دكار  سعي  ينف 
الغاز السنغالي عبر املغرب نحو أوروبا، 
في  املغربي،  ـ  النيجيري  األنبوب  مختزال 
السنغالي  الغاز  تربط  جديدة  خطاطة 
باألنبوب الغازي املار عبر التراب املغربي 

إلى القارة األوروبية.
 ووضــــع تــحــقــيــق »بــــي. بـــي. ســي« 

السنغالي،  الرئيس  أخ  أليو،  البريطانية، 
املسماة  الــغــاز  تصدير  قضية  قلب  فــي 
»أليو سال ـ فرانك تيميس«، ومن املفاجئ، 
الغاز  إليصال  معدة  الــدراســة  تكون  أن 
وأن  ــا،  أوروب إلى  املغرب  عبر  السنغالي 
املفاوضات نجحت مع الرئيس املوريتاني، 
الصفقة،  على  العزيز  عبد  ولد  وافــق  إذ 
وهو ما دفع إلى انفراج في العاقات بني 

نواكشوط والرباط.

قايد صالح

موسى فقيه

ماكي سال



حظـــــر

 حرية التعبير شعار ال يجب أن تحمله 
جمعيات تعمل على السياسة الثقافية 

بخطاب  للمملكة  »جــذور«  تمثيل  إن 
معارض للسياسة الرسمية في االتحاد 
ــدأ بــإقــنــاع املــســؤولــن  اإلفــريــقــي، بـ
ألن  املــشــهــد،  ــن  ع نهائيا  بــإبــعــادهــا 
النظام،  احتواها  الثقافية  الجمعيات 
وال يمكن اعتماد حرية التعبير »ثقافة« 
والحقوق،  املواطنة  مجتمع  لنهضة 
وحاليا يعمل شركاء الجمعية على بناء 
حرية  أو  التجمع  حرية  لقياس  مرصد 
نكستي  بعد  التعبير،  وحرية  االجتماع 
جمعية  وحــل  الريف  نشطاء  محاكمة 
»جذور«، وعدم الترخيص لفروع تابعة 

للجمعية املغربية لحقوق اإلنسان.
املشترك  القاسم  أن  للعيان،  ويظهر 
القضاء  فيها  باشر  التي  امللفات  في 
النافذة،  الحبسية  العقوبة  أو  الحل 
بدءا بحالة املهداوي وإلى حل »جذور«، 
هو تحميل مسؤولية ما يجري لرئيس 
وهو  الحكومة،  رئيس  وليس  الــدولــة 
السقف املقبول لدى األجهزة في املرحلة 

الحالية.
نقلة  من  الرباط  العاصمة  وتخوفت 

الثقافية  للجمعيات  تعطي  جــديــدة 
السياسات  لتقييم  الحرية  من  هامشا 
خطر  ألن  أحمر،  خط  وهو  العمومية، 
املجتمع  داخل  من  سياسية  ثقافة  بناء 
هو  الحزبي،  السقف  وخــارج  املدني، 
الداخلية  وزارة  لبنيات  كامل  تدمير 
وتحتكر  اللعبة،  تــأمــن  فــي  الفاعلة 
وتمريرها  الثقافية،  السياسة  الدولة 

هدف رئيسي للعمل املواطن.
بناء  فــي  »جـــذور«  تجربة  وشكلت 
السياسة  مقابل  فــي  ثقافية  سياسة 
ملرحلة  عــنــوانــا  الــرســمــيــة،  الثقافية 
لرفضهم  احتكارها،  الرسميون  أراد 
إمارة  نظام  مقابل  في  العلمانية  القيم 
كرئيس  امللك،  مع  وتعاطيها  املؤمنن، 
دولة مسؤول من خالل املجلس الوزاري، 

على القرارات والسياسات الرسمية.
في  »جــذور«  أنشطة  إجمال  ويمكن 

خطوات جريئة:
املــغــرب  ــى جــهــات  عــل ــعــمــل  ال  )1
الــشــروط  تــؤهــل  محلية  كــحــكــومــات 
األول  املخطط  في  جاء  كما  النتخابها، 
رأس  ــذي  ال امللك  مستشار  لعزيمان، 

اللجنة االستشارية حول الجهوية.
املدني  املجتمع  بناء  على  العمل   )2
الثقافية، كما يقرأها  املغربي لسياسته 

سرحان  البروفسور  ــذور«،  »جـ شريك 
حول:  اليونسكو  مقعد  خالل  من  أدا، 
والدبلوماسية  الثقافية  السياسة 
إسطنبول  لـقاء  قـررها  كـما  الثـقـاـفية، 

لـ 21 شتنبر 2018.
ــاء بـــن »الــثــقــافــة«  ــق ــل وقـــد مــيــز ال
كتاب  يــدقــقــهــا  كــمــا  ــة«  ــوي ــشــعــب و»ال
في  األســـتـــاذة  سيسيم،  دراجــســفــيــك 
مقعد  ومديرة  ببلغراد،  الفنون  جامعة 
واملثاقفة  الثقافي  للتبادل  اليونيسكو 
وهي خطة  والوساطة،  الفني  والتدبير 
املؤسسات  إلحاق  على  تعمل  متقنة 
وهذه  الوساطة،  بمؤسسات  الثقافية 
بالنسبة  بعيد  حد  إلى  مربكة  الخطوة 
في  فشلها  عقب  الوساطة  ملؤسسات 
الريف  بمنطقة  الشعبية  الــحــراكــات 

وجرادة.
ــرار، أي إلــحــاق  ــقـ ــذا الـ ويــشــكــل هـ
املــؤســســات الــثــقــافــيــة بــمــؤســســات 
السقوف  يتجاوز  مطلبا  الــوســاطــة، 
هذه  وإخراس  اململكة،  في  بها  املعمول 
الخطوة تطلب إخراس جمعية »جذور«.
3( البعد الشبابي للثقافة، واالتصال 
بالشباب الذي يقود الشارع في الربيع 
العربي، يجعل الجمعيات الثقافية جزءا 

من الثورة املتواصلة للربيع العربي.

وكيتري  الصغيري  رجــاء  وشاركت 
في  »جـــــذور«  جمعية  مــن  بــيــرشــون 
أيام  بتونس  للشباب  الثامنة  النسخة 
12 إلى 14 أكتوبر 2018 في موضوع 
إمكانيات  الترابية:  »الثقافة والجاذبية 

التنمية االقتصادية للشباب«.
وترى توصيات اللقاء، ضرورة العمل 
اإلدارة  جاذبية  خلق  في  الشباب  مع 
اجتماعية  معادلة  وخــلــق  الــتــرابــيــة، 
والجاذبية  الشباب  »ديناميكية«  بن 
جديد  تدبير  معالم  إلنجاح  »الترابية« 

للتنمية.
في  الــشــبــاب  يــســاهــم  ــرة،  مـ وألول 
لوزارة  املوكولة  الترابية  اإلدارة  تقييم 
األمنية  ــراءة  ــق ال وتــرفــض  الداخلية، 
في  الشباب  عامل  إدمــاج  الكالسيكية 

التدبير الترابي.
وانــطــالقــا مـــن األهـــــداف الــثــالثــة 
التدبير  في  الشباب  عامل  املــذكــورة: 
ــن طـــرف وزارة  م املــحــتــكــر  ــي  ــراب ــت ال
الثقافية  املؤسسات  وإلحاق  الداخلية، 
على  والعمل  الــوســاطــة،  بمؤسسات 
فإن  محلية،  كحكومات  اململكة  جهات 
»جذور«  عليه  تعمل  الذي  األفكار  جيل 
يستوجب في نظر املقاربة الكالسيكية، 
حل الجمعية، وقد وجدت هذه الجهات 

في تقييم خطاب ملكي، الفرصة لتقديم 
جمعية »جذور« ثمن الطفرة التي ترغب 
في تقييم مباشر لخطب رئيس الدولة، 
رئيس  بــن  االشتباك  ينجح  لــم  فيما 
التوجه،  اإلسالمي  العثماني،  الحكومة 
وجمعية »جذور« الداعمة لقيم علمانية 
بحتة، وبتعاون مع الجمعية األمريكية 

»املجتمع املفتوح«.

 صناعة الجمهور، أهم ورشة شاركت 
فيها جمعية »جذور« ضمن برنامج من 
20 شريكا لتبادل الخبرة بين البنيات 

األكاديمية والمنظمات غير الحكومية 
للتمكين من »صناعة مجتمع بمعايير 

علمانية وحقوقية عالمية« 

تخوفت السلطات املغربية من انتقال 
املباشر  التقييم  إلــى  ــذور«  »ج جمعية 
لخطب امللك، من أجل صناعة الجمهور، 
املجتمع  لخدمة  ترافع  منصة  وخلق 
املجتمع  ســيــتــجــاوز  الـــذي  الــثــقــافــي 
الرسمية  والثقافة  املترهل  السياسي 

البعيدة عن نبض املواطن.
وطــبــقــا الســتــراتــيــجــيــة »صــنــاعــة 
 18 من  تركيا  ندوة  في  كما  الجمهور« 
على  العمل  فــإن   ،2018 أكتوبر  و20 

عبد الحميد العوني إعداد:

املغرب ال يفصل، يف حظر جمعية »جذور«، بين العمل الثقايف والسياسي، بل يمنع تحرير التنمية السياسية كبعد من أبعاد التنمية املستدامة أو التنمية 
البشرية التي تديرها القبضة األمنية لوزارة الداخلية، التي تسلم تراخيص الجمعيات.

وحاولت اململكة، بعد نجاحها يف حظر جمعية »جذور«، أن تنقل الرسالة إلى الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان، يف فصل آخر بين الحقوقي والسياسي، 
لكن الرهان تأجل إلى حين نزع املنفعة العامة عن هذه الجمعية، وزادت الضغوط، ألن حظر الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان توطئة أكبر ملراقبة دولية أوسع 

لحقوق اإلنسان يف الصحراء.
وشاركت »جذور« يف مؤتمر االتحاد اإلفريقي للثقافة القارية بأديس أبابا بين 5 و7 شتنبر 2018، حول موضوع تقديم مخطط التنمية 2063 لالتحاد اإلفريقي 
واالقتصاد اإلبداعي اإلفريقي، وهو ما أعطاها تمثيال قاريا، إلى جانب أعضاء آخرين من »الشبكة اإلفريقية للسياسات الثقافية«، مايك فان غران )جنوب إفريقيا( 
وجوزيف نيابيمبي )زيمبابوي(، وأييتا وانغوسا من أوغندا، وهذه املجموعة انتقدت السياسة الرسمية للمملكة علنا، ولن تسمح العاصمة الرباط بتمثيل يؤكد 
ىلع سلبياتها، ألنها آلفت العمل مع جمعيات موالية يف املحافل الدولية، وشكل إزعاج جمعية »جذور« يف االتحاد اإلفريقي نفس إزعاج »الجمعية املغربية 

لحقوق اإلنسان« يف املجلس األممي لحقوق اإلنسان، الذي يطلب أصواتا محايدة أكثر.
وتواجه تشكيالت املجتمع املدني يف التنمية السياسية املركزة ىلع حرية التعبير والتجمع، والتنمية الحقوقية عموما، مشاكل مع السلطات انتهت بالحظر 
القضائي لجمعية »جذور«، فيما لم ترخص ملؤتمر الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان إال قبل 48 ساعة من انعقاد الجلسة االفتتاحية، إلرباك جمعيات تربك 

الدعاية الرسمية.

 جمعية »جذور«
لعبة تف�سل اإىل الآن مع اجلمعية املغربية حلقوق الإن�سان
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التنمية ال�سيا�سية خط اأحمر يف املغرب
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القيم العلمانية يبدأ من حماية جذورها 
من  التركية،  الحالة  في  كما  الثقافية، 
األمازيغي  التراث  أو  أتــاتــورك،  تــراث 
باقي  النحو في  في املغرب، وعلى هذا 
تستثمرها  التي  الشعوب«  »تــراثــات 
جمعيات الثقافة، لتأسيس قيم معيارية 

لحداثة شعب معني.
قيم  ــم  دع مــن  اململكة  تتخوف  وال 
كبيرة  خشيتها  لكن  محددة،  علمانية 
للملك،  املوجهة  النخبة  خطابات  من 
الجرأة  درجــة  فهم  على  القادرة  ألنها 
التغييرات  إحــداث  بهدف  والفعالية 
وتسمح  القائمة،  للسياسة  املطلوبة 
والنخبة  اإلعـــام  بتوجيه  السلطات 
إلشارات أو رسائل محددة للملك، لكنها 
عن  مسؤولية  أي  بتحميله  تسمح  ال 
جمهور  صناعة  أو  املقررة  السياسات 
وهي  املــلــك،  لخطب  نقدي  تقييم  مــن 
خطوة فاجأت السلطات املغربية، ألنها 
ضمن استراتيجية تخيف ثوابت العمل 

األمني القائم، وهي قائمة على:
ـ تحليل كيفي من داخل دائرة الفعل 
النظرية  فاملساهمة  ولذلك،  واملشاركة، 
املقاربة)1(  هــذه  خوصصة  من  جــزء 
ونماذج  ومفاهيم  نظريات  على  املبنية 
العمومية)2(  الــســيــاســة  لــصــنــاعــة 
طبعته  وفي  بيركاند،  كتاب  يتضمنها 
التحليل  »دور  الرابعة، هناك فصل عن 
في  السياسيني«  واملحللني  السياسي 
ونقد  تقييم  ويقترح  السياسي،  املسار 
الخطاب التركيبي كما في حالة خطاب 

العرش في اململكة.
لخطاب  ــذور«  ــ ــ »ج تــقــيــيــم  ــق  ــل وخ
قــفــزة حــاول  ــرش،  ــع ال الــجــالــس على 
الــدولــة  ملعرفة  إجــهــاضــهــا،  الجميع 
الشعب  بناء  وراء  الكامنة  بــاألهــداف 
خال  من  العمومية  للسياسة  ونخبه 

هذا املسار.
السياسات  أستاذ  بيركاند،  ويحلل 
نورث  »كوليدج  في  العامة  والشؤون 
مع  التعامل  األمــريــكــيــة،  كــارولــيــنــا« 
خطابات الرئيس بكثير من املهارة، بما 
وقويا،  مفاجئا  املغرب  إلى  نقله  يأتي 
ومن الصفحة 107 إلى 153 في الكتاب، 
والقادر  املجمل  بالعرض  الباحث  يقوم 
بناء  مسؤولية  الرسميني  تحميل  على 

سياسة عمومية محددة.
إن ندوة »جذور« ال تخرج عن اإلطار 
املعهود في األدبيات الجديدة، وإن جاء 

محصورا في أسماء معينة.
ـ بناء التحليل على الدائرة النموذجية 
يؤكدها  كما  الــدولــة(،  )رئيس  للقرار 
 ،)3(2007 لــعــام  تقريره  فــي  ليتش 
وتكون مقاربة جمعية »جذور« مدروسة 
مدنيا  مبررها  ولها  االنتقالة،  هذه  في 
ألن  ضعيفة،  شعبيتها  لكن  وسياسيا، 

عدد متابعيها ال يتجاوز العشرة آالف.
دورات  أربــع  على  الجمعية  وعملت 
في  للثقافة  العامة  الوضعيات  حــول 
اململكة، لكنها مستترة إلى حد ال يسمح 
في  مــؤثــرة  ورشــاتــهــا  كــل  أن  بالقول 
التقدير الرسمي، إلى أن قررت االنتقال 
تقييم  خال  من  جمهور«  »صناعة  إلى 
انطاقا  العمومية  للسياسات  كيفي 
من خطاب رئيس الدولة، وهي البلورة 
الجمعية  حل  مباشرة  استدعت  التي 
مؤسس  ــزي  ــرك م معطى  جــانــب  إلـــى 
للمغرب من طرف  القاري  التمثيل  على 

»جذور«.
النظام  فإن دوائر  األحــوال،  وفي كل 
على  الثقافي  الــرد  على  العمل  ترى  ال 
املعارضة أو االستثمار في الثقافة، ألن 
والصحيفة  للكتاب  الوطني  الدعم  بني 
بناء  أزمة  للجمعية،  الخارجي  والدعم 
الدولي  املعيار  ألن  املواطنة،  الثقافة 
ــي خــدمــة الــثــقــافــة املــوالــيــة  يــنــعــدم ف
ــة واملــدعــومــة مــن وزارتـــني  ــداول ــت وامل
الثقافة  واحـــــدة:  وزارة  أصــبــحــتــا 
واالتصال، انتصارا منها للقيم املحافظة 
بها  الجاري  العمومية  السياسة  على 
العمل، وأيضا للثقافة الحداثية لعملها 

من دون بنية اجتماعية مساعدة.
وطبقا للتحليل الكيفي، فإن مشاريع 
تكن  لم  األكاديمي  البحث  في  العقلنة 
الجماهيرية  ألن  البعد،  هذا  من  جزءا 

بعد خاص يخيف األمنيني.
إن صعود جمعية »جذور« من عشرة 
آالف متابع إلى مئات اآلالف في تقييم 
خلق  »يوتيوب«،  على  العرش  خطاب 

أزمة لدى األجهزة، ألن ما تسميه »الظواهر 
الهامشية« لتقييمها الكمي البحت، انتقل 
إلى مركز االهتمام الشعبي، لخلقه صدمة 
وسائل  تتداوله  والنقد  املجتمع،  لــدى 
التواصل االجتماعي إلى حد بعيد، فقرر 
الحزب  مع  »الحل«  األمنيون  املحافظون 
حدث  كما  ثقافية،  زاويــة  من  السياسي 
»الجمعية  أو  الحضاري«  »البديل  مع 
الكيفي  تحليلها  زاويـــة  مــن  الثقافية« 

للسياسات كما في حالة »جذور«.
مرغوب  غير  رهان  طفرة،  أي  خلق  إن 
فيه لدى دوائر النظام، وبالتالي، سيكون 
الجمعيات  سقف  رهني  الجمعوي  العمل 
التنمية  في  الداخلية  لـــوزارة  الحليفة 
خاص  بعد  أي  عن  املنفصلة  البشرية، 

بـ»التنمية السياسية«.

 الجمعية التي يضغط على صورتها 
اإلعالمية مديرها العام المهدي أزدام 

والمنسق العام عادل السعداني يرأسها 
رايمون بنحاييم 

حلت  بنحاييم،  رايمون  رئاسة  في 
تأسست  التي  »جــذور«  جمعية  اململكة 

الربيع  انــــدالع  عشية   2010 ســنــة 
الشبابي  بتوجهها  إيمانا  العربي، 
وعملها التنموي في الصناعة اإلبداعية 

والتعاون على املستوى اإلفريقي.
ــاروك«،  ــوم ــوردوي ل ــ ورحــبــت »أوجـ
برئاسة  الرسمية،  الدوائر  من  املقربة 
املوقف،  وليتوازن  للجمعية،  بنحاييم 
السعداني،  السابق  الرئيس  انتهج 

خطابا مناهضا انتهى بحل الجمعية.
ــي  ــص ف ــصــ ــخــ ــ ــت ــ ــس امل ــ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
موريس  االقتصادية،  األنتروبولوجيا 
جامعة  مدرجات  خبر  والذي  غولدييه، 
ــات االقــتــصــاديــة  ــاحـ ــس واإلصـ ــاري ب
الحضرية في الصني وإفريقيا واملغرب، 
ــرار حل  ــم يــجــد بـــدا مــن مــواجــهــة قـ ل
أفرادها،  محاكمة  تجاوز  مع  الجمعية 

طبقا لتصريحاتهم.
وجها  بنحاييم  رايــمــونــد  وأصــبــح 
العاملية  املوسيقى  مهرجان  وجوه  من 
العريقة في فاس، وقد قال هو يعلن وداع 
مختصرا،  »سأكون  »جـــذور«:  جمعية 
في  الثقافة  أن  بديهيا  نعرف  أن  يجب 
هذا البلد لن تكون ممنوعة، وهذا املنع 

التي  الجذور  لعشرات  الحياة  يعطي 
لديهم  ببساطة،  الشباب  ألن  ستنمو، 
الشجاعة كي يعبروا، هل يمكن أن تمنع 

أناشيد املشجعني في املاعب؟«.
وما يدفع الجميع أن يؤكد أن ملحمة 
التعبير  حرية  في  طفرة  »العدميني« 
التي أدت إلى حل جمعية »جذور«، هو 
فقدت  ولذلك  للدولة،  املباشر  الفعل  رد 
إضافة  بعد  العمل،  في  الثقة  األطــراف 
11 شخصا إلى البطالة، قد يكون العدد 
بإعدام  تتعلق  املسألة  لكن  ضعيفا، 
املتعاونة  أفكارها  إعدام  وليس  جمعية 
واملتطابقة مع جورج سوروس بمختلف 

أذرعه.

 تعاون »جذور« مع منظمة األمريكي ـ 
الهنغاري جورج سوروس، المسماة 
»المجتمع المفتوح«، فرض توسيع 

اإلجراءات الفرنسية إلى المغرب 

ــرت جــهــات نـــافـــذة، أن رســالــة  عــب
»العدميني«، رسالة من جورج سوروس 
إلى دائرة الحكم الضيقة في العاصمة 
الرباط، ويعزز هذه الخاصة، 211 ملفا 
من أصل 2500 ملف تتداولها الصحافة 

االستقصائية.
ومن أخطر هذه املقتطفات:

التي  الكاثوليكية  الكنيسة  أن   )1
سحبت مئات املهاجرين من دول جنوب 
األراضــي  فــوق  املوجودين  الصحراء 
وجــرأة  انفتاح  عــدم  خدمت  املغربية، 
املهاجرين  هؤالء  ألن  املغربي،  املجتمع 
جزء من تكريس قيم املجتمع املفتوح في 
املسيحيون  يخدم  أن  وعوض  اململكة، 
األفــارقــة املــهــاجــرون إلــى املــغــرب قيم 
وانفتاح هذا البلد، تحولوا إلى جزيرة 

مغلقة داخله.
الستثمار  ســوروس  جــورج  وخطط 
العاملة  الجمعيات  فــي  العينة  هــذه 
أن  غير  لــه،  عونا  لتكون  املــغــرب،  في 
العاقات مع الفاتيكان سمحت باحتواء 

هذه الورقة.
على  تساعد  ال  »جــذور«  اسم  إن   )2
رغبة  فــإن  ولــذلــك،  املنفتح«،  »املــغــرب 
الــنــظــام وجـــورج ســـوروس فــي بناء 
مجتمع مغربي منفتح، ال يتأسس على 

هذه اللفظة، كما تقول وثيقة مسربة.
»جذور« انتهى مفعولها  ونوضح أن 
القادم  اإلفريقي  املكون  مع  اإلجــرائــي 
إلى املغرب، ألنها مرحلة عززت الوحدة 
اليهوديةـ  األمازيغية أو األمازيغ البربر 
اجتياح  في  القبائل  هــذه  تهويد  منذ 
طرابلس، حسب املؤرخ الفرنسي أوجني 
األول  القرن  من  انطاقا  ألبيرتيني، 
الرومانية  اليهودية  امليادي، أوالحرب 
تبعا للمؤرخ مارسيل شيمون، وحاليا، 
مدسترة،  أصبحت  األولى  الجذور  فإن 
مجتمع  لبناء  القفزة  فــإن  وبالتالي، 
على  آخــر  انفتاح  مــن  يــأتــي  مفتوح، 
إفريقيا، وعلى العنصر اإلفريقي القادم 

من جنوب الصحراء.
تأسيس  فــي  البعد  هــذا  ــوجــود  ول
االتحاد  في  للمملكة  وتمثيلها  »جذور« 
الثقافية،  واجهته  خال  من  اإلفريقي، 
»املكون  يكون  أن  الطبيعي  مــن  فإنه 
ــصــحــراء« جــزءا  اإلفــريــقــي جــنــوب ال
العصر،  قيم  على  اململكة  انفتاح  من 
عقيدة  ألن  العلمانية،  مقدمتها:  وفي 
عليها  يعمل  الــتــي  هــي  »الـــاحـــدود« 
املتعاون  لــســوروس،  الثقافي  التيار 
الروح  نفس  خال  ومن  واســع،  بشكل 
جمعيته  تسطره  مــا  مــع  واألهــــداف، 

»أوبن سوسييتي«.
ويبدو أن حل جمعية »جذور«، رسالة 
التي  سوروس  جورج  خطط  إلى  قوية 
ال يقبل فيها املغرب الرسمي بأي حال 

طرح سؤال امللكية.
»توقف  الــتــرتــيــبــات:  إحـــدى  تــقــول 
النـظـام عن استـيـعاب الـيسـار الجديد 
ـ وسمي مرتني باملتطرفـ  في مؤسسات 
الوساطة، لكن باقي الفاعلني والناشطني 
من  استيعابهم  يمكن  التيار  هــذا  في 
في  الثقافية  املؤسسات  انخراط  خال 

مؤسسات الوساطة«.
وال يمكن سوى إنجاز هذه الخطوة، 
أو  سوسييتي«  »أوبــن  وثائق  حسب 
»املجتمع املفتوح« املنظمة التي أسست 
إي«،  آي.  »السي.  بمساعدة  »أتــبــور« 
لقلب حكومة سلوبودان ميلوزوفيتش، 

و»سيسيف« في فرنسا لرئيسها مروان 
محمود في 2011، وقبلها بسنة »جذور« 
العبرية  جـــذوره  على  املــغــرب  لفتح 

واألمازيغية باتجاه ما هو كوني.
التحذير  وصــل  »جـــذور«،  حل  وقبل 
ســـوروس،  لــجــورج  مباشرة  املغربي 
ــه »جـــــذور« ضــمــن أذرعـــه  الســتــغــال
اإلفريقية، ألنها تحمل دعاية سلبية ضد 

اململكة.
كتاب  في  باربري  فانسون  وحسب 
مشترك تحت عنوان: »شبكات سوروس 
هذه  استثمرت  لقد  إفريقيا«،  غزو  في 
منها  لجمعيات  مشاريع  في  الشبكات 
»جذور«، وهو ما الحظته »األسبوع« في 
في  الجمعية  لشركاء  السنوي  التقرير 
االقتصادي،  امليدان  في  لعملها   ،2018
األجندة،  لهذه  بنحاييم  رئيسها  وجاء 
لكن »ملحمة العدميني« عجلت بالنهاية.
فإن  األمــريــكــيــني،  عمل  ــار  إطـ وفــي 
مغربية،  جمعيات  عدة  مول  ســوروس 
منها »بدائل« وغيرها، ألن هدفه يتحقق 
في  أذرع  عبر  ولــيــس  مــشــاريــع  عبر 
بناء  على  فالقدرة  وبالتالي،  اململكة، 
منظومة إدارية ليست مهمة، وما يؤدي 
العمل  طريقة  حسب  املهم،  هو  املهمة 

عبر يساريني أو يمينيني متطرفني.
مشاريع  في  التحقيق  فــإن  ولــذلــك، 
سوروس باملغرب، يصل إلى خاصتني:
جمعيات  مــن  مــشــاريــع  تــمــويــل  ـ 

إيديولوجية وتنظيمية مختلفة. 
ـ بعد »جذور«، لن تكون هناك جمعيات 
بما  سوسييتي«،  لـ»أوبن  أذرعا  تشكل 

يعرقل الحظر.
تقدير  ــادة  إع الخطة  هــذه  وبإمكان 
الوضع القائم بشكل يكشف عن أهداف 

ستة:
مختلفة  مــشــاريــع  على  العمل   )1
مساعدة  على  تعمل  مختلفة  بجمعيات 
ملصالحة  وتقديمها  العلمانية  القيم 

املجتمع املغربي للمجتمع الدولي.
2( إتاحة التمويل بدون افتحاصات 
الوضعية  لطبيعة  مرتفعة  التزامات  أو 
مع  املــتــعــاونــة  للجمعيات  الــحــالــيــة 

سوروس.
املباشر  التمويل  على  العمل   )3
لصالح مناصب في الجمعيات املغربية 

العاملة.
ــحــقــوق  ال مـــشـــاريـــع  ــل  ــوي ــم ت  )4
ــة: الــصــحــة، الــتــمــدرس،  ــيـ ــاسـ األسـ

الديمقراطية املواطنة.
5( التمويات املركبة. 

بحثية  ملشاريع  املوجه  التمويل   )6
للحراكات  االجتماعية«  »األبعاد  ملعرفة 

االجتماعية.
على  بحثني  خاصة  نشر  يتم  ولــم 
األقل، فيما توقفت دراسات أخرى، بفعل 
تخوف جمعيات من الحل، بعد محاولة 
القوانني  ــى صــرامــة  إل ــور  األمـ ــادة  إعـ
الجمعيات  قانون  وشكليات  الداخلية 
ــذور«،  ــى الــواجــهــة بعد حــادثــة »جـ إل
على  التركيز  الصدد،  هذا  في  ويمكن 

تقديرات منها:
على  الحكومي  غير  املجتمع  قــدرة  ـ 
بالضرورة  وليس  برامج  شبكة  بناء 
على حجم  يؤثر  ما  وهو  مدنية،  شبكة 
وتستطيع  الــفــاعــلــني،  بــني  التنسيق 
الدولة في هذه الحالة، التدخل، وفرض 

شروطها لاحتواء.
ـ عدم تسييس الثقافة.

العلمانية  الثقافة  مشاتل  ضــرب  ـ 
ســواء،  حــد  على  السلفية  والــثــقــافــة 
عن  تختلف  ال  التي  فـــ»جــذور«  ولذلك، 
اإلسامي  االتجاه  في  النقيض  وجهها 
والسلفي، تشكل وجها آخر من الحركة 
االجتماعية، ألن إدارة مجتمع حر على 
بالنسبة  صعب  رهــان  نقيض،  طرفي 

لشبه ديمقراطية كما تعيشها اململكة.

 ال موقف لـ»أوبن سوسييتي« تجاه حل 
جمعية »جذور«

عــلــى الــصــعــيــد الـــدولـــي، رفــضــت 
»ميميتا للتنمية الثقافية« في النرويج، 
برشلونة،  ــي  ف ــرآر«  ــتـ »أنـ ومــؤســســة 
أفريكا«)4(  إن  و»مــوزيــك  و»فريموز« 
ــن  »أوب بينما  »جــــذور«،  جمعية  حــل 
»جــذور«،  مع  تتضامن  لم  سوسييتي« 
ضد  التصعيد  مــواصــلــة  ــن  م خــوفــا 
جــمــعــيــات أخــــرى، قــد تــشــوش على 

الحرب بني الداخلية والجمعيات لتسقيف حرية 
التعبري السيايس يف المملكة 

تخوض وزارة الداخلية فصال جديدا لفصل الثقايف عن السيايس، بعد حل جمعية 
»جذور« وتثبيت رغبتها يف فصل الحقوقي عن السيايس بمواصلة عالقتها المتوترة مع 

الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان، وقد احتوت األخرية كل الضغوط الممارسة عليها 
يف شأن نقل القيادة خارج النهج الديمقراطي، لكن المؤتمر األخري جاء ضد ما تريده 
دوائر القرار، وهو ما يعرض المسار لمزيد من الهزات، خصوصا وأن الدولة تجمد 56 
توصية للمجلس االقتصادي واالجتمايع والبيئي حول الحياة الجمعوية يف المغرب، 
وعالقتها ليست جيدة مع بعض المنظمات الشبابية الموازية لألحزاب، فالشبيبات 

الحزبية، وشبيبة حزب العدالة والتنمية، الحزب الحاكم، ليست ضمن »السقوف 
األمنية«، بما يؤكد التنسيق يف مسألة التعبري السيايس يف المملكة. 

قد يكون عزل قادة االحتجاج يف الريف بزعامة الزفزايف عن العفو الملكي، استمرارا 
للمقاربة الكالسيكية، رغم الدعوة لتخفيف االحتقان إلطالق العمل بالمجلس 

االستشاري للشباب والعمل الجمعوي، وتشري توصية »ثورية« موجهة إىل القرص من أجل 
طي الصفحة نهائيا، لعمل شبايب وجمعوي فاعل ينظم حركة العمل المدين بالمملكة.

وطبقا للقانون 15.89، والظهري الرشيف القايض بنفيذه 112ـ1.17 بتاريخ 2 يناير 2018، فإنه 
عىل المجلس االستشاري اإلسهام يف وضع منظومة مرجعية متكاملة لحكامة العمل 
الجمعوي، وتحسني أدائه وتقوية قدرات العاملني به، وإعداد ميثاق ألخالقيات العمل 

الجمعوي بما يتجاوز األزمة التي وقعت مع »جذور«.
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جريدة»أوجوردوي 
لوماروك« نوهت 
بنقل قيادة جمعية 

»جذور« إىل رايمون 
بنحاييم بعيدا عن 
املنسق العام عادل 

السعداني

جاءت توصية »ثورية« موجهة للقرص من أجل اإلعفاء عن 
الزفزايف وباقي قادة االحتجاجات عشية تفعيل المجلس 

االستشاري للشباب والعمل الجمعوي

 ال يتجاوز خطاب »ملحمة العدميني« تعليقات الزفزايف
 أو املهداوي بما دعا إىل طلب عفو  عام يف عيد العرش

السعداني



بـ»جذور«  والتضحية  العامة،  األجندة 
التزام  من أجل جمعيات أخرى، فرض 
تقييم  بعدم  لجمعيات  الدولي  الدعم 

سياسة الدولة في شخص امللك.
»العدل  جماعة  منع  سيناريو  إن 
وإقصاء  الجمعيات،  من  واإلحــســان« 
جمعيات  داخـــل  العمل  مــن  ــا  ــراده أف
أخرى، إجراءان متبعان يتسعان اليوم 
دوائر  التزمت  وإن  حداثية،  لجمعيات 
الــقــرار  تــجــاه  النفس  بضبط  غربية 
خطابا  انتقدت  جمعية  بحل  املغربي 
الجمعيات  فــإن  محاكمة،  دون  ملكيا 
ــت تــكــرار  ــاوم ــة ق ــي ــدول الــحــقــوقــيــة ال
سيناريو »جذور« مع تنظيمات أخرى، 
املحاكمة  يبعد  كي  ناور  فالغرب  لذلك، 
العدميني«،  »ملحمة  في  املشاركني  عن 
»جــذور«  بجمعية  ــراءات  اإلجـ وبوقف 
فقط دون تبعات أخرى ضد الجمعيات 
قرار  معارضة  مع  الخارج،  من  املمولة 
بعيدا  السلطات  تذهب  ال  كي  الحل، 
ــن  ــوت »أوبـ فــي تــصــعــيــدهــا مــع ســك
أي  إبداء  عن  ثقلها،  بكل  سوسييتي«، 

موقف.
وتأكد من خالل هذه الحادثة:

عبر  الجماهير  صناعة  نجاح   )1
نصف  إلى  وصلت  العدميني«  »ملحمة 
املاضي،  يناير  فــي  مشاهدة  مليون 
في  مــرة   500 بـــ  املتابعة  ومضاعفة 
ظرف قياسي يؤكد أن التكتيك املدروس 
من خالل ما يسمى »التحليل الكيفي«، 

نجح في اململكة، ويمكن الرهان عليه.
2( أن صناعة الجماهير في الشارع 
عبر الحراكات، كما في الريف وجرادة، 
أخــرى،  صناعة  إلــى  ينتقل  أن  يمكن 
التعبير  وحرية  الثقافية  الوسيلة  عبر 
املنظمة،  املــؤســســات  فــي  والتجمع 
في  التعبير  بحرية  اإلدارة  وضاقت 
بها،  املعترف  الجمعيات  وفي  الشارع 
االحــتــواء  على  الــقــدرة  أن  يعني  بما 

ضعيفة.
ــن جــهــة، تــوقــفــت الــســلــطــات عن  م
التصعيد ضد معارضيها، بعد وصفهم 
قوي  رد  إلى  األمر  فانتهى  بالعدميني، 
على  الرسميني  أجــبــر  املتهمني  مــن 
الطرفني،  بني  الكالمية  الحرب  تجاوز 
بإطالق  التوتر،  خفض  ذلك  بعد  ليبدأ 
نشطاء  وكل  الريف  حراك  في  نشطاء 

جرادة.
من  اململكة  في  العفو  قــرار  وخفف 
التجمع  حرية  عن  الناتجة  التوترات 
هو  فــاألســاس  لذلك  التعبير،  وحرية 
خــفــض أمــنــي مــفــرط لــخــفــض سقف 
في  السياسية  واملواجهة  البوليميك 

حدود رئيس الحكومة.
للخارج،  تتأكد  أن  البديهي  ومــن 
حول  شامل  تقرير  ضمها  خالصات، 

حادثة »ملحمة العدميني«، ومنها: 
ـ أن منع مأسسة الرد على أعلى سلطة 
وحدثت  الدولة،  عمل  من  بالبالد، جزء 
املاضي  القرن  ستينيات  في  حزب  مع 
وأيضا  األمــوي(،  )اعتقال  نقابة  ومع 
)لوجورنال(  الصحافية،  املقاولة  مع 
فــاألدوات التي استخدمت  و)دومــان(، 
تعود إلى تراث الحسن الثاني، وانتهت 
الفصول األخيرة بوصول الشرارة إلى 
ولم  »جـــذور«،  حل  فتقرر  الجمعيات، 
يختلف رد السلطة قبل الربيع العربي 
القصر  تحميل  مــوضــوع  فــي  وبــعــده 

مسؤولية ما يجري.
العمل  سوسييتي«  ــن  »أوب وطلبت 
مواقف،  إنتاج  وليس  مشاريع،  على 
تزيد  فيما  للرسميني،  انتصار  وهــو 
دخول  مع  ارتباكا  الحقوقية  الصورة 

الجمعيات الثقافية على الخط.
تركيبي  تقرير  حسب  يحدث،  ما  إن 
لدور  تراجع  هو  سوسييتي«،  لـ»أوبن 
وأســاســهــا  الــســيــاســيــة،  الجمعيات 
الثقافية،  للجمعيات  وتقدم  األحــزاب، 
قبل،  مــن  اإلســالمــيــون  استغلها  وقــد 
لكنها لم تمس بأي حال هيبة العرش، 

أحقية  حــول  الــنــقــاش  كــل  دار  فيما 
نقاش  فــي  املــواطــنــة«  »الديمقراطية 
ــاســة وقــــرارات  اســتــراتــيــجــيــة وســي
املقاربة  اعتماد  ورغــم  الدولة،  رئيس 
تقبل  ال  السلطات  ــإن  ف التشاركية، 
شعار  هــؤالء  رفــع  ولذلك،  البعد،  هــذا 
مقابل  فــي  املــواطــنــة«  »الديمقراطية 
لـ»الديمقراطية  الرسميني  استخدام 
على  ممارستها  النعدام  التشاركية«، 

أرض الواقع.

مشاكل الحياة الجمعوية في المغرب 
يعترف بها المجلس االقتصادي 

واالجتماعي والبيئي 

في تقريره الـ 28 لعام 2016، أصدر 
ــصــادي واالجــتــمــاعــي  ــت املــجــلــس االق
ــا تعيشه  م تــقــريــرا حـــول  والــبــيــئــي 
الجمعيات، بعد إعالن الرباط في أبريل 
2012 الذي انضمت إليه 300 جمعية، 
والحوار الوطني في 2013، وقد أشار 
إلى أن التمويل الدولي في هذا املجال 
للحد  معنى  ال  لذلك،  وشــفــاف،  دقيق 
الحكامة  باب  في  الثانية،  )الفقرة  منه 
في  املجلس  دعــا  ولذلك،  والتمويل(، 
العراقيل  رفــع  إلــى  توصياته،  ــى  أول
والصعوبات عن عمل الجمعيات، طبقا 

للفصل 12 من الدستور.
ــات  ــالصــ ــ ــخ ــ ــب هـــــــذه ال ــ ــسـ ــ وحـ
والتوصيات، فإنه ال مبرر لحل جمعية 
بحرية  املساس  ســوى  ــذور«،  »جـ مثل 
التعبير، وفصل السياسي عن الثقافي 
أخرى  مــرة  املستخدمة  الــدولــة  بقوة 
لتحجيم الجمعيات الحقوقية، تتقدمها 
الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان التي 
عانت في مؤتمرها األخير لنقل قيادتها 
تقلل  وقد  الديمقراطي،  النهج  خــارج 
خيارات  من  اليسارية  األحــزاب  باقي 
مصادمة الدولة، لكن الجمعية املغربية 
دون  الــخــط  نــفــس  مــواصــلــة  فضلت 

تصعيد مجاني.
ألي  كافية  »جــذور«  رسالة  تكن  ولم 
لحقوق  املغربية  الجمعية  في  تحول 
الليبراليون  يحاول  ففيما  اإلنــســان، 
السياسي  التعبير  حرية  على  العمل 
الجمعية  حافظت  ثقافي،  منطلق  من 
على  املــغــرب،  فــي  األكــبــر  الحقوقية، 
ثوابتها بقيادة الديمقراطيني الجذريني.
تواجهان  اللتني  الحساسيتني  وبني 
تظهر  األمنية،  للمقاربة  القوية  العودة 
الرباط  العاصمة  مواصلة  بــوضــوح 
فصل الثقافي عن السياسي، والحقوقي 

عن السياسي.
ــا بني  ــالف ويـــكـــاد األمــــر يــشــكــل خ
إلى  البعض  لــدعــوة  ــة،  ــدول ال أجــهــزة 
والسابعة  السادسة  بالتوصية  العمل 
ــة لــلــمــجــلــس االقــتــصــادي  ــن ــام ــث وال
إلى  والــدولــة،  والبيئي،  واالجتماعي 
حرية  فــي  بـــ»الــحــق  تعترف  لــم  اآلن، 
ظهير  مطابقة  خـــالل  مــن  الــتــجــمــع« 
1958، وحرية التجمع كما في دستور 
املقترحة  ــراءات  اإلجـ وحسب   ،2011
اإلنسان،  لحقوق  الوطني  املجلس  من 
من أجل دعم ميكانيزمات الديمقراطية 
التاسعة  التوصية  تبدأ  التشاركية، 
ذات  للجمعيات  القانوني  بالتعريف 
املنفعة العامة )التوصية 9(، والتأطير 
التشاركية  للديمقراطية  الــعــمــلــي 
العمل  يؤول  أن  على   ،)10 )التوصية 
كما  مجلسهم  إلى  للشباب  الجمعوي 

يقرره الدستور.
وتتخوف الدولة من مجلس للشباب 
رقابة  بنزع  يسمح  دستوري  طابع  له 
الداخلية  وزارة  من  الجمعوي  العمل 
وباقي أجهزة الضبط واملراقبة األمنية، 
ثقافيا  جهته،  من  املجتمع،  يسمح  وال 
قائدة  حساسية  بإنتاج  وحقوقيا، 
املتحرك في  الديمقراطي  الصف  خارج 
النفس  ذات  الجمعيات  وفي  الشارع، 

اليساري الجذري.

إضافيا  تأخيرا  املعطى  هذا  ويشكل 
إلنتاج حركة جمعوية متقدمة، رغم الكم 
الكبير الذي تأسس مع مبادرة التنمية 

البشرية.
الكمية،  املــقــاربــة  ــة  ــدول ال وربــحــت 
وبقي التحليل الكيفي لصالح جمعيات 
وعاملية،  مدنية  قيم  ذات  ديمقراطية، 
على الصعيد الحقوقي أو الثقافي، رغم 
رفض النظام لحرية التعبير السياسي، 
انطالقا من هذين البعدين )الحقوقي / 

الثقافي(.
الدولة  حساب  أن  واضحا  ويظهر 
املغربية  و»الجمعية  »جـــذور«  يجمع 
لحقوق اإلنسان«، لرسم خطها األحمر، 
نفس  إبقاء  الصدد  هذا  في  يمكن  وال 
شــرط  بتغيير  املــتــحــجــرة  الــســيــاســة 
ــوزارة  لـ العملي  الــحــظــر  أن  ــد:  واحــ
الجمعية عبر  إلى حل  الداخلية تحول 
ال  فيما  يتغير،  لم  عــداه  وما  القضاء، 
والحقوقي،  الثقافي  مــصــادرة  يمكن 

انطالقا من إهدار حرية التعبير.
الثقافي والحقوقي على  إن اإلجماع 
تصدير وتقديم حرية التعبير على باقي 
الحريات، يعد جزءا من الواقعية التي 
يتبناها النشطاء والفاعلون امليدانيون 
على األرض، فاملسألة ال تتعلق بالسماح 
بحق التجمع ألفراد موالني، بل بتحديد 
تتابع  والــدولــة  التعبير،  في  سقفهم 
األنشطة والفاعلني، ألن الجانب األمني 
إال  الحراكات،  وليس  التوجهات  يدقق 
في حالة تسجيل مواقف ورفع السقف 

لدى الناشطني.

56 توصية للمجلس االقتصادي 
واالجتماعي والبيئي حول الجمعيات، 
منها ما هو موجه تحديدا للسلطات 

العمومية، لم تجد طريقها للتطبيق، 
ألن الخوف من شبح حرية التعبير هو 
المحدد الرئيسي إلدارة الوضع القائم 

إن الضعف الشديد في حرية التعبير 
من  التحول  فترة  عن  سقفها  وتنزيل 
أسلوب الحسن الثاني إلى أسلوب آخر 
في الحكم، هو ما أطر املرحلة، وال يزال 

يعمل الستمرارها.  
داخل  راديكالي  يميني  اتجاه  وبني 
على  يعمل  وســطــي  ــجــاه  وات ــة  ــدول ال
إلى  الحكم  يميل  الــتــفــاوض،  تقنية 
الــرافــض  املــحــافــظ،  اليميني  الــنــزوع 
رغم  املــدنــي،  التأثير  دائـــرة  لتوسيع 
وجـــود تــوصــيــات نــافــذة مــن املجلس 
أن  واضحا  كان  وقد  االقتصادي)5(، 
املغربية  للجمعية  العامة  املنفعة  قرار 
لحقوق اإلنسان، كما وقعه الوزير األول، 
الرحمان  عبد  الحقوقية،  الخلفية  ذي 
 )6(2000 أبــريــل   24 فــي  اليوسفي، 
من  يعزز  ما  هو   ،)2.00.405 )ظهير 
من  حمايتها  بل  الجمعية،  استقاللية 

الحل.
وفي نظر بعض املالحظني، فإنه لو لم 
اإلنسان  املغربية لحقوق  للجمعية  تكن 
بحلها،  اململكة  لقامت  العامة،  املنفعة 
والسقوف  املرحلة  لحسابات  طبقا 
الحالية للحرية، خصوصا وأن العاصمة 

الرباط لم تعد بتلك الحساسية السابقة 
تسعى  وهي  الدولية،  صورتها  تجاه 
لكن  االحتقان،  تصريف  إلــى  ذلــك  مع 

بطريقتها.
فصل  عند  »جــذور«  رسالة  وتتجاوز 
السياسي،  عن  للثقافي  املغربية  الدولة 
الجديد  ــدر  ــق ال ألن  املــرحــلــة،  ــواعــد  ق
الحكومة  وافــقــت  وقــد  ــوف،  ــأل م غير 
الحقوقي/  التداخل  بعض  على  جزئيا 
املغربية  الجمعية  حالة  في  السياسي، 
لحقوق اإلنسان، العضو في الفيدرالية 

الدولية لحقوق اإلنسان.
خطاب  املغربية  للجمعية  يكن  ولــم 
ملكي  خطاب  لتقييم  ومباشر  صريح 
معني، وإن سمحت لنفسها بالدفاع عمن 
له موقف مناهض للملكية، لحق املواطن 
في حرية التعبير، غير أن هناك اليوم، 
وتحمي  مــوقــف،  لها  ثقافية  جمعية 
حرية من يعبر عن مواقف يراها القصر 

جذرية ومباشرة.
إلى  تدخلها،  األمنية  اآللية  وتؤطر 
رئيس  مسؤولية  فصل  خالل  من  اآلن، 
ــة عــن رئــيــس الــحــكــومــة، لعدم  ــدول ال
توجيه  الــدولــة،  رئيس  بنقد  سماحها 
التقصير والنقد لرئيس الحكومة، فيما 

القرار يعود للقصر.
ــة بناء  ــدول ــراف فــي ال وتــحــاول أطـ
سقوف حرية التعبير على هذا األساس، 
يدفعها  التي  الباهظة  التكلفة  ورغــم 
الــنــشــطــاء والــفــاعــلــون ملــحــاولــة ربــط 
للدستور،  طبقا  باملحاسبة  املسؤولية 
رئيس  مسؤوليات  تحديد  يؤكد  بما 
الحكومة،  رئيس  ومسؤوليات  الدولة 
التقصير، فإن  وتحميل كل طرف أوجه 
في  رئيس  هدف  الفلسفة  هذه  تجاوز 

األوساط الحاكمة.
ــى انتقاد  إل الــقــرار  ــر  وســعــت دوائـ
الشعب  انتقاد  بنفس  للحكومة  امللك 
في  النقد  دائرة  تتأطر  كي  لنقائصها، 
اتجاه واحد، لكن األمر لم يعد منتجا، ألن 
مسؤوليات رئيس الحكومة تجاه امللك 
أصبحت واضحة، كما بينها عبد اإلله 
بن كيران، وتوضحت في إعفائه، وفي 
في  وخصوصا  الشارع،  في  الحراكات 
الحسيمة وجرادة، ومن خالل  مدينتي 
املحكمة  عبر  مباشرة  جــزاءات  ترتيب 
للحسابات(،  األعلى  )املجلس  املالية 
 2011 فبراير   20 بعد  الوضع  فانتهى 
إلى مركزة جديدة للسلطات حولت كل 
ردود  فانطلقت  عدميني،  إلى  املعارضة 
جمعية  رد  ومنها  االجتماعي،  الفعل 

ثقافية مثل »جذور«.
من  العدميني«  »ملحمة  وخفضت 
الغلو األمني تجاه خطاب نقدي محدد، 
موجه ألعلى منصة، إذ ظهر أنه موقف 
ليكون  يتسع  وقــد  لــفــرادى،  جمعوي 
موقف جماعات، وجاء قرار حل جمعية 
به،  قامت  ما  يصبح  ال  كي  ــذور«،  »جـ
العرش  خطاب  لتقييم  سنويا  تقليدا 

وخطابات رسمية أخرى.
وزارة  عــالقــة  فــي  الــتــوتــر  نقل  إن 
الــداخــلــيــة والــجــمــعــيــات إلـــى املــربــع 
الثقافة  لكن  مجهض،  تطور  امللكي، 
التي يغلب عليها االحتجاج واالحتكام 
إلى املعايير الدولية، ال تزال جزءا من 
مجلس  إطالق  تعرقل  التي  التحديات 
الجمعوي عوض  الفعل  يؤطر  للشباب 
إثبات  األخيرة  وتريد  الداخلية،  وزارة 
انتصارا  التحوالت،  هذه  في  أهميتها 
اليوم،  تسود  التي  املحافظة  للنظرة 
اإلفــراج  منه  خفف  احتقان  إلى  وأدت 
عن نشطاء في حراكي الريف وجرادة، 
كل  عن  اإلفـــراج  دون  يكتمل  لن  لكنه 
إطار  في  املطالب،  وتحقيق  النشطاء 
تسوية  تعد  التي  التشاركية  املقاربة 
إلنتاج  املدني،  واملجتمع  القصر  بني 
كل  عليها  تتوافق  مقبولة  سياسات 
األطراف، فإنتاج توافق جديد بناء على 
اآلليات القديمة، هو الحل للمرحلة في 

نظر األجهزة.
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 تقرير من الشباب والجمعيات إىل الملك

 اللعبة مدروسة بعد خطاب العرش، ويسعى المغرب 
بني عيدي العرش والشباب إىل طي صفحة كاملة من 

التوتر االجتمايع مع فئة الشباب

طبقا للمادة 4 من القانون المحدث للمجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي، 
فإن المجلس يعد تقريرا ويرفعه رئيسه إىل الملك، وطبقا ألحكام الفصل 106 من 

الدستور، يكون التقرير المذكور موضوع مناقشة من قبل الربلمان، كما ينرش 
بالجريدة الرسمية، وستكون، يف هذه الحالة، الجمعيات مقابال اسرتاتيجيا أو 

رديفا لألحزاب السياسية، ولذلك، حاولت الداخلية بسرتة المشهد برسائل قوية 
ضد »جذور« و»الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان«، لتسقيف الحركة الجمعوية 

قبل العمل بالمجلس االستشاري للشباب، وهذه القناعة ستضمن »قناة مبارشة« 
بني رئيس الدولة والشباب، بعد فشل تسقيف الخطاب السيايس للجمعيات، يف 

شخص رئيس الحكومة، خصوصا يف التظاهرات والحراكات السلمية ويف النقاشات 
الداخلية.

وهذه الدينامية تريد استثمار المجلس االستشاري لصالح الشبيبات الحزبية 
وبناء األغلبية.

تخدم الرتتيبات الجديدة، وخارج وزارة الداخلية، ضبط القرص للعمل الجمعوي 
من خالل ميثاق األخالقيات كي ال تتكرر »ملحمة العدميني«، وتكون عىل شكل 

توصيات موجهة للملك، ولكون المقاربة األمنية فشلت مع فئة الشباب، وزادت 
من درجة االحتقان االجتمايع، فإن القرص يرى رضورة تسوية تحفظ رصامة دولة 

القانون والمؤسسات،
وما يجري، موجة ثانية من احتواء الشباب، ألن مطالبه لم تكن سياسية، كما يف 

موجة 20 فرباير، التي أتت بدستور جديد، بل مطالبه اجتماعية تفيد اإلدماج يف 
الدينامية االقتصادية واالجتماعية الحالية، لكن دولة الحقوق بمعايري دولية، 

ويه التي يريدها الشباب دون تنازالت، تخلق أزمة متواصلة.

دوائر القرار تريد تفعيل املجلس 
االستشاري للشباب والعمل الجمعوي 

الطالبي العلميبدون تأثري على شبيبات األغلبية 



املعاناة  وبعد  أخيرا،   ...
الكبيرة وفضيحة القرن التي 
عاشها ملعب رادس بتونس، 
أعلنت لجنة الطوارئ التابعة 
لالتحاد  التنفيذي  للمكتب 
مباراة  إعــادة  عن  اإلفريقي، 
الوداد والترجي  النهاية بني 
بإرجاع  املطالب  التونسي، 
وامليداليات  اإلفريقية  الكأس 
ــي »ســرقــهــا«  ــت الــذهــبــيــة ال

بطريقته املعهودة.
كان  العادل،  »الكاف«  قــرار 
»الــتــوانــســة«  مــع  متسامحا 
التي  األحداث  كل  إلى  بالنظر 
حينما  النهاية،  هذه  عرفتها 
ــل بــالــنــابــل،  ــحــاب اخــتــلــط ال
العارمة  الفوضى  وتسببت 
في  التونسيني،  للمسؤولني 
ــون  ــســؤول ــه امل ــاش جــحــيــم ع
وضيوف »الكاف«، عالوة على 

العبي الوداد وكل مكوناته.
ننتظر  صراحة،  وبكل  كنا، 
القانون  ألن  كبيرة،  عقوبات 
الحالة هزيمة  يفرض في هذه 
ــني لــصــفــر،  ــدف ــه الـــتـــرجـــي ب

وتتويج الوداد بطال إلفريقيا، 
بجانب  ــت  الزال الحظوظ  لكن 
الذي سيعمل  املغربي،  الفريق 
على هزم الترجي، كما سبق أن 

انتصر عليه بقوة القانون.
عانى ضغطا  الــوداد،  فريق 

وفر  األخيرة،  األيام  في  كبيرا 
رادس،  ــجــزرة  م ــن  م بــجــلــده 
الوقت  نفس  في  مطالبا  وكان 
خالل  البطولة  لقب  بحسم 
أوملبيك  ضد  املؤجلة  مباراته 
بعد  ذلــك،  له  فتأتى  خريبكة، 

فوز كبير )4-1(، حيث تحدى 
النفسية،  الــضــغــوطــات  ــل  ك
وتمكن من إهداء البطولة رقم 
20 لجمهوره الكبير واملثالي، 
اللقب  ــذا  هـ يستحق  الـــذي 

وألقاب أخرى.
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قالوا ونقــــــــــــول في انتظار الفوز بكأس عصبة األبطال لألندية
للمرة 20..الوداد بطل املغرب

idbihi62@gmail.com
 إعداد: كريم إدبهي

مــاذا اأعـد الأ�سـود للمـلحـمـة الفـرعـونـية؟

رئي�س اجلامعة فوزي لقجع يهزم »دولة الرتجي«

نهائيات أمم إفريقيا 2019

● تحية للجمهور التونسي على انضباطه...
رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد

●  الشاهد اللي ما شافشي حاجة!
● كنت أتوقع حربا على املغرب

لقجع، رئيس جامعة كرة القدم
●  حرب تعرفنا من خاللها على أعداء املغرب الحقيقيني.

● أنا مثلكم ضحية مؤامرة
أحمد أحمد، رئيس »الكاف«

●  ومالك ساكت؟

● تعرضت للتهديدات من طرف رئيس الترجي أمام الشهود
رئيس االتحاد اإلفريقي

●  واش أنت فعال رئيس لـ»الكاف«؟

● أحمد أحمد يتوسل للناصري إلنقاذه
جرائد

●  اللي دارها بيديه...
● ما وقع في تونس فضيحة ولن نسكت عليها

الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة
●  أنت بعدا غير اسكت...

● رئيس الحكومة التونسية يلبس نهاية الترجي – الوداد 

ثوب السياسة
وكاالت

● ... لكن العالم كله »عراهم«.
● »ما عندي ما يدار« سوى متابعة هذا امللف لنستعيد حقنا
الناصري، رئيس الوداد 

●  ونعم املتابعة...

● سرقة القرن في ملعب رادس التونسي

صحف
●  سرقة مع سبق اإلصرار والترصد...

ومديرها  الــجــريء  مقررها  ملقاطعة  تــحــول  ــاف«  ــك »ال  ●

بوشماوي
المنتخب

●  »التوانسة« داروا ما بغاو، ولكن جاء وقت املحاسبة...
● املدافع الودادي يتهم التونسي شمام بالكذب

قصاصات
●  الكذب، والبهتان والتآمر من شيم شمام وإخوانه.

● بعد فضيحته، الترجي يهدد باللجوء إلى »الطاس«
جرائد تونسية
●  ويمشيوا حتى لـ»املاص«، هاذي هي »ضربو وبكى، سبقو وشكى«.

كأس  نهائيات  انطالق  قبيل   ...
ستحتضنها  التي  لألمم  إفريقيا 
الجاري  يونيو   21 بني  ما  مصر 
إعالن  وقبل  املقبل،  يوليوز  و19 
الناخب الوطني هيرفي رونار عن 
ستمثلنا  التي  النهائية  الالئحة 
ــال اإلفــريــقــي،  ــدي ــون ــذا امل ــي هـ ف
املغربي  الرياضي  الشارع  يطرح 
العديد من عالمات االستفهام، عن 
اللعب  بإمكانهم  الذين  الالعبني 
البطولة،  هذه  في  املنتخب  رفقة 
ويحذرون في نفس الوقت املدرب 
ــاء التي  لــتــفــادي األخــط ــار،  ــ رون
ارتكبها خالل نهائيات كأس العالم 
األخيرة بروسيا، بعد أن استدعى 
بعض الالعبني املصابني وأقصى 
ــم االســتــعــداد  مــن كــانــوا على أت

للمشاركة، وكان ما كان...
امللكية  الجامعة  كــانــت  ــإذا  فـ
وكعادتها،  القدم،  لكرة  املغربية 
تعمل بكل دقة واحترافية، لوضع 
كل إمكاناتها رهن إشارة الناخب 
على  كثب  عن  والوقوف  الوطني، 
التداريب،  ومالعب  اإلقــامــة  مقر 

لالعبني  تحفيزاتها  إلى  باإلضافة 
ــل مــضــاعــفــة  ــ ــن أج مـ

ــم  ــ ــه ــ ــودات ــ ــه ــجــ ــ م
كل  حلم  لتحقيق 
ــة، وهــو  ــاربـ ــغـ املـ
الـــفـــوز بــالــلــقــب 

ــي الـــذي  ــقـ ــريـ اإلفـ
ــدة 43  خــاصــمــنــا ملـ

الكرة  فــإن  سنة، 
حـــالـــيـــا فــي 
ــر  ــكـ ــسـ ــعـ مـ
الــفــرنــســي 
رونــار، من 
أجل إعداد 
ــخــب  ــت ــن م
قادر  قوي، 
تجاوز  على 
كل العقبات 
ــي  ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ
م  سيصطد
بها والشك 
ــي بـــالد  ــ ف

الكنانة.

في  يضم  املنتخب  أن  صحيح 
صفوفه العديد من الالعبني، الذين 
السنوات  خــالل  عليهم  تعودنا 
ــرة، كــالــحــارســني بــونــو،  ــيـ األخـ
بنعطية،  والعميد  واملــحــمــدي، 
أمرابط،  سايس،  غانم  داكوسطا، 
إال  النصيري،  والهداف  بلهندة، 
أن هناك بعض الالعبني الذين 
يعانون من اإلصابات، أو 
مع  التنافسية  انعدام 

أنديتهم.
ــؤالء  ــ ــني ه ــ ــن ب ــ م
الـــالعـــبـــني الــذيــن 
ــم اســتــدعــاؤهــم،  ت
بروج  كلوب  العب 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــي 
ســـــفـــــيـــــان 
ــط،  ــ ــرابـ ــ أمـ
لم  ــذي  ــ الـ

يقدم هذا املوسم أداء مقبوال يشفع 
له للمشاركة في هذه البطولة.

بعض  هناك  ذلــك،  نقيض  على 
علو  عن  أبــانــوا  الذين  الالعبني 
كعبهم، وبإمكانهم تقديم اإلضافة 
املنافسات  هذه  مثل  في  املطلوبة 
مجهودات  تتطلب  التي  القوية، 
ريمس،  كمدافع  وذهنية،  بدنية 
يونس عبد الحميد، الذي سيشكل 
قــوة ضــاربــة فــي الــدفــاع بجانب 
العائد  وطبعا  وبنعطية،  سايس 
ــق أشــرف  ــأل ــت ــة، امل ــابـ مــن اإلصـ

حكيمي.
سيتشكل  املــيــدان،  وســط  فــي 
الثالثي  من  وكالعادة،  املنتخب 
ــط،  املــنــســجــم: األحـــمـــدي، أمــراب
ــدام  ــع ــاب ان ــي ــدة، فـــي غ ــن ــه ــل وب
امــبــارك  للمخضرم  التنافسية 
مجاراة  يمكنه  ال  الذي  بوصوفة، 
هؤالء الالعبني، بسبب عامل السن 

)35 سنة(.
خط الهجوم هو املشكل الحقيقي 
بعد  الوطني،  للناخب  بالنسبة 
بوحدوز،  من  كل  مستوى  تدني 

وبوطيب، واملهاجم أيوب الكعبي، 
الذي كنا ننتظر منه الشيء الكثير 
الصينية،  بالبطولة  التحاقه  بعد 
الكبير  الهداف  في  أملنا  ويبقى 
عبد الرزاق حمد هلل، الذي يصول 
السعودي،  ــدوري  الـ فــي  ويــجــول 
ثنائيا  يكون  أن  بإمكانه  ــذي  وال

قويا ومرعبا مع النصيري.

أمــس  املــغــربــي  املنتخب  خـــاض 
مـــبـــاراة  يـــونـــيـــو،   12 ــاء  ــ ــع ــ األرب
منتخب  ضد  بمراكش  استعدادية 
املــبــاراة  يخوض  أن  على  غامبيا، 
الثانية يوم األحد 16 يونيو في نفس 
يوم  مصر  نحو  اإلقالع  قبل  امللعب، 

18 يونيو الجاري.
بقي أن نشير أن الناخب الوطني 
أقصى بعد املعسكر التدريبي األخير، 
باعدي،  الزنيتي،  الــحــارس  من  كل 

حاريث، والكعبي. 
حظ سعيد لألسود.

مالحظة:

رئيس  لقجع،  فــوزي  نجح 
املغربية  امللكية  الــجــامــعــة 
جماح  كبح  في  الــقــدم،  لكرة 
ــب  ــيـ ــحــكــمــني فـــي دوالـ ــت امل
والذين  اإلفريقي«  »االتــحــاد 
وذلــك  باألخطبوط،  سماهم 
أمــام  قــويــة  صفعة  بتلقيهم 
لعلها  بأسره،  العالم  أنظار 
تكون  أو  لصوابهم،  تعيدهم 
فرصة إلبعادهم بشكل نهائي 
عاتوا  الذين  الجهاز  هذا  عن 
فيه فسادا، بعد أن أصبح كل 
بتصرفاتهم  ينددون  املهتمني 
التي  وبفضائحهم  الدنيئة، 

أزكمت األنوف.
ــوزي لــقــجــع، حــمــل على  فـ
عاتقه ملف الدفاع عن حقوق 
وأقسم  املهضومة،  ــوداد  ــ ال
الذي  الفريق،  لهذا  يــرد  بــأن 

حيث  اعتباره،  املغرب،  يمثل 
وتجربته  بحنكته  استطاع 
ودبــلــومــاســيــتــه الــريــاضــيــة 

»دولــة«  يسقط  أن  املعهودة، 
الترجي املزعومة، وأن يكشف 
هذا  لرئيس  الحقيقي  الوجه 

ــذي يظن  ــدب، الـ ــ الــفــريــق امل
كل  يشتري  أن  بإمكانه  بــأن 
املشبوهة،  بــأمــوالــه  الــذمــم 
التي اكتسبها من عرق جبني 
املغبون،  التونسي  الشعب 
الذي يعاني في صمت، بسبب 
الذين  األشخاص  هؤالء  مثل 
الخضراء  تونس  في  يعيتون 
من  أفلتوا  أن  بعد  فــســادا، 

تبعات ثورة الياسمني.
يكتف  لم  الجامعة  رئيس 
بل  الشخص   هذا  بـ»بهدلة« 
الجامعة  رئيس  إليه  أضــاف 
الــجــريء،  املــدعــو  التونسية 
الذي أفقده فوزي لقجع جرأته، 
وأصبح بني عشية وضحاها، 
واجهه  حينما  وديعا،  حمال 
بالحجج والدالئل، التي كانت 

كلها لفائدة وداد األمة.

»العساكري« مدججة برشاشاتها تقتحم أرضية امللعب، 
عن أي أمن يتحدث »التوانسة«؟

رئيس الجامعة يف حوار ودي مع رئيس الجمهورية الفرنسية 
إيمانويل ماكرون، خالل االستقبال يف اإلليزيه الذي خصصه 

بمناسبة انعقاد مؤتمر الفيفا بباريس.

الهداف حمد اهلل العائد بقوة 
إىل املنتخب الوطني



 ..1972 .. نحن اآلن في سنة 
ويحكي  أوفقير،  الجنرال  مات 
أوفقير:  رؤوف  أبنائه،  أكبر 
))لم يهدئ موت أوفقير الغضب 
جام  وانصب  شيء،  في  امللكي 
علينا.  الثاني  الحسن  غضب 
لم يكف موت األب، فانتقم امللك 
أصبح  األبــنــاء،  بصلب  لنفسه 
أن  أراد  ملعونا..  أوفقير  اسم 
أو  فــيــروس  يجتث  كما  يزيله 
يمكن  ال  جــرثــومــة..  أو  مــرض 
كهذا، ويحتاج هذا  إثم  ارتجال 
العار إلى مؤامرة صمت إلنجاز 
يجعل  أن  امللك  أراد  املــهــمــة.. 
أوفقير(  عائلة  )املقصود  منا 
نفسه  له  تسول  من  لكل  عبرة 
الرغبة في اإلطاحة به.. الرسالة 
ــاء،  ــ ــوت اآلب واضـــحـــة، بــعــد مـ

سيدفع األوالد الثمن((.
أيام  امللكي«  »التنكيل  قصة 
أوفقير،  بعائلة  الثاني  الحسن 
انـــقـــاب)..(،  بتنظيم  املــتــهــم 
فيلم،  إلى  تتحول  أن  تستحق 
طائرة  على  الهجوم  ))فــغــداة 

 ،1972 غشت   17 في  البوينغ، 
أعلنت الوكالة الرسمية لألنباء، 
في  أوفقير  الــجــنــرال  انتحار 
مقر هيئة األركان برصاصة في 
الرأس، وقد كان الغرض من ذلك 
بأن  اإليهام  املقتضب،  البيان 
وفاءا..  باالنتحار  يتعلق  األمر 
سيكون أوفقير قد شعر باإلهانة 
ــن جـــراء مــحــاولــة االنــقــاب  م
الذي  الجيش  قبل  من  الثانية 
يــرأســه، قــد غسل الــعــار الــذي 
على  إقدامه  خال  من  به  لحق 
لقد تردد  الواقع،  االنتحار.. في 
النظام في االعتراف بتمرد ثان 
واحد،  عام  غضون  في  للجيش 
فكيف يمكنه تفسير أن أوفقير، 
ــدوره  أوفـــى األوفــيــاء، تــمــرد ب
كتاب  )املــصــدر:  ملكه؟((  على 
»الضيوف.. 20 عاما في سجون 

الحسن الثاني«(.
مدخا  أوفقير  مــوت  يكن  لم 
قاسية  بسنوات  العائلة  لعقاب 
مــن الــســجــن وصــلــت إلـــى 20 
عاما، سجن فيها الحسن الثاني 

حتى األطــفــال)..(، بل إن موت 
ــك عبرة ملن  ذل الــجــنــرال، وفــي 
لبداية  مــدخــا  شــكــل  يعتبر، 
اليوم  مــن  انطاقا  »الــنــهــب«، 
الذي حضر فيه أصدقاء العائلة 

للتعزية في وفاة الجنرال.
يحكي رؤوف عن تلك األجواء 
قائا: ))من بني أوائل القادمني، 
كان عبد السام جسوس، رجل 
األعمال والناشر وأحد املقربني 
صديقا  كان  الفاسي،  عال  من 
زوجته  وكانت  ألوفقير،  حميما 
ألمــي،  الوفية  الصديقة  ماما 
صديقني  والدي  اعتبرهما  وقد 
خلت،  سنوات  ومنذ  مخلصني، 
السرية  الصلة  جــســوس  ــان  ك
وعال  الجنرال  بني  املنتظمة 
صديقه  جثة  شاهد  الــفــاســي، 
املخترقة بخمس طلقات، واحدة 
في الظهر وواحدة على مستوى 
الكبد،  في  والثانية  الترقوة، 
والرابعة  الساعد،  في  والثالثة 
في القلب، واألخيرة أطلقت على 
مؤخرة الرأس ونفذت من العني 

غير  األثار،  تلك  كانت  اليسرى، 
واضحة  دقتها،  فــي  املنتظمة 
خبير  شخص  على  تنطلي  ال 
بالساح الناري، لقد قتل أوفقير 
عليه  أطلقا  شخصني  قبل  من 
متمرس  أحــدهــمــا  ــاص،  ــرص ال
أصاب  املسدس،  استعمال  في 
أقل  وآخــر  الحيوية،  األعضاء 
وبا  بحنق  النار  أطلق  خبرة 
والدتي  جسوس  أقنع  فاعلية.. 
بأن تودع لديه البزة العسكرية 
التي قتل فيها زوجها، وقال لها: 
اغتيال  بدليل  االحتفاظ  يجب 
البزة،  هــذه  أعطني  الجنرال، 
صندوق  فــي  بــأمــان  سأودعها 
ولكن  طــارق،  جبل  في  مصرفي 
قــبــل ذلــــك، ســأعــرضــهــا على 
حينما  وآخرين..  الفاسي  عال 
تحت  جسوس  سلم  اختفينا، 
لرجال  الــبــزة  ــه،  زوجــت ضغط 
واختلست  ــانــي  ــث ال الــحــســن 
السلطات،  بمساعدة  زوجــتــه 
املال الذي كانت قد أودعته لديها 
الذين  الناس  الستثماره، هؤالء 

باعونا  لنا،  أصدقاء  اعتقدناهم 
ولحبهم  النظام  مــن  لخوفهم 

للذهب(( )نفس املصدر(.
نهب  مسلسل  بدأ  إذن،  هكذا 
ثروة عائلة أوفقير، بالكذب على 
األخيرة  هــذه  فاطمة،  زوجــتــه 
في  عاما،   78 سن  عن  توفيت 
إحدى مصحات الدار البيضاء، 
داخل  النفوذ  من  لها  كان  وقد 
ــم يكن  ــا ل ــه م ــارج الــقــصــر وخ
المرأة غيرها)..(، ولكن النهاية 
كئيبة،  جد  كانت   ،2013 سنة 
في  الصحافة،  وصفتها  كما 
البيضاء  الدار  مصحات  إحدى 
بعد أن شل نصفها عن الحركة، 
بعد إصابتها بنزيف في الدماغ، 
منها،  املقربات  إحــدى  لتقول 
وكانت  مبتسمة،  مــاتــت  أنــهــا 
تسقط،  أن  قبل  جيدة  بصحة 
))عييت  البنتها:  تقول  وهــي 
وكــان  عليا((،  بــاراكــا  بنتي  أ 
اإلعياء واإلجهاد نتيجة حتمية 
استرجاع  في  فاطمة  ملحاوالت 
املهضومة  وحقوقها  ممتلكاتها 

إعداد
سعيد الريحاني

إخبــاري
تحليل

احل�سن الثاين يعاقب 
الأبناء على جرمية الآباء

�سرقة جموهرات �ساه اإيران وامللك احل�سني 
املهداة لزوجة اجلرنال اأوفقري
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الحلقة الثانية

الراحلة فاطمة أوفقري



الذين  أبنائها،  رفــقــة 
تــهــتــم  أن  يـــفـــتـــرض 
في  بحالتهم  ــة  الــدول
عالم اليوم، الذي تكثر فيه 
اإلغراءات، بدل أن تتركهم لقمة 
يستغلهم  أن  يمكن  ملن  سائغة 

ضد البالد)..(.
هكذا إذن ماتت فاطمة الشنا، 
ــوى امــرأة في املــغــرب، أيام  أق
أقوى  وزوجــة  الثاني،  الحسن 
محمد  امللكني  عهد  في  جنرال 
الخامس وابنه الحسن الثاني، 
ولم تتمكن إلى حدود وفاتها من 
اليوم  استرجاع ممتلكاتها منذ 
الذي فرت فيه رفقة خادمتها من 
الجديد،  بالبئر  السري  السجن 
وطاملا كتبت الصحافة عن مدبر 
ثــروة  على  االســتــيــالء  عملية 
ليس  وهــو  وزوجــتــه،  الجنرال 
الجنرال  أخ  ابنة  زوج  ســوى 
عكوري،  عمر  واسمه  أوفقير، 
وقد كان أحد رجال ثقة أوفقير.

الصحافة  كتبت  أن  وسبق 
عن هذا »املتهم«، ما يلي: ))كان 
زوج ابنة أخ الجنرال، واحدا من 
أفراد العائلة، إلى درجة أنه كان 
ألوفقير  الفسيحة  الفيال  يدخل 
ويلتقي  يشاء،  متى  وزوجــتــه 
موعد  دون  الــعــائــلــة  بـــأفـــراد 
مسبق، ويجالس كبار مسؤولي 
وســاطــة،  دون  آنـــذاك  ــة  ــدول ال
الجنرال  عائلة  من  أنه  ويكفي 
أوفقير وأحد املقربني من فاطمة 
لتفتح  الشنا،  الكولونيل  ابنة 
له كل األبواب املوصدة، قبل أن 
عقب  على  رأســا  األمــور  تنقلب 
مع بداية السبعينات من القرن 
الود  سنوات  وتتحول  املاضي، 
إلى حرب اتهامات علنية.. وقد 
ورفيقه  البصري  إدريــس  وقف 
واالستخبارات  األمن  عالم  في 
عالبوش،  العزيز  عبد  املدنية، 
على وجه الخصوص، عند عدد 
كانت  التي  الشاهقة  العمارات 
وسط  في  الشنا  فاطمة  تملكها 
العاصمة الرباط الفارهة، وعند 
تفاصيل التدبير املالي الذي كان 
صديق  عكوري،  عمر  به  يقوم 
العمارات  لهذه  سابقا،  العائلة 
شركات  عن  عبارة  كانت  التي 
)املــصــدر:  االســــم((  مجهولة 
األيام. عدد 18 يوليوز 2008(.

ــى  ــن املـــجـــوهـــرات، إل ــ ))مـ
البصري  فريق  العقارات، تمكن 
تفاصيل  معرفة  من  وعالبوش 
التي  الثالث  العمارات  تدبير 
بوسط  أوفقير  فاطمة  تمتلكها 
العاصمة اإلدارية الرباط، وكيف 
تدبير  يتم  الــعــمــارات  هــذه  أن 
مواردها من طرف عمر العكوري 
أن  وكيف   ،1974 يوليوز  منذ 
عمارتني  ببيع  قام  األخير  هذا 
من أصل ثالثة، العمارة األولى 
الخامس  محمد  بشارع  توجد 
الثانية  ــعــمــارة  وال ــربــاط،  بــال
في  املــديــنــة  بنفس  مــوجــودة 

شارع الينبوع، والعمارة الثالثة 
محمد  شارع  تقاطع  عند  توجد 
اإلسكندرية..((  وزنقة  الخامس 

)عن نفس املصدر(.
طبعا والحالة هاته، اضطرت 
ــى  ــر إل ــي ــق فــاطــمــة زوجــــة أوف
قضائية  متاهات  في  الــدخــول 
)نقدمها في  وتلك حكاية أخرى 
الحلقة املقبلة(، وسبق أن قدمت 
كشفا  للصحافة  أوفقير  فاطمة 
بمجوهراتها املسروقة منذ سنة 
فشل  التي  السنة  أي   ،1972
اثنني  ومنها  ــالب،  ــق االن فيها 
الخالص،  الذهب  من  »بــروش« 
الكريمة،  بــاألحــجــار  مــزيــنــني 
أخــرى)..(،  أنــواع  من  وأمثالها 
وســالســل وعــشــرات األحــجــار 
ذهب  وحــزام  واللؤلؤ،  الكريمة 

نسائي، وعدة أساور ذهبية. 
تمتلك زوجة  أن  وليس غريبا 
ــغــرب، هذه  ــل فــي امل أقـــوى رج
تحصل  كانت  التي  املمتلكات 
حيث  كهدايا،  منها  جــزء  على 
نقلت الصحف على لسان فاطمة 
ــهــا، قصة  ــات ــر، قــبــل وف ــي ــق أوف
))بالنسبة  املــجــوهــرات:  هــذه 
الزمرد  من  املكونة  للمجوهرات 
إياها  أهــدانــي  فقد  والــلــؤلــؤ، 
األردنــي،  والعاهل  إيــران،  شاه 
باإلضافة  هلل،  رحمه  الحسني 
له  املغفور  إياه  منحني  ما  إلى 
وامللك  الــخــامــس  محمد  املــلــك 
ــيــس  ــرئ ــي وال ــان ــث ــحــســن ال ال
ــو، بل  ــارن األنــدونــيــســي ســوك
محصلة  يعتبر  الذي  كنزي  إنه 
أغدقها  التي  الهدايا  عشرات 

دول  رؤســـاء  مــن  العديد  علي 
يحلون  مناسبة  كل  في  العالم 
أو  املغرب،  على  ضيوفا  فيها 
أثناء تنقالتي إلى جانب زوجي 

أو العاهل املغربي(()..(.
ــرات زوجـــة  ــوه ــج ــت م ســرق
السرقة  كــانــت  وقـــد  أوفــقــيــر، 
هواجس  من  هاجسا  والنهب 
الــجــنــرال أوفــقــيــر، قــبــل أن 
الطاعون،  لهذا  تتعرض عائلته 
الــــــذي يــســتــفــحــل عـــنـــد كــل 
))ففي  ســيــاســي)..(،  ــراع  صـ
أوفقير  وبفضل   ،1971 سنة 
الثاني  الحسن  قمع  والعسكر، 
امللكية  وأخــضــع  مــعــارضــتــه 
اليسار  سحق  حيث  لسلطته، 
املــغــربــي، وحـــيـــنـــذاك، وجــد 
في  نفسيهما  والعرش  الجيش 
امللك  أراد  مباشرة..  مواجهة 
أما  هــواه،  حسب  يتصرف  أن 
أرادوا دولة قوية  فقد  العسكر، 
في مجتمع متوازن، مستند إلى 
كانوا  وإذا  املتوسطة،  الطبقة 
قد عرضوا حياتهم للخطر لكي 
يدافعوا عن امللكية ويفرضوها، 
يرشدوا  أن  أيضا  أرادوا  فقد 
اســتــخــدام الـــقـــوة.. وقـــد كــان 
الوحيد  الــرجــل  ربما  أوفقير 
إلى  الثاني  الحسن  نبه  الذين 
قال:  حيث  الناهبني،  خطورة 
سيدي، إذا لم تصمموا جاللتكم 
على وضع حد لشهوات هؤالء 
فال  الـــدولـــة،  ينهبون  ــن  ــذي ال
ما  إذا  اآلن،  بــعــد  تــعــتــمــدوا 
الجيش  على  الشعب،  انتفض 
إلخماد هبته.. اطرد كل سارقي 
سيصبحون  إنهم  البلد،  هــذا 
قريبا أكثر عددا من الشرفاء((.
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كيف حتول �سهر �جلرن�ل من �لوفاء �إىل متهم ب�سرقة 
�لعمار�ت وممتلكات فاطمة �أوفقري؟

من اليمني: رؤوف أوفقري 
ووالدته فاطمة واألخ 
األصغر عبد اللطيف 
يضحكون رغم الجراح

يكفي التأمل يف الصورة ملعرفة مدى نفوذ 
وقوة الجنرال أوفقري يف عهد الحسن الثاني

عندما قال أوفقير
 للحسن الثاني: 

سيدي، إذا لم تصمموا 
جاللتكم على وضع حد 
لشهوات هؤالء الذين 

ينهبون الدولة، فال 
تعتمدوا بعد اآلن، إذا 

ما انتفض الشعب، على 
الجيش إلخماد هبته.. 
اطرد كل سارقي هذا 
البلد، إنهم سيصبحون 

قريبا أكثر عددا من 
الشرفاء

يتبع



 الرباط. األسبوع 
جل وسائل اإلعالم العاملية، تتحدث 
تروجها  للقرن«  »صفقة  وجــود  عن 
خطة  باعتبارها  األمريكية،  اإلدارة 
الفلسطينيني  بــني  للسالم  جــديــدة 
الدبلوماسية  أن  غير  واإلسرائيليني، 
الوزير  لسان  على  ترفض  املغربية 
ناصر بوريطة، الخوض في موضوع 
»ال علم لها به«، ))فاملغرب ليس على 
للسالم،  خطة  بــأي  اآلن  لحد  علم 
الفلسطينيني  بني  الصراع  لتسوية 
واإلسرائيليني، وسيعلن موقفه عندما 
ومضمون  العريضة  الخطوط  يعرف 
هكذا  الخطة((..  هـــذه  وتــفــاصــيــل 
الخارجية،  الــشــؤون  ــر  وزي يتحدث 
وهو موقف مطابق ملا تم إعالنه على 
جان  الفرنسي  الخارجية  وزير  لسان 
األخير  هذا  كان  حيث  لودريان،  إيف 
قد صرح بأنه ليس على علم بأي خطة 
خصوصا  الشأن،  هــذا  في  أمريكية 
عقده  ــذي  ال اللقاء  فــي  ــارك  ش ــه  وأن
ترامب  الرئيس  مع  ماكرون  الرئيس 
بمناسبة  ــاضــي،  امل الخميس  ــوم  ي
الحلفاء  ــزال  إلن  75 الــذكــرى  تخليد 

بالنورماندي )فرنسا(.
قد  الصحفية،  املواقع  جل  وكانت 
للمستشار  األخيرة  الــزيــارة  فسرت 
املتحدة  الواليات  لرئيس  الرئيسي 
كوشنير،  جاريد  وصهره،  األمريكية، 
سياق  فــي  تــدخــل  بأنها  للمملكة، 
بـ»صفقة  للقبول  املــغــرب  تحضير 
األبيض  البيت  وأن  السيما  القرن«، 
كان قد أعلن من جهته، أن مسؤولني 
جاريد  هــم  األمــريــكــيــة،  اإلدارة  فــي 
ــســون جــريــنــبــالت  ــي كــوشــنــيــر وج
املغرب،  ســيــزورون  ــوك،  ه وبــرايــان 
الشق  لبحث  وإســرائــيــل،  واألردن، 
في  الــســالم  خطة  مــن  االقــتــصــادي 
الصحف  وكتبت  ــط،  األوسـ الــشــرق 
ترامب،  دونالد  األمريكي  الرئيس  أن 
مستشاره  سنتني  منذ  كلف  قد  ))كان 
نهائي  اتفاق  إلى  للتوصل  كوشنير 
والفلسطينيني،  اإلسرائيليني  بــني 
الــواليــات  تكشف  أن  يرتقب  فيما 
املتحدة في 25 و26 من شهر يونيو 
عن  املنامة،  مؤتمر  خــالل  الــجــاري، 
الشق االقتصادي من خطتها للسالم 
بني اإلسرائيليني والفلسطينيني، في 
يكشف  لم  التي  القرن،  صفقة  إطــار 

شقها السياسي بعد((.
يعلن  لم  املغربي،  الرسمي  املوقف 
ملك  أن  غير  املغربي،  الجانب  عنه 
األردن عبد هلل الثاني، هو من تكلف 
بإعالن املوقف الرسمي املغربي، بدال 
العاهل  كشف  حيث  املغرب)..(،  عن 
األردني أن موقف بالده مطابق ملوقف 
السالم  بخطة  يتعلق  فيما  املغرب 
التي  األوســط،  الشرق  في  األمريكية 
دونالد  الرئيس  مستشار  يسوقها 
وأن  كوشنير،  جاريد  وصهره  ترامب 
بالده اعترضت على الخطة األمريكية، 
وقال:  املغرب،  مللك  ذاته  املوقف  وهو 
عمي  وابـــن  أخــي  أشــكــر  أن  ))أريد 
ما  ألنه  السادس،  محمد  امللك  جاللة 
في أحسن من موقف بالنسبة لألردن 

وبالنسبة للقدس((.
على  حــرص  قد  األردن  ملك  وكــان 
املغربي  بــاملــوقــف  ــه  ــادت إش تــمــريــر 
مؤخرا  ألقاها  كلمة  خــالل   مؤخرا، 
وكنائس  أوقـــاف  مجلسي  لقاء  فــي 
القدس الشريف، بحضور شخصيات 
الداخل  عرب  عن  وممثلني  مقدسية 
هذا  ويــأتــي  املحتلة،  فلسطني  فــي 
موقف  بني  التباعد  ليكرس  املوقف 
إزاء  الخليج  دول  وبعض  اململكتني، 

هذه الصفقة.
عزت  قد  الدولية  الصحف  وكانت 

الــرافــض  األردنــيــة،  اململكة  مــوقــف 
أسباب،  عــدة  إلــى  الــقــرن«  لـ»صفقة 
أهمها اإلحصائيات الصادرة عن مركز 
)الحكومي(،  الفلسطيني  اإلحصاء 
في  الفلسطينيني  ــداد  أعـ أن  حيث 
نسمة،  مــاليــني   4.4 تبلغ  األردن 
األردنية  بالجنسية  تحظى  غالبيتهم 
)حوالي الثلثني(، والباقي يحتفظون 
املدنية  الحقوق  وبعض  اإلقامة  بحق 
ووثائق سفر ال تثبت جنسية حاملها، 
عدد  أن  االعتبار  بنظر  أخذنا  وإذا 
يبلغ 7.5  األردنيني  من  األردن  سكان 
ماليني نسمة، فإن نسبة الفلسطينيني 
مــن إجــمــالــي عـــدد الــســكــان، تكون 
حوالي 60 باملائة، وهي نسبة عالية، 
سيزيدها تعقيدا، دخول ثالثة ماليني 
الغربية  الضفة  سكان  من  فلسطيني 

ربما  أو  للسكان،  العام  التعداد  في 
قطاع  من  فلسطيني  مليوني  إضافة 
فإن  تم  من  التعداد..  هــذا  إلــى  غــزة 
يبدو  اليوم  الداخلي  األردني  املشهد 
األردن  هو  األردن  و»معادلة  مختلفا، 
وفلسطني هي فلسطني«، هي املعادلة 
واستقراره  األردن  ألمــن  الضامنة 
عبد  امللك  بمقدور  وليس  وهويته، 
هلل الثاني، أن يتجاهل هذه الحقيقة، 
وربما هذا هو املصدر الرئيسي لقلقه 
من »صفقة« تستبدل الحل السياسي 
)تقرير املصير( باالزدهار االقتصادي، 
أقل  الفلسطينيني  على  كيانا  وتقترح 
من دولة وأكثر من حكم ذاتي، يرفضه 
نادر،  وطني  بإجماع  الفلسطينيون 
اإلعــالم  وســائــل  تداولته  مــا  حسب 

الدولية.
محمد  فامللك  للمغرب،  بالنسبة  أما 

»لجنة  رئــيــس  بــوصــفــه  الـــســـادس 
عن  مباشر  غير  بشكل  عبر  القدس«، 
ترامب،  تيار  مسايرة  في  رغبته  عدم 
فرانسيس،  البابا  استقبال  خالل  من 
بابا الكنيسة الكاثوليكية، حيث وقعا 
يهدف  الذي  القدس«،  »نداء  على  معا 
بالطابع  والنهوض  املحافظة  إلــى 
متعددة  كمدينة  للقدس  الــخــاص 
والهوية  الــروحــي  والبعد  ــان،  األديـ
من  وأعرب  املقدسة،  للمدينة  الفريدة 
في  أملهما  عن  والبابا  امللك  خالله 
))أن تكفل داخل املدينة املقدسة حرية 
لفائدة  املقدسة،  األماكن  إلى  الولوج 
الثالثة،  التوحيدية  الديانات  أتباع 
شعائرهم  أداء  في  حقهم  ضمان  مع 
القدس  يجعل  بما  فيها،  الخاصة 
الشريف تصدح بدعاء جميع املؤمنني 

من  شيء،  كل  خالق  تعالى،  هلل  إلى 
أجل مستقبل يعم فيه السالم واألخوة 

كل أرجاء املعمور((. 
شعب بال دولة، ودولة بدون سيادة، 
القرن«  لـ»صفقة  السائد  العنوان  هو 
وتقوم  الدولية،  اإلعــالم  وسائل  في 
نشرها  ركائز  عدة  على  الصفقة  هذه 
ــالم اإلســرائــيــلــي، وعــلــى رأســه  اإلعـ
التي  ــوم«،  ــي ال »إســرائــيــل  صحيفة 
صادمة  نقط   10 في  االتفاق  لخصت 

كما يلي: 
اتفاقية  توقيع  سيتم  االتفاق:   )1
ومنظمة  إســـرائـــيـــل،  بـــني  ثــالثــيــة 
التحرير الفلسطينية، وحركة حماس، 
وسيتم إنشاء دولة فلسطينية تسمى 
ــي يــهــودا  »فــلــســطــني الــجــديــدة«، ف
وغزة،  الغربية(  )الضفة  والسامرة 
اإلسرائيلية  املستوطنات  باستثناء 

املقامة بالضفة.
الكتل  ستبقى  األرض:  إخــالء   )2
الغربية(  )بالضفة  االستيطانية 
إسرائيل،  أيــدي  في  اليوم  هي  كما 
وستنضم إليها مستوطنات معزولة، 
لتصل  الكتل  مناطق  تتوسع  وسوف 
التي  املــعــزولــة  املــســتــوطــنــات  إلـــى 

ستضاف إليها.
تقسيمها  يــتــم  ــن  ل القدس:   )3
وفلسطني  إسرائيل  بني  وتقاسمها 
إسرائيل  عاصمة  وستكون  الجديدة، 

ــســطــني الـــجـــديـــدة،  ــل وف
ــان  ــســك ــون ال ــكـ ــيـ وسـ
الــعــرب هــم مــواطــنــو 

فلسطني الجديدة.
وســـتـــكـــون بــلــديــة 

الـــــــــــقـــــــــــدس 

جميع  عن  مسؤولة  »اإلسرائيلية« 
التعليم،  باستثناء  القدس  مناطق 
ــذي ســتــتــعــامــل مــعــه الــحــكــومــة  ــ ال
وستدفع  ــجــديــدة،  ال الفلسطينية 
لبلدية  الجديدة  الفلسطينية  السلطة 

القدس الضرائب واملياه.
املنازل  بشراء  لليهود  ُيسمح  لن 
بشراء  للعرب  ُيسمح  ولن  العربية، 
املنازل اليهودية، ولن يتم ضم مناطق 
إضافية إلى القدس، وستبقى األماكن 

املقدسة كما هي اليوم.
بتأجير  مصر  ستقوم  غزة:   )4
أراض جديدة لفلسطني لغرض إنشاء 
والتجارة  املصانع  وإلنــشــاء  مطار 
والزراعة، دون السماح بالسكن فيها، 
وسيتم تحديد حجم املناطق والسعر 
بني الطرفني من خالل وساطة الدول 

الداعمة.

التي  ــدول  ال الداعمة:  ــدول  ال  )5
ستدعم ماليا تنفيذ هذا االتفاق، هي 
الواليات املتحدة واالتحاد األوروبي 

ودول الخليج املنتجة للنفط .
لفلسطني  يكون  لن  الجيش:   )6
الجديدة جيش، السالح الوحيد هو 
بها  تحتفظ  التي  الخفيفة  األسلحة 

الشرطة.
بني  دفــاع  اتفاقية  توقيع  سيتم 
إسرائيل وفلسطني الجديدة تضمن 
الجديدة  لفلسطني  إسرائيل  فيها 
خارجي،  عـــدوان  كــل  مــن  الحماية 
وستدفع فلسطني الجديدة إلسرائيل 

مقابل هذه الحماية.
ومراحل  الزمنية  ــجــداول  ال  )7

التنفيذ: عند توقيع االتفاقية:
أ  ستودع حماس جميع أسلحتها، 
الشخصية،  األسلحة  ذلــك  في  بما 

لدى املصريني.
أعـــضـــاء  ــمــر  ســيــســت ب  
حماس، بمن فيهم القادة، في 
تلقي رواتب من الدول الداعمة 

حتى قيام الحكومة.
8( املسؤولية: 

حــمــاس  ــرضــت  ــت اع إذا  أ 
الفلسطينية  التحرير  ومنظمة 
على هذه االتفاقية، فإن الواليات 
دعمها  كل  تلغي  ســوف  املتحدة 
عدم  وتضمن  للفلسطينيني  املالي 
بتحويل  العالم  في  دولــة  أي  قيام 

األموال إليهم.
التحرير  منظمة  وافقت  إذا  ب  
هــذا  ــروط  شــ عــلــى  الفلسطينية 
ــق حــمــاس أو  ــواف االتـــفـــاق ولـــم ت
اعتبار  فسيتم  اإلسالمي،  الجهاد 
اإلسالمي  والــجــهــاد  حماس  قــادة 
من  أخــرى  جولة  وفــي  مسؤولني، 
الــعــنــف بــني إســرائــيــل وحــمــاس، 
إسرائيل  املتحدة  الواليات  ستدعم 
بــقــادة  شخصيا  األذى  إللــحــاق 
فمن  اإلســالمــي،  والجهاد  حماس 
من  مجموعة  تحدد  أن  املعقول  غير 
ماليني  حياة  األشــخــاص  عــشــرات 

األشخاص.
على  إسرائيل  اعترضت  إذا  ج 
االقتصادي  الدعم  فإن  االتفاق،  هذا 

إلسرائيل سوف يتوقف.
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ملاذا يرف�س امللك حممد ال�صاد�س وامللك عبد اهلل الثاين »�صفقة القرن«؟

مثير للجدل

«»

المغرب يتجنب االصطدام مع ترامب وملك األردن يتولى شرح الموقف الرسمي المغربي

»«

»«

الملك عبد اهلل الثاني: ))أريد أن أشكر
 أخي وابن عمي جاللة الملك محمد 

السادس، ألنه ما في أحسن من موقف 
امللك عبد اهلل الثانيبالنسبة لألردن وبالنسبة للقدس((

كوشنري صهر ترامب ومستشاره الخاص خالل لقائه مع امللك محمد السادس



بــرزت  املاضية،  »الــعــواشــر«  خــال    ❐
هادفة  وبــرامــج  بأنشطة  حسان  مقاطعة 
قربتها من الساكنة، وذلك بإشراك أطفالها 
في هذه األنشطة والبرامج بجوائز تحفيزية 
املكان  حول  ماحظة  فقط  لنا  وتشجيعية. 
الذي احتضن تلك املبادرات، وكان في »دار 
واعتبارا  العتيقة،  املدينة  داخل  املريني« 
لركن  مــوقــف  إيــجــاد  واستحالة  لضيقه 
مثل  برمجة  في  التفكير  ينبغي  السيارات، 
الضريح  رحــاب  فضاء  في  األنشطة  هــذه 

الشريف. 

موالي  املرحوم  »ذكريات«  من  وثيقة   ❐
سنة  ــربــاط  ال فــي  ــزداد  ــ امل الجبلي  أحــمــد 
1866، نقتطف منها فقرة مهمة للمؤرخني 
الذي جاء  لاهتمام بمضمونها  والباحثني 
الجيش  في  ضابطا  وكــان  املــرحــوم،  بقلم 
ــددت  أع  ،1901 سنة  »وفـــي  كــتــب:  حيث 
للمغرب  خريطة  أول  للمخزن  ورســمــت 
الحربية  بأمر معالي وزير  وضعها مغربي 
عن  للباحثني  معلومة  السلطان«.  لجالة 
ذلك  في  اململكة  لحدود  التاريخية  الحقيقة 

الوقت. 

عثرنا  ــاه،  ــ أع بــاملــوضــوع  ــة  وعــاق  ❐
أنساب  في  تبحث  التي  الكتب  بعض  في 
العائات املغربية، عن جذور عائلة الجبلي 
الــربــاطــيــة، الــتــي أصــولــهــا مــن األشـــراف 
علي  بن  مزوار  األمير محمد  فرع  األدارسة 
بن إدريس الذي هاجر رحمه هلل من فاس 
إلى جبل بني عروس )جبالة(، ومن صلبه 

العائلة الرباطية »الجبلي العيدوني«.

❐ مجموعة اشتد عليها الخناق وسيشتد 
أكثر في األيام املقبلة، إلرغامها على الخروج 
لـ»دبابير  املوقرين  لـ»فضح«  جحورها،  من 
الرباطيني،  دماء  امتصوا  الذين  الفساد«، 
ونهبوا  مدينتهم،  تنمية  مشاريع  وعرقلوا 
مستعدون  الرباطيون  ثرواتهم.  وأتلفوا 

لخوض املعركة ضد الفساد.

العالم األستاذ املرحوم املهدي املنجرة، 
ازداد في الرباط سنة 1933، ولم يفارقها 
إال بعد أن وافاه األجل فيها، وهو شريف 
سليمان  من سالة  األدارسة  إلى  ينتمي 

أخ موالي إدريس األكبر.
هاجرت عائلته من الشرق العربي إلى 
ميادي   15 القرن  في  تلمسان  مدينة 
لكنها  »املنجرة«،  باسم  سميت  وفيها 
ونفيس  زناتة،  إلى  انتقلت  ما  سرعان 

في  لتستقر  ــوس،  سـ ــم  ث ومــصــمــودة، 
مدينتي فاس والرباط.

عندما  سنة   26 سن  في  املرحوم  كان 
ــإذاعــة  ــام ل ــر عـ ــي مــنــصــب مــدي ــني ف ع
دولية  مهام  عــدة  تقلد  كما  والتلفزة، 
الثقافية  الساحة  وأغــنــى  وأكاديمية، 
الدولية والوطنية بمؤلفات علمية ثمينة.
وأسكنه  رحمته  بــواســع  هلل  تغمده 

فسيح جناته.

ــال الــشــهــر  ــ ــا خ ــن ــزم ــت ال
الفضيل بالتسامح والتمسناه 
ــاء الــســيــاســيــني،  ــرق ــف مـــن ال
األواخر  العشر  في  أننا  غير 
الــتــي تــصــادف »الــعــواشــر«، 
بحرب  الرباط  بزلزلة  فوجئنا 
تقنية  عبر  مسجلة  كامية 
على  ومفتوحة  »الواتساب« 
واتهام،  كام  املشتركني..  كل 
وأرقام ومصدر ثروات لبعض 
ــي  ــزب وف ــ ــي ح األعـــضـــاء فـ
هنا  مــن  منتخبة،  مــجــالــس 
اكتشفنا وعثرنا على »معدن« 
ظل مجهوال في مدينة األنوار 
الثقافية  العاصمة  والتنوير، 
والدبلوماسية  والسياسية 
»دوخــة«  من  استيقظت  التي 
غارقة  نفسها  لتجد  ألقابها، 
تماما  تخالف  ممارسات  في 

هذه األلقاب. 
معزولة  حالة  تكون  ربما 
من أعضاء حزب واحد، لكنها 
في  بأخرى  أو  بطريقة  تتكرر 

السياسية،  التنظيمات  باقي 
منخرطني  بني  األمر  كان  فلو 
في حزب، فذلك شأنهم، ولكن 
منتخبني  إلى  األمر  يصل  أن 
االنتخابات،  غسيل  ينشرون 
وأســرار  الــثــروات،  وفضائح 
فهذا  الــحــزبــيــة،  االنــقــابــات 
ذلك  يفعلون  ألنهم  مرفوض، 
العاصمة  ممثلي  موقع  مــن 
سكانها،  بــاســم  والــنــاطــقــني 
مسطرة  تفعيل  من  البد  فكان 
ما  وإنقاذ  إلنصاف  القضاء، 
املنتخبني  سمعة  مــن  تبقى 
إذا ثبتت براءتهم مما اتهموا 
إدانتهم  أو  ثقيلة،  تهم  به من 
باملنسوب إليهم حتى يكونوا 

عبرة لآلخرين.
فما سمعناه من »األشرطة« 
أنها  ولــو  استغاثة،  وكأنها 
لجهة  وتحذيرا  إنــذارا  كانت 
ــوجــود  مــعــيــنــة، يــخــبــرنــا ب
ــذهــب األبــيــض«  »كــنــز مــن ال
ــب  ــذه ــن ال ــو أغـــلـــى مـ ــ )وهـ

يغني  ــان(،  ــرجـ واملـ األصــفــر 
في  والتحكم  النفوذ  ويمنح 
وحتى  واملمتلكات  الــثــروات 
املناصب،  لتولي  التزكيات 
فقط  موجود  »املــعــدن«  وهــذا 
ــي »الـــداللـــة االنــتــخــابــيــة«،  ف
العاصمة  تتحول  أن  ونرفض 
ونشجب  للداللة«،  »سوق  إلى 
مدينة  بسمعة  االنحراف  هذا 
تاريخية لها قيمتها السياسية 
والـدبـلومـاسـية،  والـثقـافـية 
الفساد  وحل  في  و»مرمدتها« 
االنتخابي، الذي يبقى للعدالة 
نفيه،  أو  ــه  ــات ــب إث وحـــدهـــا 
فالسكوت عن هذه الفضيحة، 
سيكون بداية لفوضى ال مثيل 
املماثلة  التسجيات  من  لها 
كلما  كاملطر  علينا  سـ»تهطل« 
ــشــة« عــضــو من  ــم تــمــت »دغ
ــعــات«،  ــوزي »وزيــعــة« مــن »ال
ــانـــت حــزبــيــة أو  ســـــواء كـ
جماعية. إنه »الذهب األبيض« 

الجديد في عاصمة اململكة.  

ت�سجيالت يف »الوات�ساب« تتهم منتخبني بتهم 
ثقيلة مما ي�ضتدعي تفعيل م�ضطرة الق�ضاء

ــشــورة،  ــن ــورة امل ــصـ الـ
ـــ»املــرحــوم« شاطئ  ل هــي 
اختفى  ــذي  ال »بــركــامــة«، 
من خريطة الرباط وغمرته 
عداد  في  فأصبح  املــيــاه، 
ــغــارقــني« فــي الـــوادي  »ال
الذي »ابتلعه« وابتلع معه 
العائات  عشرات  أرزاق 
كفالة  تحت  كــانــت  الــتــي 
وأرباب  وبحارة  صيادين 
فاحتضن  صيد،  قـــوارب 
اليابوري  سيدي  شاطئ 
ضــحــايــا »بـــركـــامـــة« من 
ــه، بــيــنــمــا  ــ ــني بـ ــعـ ــولـ املـ
بهم  تــكــفــل  الـــصـــيـــادون 

القدر.
انطلقت  أسابيع،  وقبل 
الشاطئ  هذا  في  أوراش 
الـــيـــتـــيـــم، الــــــذي جــعــل 
حسب  املنتخبون،  منه 
للمالية:  الرسمية  الوثيقة 
ما  نكرر  ولن  »شــواطــئ«، 
سبق ونشرناه، لكننا فقط 
املنتخبني  قــرار  »نثمن« 
ــم يــشــرفــوا هــذا  ــن ل ــذي ال

الشاطئ من قبل بزيارتهم 
ــدة« أجــســادهــم  ــ ــرم ــ و»م
وال  رمل  من  هو  ال  بوحل 
األعضاء  فقرر  تــراب،  من 
مــرة،  وألول  املناضلون، 
شاطئ  ــى  إلـ »الــهــبــوط« 
الفقراء إسوة بالرباطيني، 

مياهه  فــي  واالستحمام 
ــم تــحــظ بــالــلــواء  ــتــي ل ال
وال  سنة،   40 منذ  األزرق 
الحالي  لوائه  لون  نــدري 
سـ»يزرق«  شك  دون  الذي 
من »خلعة هبوط األعضاء 
ألفوا  الــذيــن  املناضلني« 

قضاء عطلهم في شواطئ 
نظيفة ومياه زرقاء، سواء 
شمال  في  أو  الخارج  في 
املسابح  فــي  أو  اململكة، 
القريبة  الــخــصــوصــيــة، 
في  أنــهــم  إال  والــبــعــيــدة، 
السنة، سـ»يشركون«  هذه 

املياه امللوثة مع الرباطيني 
الــكــادحــني، »عــلــى وجــه« 
األصوات التي رفعتهم من 
»أصحاب  إلى  »امليزيريا« 

السعادة«.
طبعا هذه مجرد »مقدمة 
خيالية« لنسأل منتخبينا: 
وضعية  من  تخجلوا  ألم 
شاطئ  الـــ»مــيــنــي«  هـــذا 
متر  مائتي  حوالي  بطول 
لواء  أبدا على  لم يحصل 
أزرق يشهد بجودة مياهه 
ورماله؟ وأين؟ في عاصمة 
اململكة »يا حسرة«، مدينة 
ومركز  ــوار  واألن التنوير 
وحظيرة  املغربية  الثقافة 
وصرح  اإلنساني  التراث 
العلوم، فإذا لم تستحيوا 
ــارات  ــ ــلـــوا« إشـ ــعـ ـــ»افـ فـ
ــزام أمــــام ضــايــة  ــ ــه ــ االن
عــلــى ســاحــل طــولــه 13 
فـللربـــاطـيـني  كيـلومتر، 
وللمـنتخبـني  »ضايـتـهم« 
ومسابحهم  شـواطـئـهم 

والسام عليكم. 

أسرار العاصمة

حرمان �ضاطئ العا�ضمة من اللواء الأزرق 
يوؤكد ف�ضل املنتخبني

أرشيف الرباط

15 الرباط يا حسرةالعدد:  1031الخميس  13 يونيو 2019

ــم يــفــرض »قـــانـــون اإلحــســان  ــرع ل ــش امل
على  تطبيقه  أو  لاستئناس  العمومي« 
السياسية،  الجمعيات  استثناء  مع  الشعب 
أراد  من  فكل  للجميع،  ملزم  تشريع  هو  بل 
التقرب إلى هلل »جهارا«، عليه االمتثال إلى 
مشروع  أي  تنفيذ  قبل  القانونية  الضوابط 
إلى  مكتوب  طلب  بتقديم  وذلــك  لإحسان، 
إشــراف  تحت  املكلفة  الحكومية  الهيأة 
برأيها  فقط  تدلي  التي  املحلية  السلطات 
تحيله  التي  الداخلية  وزارة  إلــى  وترفعه 
املركزية  الحكومية  الهيأة  إلى  لاختصاص 

املعنية.
إال أن هذا »اإلحسان« لم يسلم من خروقات، 
أبطالها جماعات ترابية وجمعيات سياسية 
وتنصب  نفوذها  وتستغل  القانون  تتحدى 
غذائية،  ــوادا  مـ تـــوزع  »محسنة«  نفسها 
أو هبات  نقدية  أوراقا  وفي بعض األحيان، 
والغيطة«،  بـ»الطبل  الجميع  وأمام  مختلفة، 
انضباطها  إجبارية  إلــى  ينبهها  مــن  وال 
ــهــا مــن مــؤطــري  لــلــقــانــون، خــصــوصــا وأن
عليها  كان  وبالتالي،  املواطنني،  ومنظمي 
الدوس عليه،  املثل لانضباط وليس  إعطاء 
فقط ألنها جماعة ترابية أو جمعية سياسية.
فإذا كانت الجماعات الترابية والجمعيات 
العمومي  اإلحــســان  ضــوابــط  خالفت  قــد 
وهو  اليوم،  فالشعب  الزمن،  من  عقود  منذ 
كل  وصاحب  الكبير«  الوعي  »صحوة  في 
الرباط  في  هنا  جماعته  ينبه  السلطات، 
في  ربما  بأنها  فيها،  املشاركة  واألحـــزاب 
باحترام  ويطالبها  »عــصــيــان«،  وضعية 
سلطاته  االعــتــبــار  بعني  ــذ  واألخـ الــقــانــون 

وماحظاته وتنبيهاته.   

من امل�ضوؤول
 عن هذا 

»الع�ضيان«؟
 بقلم: بوشعيب اإلدريسي

الــرائــد األســتــاذ املرحوم  شــهــادة مــن 
مقال  في  للتاريخ  دونها  بافريج،  أحمد 
بالفرنسية نشره في املجلة التي أنشأها 
للدفاع عن بلده في باريس، بتاريخ ماي 
- يونيو 1933 تحت اسم »مغرب«، حيث 
االحتجاجية  الحركة  إثر  ))»على  كتب: 
التي أثارها الظهير البربري، هذه الحركة 
املستعمرين  أحــد  سماها  كما  الجريئة 
عينت  ــوالن(،  ب )روبير  األرثودوكسيني 
كلفوها  بعثات  الكبرى  املغربية  ــدن  امل
الحكومة،  إلــى  الشعب  مطالب  بتقديم 
عينت إذن كل من مدن فاس والرباط وسا 
ومحترمون  معروفون  أعضاؤها  بعثات 
من طرف الجميع، يشغل بعضهم مناصب 
رســمــيــة، وآخــــرون مــوشــحــون بــوســام 
الشرف، وكلهم في سن محترمة ومشهود 
لهم بأنهم »خدام مخلصون«، فهم يمثلون، 
في نظر الحكومة، كل الضمانات، غير أن 
بعثة واحدة هي التي استقبلت من طرف 
السلطان، وهي بعثة فاس، التي سيطردها 
الصدر األعظم بعنف بعد يومني بأمر من 

اإلقامة دون أن يتم االستماع إليها..«.
التي  للمطالب  األصلية  النسخ  وتنشر 
بحماية  املغاربة  »يطالب  السكان:  قدمها 
الوحدة الروحية والزمنية لبلدهم.. إنهم 
املقصودة  الحركة  ــذه  ه مــن  غاضبون 
للكاثوليكيني املدعومني من طرف الجيش، 
اإلسام«((  عن  البربر  إبعاد  تريد  والتي 

انتهى. 
رحم هلل الزعيم أحمد بافريج وأسكنه 

فسيح جناته. 



املؤدية  املمرات  غياب  ظل  في 
إلى الشاطئ والخاصة بالراجلني، 
ــذي كــان  ــ ــت ال ــوق ــي نــفــس ال وفـ
الجميع ينتظر فيه قيام الجماعة 
الساكنة،  فوجئت  بتهيئتها، 
األسبوع املاضي، بإقدام الجماعة 
تسخير  على  للفنيدق  الترابية 
هو  كما  بالفالحة،  خاص  جــرار 
ظاهر في الصورة، من أجل جمع 
امللقاة  واألزبــال  املخلفات  بعض 

على الشاطئ.
ونـــظـــرا لــغــيــاب االهــتــمــام 
الساكنة  فإن  الفنيدق،  بشواطئ 
تشد الرحال نحو شواطئ أخرى، 
»من  سبتة،  شواطئ  بينها  من 
واالستمتاع  االســتــجــمــام  ــل  أج
العشوائية  من  خال  شاطئ  في 
واألوســاخ واألزبــال« وفق تعبير 

الساكنة.
املواطنني  من  العديد  وطالب 

ــجــهــات املــعــنــيــة، وعــلــى  مـــن ال
بزيادة  الوصاية،  رأسها سلطات 
التابعة  بــالــشــواطــئ  االهــتــمــام 
الــفــنــيــدق،  ـ  لــعــمــالــة املــضــيــق 
املساحات  ــادة  ــ وزي وتنظيمها 
بــهــا، وتــوفــيــر كافة  الــخــضــراء 

ــة،  ــالزم ــات ال ــخــدم املـــرافـــق وال
ــر  ــالت واألســ ــائ ــع ــل لــيــتــســنــى ل
هذه  أن  على  مؤكدين  زيارتها، 
عزوفا  تشهد  صــارت  الشواطئ 
كبيرا من طرف السواح والزوار، 
واإلهــمــال،  العشوائية  بسبب 

املسؤولني  بعض  يتصارع  حيث 
لبعض  تفويتها  على  الجماعيني 
استغالل  تفويت  وكذا  الجهات، 
لهذه  التابع  الــســيــارات  مـــرآب 
الشواطئ دون مراقبة، مما يفسح 
املجال للعشوائية واالبتزاز الذي 
يتعرض له املواطنون، كما تغيب 
ــات  دوري الفنيدق،  شواطئ  عن 
على  للحفاظ  اإلنقاذ  وفرق  األمن 
ــة مــرتــاديــهــا على  أمـــن وســالم
اللواء  تخسر  جعلها  مما  قلتهم، 
مؤسسة  تمنحه  الـــذي  األزرق 

محمد السادس لحماية البيئة.
في  الفنيدق  ساكنة  وتــؤكــد 
على  املعنية،  للجهات  طلبها 
إلى  مــؤد  طريق  إنشاء  ضــرورة 
شارع  طول  على  املمتد  الشاطئ 
الـــذي تعمل  ــانــي،  ــث ال الــحــســن 
الجماعة على تنظيفه دون حلول 

للوصول إليه.

ــاد الــجــمــعــيــات  ــحـ أصـــــدر اتـ
أكد  بيانا  بإسبانيا،  اإلسالمية 
فيه أن عيد الفطر هو يوم الثالثاء 
العربي،  الخليج  دول  مع  تزامنا 
منه  نسخة  ــوع«  ــبـ »األسـ تنشر 
)انــظــر الــصــورة رفــقــتــه(، حيث 
مسلمي  لجميع  البيان  هذا  يعلن 
للمغرب،  انتمائهم  رغم  إسبانيا، 
الثالثاء،  يوم  هو  الفطر  عيد  بأن 
أو  الحساب  على  االعتماد  دون 
بها  املــعــمــول  الشرعية  ــة  ــرؤي ال
في  العيد  أعلنت  التي  الدولة  في 
السوري  إن  بــل  املــذكــور،  الــيــوم 
رئيس هذا االتحاد، رياج طاطري، 

أجــل  ــن  م ــدا  ــاه ج يسعى  الـــذي 
الديني  الحقل  عن  املغرب  إبعاد 
عدد  األسبوع  )انظر  بإسبانيا، 
1028(، أراد أن يخالف املغرب في 
عيد الفطر رغم أنه قريب جغرافيا 
من إسبانيا، واتبع دولته األصلية 

التي تبعد كل البعد عن إسبانيا.
اإلســالمــيــة  الــجــمــعــيــات  وألن 
للسوري  تابعة  املحتلة  بسبتة 
ــاطـــري، لـــم تــكــن لــتــخــرج عن  طـ
املــجــاالت،  جميع  فــي  توجيهاته 
ــدة  ــادر شــدي ــصـ ــث تـــقـــول مـ حــي
الجمعيات  اتــحــاد  أن  ــالع،  االطــ
اإلسالمية بسبتة قد أفطر مع دول 

بإسبانيا،  لالتحاد  تبعا  الخليج 
تقام  الــتــي  العيد  صــالة  وألن 
مرغريتا«  »لوما  بساحة  بسبتة 
سبتة،  حكومة  طرف  من  تمول 
الذي  االتحاد  هــذا  يجازف  لم 
ــاع تلك  يــشــرف عــلــيــه بــضــي
فــأقــام صــالة العيد  األمـــوال، 
تعليمات  حسب  املــغــرب،  مع 
التي  املستقلة  سبتة  حكومة 
تــحــث االتــحــاد عــلــى اتــبــاع 
الديني،  املجال  في  املغرب 
بني  املوقعة  االتفاقية  حسب 
تضيف  وإسبانيا،  املغرب 

ذات املصادر.

احتاد اجلمعيات االإ�سالمية ب�سبتة يف قف�ص االتهام

يحتفل�ن بالعيد مع دول اخلليج وي�ؤدون ال�سالة مع املغرب

 عزيز الفاطمي 
ــار  ــت ــه ــظــل ســـيـــاســـة االســت ســت
رخص  بمنح  املتعلقة  والــالمــبــاالة 
وصمة  املحروقات،  توزيع  محطات 
عار في السجل املهني لكل املسؤولني 
املتعاقبني الذين حطوا الرحال بقلعة 
حسب  ساهم  من  ولكل  السراغنة، 
موقعه ومسؤولياته في إغراق املدينة 
بهذا الكم الهائل من املشاريع الفارغة، 
تتصدرها محطات توزيع املحروقات 
والتي تفوق العشرين محطة مكدسة 
ــحــدودة،  داخـــل رقــعــة جــغــرافــيــة م
قرب  تواجدها  ــر،  األم في  والغريب 
كاملحطة  الخطورة  غاية  في  أماكن 
الوطني  للمكتب  التابعة  الرئيسية 
وأسالك  بآليات  املجهزة  للكهرباء، 
الوضعية  وهــذه  املــرتــفــع،  الضغط 
والالمسوؤلية،  التهور  قمة  تبقى 
قد  التي  العواقب  استحضار  بعدم 

تنتج لسبب من األسباب.
من  الفائض  فهذا  العموم،  على 
املدينة  حاجيات  يتجاوز  املحطات، 
أرخى  الــذي  األمــر  ومستقبليا،  آنيا 
لهذه  ــعــادي  ال السير  على  بظالله 
هامش  على  سلبا  ــر  وأث املحطات، 
الربح الذي هو مبتغى أي مستثمر، 
ــذه املــحــطــات  كــمــا أصــيــبــت جــل هـ

ــالس  ــ ــى اإلف ــ ــكــســاد املـــــؤدي إل ــال ب
التنافس  ــى  إل إدى  مما  والــــزوال، 
والتهافت  أربابها  بني  الشريف  غير 
في  يستثمرون  أناس  بني  والتباهي 
كل شيء وبأي شيء، حتى أصبحوا 

للمدينة،  التجارية  املعادلة  في  رقما 
وفي غفلة من الجميع، حولوا املدينة 
املوجه  والــســؤال  نفطية،  آبــار  إلــى 
وجهويا  محليا  األمـــر  يهمهم  ملــن 
تسير  السراغنة  قلعة  هل  ووطنيا: 

على السكة الصحيحة وفق دراسات 
سياسة  على  مبنية  محكمة  تنموية 

واستراتيجية ناجعة؟
فواقع الحال يفند هذا الطرح، ومن 
أجل التاريخ، وجبت اإلشارة إلى تلك 

بسوء  الضائعة  الذهبية  الــفــرص 
النية أو بتجاهل من الجهات املعنية 
استغالل  إلى  تسع  لم  التي  ــذاك،  آن
تلك األفواج الهائلة من أبناء املنطقة 
الذين هاجروا إلى الديار اإليطالية في 
االقتصاد  وازدهــار  الليرة  هبوط  عز 
من  السراغنة  تمكن  حيث  األوروبي، 
باألطنان،  الصعبة  العملة  تحويل 
الرسمية  الجهات  بإمكان  كان  وقتها 
هؤالء  تأطير  إلى  تبادر  أن  املعنية، 
العمال املهاجرين من أجل املساهمة 
منتجة  اقتصادية  مشاريع  خلق  في 
والسكان،  املدينة  على  بالنفع  تعود 
وتحسني  الشغل  فرص  بخلق  وذلك 
جعلهم  ال  ولم  االجتماعية،  الظروف 
تلك  استغالل  مــن  املستفيدين  مــن 
غطاء  تــحــت  املغتصبة  األراضــــي 
التسهيالت  كل  ومنحهم  االستثمار، 
اإلدارية واملصاحبة التقنية من طرف 
خبراء ومهندسني فالحيني، وبتظافر 
الجهود، سيكون وضع املدينة أفضل 
مما هو عليه اآلن، والسترجعت مدينة 
األصلي،  طابعها  السراغنة  قلعة 
الفالحية  لألنشطة  قاطرة  وأصبحت 
ولتحقق  آســفــي،  مــراكــش  لــجــهــة 
القلعة  وأضــحــت  الــذاتــي،  االكتفاء 
املنتوجات  مختلف  لتصدير  مركزا 

الفالحية على غرار جهة سوس.  
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ما يجري  ويدور يف المدن

مختصرات شمالية

قلعة السراغنة

اإعدام الزراعة وحت�يل قلعة ال�سراغنة اإىل مدينة برتولية
المشاريع الشاردة في جهة مراكش

■ أصبحت حياة ساكنة القصر الكبير 
املضادات  غياب  بسبب  وذلــك  خطر،  في 
الثعابني  لسموم  املخصصة  والــحــقــن 
بمدينة،  اإلقليمي  باملستشفى  والعقارب 
أن  املنطقة،  ســكــان  بعض  يــؤكــد  حيث 
أغلب املستوصفات، على غرار املستشفى 
األساسية  للتجهيزات  تفتقر  الرئيسي، 

للتعامل مع الحاالت املستعجلة. 

■ أقدمت اإلدارة العامة لألمن الوطني 
الحضرية  الهيئة  رئيس  توقيف  على 
املجلس  على  وإحالته  سبتة«  »باب  ملعبر 
الــشــكــايــات،  بــعــض  بسبب  الــتــأديــبــي، 
تعنيف  على  املاضي،  األسبوع  وإقدامه، 

بعض املهاجرين السريني.
وسبق لنفس اإلدارة أن أقدمت، الشهر 
باملركز  األمــن  مدير  تنقيل  على  املاضي، 
املواطنني  من  العديد  واعتبر  الحدودي، 
بعدما  إيجابية،  األمــن  مديرية  تحركات 
قامت بتعزيز عناصرها بهذا املركز الذي 

يعرف فوضى وعشوائية بكل املقاييس.

برامجهم ومخططاتهم  أنهوا  بعدما   ■
التنموية بمناطقهم، اجتمع بعض رؤساء 
الجماعات بالشمال، عن حزب »املصباح«، 
اإلفــطــار خالل  موائد  حــول  مــرة  ما  غير 
وهو  بمارتيل،  املنصرم  رمــضــان  شهر 
األمر الذي لم تستسغه معظم ساكنة مدن 
الشمال، حيث قاموا بتهييء موائد فاخرة 
أجل  من  البحر  على  املطلة  املطاعم  وفي 
تناول وجبة الفطور، في نفس الوقت الذي 
بسبب  القطاعات  من  العديد  فيه  تعاني 

انتشار الفوضى والعشوائية.

إعداد: زهير البوحاطي

عيـن على الشمال

�س�اطئ الفنيدق تفقد ل�اءها االأزرق



زاكورة.. املدينة املن�سية

 نور الدين هراوي
املنصرم  رمضان  شهر  تميز 
انتباه  أثــارت  بظاهرة  بسطات، 
بغياب  األمــر  ويتعلق  الجميع، 
مجموعة من املوظفني املحسوبني 
على مصالح إدارية لعدة قطاعات، 
حيث تحول الشهر الفضيل عند 
هؤالء املتغيبني عن أداء واجبهم 
املهني والوطني، إلى شهر كسل 
ونوم وخمول، إلى درجة وصفهم 
املؤقتني«،  األشباح  بـ»املوظفني 
بها  تلتحق  لم  اإلدارات  فمعظم 
العنصر  مــن  القليلة  القلة  إال 
أغراض  تلبية  أجل  من  البشري 
ومصالح املواطنني املعطلة أصال 
التي  املتكررة  الغيابات  بسبب 

أصبحت تسترعي االنتباه، 
بــمــقــرات  االلــتــحــاق  أو 
متأخر  وقــت  فــي  العمل 
ــدا، فــي خـــرق سافر  جـ
املسترسل  لــلــتــوقــيــت 

وللواجب  الرمضاني، 
خاصة  املهني، 

املواطن  وأن 
يريد  ــذي  الـ
يطلب  أن 
خــــــدمــــــة 
عــمــومــيــة 
مستعجلة، 
يــــــجــــــد 
في  نفسه 
ــر  ــي ــواب ط

لتتحول  ــظــار،  ــت االن طـــول 
اإلدارة بكاملها إلى إدارة 
نشاط  تشل  »مرمضنة« 
ونفس  لــهــا،  املــرتــفــقــني 
أيضا  تشهدها  الظاهرة 
العطل  اإلدارات خالل 
لقطاع  البينية 
حيث  التعليم، 
ــب  ــ ــل ــ أغ أن 
املـــســـؤولـــني 
ــني  ــف ــوظ وامل
غـــــــــيـــــــــر 
بني  ملحسو ا
عــــــــلــــــــى 
ــم  ــي ــل ــع ــت ال
ن  و يستفيد

عالوة  أبنائهم،  مع  العطل  من 
الخاصة  السنوية  العطلة  على 
النجاعة  ــؤال  سـ ليطرح  بــهــم، 
تدبير  مسؤولي  على  اإلداريـــة 
من  ومــراقــبــتــه  اإلداري  الــزمــن 
األول  الترابي  املــســؤول  طــرف 
تبقى  متى  فإلى  سطات،  بعمالة 
تطغى  السلبية  الظاهرة  هــذه 
كل  سطات  إدارات  معظم  على 
العطل  وخـــالل  رمــضــان  شــهــر 
ــة؟ يــتــســاءل املــواطــن  ــدراســي ال
السطاتي بحسرة، ويتأسف على 
جاءت  التي  امللكية  الخطب  كل 
اإلدارة  أعطاب  وإصالح  ملعالجة 
البيروقراطية واملتخلفة على كل 

املستويات، يقول املصدر.

سطات

املوظفون مل ي�ضتغلوا طيلة �ضهر رم�ضان
أين اإلصالح اإلداري يا وزير اإلدارة؟

للسالمة  الــوطــنــي  املكتب  أن  رغــم   
حــذر  الــغــذائــيــة  للمنتجات  الصحية 
املستهلكني في جهة أكادير من استهالك 
ــي األســـــواق، ملا  الــنــعــنــاع املــوجــود ف
يحتويه من مواد كيماوية ومبيدات غير 
صحتهم،  على  خطرا  تشكل  مرخصة 
عادي  بشكل  يباع  الزال  النعناع  أن  إال 
فــي عــدد مــن األســـواق، واإلقــبــال عليه 
مصالح  أن  رغم  العادية،   بوتيرته  الزال 
السلطات  مــن  وبمساعدة  ــســا«،  »األون
النعناع  حقول  من  عددا  أتلفت  املحلية، 
ملبيدات  أصحابها  استخدام  ثبت  التي 
ال  حتى  النعناع  لــزراعــة  مرخصة  غير 
األســـواق  فــي  وبيعها  تسويقها  يتم 
 الوطنية، وذلك من أجل حماية املستهلك.

يتعزز  لكي  ــر  ــادي أك ميناء  يستعد   
بمعايير أمنية ذات طابع دولي تستجيب 
السفن  ــن  ألم الــدولــيــة  ــة  املــدون ملــبــادئ 
هذه  دخــلــت  ــد  وق البحرية،  واملــنــشــآت 
 ،2004 سنة  منذ  التطبيق  حيز  املدونة 
للموانئ  الوطنية  الوكالة  تشرف  حيث 
خاللها  من  وتسعى  الخطة،  هــذه  على 
الدولية  األمنية  للمعايير  لالستجابة 
املــركــب  عليها  يــكــون  أن  يــجــب  الــتــي 
الدولية،  ألهميته  نظرا  بأكادير،  املينائي 
القراصنة  مرمى  عن  بعيدا  يكون  وحتى 

أو االعتداءات اإلرهابية.

ــرة األمــنــيــة  ــدائـ ــت عــنــاصــر الـ ــق   أل
يوم السبت  أكــاديــر،  بمدينة  السابعة 
لالشتباه  فتاتني،  على  القبض  املاضي، 
بإلحاق  تتعلق  قضية  في  تورطهما  في 
وحــيــازة  الــغــيــر،  بملك  مــاديــة  خسائر 
املخدرات وترويجها، وذلك إثر تبادلهما 
خسائر  إلــحــاق  مــع  ــجــرح  وال الــضــرب 
قبل  الــســيــارات،  مــن  بمجموعة  مــاديــة 
نزاعهما  أن  ــى  إل البحث  يتوصل  أن 
مخدر  مــن  كمية  حــول  خــالف  عــن  نتج 
ــي جـــرى حــجــزهــا بعد  ــت ــرا، وال ــشــي ال
يفوق  ووزنها  إحداهما،  منزل  تفتيش 
املشتبه  ــة  إحــال وتــمــت  الــكــيــلــوغــرام، 
للشرطة  الوالئية  املصلحة  على  فيهما 
تحت  بهما  احتفظت  التي  القضائية، 
تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق 
القضية. هذه  مالبسات  ومعرفة   البحث 

إنزكان،  أمــن  منطقة  مصالح  أوقفت    
ثالثة  املــاضــي،  السبت  ــوم  ي صبيحة 
أشخاص تتراوح أعمارهم بني 20 و24 
في  تورطهم  في  لالشتباه  وذلــك  سنة، 
وإحداث  العلني  بالسكر  تتعلق  قضية 
الــضــوضــاء بــالــشــارع الــعــام والــضــرب 
والجرح بالسالح األبيض، وهي القضية 
التي شكلت موضوع شريط متداول عبر 
»الفايسبوكية«،  الصفحات  من  مجموعة 
أن  للبحث،  األولية  املعلومات  وكشفت 
خمرية،  جلسة  في  كانوا  باألمر  املعنيني 
قبل أن ينشب بينهم خالف بسبب اتهام 
إلى  األمـــر  ليتطور  بالسرقة،  أحــدهــم 
والجرح  للضرب  األخير  هــذا  تعريض 
بحوزتهم،  كــان  أبيض  ســالح  بواسطة 
فور  تدخلت  قد  األمــن  مصالح  وكانت 
تمكنت  حيث  الواقعة،  بهذه  إشعارها 
بعني  فيهم  املشتبه  من  اثنني  توقيف  من 
فيه  املشتبه  توقيف  تم  بينما  املــكــان، 
الثالث باملستشفى، فيما الزالت األبحاث 
آخرين  شخصني  لتوقيف  متواصلة 

يشتبه في تورطهما في هذه القضية.
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زاكورة

   األسبوع
الجماعات  مــن  الــعــديــد  تفتقد 
أبسط  إلى  زاكورة  بإقليم  الترابية 
الحرمان  بسبب  الحياة،  متطلبات 
والتهميش املفروض عليها من قبل 
والجهويني  اإلقليميني  املسؤولني 
حسب  املركزية،  القطاعات  ــذا  وك
تصريحات عدد من السكان، الذين 
عوامل  قولهم،  حسب  يــكــابــدون، 
بشرية  وأخــرى  القاسية  الطبيعة 
فرضها تهرب الجهات املسؤولة عن 

خدمة مثل هذه املناطق النائية. 
في  الجمعويني  بعض  وكشف 
إقليم  أن  صحفية،  تــصــريــحــات 
زاكورة يعد من األقاليم األكثر فقرا 
بجهة درعة تافياللت، حيث اليزال 
سكانه يعيشون الفقر ويعانون من 

التهميش والعزلة.
فإن  محلية،  مــصــادر  وحــســب 
التابعة  الترابية  الجماعات  جميع 
قاتلة  عزلة  فــي  تتخبط  لإلقليم، 
فرضتها السياسة املتبعة من طرف 
وكذا  ــة،  واإلداري املنتخبة  الجهات 
الحكومية  القطاعات  اهتمام  عدم 
حرمانه  وبالتالي  اإلقليم،  بهذا 
كالطرق  تنموية،  مشاريع  عدة  من 
والثقافية  االجتماعية  واملشاريع 
التي سيستفيد منها أبناء املنطقة، 
ملواقع  ترابه  احتضان  من  بالرغم 

تاريخية مهمة.
أن  ــادر،  ــصـ املـ ذات  وأضـــافـــت 
مشاريع  ــى  إل حاجة  فــي  زاكـــورة 
تغيير  في  تساهم  كبرى  تنموية 
إلى  السكان  نزوح  ووقف  الوضع 
مستوى  عن  بحثا  املجاورة  املــدن 

عيش أفضل. 
أكــدز،  بلدية  سكان  أحــد  وقــال 
بإقليم  التنمية  عــن  الحديث  أن 
زاكورة دون إحداث مشاريع كبرى 
املــدن  فــي  يقع  مــا  مثل  ومهيكلة 
ألن  للوقت،  مضيعة  هو  الكبرى، 
اإلقليم يتوفر على مؤهالت كثيرة، 
يجب  وسياحية،  ومعدنية  فالحية 

استغاللها في التنمية املحلية.
ــاف أحـــد الــفــاعــلــني من  ــ وأضـ
»الساكنة  أن  قائال  املنطقة  أبناء 
امللك  ــارة  زي الصبر  بفارغ  تنتظر 
من  اإلقليم،  إلــى  الــســادس  محمد 
التنموية  املشاريع  تحريك  أجــل 
نومهم  من  املسؤولني  وإيقاظ  به 
»األمــل  أن  إلــى  مشيرا  العميق«، 
اإلقليم،  هــذا  ساكنة  لــدى  املتبقي 
املسؤولني  امللكية، ألن  الزيارة  هي 
مهتمني  غير  واإلقليميني  املحليني 
وفق  امللك«،  جاللة  رعايا  بمعاناة 
انتقال  »مــنــذ  ــه  أن وأكـــد  تعبيره، 
عمالة  نحو  األخير  قبل  ما  العامل 
التنموية  األوراش  توقفت  تينغير، 
إلى اليوم«، و»أن السكان ما زالوا 

قــادرا  إقليميا  مسؤوال  ينتظرون 
األفضل  نحو  الوضع  تغيير  على 
جميع  ــع  م التنسيق  خـــالل  ــن  م
املتدخلني لتجسيد مشاريع تنموية 
باإلقليم  وفــالحــيــة  واقــتــصــاديــة 
اليأس  النتشال الساكنة من دائرة 
على  »أنــه  مضيفا  تعيشه«،  الــذي 
السلطات اإلقليمية، فتح بابها أمام 
أجل  من  والجمعويني  املواطنني 
وعدم  اإلقليم  هذا  لتنمية  التعاون 
االكتفاء بالجلوس في كرسي داخل 

مكتب مكيف«. 
وتبقى ظروف معيشة ساكنة هذا 
نشاطها  لكون  »محدودة  اإلقليم، 
والسياحة  الفالحة  حــول  يتركز 
كما  غير«،  ال  التجارة  من  والقليل 

مطلوبا  ــزال  ي ال  التنمية  ــع  واق أن 
الوعود  من  الرغم  على  عقود،  منذ 
التي يطلقها املسؤولون املنتخبون 
بتنزيل  االنتخابية  حمالتهم  فــي 
مشاريع تخص ساكنة املنطقة، وفق 

تصريحات الساكنة.
مسؤول  مصدر  قــال  وباملقابل، 
أن  لـــزاكـــورة،  اإلقليمي  باملجلس 
بــزاكــورة  التنموي  الــوضــع 

يسير  كونه  عن  االختالف  يمكن  ال 
بوتيرة بطيئة، لذلك، يجب أن تتظافر 
من  املتدخلني،  جميع  بني  الجهود 
أجل تحقيق التنمية املرجوة، مؤكدا 
هي  اإلقليمية،  السلطات  أن  على 
املسؤولة عن التنسيق بني املجالس 
املنتخبة وباقي املتدخلني، من أجل 
البحث عن مشاريع كبرى ومهيلكة 
امليزانيات  بتسيير  االكتفاء  وعــدم 
املزري  التنموي  الوضع  »ألن  فقط، 
بإقليم زاكورة يحتاج إلى يوم دراسي 
لتبادل األفكار واالقتراحات من اجل 
تنميته وتوفير ظروف العيش الكريم 

لساكنته«، وفق تعبيره.

بنعبد القادر

صورة وتعليق الفقيه بن صالح

زوج يذبح زوجته  معطلون يحتجون �ضد رائحة الف�ضاد يف ال�ضويرة
على طريقة »داع�ش«

   سعيد الهوداني
بن  الفقيه  مدينة  نواحي  القياس  الكريفات  دوار  شهد 
أقدم على ذبح  صالح، أحداث جريمة مروعة بطلها زوج 
زوجته من الوريد إلى الوريد، بطريقة »داعشية«، وتنحدر 
الضحية من دوار الباكر مسغونة بالجماعة الترابية أوالد 

زمام التابعة لنفس اإلقليم.
إلى  امللكي  الدرك  رجال  بالحادث، انتقل  علمهم  وفور 
الجاني  القبض على  إلقاء  الجريمة، وتمكنوا من  مسرح 
في وقت وجيز، بعدما ترك أحد أبنائه عند أقاربه القريبني 
مجهولة  الجريمة  هذه  مالبسات  وتبقى  مقر سكناه،  من 
يــرام،  ما  على  تكن  لم  بينهما  العالقة  إال أن  اآلن،  لحد 
قد أصاب زوجته في خصام  كان  الجاني  وأن  خصوصا 
مصادر  حسب  اليد،  مستوى  على  بليغة  بجروح  سابق 

مقربة من الضحية والجاني.

الـشهـادات  حـاملي  للـمعـطـلني  اإلقـليـمـية  التنسيقية  شباب  من  مجموعة 
بإقـليم الصويرة، يف وقفة احتجاجية سلمـية، صباح يوم اإلثنني 10 يونيو 
بـقـاعـة االجـتـمـاعـات بعمالة إقليم الصويرة، وقد كمموا أفواههم وأنوفهم 

احتجاجا على الوضع الذي يعيشه الشباب باإلقليم.



كان املوسيقار محمد عبد الوهاب من 
أشهر النجوم الذين كنت ألتقيهم خالل 
فترة السبعينات ومطلع الثمانينات في 
منتجعات لبنان، حيث كان يعشق قضاء 
 » »ْعَلّيْ موسم الصيف في مصيف جبل 
في لبنان، وهناك كنا نجلس الستنشاق 
أطراف  وتجاذب  العليل  الجبل  نسيم 
ــدوام  ال على  ترافقه  وكانت  الحديث، 
مثل  كانت  التي  القدسي،  نهلة  زوجته 
لحظات  خــالل  إال  تتركه  تكن  ولــم  ظله 
بعبد  تربطني  وكانت  للحمام.  ذهابه 
توطدت  متينة،  صداقة  عالقة  الوهاب 
على  قــدرتــي  املوسيقار  ملــس  أن  بعد 
كان  أخبار  أكتبه من  كنت  فيما  التحكم 
الفنانني،  من  وغيره  هو  بها  لي  يبوح 
زياراتي  خالل  لي  يقول  ما  كثيرا  فكان 
أثق  »أنــا  القاهرة:  في  لبيته  املتكررة 
يكشفه  أي سر  تكتب  ال  ألنك  جدا،  فيك 
لك أي فنان إال بعد أن يوافق هو بنفسه 
حقيقة  هــذه  وكــانــت  ذلـــك«،  نشر  على 
حيث  نفسي،  وبــني  بيني  بها  التزمت 
لها  تهتز  بأسرار  مليئة  جعبتي  كانت 
التجمعات الفنية لو قمت بنشرها، ولكن 
ذلك كان مستحيال بالنسبة ملبادئي في 
عالم الصحافة، وكان محمد عبد الوهاب 
السفر  للبنان، يعشق  إلى جانب عشقه 
إلى مدينة باريس خالل مواسم الشتاء 
على  الرحال  يشد  كان  حيث  والربيع، 
منت الباخرة لتلحق به زوجته نهلة على 
منت الطائرة التي كان يهاب السفر على 

متنها.
1978، كنت  وذات يوم من أيام سنة 
األعمال  رجــل  فــي ضيافة  بــاريــس  فــي 
السعودي املنحدر من أصل يمني، الشيخ 
علي بايزيد، في فندق »أنتيركونتننتال«، 
التجول  يعشق  بايزيد  الشيخ  ــان  وك
التي  الفرنسية  العاصمة  من  والتبضع 
العاملية  املالبس  ألرقــى  عاصمة  كانت 
الفاخرة،  األزيــاء  تصميم  لدور  ومركزا 
وهناك كنا نقضي الساعات الطوال على 
القهوة  الحتساء  املقاهي  أشهر  ناصية 
بايزيد  الشيخ  مــع  وكــانــت  األصــيــلــة. 
على  عازما  كان  حيث  وأبناؤه،  زوجته 
قضاء شهر كامل هناك قبل العودة إلى 

جدة التي كان يقيم فيها.
ناصية  على  جالسني  كنا  يوم  وذات 
دخل  وفجأة  الفندق،  من  قريبة  مقهى 
مع  الــوهــاب  عــبــد  محمد  املــوســيــقــار 
الشيخ  فلمح  الــقــدســي،  نهلة  زوجــتــه 
ليتبادل  طاولتنا  نحو  وتوجه  بايزيد 
نحوي  التفت  ثم  حــارا،  عناقا  اإلثنان 
جنيه.  بمليون  »مفاجأة  يـــردد:  وهــو 
مقاالت  فيه  الزم  هنا؟  صوفيا  ــزي  رم
جديدة عن أسرار عالم املال واألعمال«، 
وعانقني بحرارة ألن صداقة متينة كانت 
قد جمعت بيننا منذ عدة سنوات، وألن 
في  يثق  كان عندما  الوهاب  محمد عبد 
شخص ما فإنه كان يعرف كيف يحافظ 
بزهو  أشعر  وكنت  معه،  صداقته  على 
كبير واعتزاز عظيم بهذه الصداقة التي 

جمعت بيني وبني هذا النجم الخلوق.
إلى  بنا  امتدت  مريحة  جلسة  وبعد 
عبد  محمد  استأذن  اليوم،  ذلك  مساء 
مدى حرصه  أعرف  كنت  الذي  الوهاب، 
على صحته واجتنابه للسهر وخوفه من 
نسيم املساء، حيث كان يتجنب الخروج 
مساء مهما كانت األسباب، فسلم علينا 

قال  بايزيد  الشيخ  ولكن  وزوجته،  هو 
على  هلل  شاء  إن  غدا  نلتقي  »الزم  له: 
مائدة العشاء في فندق أنتيركونتننتال 
في  ومعنا  وعائلتي  أنا  فيه  أقيم  الذي 
له  فقال  صوفيا«،  رمــزي  الطابق  نفس 
ألنني  جيران،  إننا  يعني  »ده  ضاحكا: 
نازل أنا ونهلة في نفس الفندق. اتفقنا 
إذن، غدا إن شاء هلل سأكون ضيفك على 
العشاء، ولكن مع رمزي«، فقال له الشيخ 
بايزيد: »طبعا. هو فيه جلسة تحلى من 
ثم  وضحكنا  يوثقوها«،  صحفيني  غير 

افترقنا.
وفي اليوم املوالي، جلسنا على مائدة 
العشاء، وكان محمد عبد الوهاب في قمة 
الطبية  نظارته  مع  الكالسيكية  أناقته 
فدار  وقارا،  تزيده  كانت  التي  السميكة 
حديثنا حول عدة مواضيع، على رأسها 
العالم  في  الغناء  الفن، وخاصة  أحوال 
»الجديد  متنهدا:  لنا  فقال  العربي، 
الجميلة  األصــوات  لكن  دائما،  موجود 
ال تظهر إال نادرا، وأنتم تالحظون كيف 
تكاد هذه األصوات الكبيرة جدا تنقرض 

لتترك الساحة أمام أصوات نشاز تثير 
الغثيان بدال من اإللهام«.

اقتناص  قررت  الجلسة،  تلك  وخالل 
الــفــرصــة وتــرتــيــب لــقــاء عــلــى انــفــراد 
صعوبة  رغــم  الــوهــاب،  عبد  محمد  مع 
عدم  عنها  معروفا  كــان  نهلة  ألن  ذلــك، 
تزحزحها بقيد أنملة عن مرافقة زوجها 
ــك،  املــوســيــقــار وكــأنــهــا ظــلــه، ومـــع ذل
فطلبت  للحمام،  ذهابها  فرصة  اغتنمت 
هام  ألمــر  انــفــراد  على  ألتقيه  أن  منه 
جدا، فقال لي: »نلتقي غدا في الصباح 
تنزل  أن  قبل  بالشانزليزيه  مقهى  في 
معا  نأخذ  وهناك  املقصورة،  من  نهلة 
على  ونتحدث  باريسية  إفطار  وجبة 
راحتنا«، وفي اليوم املوالي، وجدني في 
كانت  كبيرة  بتساؤالت  محمال  انتظاره 
ــروج فــي دواخــلــي مــن فــرط حميمية  ت
وحول  حوله  تروج  كانت  التي  األخبار 
حيث  الفنية،  األسماء  ببعض  عالقته 
جورج  الكبير  صديقي الصحفي  كــان 
مجلة  تحرير  رئيس  الخوري،  إبراهيم 
منذ  لي  أســر  قد  اللبنانية،  »الشبكة« 

تــزوج  الــوهــاب  عبد  بــأن  قريبة،  فترة 
املمثلة مديحة يسري زواجا مدنيا سريا 
وبمجرد  اليونانية،  قبرص  مدينة  في 
كان  الذي  بالسؤال  بادرته  جلسنا،  ما 
يؤرقني وقلت له: »أنت صديقي وتعرف 
قلبك  لي  فافتح  وأعزك،  أحترمك  بأنني 
وصارحني بأخبارك«، فقال لي: »عن أية 
أخبار تتحدث. ليس لدي شيء أخفيه«، 
فقلت له: »هناك الكثير من القيل والقال 
يروج حول عالقاتك النسائية، ومؤخرا 
أكد لي صديق أثق فيه وفيما يبوح لي 
من  متزوجا  كنت  بأنك  أخبار،  من  به 
النجمة الكبيرة مديحة يسري. فهل هذا 
»أنت  قال:  ثم  قليال  فصمت  صحيح؟«، 
تعرف بأنني أقدر الجمال وأعشق املرأة 
الحسناء، غير أنني أحرص على الحب 
في الحالل.، فاسأل كما تشاء، ألن القيل 
والقال ال يهمني وال يؤثر في اختياراتي 
العاطفية، وبالنسبة لعالقتي مع غنيمة 
الحقيقي  االسم  هو  الذي  خليل،  حبيب 
شيء  بكل  لك  فسأبوح  يسري،  ملديحة 
وأنا ال أخجل أو أندم على أي شيء قمت 

تتكتم  أن  أرجــوك  ولكن  حياتي،  في  به 
حول هذا املوضوع حرصا على مشاعر 
زوجتي نهلة«، وصمت قليال ثم استأنف 
متزوجا  كنت  »فعال  لــي:  قائال  كالمه 
بجمال  تتمتع  فهي  يسري.  مديحة  من 
األصيلة،  املصرية  املالمح  يعكس  أخاذ 
حــيــث كــانــت تــقــاســيــم وجــهــهــا تبدو 
الفراعنة،  صخور  من  منحوتة  وكأنها 
يشبه  بما  تتميز  كانت  بأنها  لك  وأؤكد 
املغناطيس الذي يستحيل على أي رجل 
للرجل  توجه  كانت  عندما  يقاومه  أن 
نظراتها مثل السهام«، فقلت له: »وأنت 
ــذي خــروا صرعى أمــام  مــن الــرجــال ال
»أنت  لي:  وقــال  فضحك  العيون«،  تلك 
منذ  مديحة  على  تعرفت  فقد  حق.  على 
أربعني سنة، عندما وقفت ألول  حوالي 
مرة في حياتها أمامي في فيلم ممنوع 
الحب، وبمجرد وقوفها شعرت بضعف 
والجاذبية  واألنوثة  الخجل  أمام  شديد 
فغنيت  عيونها،  بها  تتميز  كانت  التي 
دي  عيني  في  تبوسني  بالش  أغنيتي: 
أشعر  وكنت  تفرق،  العني  في  البوسة 

وأنا أغنيها بأن عيون مديحة هي التي 
كانت تستحق كل قبالت العالم«، فالحظ 
إليها،  وانجذابي  عليها  لهفتي  الجميع 
حياتي  من  الفترة  تلك  في  كنت  ولكني 
خارجا من زواج فاشل مع زينب الحكيم، 
التي كانت أكبر مني بكثير، فترددت في 
شغفي  رغم  يسري  مديحة  من  ــزواج  ال
جانبا  األمر  تركت  وهكذا  بها،  الشديد 
فسألته:  الفني«،  مــشــواري  وواصــلــت 
يسري  مديحة  مــن  تــزوجــت  »ولــكــنــك 
متناهية:  بصراحة  أجابني  ذلك«،  بعد 
»سأكمل لك القصة بكل تفاصيلها، فبعد 
هذه  ظلت  الحكيم،  زينب  عن  انفصالي 
أفقد  جعلي  بهدف  تطاردني  األخــيــرة 
آخر جنيه في جيبي وأتعرض لإلفالس 
ولكني  إلــيــهــا،  عــودتــي  تضمن  حتى 
منها  وتخلصت  دسائسها  كل  قاومت 
وألحاني  فني  على  معتمدا  األبــد  إلــى 
حتى حققت مكانة جعلتني آنذاك أغلى 
املسؤولني  كبار  فكان  سهرات،  مطرب 
قصورهم  إلــى  يدعونني  ــيــاء  واألغــن
مقابل  وحفالتهم  سهراتهم  في  للغناء 

من  املرحلة  تلك  وفي  جدا،  مرتفع  أجر 
التي  نــصــار،  إقــبــال  التقيت  حياتي، 
كانت قد انفصلت عن زوجها منذ وقت 
قصير، فتعلقت بها وقررت الزواج منها 
تزوجتها  ولكني  كــان،  وهكذا  بسرعة، 
ــي إحـــدى رحــالتــي إلى  فــي الــســر، وف
التقيت  باإلسكندرية،  ستانلي  مصيف 
مــديــحــة يــســري بــمــحــض الــصــدفــة، 
الشديد  إعــجــابــي  مــشــاعــر  فــتــجــددت 
قهوة  فنجان  شرب  إلى  ودعوتها  بها 
إلى  مديحة  وجاءت  األنظار،  عن  بعيدا 
واألناقة،  الجمال  قمة  في  موعدنا وهي 
وتطلعها  أمــامــي  جلوسها  وبــمــجــرد 
أتمالك  لم  الفتاكة،  بنظراتها  لعيني 
بيدها وقبلتها بحرارة  فأمسكت  نفسي 
الــوجــود،  عــن  وغائبا  عيني  مغمضا 
فسحبت يدها قائلة لي بغنج قضى على 
بتعمل  انت  لدي:  املقاومة  أسلحة  آخر 
إياها  إيه. أرجوك.. فقاطعتها مصارحا 
بمشاعري: أرجوك يا مديحة، أنا أحبك 
وعمري  فيها،  التقيتك  لحظة  أول  من 
ما نسيت عيونك. إنت معايا ليل نهار، 

فقالت لي: ولكني سمعت بأنك متزوج، 
نتزوج  إننا  في  املانع  وإيه  لها:  فقلت 
بعضنا  مع  نكون  أننا  املهم  السر.  في 
ومكائد  دسائس  عن  بعيدا  الحالل  في 
الحساد. وهكذا اتفقنا على السفر إلى 
املدني  زواجنا  مراسيم  إلتمام  قبرص 
مصر  إلــى  عدنا  يومني،  وبعد  هناك. 
زوج وزوجة، فاشتريت لها شقة جميلة، 
بيتي  في  وأقضي  عليها  أتردد  وصرت 
اتفقنا  ولكننا  ــات،  األوقـ أحلى  معها 
تكن  لم  أيضا  اإلنجاب، وهي  عدم  على 
ابنها  بعد  آخر  طفل  إنجاب  في  راغبة 
قليال  األول«، وصمت  عمرو من زوجها 
ثم واصل كالمه قائال: »لكن بعد فترة، 
دبت املشاكل بيننا بسبب غيرة مديحة 
يسري من زوجتي الرسمية إقبال نصار، 
وبدأت تطالبني بإعالن زواجنا، ولكني 
كنت قد أصبحت أبا لطفلتني من إقبال، 
وكان من املستحيل أن أخرب بيتي وأنا 
قررت  لهذا  كثيرا،  أبنائي  أحب  الــذي 
يسري  مديحة  من  بزواجي  التضحية 
أوالدي،  واستقرار  أمــان  على  حفاظا 
وبــدون  بالتراضي  بيننا  الطالق  فتم 
الطيبة،  عالقتنا  لنواصل  مشاكل،  أية 
والسند  ــدعــم  ال عــنــدي  ــدت  وجـ حيث 
املخرجني  من  أطلب  فكنت  طــول،  على 
ويعطوها  يشجعوها  بــأن  واملنتجني 
من  »سمعت  فسألته:  األدوار«،  أحسن 
القاهرة  باستوديوهات  العمال  أحــد 
بأنك قاطعت املطرب محرم فؤاد بسبب 
فما  يسري،  مديحة  على  منه  غيرتك 
حتى  القصة؟«، ضحك  هذه  حقيقة  هي 
»قاطعت  لي:  وقال  ظهره  على  استلقى 
محرم؟ للهم ال نسألك رد القضاء ولكننا 
نسألك اللطف فيه. إيه ده. الناس دي ما 
بتستحييش وبتقول أي كالم. الحكاية 
من  يــوم  في  كنت  أنني  هي  سيدي  يا 
األيام في زيارة لصديقي مدير استوديو 
الصدفة،  وبمحض  وهــنــاك  الــقــاهــرة، 
فــيــه مديحة  كــانــت  حــضــرت مــشــهــدا 
وكان  فــؤاد،  محرم  أمــام  واقفة  يسري 
غدارين،  الشهيرة:  أغنيته  لها  يغني 
مشيحة  وهي  عيونها  إلى  ينظر  وهو 
الفيلم،  مشاهد  تقتضي  كانت  كما  عنه 
اللقطة،  تصوير  مــن  انتهيا  وعندما 
مازحته وقلت له: ليه بتقول عن أحلى 
عيون في مصر بأنهم غدارين، فضحك 
الجميع بمن فيهم مديحة يسري، التي 
كنت قد انفصلت عنها منذ فترة وجيزة، 
نجاح  لهم  متمنيا  األستوديو  وغادرت 
أكثر  ال  بالضبط  ما حدث  الفيلم، وهذا 

وال أقل«.
مديحة  تكن  لــم  الــحــال،  وبطبيعة 
يسري هي املرأة الوحيدة التي حركت 
موسيقار  قــلــب  ــي  ف الــعــشــق  ــواعــج  ل
األجيال، الذي كان معروفا بضعفه أمام 
الجمال والسحر والدالل، لهذا ستكون 
لي عودة إلى قصص محمد عبد الوهاب 
والطرب  السينما  جميالت  أجمل  مع 

ومشاكله الكثيرة في عالم النساء.
الذي  الوهاب  عبد  محمد  هلل  رحم 
رحل عن عاملنا ذات يوم من أيام ربيع 
سنة 1991، بسبب سقطة تعرض لها 
في بيتـه وتسبـبت في إصـابته بجلـطة 
إنهاء  فــي  السبب  كـانت  املـــخ،  فـي 
مشوار نجـم يصعــب ظهـور نظـير له 

في املدى القريب.
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بقلم: رمزي صوفيا

عندما كنت أقيم في القاهرة، كان موسم الصيف يشهد حرارة ال مثيل لها، فكنت أشد الرحال نحو لبنان لالستجمام 
بين ربوعه المخضرة ومرتفعاته العابقة باألوكسجين، وهناك كنت ألتقي أشهر نجوم السينما والطرب القادمين 
نحو بلد األرز والجبال الذائعة الصيت بحثا عن لحظات تزودهم بالطاقة اإليجابية وتجدد نشاطهم، فكانت مقاهي 
ومنتجعات لبنان تحتضن صفقات سينمائية واتفاقيات سينمائية وغنائية كبيرة، كما كانت تشهد انطالق شرارة 

الحب بين أسماء ذائعة الصيت في عالم الفن والمال واألعمال، وحتى السياسة. 

الصحفي رمزي صوفيا يف أحد لقاءاته مع موسيقار األجيال محمد عبد الوهاب



إدريس أبايا

ما بعد ت�ضويه معنى الت�ضامن الدويل.. 

حقوقيو البحر الأبي�ض املتو�ضط �ضد ترامب
أعـــادنـــي اجــتــمــاع نــابــولــي 
لحقوقيي البحر املتوسط إلى عقود 
التضامن  لكلمة  فيها  كان  خلت، 
وقع شديد وتأثير فاعل، والسيما 
في األوساط الحقوقية والقانونية، 
وتــحــســب لــهــا الــســلــطــات ألــف 
حساب، وخصوصا لردود األفعال 
داخليا  عليها  تترتب  قــد  الــتــي 
وخارجيا، وكان للتضامن الدولي 
أو  اتجاه  تغيير  في  الكبير  دوره 
التراجع عن خطوة أو التوقف عن 
إجراء يتعلق بقضايا سياسية أو 
أو  رأي  لسجني  معاملة  تحسني 

إطالق سراح معتقل أو غير ذلك.
املـــنـــاضـــل  لــــي  روى  ــد  ــ ــ وق
تيسير  الـــراحـــل،  الفلسطيني 
قبعة، يوم كان سجينا في األرض 
املحتلة، مدى التأثير والتأثر الذي 
حصل في تعامل سلطات االحتالل 
انطلقت  التي  الحملة  جراء  معه، 
فـــي عـــواصـــم عــاملــيــة وعــربــيــة، 
لتوضيح مصيره ومن ثم املطالبة 
بحريته، كما كانت حملة التضامن 
التي  املعنوية  القوة  وراء  العاملي 
الذي  مانديال  نيلسون  امتلكها 
استمر حبسه 27 عاما، خصوصا 
كان  السحرية« حني  »اللحظة  في 
يعلم فيها انطالق حمالت تضامن 
لسلوكه  وكـــان  مــعــه،  حــقــوقــيــة 
في  كبير  دور  الالحق  اإلنساني 
والسالم  التسامح  قيم  ســيــادة 
والتعايش وعدم االنتقام أو الثأر 

أو الكراهية.
التضامن  إن  القول:  ويمكنني 
اإلنسان  حقوق  من  حقا  أصبح 
في البلدان التي يكون فيها الرأي 
خصوصا  مسموعا،  صوتا  العام 
بصدور قرار األمم املتحدة رقم 55 
لعام 2005، بخصوص الحق في 

التضامن، سواء كان مع الشعوب 
والقوى،  الجماعات  بعض  مع  أو 
يتطلب  ما  وهــو  األفـــراد،  مع  أو 
إجراءات وقائية وأخرى حمائية، 
ووضع استراتيجيات ملنع حدوث 

االنتهاكات والتجاوزات.
التضامن  أصــبــح  ــا  م ــدر  ــق وب
الدولي  للمجتمع  ــد  الب ضـــرورة 
ــإن بعض  مــن االضــطــالع بــهــا، ف
بالتوظيف  ــازت  ــت ام تطبيقاته 
السياسي، واألمر شمل الضحايا 
والبيئة  واملهمشني  والالجئني 
واألوبــئــة واألمـــراض والــحــروب 
ــدرات  ــخ وامل بالبشر  واالتـــجـــار 
ــارة الـــســـالح والــتــعــصــب  ــجـ وتـ
والتطرف والعنف واإلرهاب، وبعد 
أواخر  في  الباردة  الحرب  انتهاء 
واحد  قطب  وهيمنة  الثمانينات 
ضعف  الــدولــيــة،  العالقات  على 
دور التضامن وتأثيره، وتصدعت 
جبهة املتضامنني، وخشي الكثير 
منهم من التشويه الذي يمكن أن 
الحكومات  تعد  لم  كما  به،  يلحق 
كان  التي  ذاتها  األهمية  تعيره 
بنظر  تأخذ  كانت  يــوم  يحتلها 
االعتبار حجمه وامتداده، بما يؤثر 
الداخلية ومواقفها  في سياستها 
إزاء بعض القضايا الدولية، حتى 
املقاومة  مع  يتضامن  من  اعتبر 
ويدافع عن حقوق الشعب العربي 
واملشروعة  العادلة  الفلسطيني 
مالك  على  يحسب  أو  »إرهابيا«، 
تشويه  بعد  والسيما  ــاب«،  »اإلره
التهم  وإلصاق  التضامن  صورة 
جزافا بمن يتضامن، وتلك مفارقة 

حقيقية.
تضامن  وأهم حملة  أبرز  ولعل 
بعد انهيار جدار برلني في التاسع 
واإلطاحة   ،1989 عام  نونبر  من 

الشرقية، وتحلل  أوروبا  بأنظمة 
كانت  الــســوفــيــاتــي،  االتـــحـــاد 
)عام  العراق  على  الحرب  عشية 
من  أكثر  شملت  والتي   ،)2003
وعشرات  إنسان  ماليني  عشرة 
ــدن األوروبـــيـــة،  ــ الــعــواصــم وامل
منع  األساسية،  مطالبها  وكانت 
املدنيني  السكان  وحماية  الحرب 
لنحو  الحصار  من  عانوا  الذين 
12 عاما، فضال عن زيف ادعاءات 
شن  تريد  التي  والبلدان  القوى 
أسلحة  ــود  وجــ بــزعــم  ــرب  ــح ال
نظامه  ــة  ــالق وع ــل،  ــام ش ــار  ــ دم
باإلرهاب  السابق  الديكتاتوري 
نظام  إليجاد  والسعي  الــدولــي، 

ديمقراطي بديل عنه.
ــن مــحــاوالت  ــم م ــرغ وعــلــى ال
كانت  التي  والــخــداع  التضليل 
تمارس بأشكال مختلفة للحيلولة 
إلــى  الــتــضــامــن  يــصــل  أن  دون 
الحقائق  الكثير من  فإن  مبتغاه، 
باتت جلية وواضحة، األمر الذي 
بريقه  الــتــضــامــن  إلـــى  سيعيد 
سواء  البهية،  وصورته  الباهر 
على الضحايا أو على املرتكبني، 

وذلك لعدة دالالت:
التضامن  حمالت  أن  أولــهــا: 
في  ثمارها  تــؤت  لــم  وإن  حتى 
تشكل  لكنها  املعينة،  اللحظة 
املراكمة  يمكن  مستقبليا  رصيدا 
عليه، لتأكيد عدالة القضية التي 

يتضامن معها العالم.
معيار  التضامن  أن  وثانيها: 
والدعوة  الظلم  لرفض  أخالقي 
إلى تحقيق العدالة بغض النظر 
مثلما  السياسي،  املــوقــف  عــن 
إنسانية  شراكة  عن  تعبير  هو 
ملا  محتملة  أو  قائمة  وصــداقــة 
يتركه فعل التضامن من تأثير في 

النفس.
الــشــعــوب  أن  ــا:  ــهـ ــثـ ــالـ وثـ
ــذيــن  والـــحـــركـــات واألفــــــراد ال
بالقوة  ُيتضامن معهم، يشعرون 
ألنهم  التعسف،  مــواجــهــة  فــي 

ليسوا وحدهم في املعركة.
املرتكبة  األطراف  أن  ورابعها: 
اكتراثها  عدم  أظهرت  وإن  حتى 
وازدراءهـــا  التضامن  بــأصــوات 
البد  لكنها  التضامنية،  للحمالت 
واملسألة  حساباتها،  تعيد  أن 
مرتبطة بتصاعد حركة التضامن 
داخل  إلــى  لتصل  وامتداداتها 
صفوفها، وهو ما ال يمكن تجاهله 

إلى ما ال نهاية.
ولذلك، جاء إعالن نابولي الذي 
صدر عن اجتماع حقوقيي البحر 
املعايير  مع  منسجما  املتوسط، 
على حقوق  أكــد  حــني  ــعــة،  األرب
الفلسطيني،  الــعــربــي  الشعب 
تقرير  فــي  حقه  مقدمتها  ــي  وف
اإلرادة  احــتــرام  وعلى  املصير، 
وعلى  املنطقة،  لشعوب  الحرة 
تصديها لإلرهاب الدولي، وحقها 
وإدانته  املستقلة،  التنمية  في 
وشجبه سياسة الرئيس األمريكي 
القدس  اعتبار  بــشــأن  تــرامــب، 
لقرار  خالفا  إلسرائيل،  عاصمة 
 478 رقم  الدولي  األمــن  مجلس 
الجوالن  اعتبار  أو   ،1980 لعام 
بالضد  »إسرائيلية«،  السورية 
من القرار رقم 497 لعام 1981، 
»إسرائيل«  اإلعــالن  اعتبر  كما 
بــؤرة  العنصرية  بممارساتها 
حرب مستمرة وخطرا على السلم 
فعل  ذلك  وفي  الدوليني،  واألمــن 
من أفعال املواجهة لتأكيد عدالة 
وترابطها  اإلنسانية،  القضايا 

على املستوى الكوني.

القول املعروف
 يف الرد على

 من اأنكر الت�ضوف
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عن  أسئلة  موضوعي  ــراء  ق يطرح  قــد 
الفائدة من تناول الكتابة عن التصوف في 
ظروفنا الفكرية واالقتصادية والسياسية، 
ــفــن الــحــضــاريــة  ــل ال ــوام ــا تــجــره ع ومـ
بتحقيق  املفتون  اإلنسان  يعيشها  التي 
القرن  إنــســان  يــجــري  الــتــي  املتطلبات 
مجتمعه..  في  لكسبها  والعشرين  الواحد 
وهناك عدة أسئلة تحوم حول اإلجابة أو 
أنه  قل البحث عنها، وقد يتبادر لإلنسان 
يعيش وحده داخل هذا الضغط الحضاري 
ــذي نــحــيــاه، مــع أن هــنــاك حــضــارات  الـ
أسئلة  طــرح  في  واجتماعية  اقتصادية 
الظواهر  يتأمل  وهو  اإلنسان  معيشة  عن 
وغروبها  الشمس  شــروق  في  الطبيعية 
ووقوع الزالزل، وانشغاله مع أخيه بسبب 
بني  تقع  دينية  وصراعات  طاحنة  حروب 

مؤمنني وجاحدين.
على  به  املوحى  الكريم  القرآن  كان  لقد 
الناطق  هو  وسلم،  عليه  هلل  صلى  نبينا 
ــي إطــار  ــادق بــمــا وقـــع لــإلنــســان ف ــص ال
الصراع بني الكفر واإليمان، وبعث الخالق 
رسال مبشرين ومنذرين، للخروج باإلنسان 
من غواية إبليس الذي تولى فتنة اإلنسان 
هذا  وبــدأ  األرض،  ظهر  على  وجــد  منذ 
الصراع األبدي وسيبقى إلى قيام الساعة، 
لإلنسان،  إبليس  غــوايــة  عــن  تولد  وقــد 
وذلك  أعوانه،  ومن  منه  التخلص  ضرورة 
طرق  فاختلفت  والرسل،  األنبياء  ببعثة 
العبادة بما أوحاه الخالق للمختارين من 
إليهم،  بعثوا  وملن  أنفسهم  إلرشاد  عباده 
وفي البداية، كان االختالء للرسول سيدنا 
محمد في غار حراء في األيام ذوات العدد، 
بواسطة جبريل  الوحي  عليه  نزل  أن  إلى 
عليه السالم، آمرا له بالقراءة، ومهيئا له 
بها بضمه بضرورة القراءة.. وهكذا حملت 
الرسالة املحمدية شعارها التعليمي باسم 
هذا  بحمل  الــوحــي  نـــزول  ليتم  ــرأ«،  ــ »اق
الشعار الذي تلقاه صلى هلل عليه وسلم، 
في  وظهرت  سنة،  أربعني  بلغ  أن  ومنذ 
بعثة الرسول صلى هلل عليه وسلم مخايل 
النبوة والرسالة، وأقر بذلك كبار الرهبان، 
ملا كان عندهم مما نزل على سيدنا موسى 
وعيسى من فوق سبع سماوات من وحي، 
أن هناك نبيا سيأتي اسمه أحمد صلى هلل 
عليه وسلم، ولقد بدأت بعثة الرسول صلى 
هلل عليه وسلم، بعد نهاية رساالت أخرى 
ومنذرين،  مبشرين  جاؤوا  وأنبياء  لرسل 
وهي  السابقة،  الرساالت  خاتمة  ولتكون 
سورتي  )اقــرأ  مكان  زمــان  لكل  الصالحة 

نوح ومحمد(.
لقد ختم الخالق مسيرة اإلنسان على وجه 
األرض بالقرآن الكريم وشريعته املنزلة على 
فوق  خالئق  اإلسالم  رسالة  وعرفت  خلقه، 
الكرة األرضية من كل جهة، كلهم يوحدون 
النبي  برسالة  إيمانهم  ويــرددون  الخالق 
الحجر  حول  يطوفون  وهم  محمد  سيدنا 

األسود بالتلبية »لبيك اللهم لبيك«.
إن الذين يحاربون الصوفية، ويتهمونهم 
الرسول  به  جاء  عما  والخروج  بالضالل 
أعمالهم  أن  ملجرد  وسلم،  عليه  هلل  صلى 
بذكر الصالة بسيادة اسمه أو بذكر مدحه 
بما هو في قصائد تتلى في ذكرى مولده، 
ما  وترديد  والهمزية،  البردة  كقصيدتي 
جــاء فــي »دالئـــل الــخــيــرات« فــي الصالة 
كتب  من  قدح  في  وبالغوا  الرسول،  على 
في  أنشد  أو  وسلم،  عليه  هلل  صلى  عنه 
مع  الرسول،  محبي  طرف  من  مناسبات 
قد سمع  عليه وسلم،  أنه صلى هلل  العلم 
ذلك،  في حياته من يمدحه ويشجعه على 
أفـــرغ عليه  الـــذي  وهــو كعب بــن زهــيــر، 

الرسول بردته. 
يتبع 

 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى ال�شعب في دار غفلون

»ال�ضـفـة بـالـكـرعيـن«
أنني  الركن،  هــذا  قــراء  يتذكر 
املقال  من  العنوان  هــذا  اخترت 
تأسيس  بعد  أياما  كتبته  الــذي 
يعتقدون  وقد  الحالية،  الحكومة 
ألثير  غريبة  عناوين  أختار  أنني 
فأنا  العكس،  على  بل  انتباههم، 
أمثال  على  كتاباتي  في  أعتمد 
شعبية تكون لها معاني ودالالت 
قد ال نجدها في العربية الفصحى، 
يمكناني  وأسلوب  طريقة  وهي 
عميقة  بحكم  مقاالتي  تطعيم  من 

قريبة من فهم وإدراك الشعب.
الشخصية  أن  املعلوم،  ومــن 
جاللة  يختارها  التي  السياسية 
تكون  الحكومة،  لتشكيل  امللك 
حــســب املــنــهــاج الــديــمــقــراطــي، 
فاز  ــذي  الـ الــحــزب  إلــى  تنتمي 
االنتخابات  في  ــى  األول بالرتبة 
نحبو  أخذنا  وهكذا  التشريعية، 
علما  الديمقراطي،  النظام  نحو 
وسلوك  ثقافة  الديمقراطية  أن 
 64 مــن  أكــثــر  فبعد  ومــمــارســة، 
سنة من االستقالل، عرفت البالد 
جميع  عاشتها  مختلفة  تجارب 
املغربية،  السياسية  األحـــزاب 
أن  نــالحــظ  ــدان،  ــل ــب ال وكجميع 
الساحة السياسية تعيش غليانا 
في  تفجر  أن  إلــى  صامتا  ظــل 

املــغــرب،  منها  املــنــاطــق،  بعض 
فاجأ القادة السياسيني القدامى، 
فلم ننج من هذه الثورة السياسية 
التي يقودها الشباب املتطلع لغد 
أفضل، وذلك ما تعاني منه اليوم 
نذكر  القوية،  الدول  بعض  حتى 
وأملانيا،  وإيطاليا  فرنسا  منها 
لذلك، لم يسلم العالم العربي من 
االنتفاضات الشعبية التي تطالب 
بالتغيير من أجل نظام ديمقراطي 
يمارس فيه الحكم بناء على لغة 
الشعوب التي تختار ممثليها عن 
وشفافة،  نزيهة  انتخابات  طريق 
الــخــلــود وااللــتــصــاق  ألن عــهــد 
بكراسي الحكم قد ولى، وذلك ما 
وسوريا،  اليمن  في  اآلن  يجري 
اإلفريقية،  البلدان  بعض  وفــي 
ألن  وليبيا،  الجزائر  كالسودان، 
من  تعاني  كانت  التي  الشعوب 
درجــات  الــيــوم  بلغت  التخلف، 
بوسعها  أصبح  الوعي حتى  من 
اإلطـــاحـــة بــاألنــظــمــة الــفــاســدة 
طريق  عن  الفاشلة،  للحكومات 
باتت  التي  الشعبية،  املظاهرات 
أنظمة  لتغيير  وســيــلــة  أنــجــع 
الفساد  على  والقضاء  الحكم، 
ــاع  أوض تحسني  على  والــعــمــل 

ومعيشة الطبقات الكادحة.

كيران  بن  حكومة  حاولت  وقد 
املجتمع  أعماق  في  تغوص  أن 
املغربي، باعتماد سياسة شعبية 
الهشة والفقيرة،  بالطبقات  تهتم 
بعض  حــقــقــت  قــد  ــت  ــان ك وإذا 
ــجــال، فإن  الــنــجــاح فــي هــذا امل
الحكومة الحالية تحاول أن تسير 
تركيبتها  أن  غير  منوالها،  على 
تشكل عائقا كبيرا يحول دون ما 
تخططه من برامج، وقد علمنا في 
السابقة،  الحلقات  في  نشرته  ما 
كل  مــن  أقـــوى  مكونا  هــنــاك  أن 
األحزاب التي تدير الشأن العام، 
بالتيكنوقراط،  يعرف  ما  وهــو 
شخصية   13 أن  علمنا  فـــإذا 
أهم  على  اليوم  تشرف  المنتمية 
الوزارات، وأنها ال تنتمي للحزب 
أدركنا  الحكومة،  ــرأس  ي ــذي  ال
مدى استقاللية هذه الشخصيات 
التي  الــعــام،  الــشــأن  تدبير  فــي 
مراقبة  مــن  ــالت  ــ اإلف تستطيع 
رئيس الحكومة، الذي اعترف أمام 
من  تعاني  حكومته  أن  البرملان 
خالفات قائمة بني بعض الوزراء، 
ولــذلــك اخــتــرت هــذا الــعــنــوان: 
»السفة بالكرعني«، ألن هذا الطبق 
على  يعتمد  املغربي  املطبخ  من 
بحالوة  تمتاز  منسجمة  ــواد  م

تضم  حكومتنا  بينما  طعمها، 
وتفصيال  جملة  تختلف  عناصر 
ألن  والــبــرامــج)...(،  املبادئ  في 
االتحاد  يمثلها  التي  الليبرالية 
الدستوري تتنافى مع االشتراكية 
التي يجسدها االتحاد االشتراكي 
حزب  أن  كما  الشعبية،  للقوات 
يختلف  واالشــتــراكــيــة  الــتــقــدم 
الوطني  التجمع  تماما عن حزب 
الشعبية،  الحركة  أما  لألحرار، 
التيارات  فهي تنصهر مع جميع 
الغاية  ألن  املختلفة،  السياسية 
عندها هي املشاركة في الحكومة، 
استثناء،  ــدون  بـ أحــزابــنــا  ألن 
من  خــرج  إذا  كالسمك  أصبحت 

املاء يموت.
ال  ــذي  الـ السياسي  فــالــحــزب 
الشعبية  القواعد  على  يعتمد 
املــشــاركــة  ــن  م قــوتــه  ويكتسب 
مصيره  يكون  لــهــؤالء،  الفعلية 
لذلك،  ــار،  ــدث واالن الـــزوال  حتما 
األحــزاب  هذه  ملثل  األفضل  فمن 
الشيخوخة جسمها  نخرت  التي 
بسبب غياب التجديد والتشبيب، 
أن تقوم بحل نفسها بنفسها قبل 
مزبلة  في  الشعب  بها  يلقي  أن 

التاريخ.
يتبع
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تــزامــنــا مــع االحــتــفــال 
ــي  ــ ــامل ــ ــع ــ بـــــالـــــيـــــوم ال
إطــار  وفــي  للموسيقى، 
االنــفــتــاح عــلــى األنــمــاط 
تنظم  العاملية،  املوسيقية 

ــوراز  ــ جــمــعــيــة »إنـ
لـــلـــمـــوســـيـــقـــى«، 
ــل من  ــن ك بــدعــم م
الجماعي  املجلس 
وزارة  ألكـــاديـــر، 
مجلس  الــثــقــافــة، 
ــوس  ــ ــة سـ ــ ــهـ ــ جـ
مـــاســـة، املــعــهــد 
للثقافة  املــلــكــي 
ــة  ــ ــي ــ ــغ ــ ــازي ــ األم
واملــــــجــــــلــــــس 
الــــــجــــــهــــــوي 
سوس  للسياحة 
وألول  ــة،  ــاسـ مـ
تاريخ  فــي  مــرة 
ــى  ــ ــق ــ ــي ــوســ ــ امل
بشكل  املغربية 

بشكل  والعاملية  خاص، 
موسيقي  حفل  أول  عــام، 
فيالرمونيك  ألوركــســتــرا 
ستحتضنه  الذي  أمازيغ، 
على  أكادير، وذلك  مدينة 
ــواء  ــه ــســرح ال خــشــبــة م
السبت  يوم  مساء  الطلق 

15 يونيو 2019.

التجربة  هذه  وستجمع 
ــدة  ــدي ــج ــة ال ــي ــق ــوســي امل
والـــفـــريـــدة مـــن نــوعــهــا، 
موسيقيا   80 مــن  أكــثــر 
على خشبة مسرح واحد، 

املغنني  أشــهــر  يتقدمهم 
واملغنيات األمازيغ.

ــرة إنــشــاء  ــك وتــعــود ف
فيالرمونية  أوركــســتــرا 
الفنان  إلـــى  أمــازيــغــيــة، 
تم  حيث  البركاوي،  خالد 
مدى  على  لها  التحضير 

وسيتم  ونـــصـــف،  ســنــة 
عرضها فوق الخشبة وفق 
مواصفات بيداغوجية في 
املوسيقى العاملية، خاصة 
ــرا  ــي مــجــال األوركــســت ف
إضفاء  مع  الفيالرمونية، 

عن  وذلك  أمازيغية،  ملسة 
طريق دمج عدد من اآلالت 
مع  العصرية  املوسيقية 
اآلالت التقليدية األمازيغية 
في حفل موسيقي يستمر 

لحوالي ساعتني.

الجمعية  تنظم 
للشؤون  اإلقليمية 
الثقافية بالجديدة، 
الدولي  املهرجان 
لـــفـــن املـــلـــحـــون 
ــات«،  ــي ــون ــح ــل »م
ــار:  ــعـ ــت شـ ــحـ تـ
»فـــــن املــلــحــون 
املــغــربــي.. تــراث 
المادي«،  إنساني 
 14 ــن  ــ م ــك  ــ ــ وذل
يونيو   16 إلـــى 
بساحة   2019
أبــــرهــــام مـــول 
ــس أزمـــــور. ــي  ن
ــرط  ــ ــ ــخ ــ ــ ــن ــ ــ وت
ــات  ــي ــون ــح ــل »م

الدينامية  في   ،»2019
أكاديمية  تقودها  التي 
ووزارة  املغربية  اململكة 
فن  لتسجيل  الــثــقــافــة 

الالئحة  ضمن  امللحون 
ــراث  ــت ــل ــيــة ل ــل ــي ــتــمــث ال
ــادي،  ــالمـ ــي الـ ــان ــس اإلن
الرسمي  ــالق  اإلط وكــان 

فن  إدراج  لطلب 
امللحون ضمن 
التراث  قائمة 
ــي  ــ ــاف ــ ــق ــ ــث ــ ال
العاملي ملنظمة 
ــيــونــســكــو،  ال
ــاره  ــ ــب ــ ــت ــ ــاع ــ ب
املغاربة  ديوان 
ــن  ــ ــاضـ ــ ــحـ ــ الـ
لــعــبــقــريــتــهــم 
الـــــفـــــنـــــيـــــة 
وذاكــــرتــــهــــم 
ــة  ــ ــي ــ ــاف ــ ــق ــ ــث ــ ال
والـــحـــضـــاريـــة 
من  واإلنسانية، 
أكاديمية  طــرف 
املغربية  اململكة 
الثقافة  ووزارة 
التشاوري  اللقاء  خــالل 
يناير   9 ــوم  يـ املــنــعــقــد 

2018 بمقر األكاديمية.

80 مو�سيقيا يلتحمون يف اأول اأورك�سرتا 
فيالرمونية اأمازيغية

املـلـحـون فـي اأزمـور 

ــت  ــي ــب يــســتــضــيــف »ال
ما  مــدريــد  وســط  العربي« 
شتنبر  و22  يونيو   7 بني 
»املغاربة«  معرض  املقبل، 
املـغـرـبية  للـفـوتـوغـرافـيـة 
ــة لــيــلــى الــعــلــوي  ــل ــراح ال
الـذي   ،)2016/1982(
الصور  من  سلسلة  يجمع 
بالحجم  الــفــوتــوغــرافــيــة 
الراحلة  أنجزتها  الطبيعي 
في عدة مناطق وجهات من 

املغرب.
ويــســعــى هـــذا املــعــرض 
افتتاحه  تــم  الـــذي  الفني 
وازنة  شخصيات  بحضور 
والثقافة  الفكر  عالم  مــن 
والفن، إلى أن يشكل لحظة 
تكريم ووفاء ملسار الراحلة 
لــيــلــى الــعــلــوي كــفــنــانــة 
ملتزمة، وذلك بعد أكثر من 
رحيلها  على  ثالث سنوات 
لهجمات  ضحية  املفجع 
يوم  اإلرهابية  واغــادوغــو 

15 يناير 2016.
ــكـــشـــف  ويـــــــنـــــــدرج الـ
ــن ســـلـــســـلـــة الـــصـــور  ــ عـ
الشهيرة  الــفــوتــوغــرافــيــة 
»املغاربة« للجمهور وعشاق 
إطار  في  واملتتبعني،  الفن 
»صور  ملهرجان   22 الــدورة 

بتعاون  وذلـــك  إســبــانــيــا«، 
املغرب  سفارة  مع  وتنسيق 

بمدريد.
املعرض  ــذا  ه ويتضمن 
الــثــقــافــي والــفــنــي حــوالــي 
الفنية  الــلــوحــات  مــن   30
سنوات  خالل  التقاطها  تم 

بمختلف   2014 إلى   2010
اململكة،  وجــهــات  مــنــاطــق 
وتسلط الضوء على التنوع 
والتعددية الثقافية باملغرب، 
ــاد  ــع ــذا عــلــى قـــوة األب ــ وك
لعدسة  والتصويرية  الفنية 

الراحلة ليلى العلوي.
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يتساءل املواطن واملتتبع للشأن 
غياب  عــن  بخريبكة،  الــثــقــافــي 
أنشطة رمضانية باملركب الثقافي 
والتي  يــوســف،  ــوالي  مـ بــشــارع 
أخرى  فضاءات  إلى  تهريبها  تم 
كالخزانة الوسائطية مثال، فتحول 
مهجور  مكان  إلى  الثقافي  املركب 
ودعناه  الذي  رمضان  شهر  طيلة 
مــنــذ أيــــام، بــســبــب اإلجـــــراءات 
املعرقلة الستغالله من أجل القيام 
أن  العلم  مع  مــعــني)...(،  بنشاط 
موقع املركب وسط املدينة، يخول 
االستفادة  الساكنة  كبير من  لعدد 

من النشاط فيه.
فعلى الجهات املسؤولة، التدخل 
على  والوقوف  الوضع،  إلصــالح 
الفتور  لهذا  الحقيقية  األسباب 
الثقافي خالل  املركب  الذي شهده 

الشهر الكريم.

تهريب اأن�سطة املركب 
الثقايف اإىل اخلزانة 

الو�سائطية

»مغـاربـة« ليـلى و�سـط مـدريـد
العدد:  1031الخميس  13 يونيو 2019الثقافة 20

والثقافة  الفن  جمعية  تنظم 
املعاصر،  الفن  دار  ومؤسسة 
الهندية  السفارة  مع  بشراكة 
الهندي  واملجلس  املغرب،  في 
من  وبدعم  الثقافية،  للعالقات 
»السامبوزيوم«  الثقافة،  وزارة 
»فــن  املــعــاصــر  للفن  الــدولــي 
وروحــانــيــة«، مــن خــالل دعــوة 
الهند  مــن  لــفــنــانــني  اإلقـــامـــة 
للمشاركة  املغاربة  ونظرائهم 
إبداعاتهم  لتبادل  ورشــة  فــي 

وخبراتهم.
ورشــة  البرنامج  ويتضمن 
ــم، ونــــدوة  ــرســ ــ عــمــل فـــي ال
الفن  ــوع  ــوض م فــكــريــة حـــول 

شعرية،  وأمسية  والروحانية، 
ولحظات من املوسيقى الهندية 
واملغربية، ورحالت إلى طنجة، 

أصيلة وشفشاون.
هذه التظاهرة تدخل في إطار 
سنة الهند في دار الفن املعاصر 
هذه  ستعرف  كما   ،MAC A
الــدولــيــة،  الفنية  الــتــظــاهــرة 
التي  األعمال  معرض  افتتاح 
تم إنشاؤها بدار الفن املعاصر 
يوم  بأصيلة  بريشة  بشاطئ 
السبت 15 يونيو 2019 ابتداء 
من الساعة الخامسة زواال وهو 
كيلومترات  بست  يبعد  فضاء 

عن أصيلة. 

فــن 
وروحانية 
من املغرب 
اإىل الهند

 13 من  مدينة صفرو  تحتضن 
الدورة  الجاري،  يونيو   16 إلى 
امللوك. حب  مهرجان  من   99  الـ 
من  الــســنــة  هـــذه  دورة  ــي  ــأت وت
مؤسسة  تنظمه  الــذي  املهرجان 
مهرجان  وصيانة  لتثمني  »كــرز« 
سنوات  سبع  بعد  املــلــوك،  حب 
على تصنيف املهرجان في العام 
األمــم  منظمة  طــرف  مــن   2012
املتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
المادي  ثقافي  كتراث  )يونسكو( 
برمجة  تمت  وقــد  لإلنسانية، 
نقاش  ــســات  وجــل ــحــاضــرات  م
وفضاءات  جامعيني،  بمشاركة 
ــة، ومــعــارض  ــي ــن تــرفــيــهــيــة وف
مــخــتــلــفــة، وأنـــشـــطـــة ثــقــافــيــة 
ــرات ريــاضــيــة وفــنــيــة. ــاه ــظ  وت
فقرة  تعد  ــادة،  ــع ال جــرت  وكــمــا 
لدورة  امللوك  حب  »ملكة  تتويج 
هذا  في  األهــم  اللحظة   ،»2019

املهرجان، والتي ستكون مرفوقة 
وفولكلورية  موسيقية  بمواكب 
وسهرات فنية في الهواء الطلق، 
ــقـــرات املــهــرجــان  وتــتــضــمــن فـ
عروضا لفن التبوريدة، ومعارض 
مساحات  إلــى  باإلضافة  فنية، 
املحلية  للجمعيات  مخصصة 
والتعاونيات، للترويج ألنشطتها 
املحلية  منتجاتها  وتــســويــق 
اقتصادية  ديناميات  وتطوير 

إقليمية.
ــرجــان حب  ــه ــم ــارة، ف ــ ــإلش ــ ل
ــرو، هـــو خــامــس  ــصــف املـــلـــوك ب
على  مــدرج  مغربي  ثقافي  تــراث 
التمثيلية  الــيــونــســكــو  قــائــمــة 
كتراث إنساني حي، بعد الفضاء 
الفنا  جــامــع  لــســاحــة  الــثــقــافــي 
طانطان،  ومــوســم  مــراكــش،  فــي 
األبيض  للبحر  الغذائي  والنظام 

املتوسط، والصيد بالصقور. 

الدورة الـ 99 ملهرجان حب امللوك ب�سفرو

ليلى العلوي



يلعب  الرياضي  اإلعـــام  أن  شــك  ال 
أو  الــشــعــوب  تــقــدم  ــي  ف كــبــيــرا  دورا 
تحضر  مدى  عليه  ويقاس  انحطاطها، 
الدول بما تقدمه من إعام رياضي راق 
نشاهده  ما  أن  إال  ومتحضر،  وصادق 
املختلفة  الرياضية  اإلعام  عبر وسائل 
من تعصب وتشنج، يؤكد بامللموس أن 
اإلعام الرياضي لم يعد يؤدي دوره في 
نقل الحقيقة والنقد البناء، بل أصبحت 
الضيقة،  الحسابات  لتصفية  ساحة 
املحرمة  األسلحة  جميع  فيها  تستعمل 

من تضليل وتشكيك وقلب للحقائق.
مؤخرا  الرياضي أصبح  فــاإلعــام 
مرتعا لتأجيج التعصب ونشر اإلساءة 
إلى  الرياضية  لغته  فــي  ــحــدار  واالن
مستوى الحضيض، ومواقع التواصل 
حقائق  بينت  جهتها،  من  االجتماعي، 
الرياضيني  اإلعاميني  من  مجموعة 
خال  من  وذلك  طبعا(،  كلهم  )وليس 
اآلخر،  للطرف  ومقتهم  تعصبهم  بث 

سواء كان فريقا أو مسيرا أو العبا.
رادس  بعد فضيحة  وقع مؤخرا  فما 
برسم نهائي عصبة األبطال اإلفريقية، 
مختلف  عبر  تحليات  مــن  تــاه  ومــا 
إعامي  انــفــات  إلــى  أدى  الــوســائــط، 
إلى  تصل  صارخة  مهنية  وتجاوزات 
والكراهية  والقذف  والشتم  السب  حد 
من  األخطر  بل  شقيقني،  شعبني  بني 
التراشق  حد  وصلت  األمــور  أن  ذلــك، 
نفس  مــن  جمهورين  بــني  بالكلمات 

املدينة.
إن ضعف الرقابة اإلعامية واملهنية 
اإلعــامــيــني  معظم  يــطــرحــه  ــا  م عــلــى 
ــرأي، وعــامــة  ــ ــاب ال ــت الــريــاضــيــني وك
من  وآراء،  أفكار  من  املجتمع  أفــراد 
املجتمع  بأخاقيات  االنحراف  شأنها 
وسلوكياته، ألنها تؤدي إلى إيقاد نار 

الفتنة بني مختلف الشرائح.
اإلعامي  الخطاب  سيتحول  فمتى 
العربي،  أو  املغربي  سواء  الرياضي، 
وبالتالي،  البناء،  للنقد  وسيلة  إلــى 
مختلف  في  العاقات  لتوطيد  وسيلة 

املجاالت؟ 

قال أحد الصحفيني الليبيني 
 RT« قناة ــي  ــ ف الـــعـــامـــلـــني 
كــدولــة،  ليبيا  »إن  ــيــة«:  عــرب
وقعت  إذ  وجـــود،  لها  يعد  لــم 
بمعمر  اإلطــاحــة  بعد  ــبــاد،  ال
والفقر  الفوضى  في  القذافي، 
لسرقة  نــتــيــجــة  ــال،  ــتـ ــتـ واالقـ
مـــلـــيـــارات الـــــــدوالرات الــتــي 
و»أن  تركها القذافي لليبيا«، 
ليبيا في ظل حكم القذافي، كانت 
ومستقرا  مزدهرا  هادئا  بلدا 
مع  الناتو  جاء  ثم  اقتصاديا، 
الديمقراطية  بإحال  تعهداته 
يتابعون  كانوا  لقد  الباد..  في 
ثم  وقتلوه،  القذافي  تحركات 
يهتموا  أن  دون  الباد،  غادروا 

بما سيحدث في املستقبل«، وقد كان 
الحفيان  أحمد  الصحفي  تصريح 
حــدث  فــمــا  ــا،  ــع وف  ،2017 ســنــة 
يكتوي  ســيــحــدث،  ومـــا  ويــحــدث، 
الشعب  ويــاتــه  ويعيش  بنيرانه 
نظام  سقوط  فبعد  ــده،  وح الليبي 
ما يشبه  إلى  ليبيا  القذافي، تفككت 
حل   ،2012 سنة  فــي  إذ  ــات،  دويـ
املؤتمر الوطني العام محل املجلس 
الوطني االنتقالي الذي تأسس بعد 
نهاية  ومــع  العربي،  الربيع  ثــورة 
ببرملانني  ليبيا  أصبحت   ،2015
بها  معترف  حكومة  وحكومتني: 
ــم انــتــخــابــه في  ــا وبــرملــان ت ــي دول
انتخابات عامة، مقرها مدينة طبرق 

شرق الباد، يترأسها خليفة حفتر، 
القذافي سابقا،  جيش  في  الجنرال 
تأسيس حكومة  تــم  املقابل،  وفــي 
فايز  الــوطــنــي بــرئــاســة  الـــوفـــاق 
في  عملها  ــدأت  ب والــتــي  الــســراج، 
مــارس  فــي  طـرابلس  الـعاصـمـة 

   .2016
طرابلس  في  السلطات  وتعتبر 
دوليا،  بها  املعترف  هي  حاليا، 
املشير حفتر،  حــكــومــة  بــخــاف 
في  النفطية  املناطق  وقعت  فيما 
لتنظيم  املوالني  املتطرفني  أيــدي 
تأثـيرهم  الزال  الـذين  »داعـــش«، 
على األحداث في ليبيا كبيرا، وقد 
اإلنتاجات  فــي  يتحكمون  بــاتــوا 
النفطية بعد سيطرتهم على معظم 

مناطق استخراجه.
عـلى  سـنـوات  ثـمـان  إذن  هــي 
 ،)2019  –  2011( القذافي  رحـيـل 
ثمان سنوات من التشرذم السياسي، 
الــصــراعــات  ــاد  ــب ال طبعت  حــيــث 
واالنقسامات السياسية والعسكرية، 
املبذولة  الجهوذ  تتمكن  أن  دون 
املتصارعة  ــراف  ــ األط تجميع  مــن 
بليبيا نحو  على حل توافقي يسير 
مكون  فكل  السياسي،  االســتــقــرار 
أهم  وحــتــى  مصالحه،  عــن  يــدافــع 
لليبيا،  التاريخي  املكون  القبائل، 
خليفة  لحكومة  مؤيد  بني  انقسمت 
حفتر، ومؤيد لحكومة فايز السراج، 
املتضعضع،  الوضع  هذا  ظل  وفي 
أطنابه  اإلرهــابــي  التنظيم  ضــرب 

ليبيا،  تــراب  عبر  مكان  كل  في 
التخربيبة  ضرباته  ووصلت 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس، وأحــكــم 
قبضته على آبار البترول، وإذا 
بدى أمر السيطرة على »داعش« 
الــعــراق وســوريــا وشيكا،  فــي 
أو  مستحيا  يبدو  ــر  األم فــإن 
مستعصيا في ليبيا، وقد ساهم 
تجارة  ازدهــار  في  الوضع  هذا 
ارتفعت  التي  البشر،  تهريب 
 ،2011 ــورة  ث منذ  مؤشراتها 
وذلك عبر عمليات عبور منظمة 
من  معظمهم  املهاجرين  آلالف 
الصحراء،  جنوب  إفريقيا  دول 
نحو أوروبا، مقابل مبالغ مالية 
األبيض  البحر  حولت  كبيرة، 
إفريقية  مقبرة  إلــى  املتوسط 

كبيرة. 
فبعد مقتل القذافي، استبشر 
من  واحـــد  برحيل  خــيــرا  الجميع 
بعنجهيته  ــعـــروف  املـ الـــرؤســـاء 
وتجبره وطغيانه على قارة بأكملها، 
»ملك  نفسه  يسمي  كــان  أنــه  حتى 
كان  أحــد  ال  لكن  إفــريــقــيــا«،  مــلــوك 
في  العربي  الربيع  أن  حسبانه  في 
حرارته  صيف  إلى  سيتحول  ليبيا 
األهلية  الحرب  الدرجات،  كل  فاقت 
الباد  وثــروات  وهناك،  هنا  تزحف 
تستنزف أمام أعني شعب ال يملك إال 
أن يترحم على زمان رئيسهم املقتول 
في  ما طبع عهده من جبروت،  رغم 
رغم  للحل،  مؤشرات  أي  غياب  ظل 
بني  واالجتماعات  املؤتمرات  توالي 

الفرقاء السياسيني.

خريطة »البزن�سمان« 

 سهيل العمري 

عبد الصمد لفضالي جميلة حلبي

يـــرحـــل شهر  مـــا  بــمــجــرد 
فصل  ويــحــل  الكريم  رمــضــان 
وسائل  تــبــدأ  حتى  الــصــيــف، 
ــة  ــ اإلعـــــام، بــمــا فــيــهــا اإلذاع
والــتــلــفــزة والـــصـــحـــف، في 
املهرجانات  تاريخ  عن  اإلعان 
وعددها  بادنا  في  تنظم  التي 
موازين  مهرجانا  يحصى:  ال 
والجاز بالرباط، مهرجان كناوة 
املوسيقى  مهرجان  بالصويرة، 
بالعاصمة  العريقة  الروحية 
ــهــرجــان  ــة فـــــاس، م ــمــي ــعــل ال
مهرجان  ــر،  ــادي ــأك ب تيميتار 
طنجة،  الشمال  بعروس  الجاز 
ــدار  ــال مــهــرجــان املــوســيــقــى ب
السينما  ومهرجان  البيضاء، 

الدولي بمراكش.
ــدول  الـ أن  املـــاحـــظ،  ــن  ومـ
العدد  هــذا  تنظم  ال  املتقدمة 
ــن املـــهـــرجـــانـــات  ــ ــر م ــي ــب ــك ال
ألنها  والسينمائية،  املوسيقية 
تصرف  طائلة  أمــواال  تتطلب 
من أجل قدوم الفنانني األجانب 
واملمثلني العامليني الذين يأتون 
لحصد  املعمور  أنحاء  كل  من 
املبالغ  وأخذ  ألفامهم  الجوائز 
فوق  غنائهم  بعد  الخيالية 

املنصات ملدة ساعات قليلة.
السنة،  من  الفترة  هذه  ففي 
املهرجانات،  عن  الحديث  يكثر 
ــى رأســــهــــا مـــهـــرجـــان  ــ ــل ــ وع
توجه  كل سنة  وفي  »موازين«، 
والعتاب  ــوم  ــل وال االتــهــامــات 

للمنظمني، لكن دون جدوى.
ترى، كيف يرى البسطاء هذه 
عن  النظر  بغض  املهرجانات 

الرقص والغناء والطرب؟ 
آالف  يحشد  لــيــلــة،  كــل  فــي 

املواطنني واملئات من العائات، 
للرقص  خصصت  منصات  إلى 
ــى ســاعــات  ــى حــت ــق ــوســي وامل
أن  فحقيقة  الليل،  من  متأخرة 
للروح  غــذاء  تعتبر  املوسيقى 
وتهذيبا للنفوس، لكن ال يخفى 
العائات  آالف  أن  أحــد  على 
املغربية الفقيرة تعيش في دور 
عشوائية  أحياء  في  الصفيح، 
رجــالــهــا وشــبــابــهــا عــاطــلــون، 
نساؤها أميات، بناتها يشتغلن 
وأطفالها  البيوت،  في  خادمات 
يخنقها  ــات  ــائ ع مـــشـــردون، 
ــار وانــفــات  ــعـ ــاع األسـ ــفـ ارتـ
السوق الذي يظل با رقيب وال 

حسيب.
فهناك من يتحدث عن النشاط 
السياحي،  والنهوض  الثقافي 
هدرا  ذلك  في  يرى  من  وهناك 
لـــأمـــوال وتــبــذيــرهــا هــبــاء 
أمس  في  نحن  أمــوال  منثورا، 
الحاجة إليها ملحو األمية، لبناء 
الائق  السكن  لتوفير  الطرق، 
لتوفير  املعوزين،  للمواطنني 
لبناء  العاطل،  للشباب  الشغل 
املتشردين،  للمتسولني  ماجئ 
ــات لــلــمــعــوقــني  ــي ــشــف ــســت وم

واملرضى وما أكثرهم.
السنوات  في  الحديث  كثر 
االقتصادية  األزمة  عن  األخيرة 
التي تواجه بادنا كسائر الدول 
عن  يتحدث  ــكــل  وال ــرى،  ــ األخ
التي كان لها  النتائج الوخيمة 
الشرائية  القدرة  على  كبير  أثر 
والحصول على الشغل وارتفاع 
بادنا،  في  أنــه  غير  األســعــار، 
الصناديق  عــن  إال  حديث  فــا 
الفارغة والتفكير في إصاحها 
صندوق  التقاعد،  )صــنــدوق 
التضامن  صــنــدوق  املــقــاصــة، 
النظام  ــاح  وإص االجتماعي، 

ــام هــذه  ــ الــضــريــبــي...(. وأم
الوضعية االقتصادية الصعبة، 
كثير  فــي  الخطر  نــاقــوس  دق 
البلدان، واتخذت إجراءات  من 
التقشف  كسياسة  ذلك،  بشأن 
وعدم تبذير األموال، والحرص 
على االقتصاد والتوفير، وحث 
أداء  على  واملؤسسات  الناس 
في  النظر  ــادة  وإع الضرائب، 
مستوى العجز الذي تشكو منه 
والقطاعات،  الشركات  بعض 
إلــى  ــة  ــدول ال تضطر  ال  حــتــى 
التي  املالية  املساعدات  طلب 
والقروض  الديون  في  تغرقها 

والفوائد.
امليزانيات،  أزمة  خضم  ففي 
ــا مــهــرجــانــات  ــادنـ تــنــظــم بـ
راقــصــة  ــات  وحــف موسيقية 
كثيرا  تتطلب  ليلية،  وسهرات 
إلقامة  والتكاليف  األمــوال  من 
الــفــنــادق،  أكــبــر  فــي  الفنانني 
الخيالية  ــوال  األم على  عــاوة 
لسنا  ونحن  لهم،  تمنح  التي 
الثقافي  باملجال  النهوض  ضد 
أولويات  هناك  ولكن  والفني، 
ومشاكل اجتماعية متعددة البد 
حلول  إيجاد  في  التفكير  من 
لها، كما أنه البد من التفكير في 
توفير الشغل للشباب وإصاح 
ــاج املــواطــنــني  ــ الــتــعــلــيــم وع
أن  قبل  والــبــوادي  املـــدن  فــي 
للرقص  ــال  ــج امل لــهــم  نــفــســح 
الشوارع  في  والطرب  والغناء 

والساحات الكبرى. 
هموم  فــي  التفكير  علينا 
بكل  وتطلعاتهم  املــواطــنــني 
في  التفكير  قــبــل  مــســؤولــيــة 
في  ــوال  ــ األم ــدر  وهـ التسلية 
ــي أمــس  الــتــرفــيــه، فــالــبــاد ف
الحاجة إلى هذه األموال حتى 

تكون في املستوى املطلوب.

 نجيبة بزاد بناني

حل مو�شم املهرجانات لتبقى م�شاكل املواطن 
اآخر االهتمامات

ليبيا بعد القذايف.. دولة مع وقف التنفيذ

اخلطاب االإعالمي الريا�شي 
قبل وبعد مقابلة تون�س

صورة مركبة للقذايف والرئيسني
 الحاليني املتنافسني على السلطة يف ليبيا

يعد نجاح »البزنسمان« في االنتخابات 
الرئاسية مغامرة من طرف ناخبني يحبون 
»البزنسمان«  فخامة  وبدخول  التغيير، 
للبيت الرئاسي وتأمله في خريطة العالم، 
شرس،  أعمال  كرجل  منظوره  من  طبعا 
بدى له العالم كـ»الس فيغاس« في صورة 
مكبرة، وبدت له الدول كعلب ليلية وبيوت 
قمار، فابتعد عن علب ليلية وبيوت قمار 
»فــيــدورات«  طــرف  من  حراستها  بحكم 
غاظ شداد، وترك أخرى إلى حني شراء 
عليه  ليسهل  تدجينهم  أو  حــراســهــا 
علبا  الخريطة  من  انتقى  ثم  اقتحامها، 
ليلية »نهارية« وبيوتا للقمار يراهن فيها 
على  حتى  شيء،  كل  على  الهاء(  )بفتح 
ما  وهذا  والنار،  وبالحديد  باملال  البشر 
يهواه »البزنسمان«، فاقتحمها ومن تحته 
صوت العجات الحديدية للدبابات، ومن 
فوقه ضجيج حوامات »األباتشي«، فأكل 
وتغزل  الثمالة،  حتى  وسكر  ــرب،  وشـ
وكسر الكؤوس، وأصحاب العلب الليلية 
ثم سلط  أذلــة صــاغــرون،  وهــم  يباركون 
بعضهم على بعض، وأخذ إتاوات وفرض 
»البزنسمان« إلى  أخرى، ثم رحل فخامة 
العاملية  الخريطة  ليتأمل  الرئاسي  بيته 
فيلم  مــن  لقطة  مجرد  إنها  جــديــد.  مــن 
»الويسترن«  قصص  إحــدى  من  مقتبس 
وكل  بنهايته،  التكهن  يصعب  األمريكي 
تشابه في الشخصيات والزمان واملكان، 

هو من محض الصدفة.
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»االســـم الــحــافــي« املــوجــهــة له 
مسودة،  أصبحت  التي  الرسالة 
امبارك،  بن  أحمد  بن  موسى  هو 
األعظم  والصدر  والوزير  الحاجب 
والحسن  الرابع  محمد  للسلطانني 
األول )من 1869 إلى 1879(، ظل 
الرجل القوي في الحقبة الحسنية 
اضطلع  الذي  للدور  نظرا  األولــى، 
به خالل انتقال العرش إلى املولى 
الحسن، واسمه وارد في بيعة أهل 
 ،1879 عــام  وفــاتــه  بعد  مــراكــش، 
تقلد أوالده إدريس وسعيد مناصب 
ووصل  الحرب،  ووزارة  الحجابة 
للصدارة العظمى كل من ابنه أحمد 
أخيه  وابــن  »باحماد«  موسى  بن 
املختار بن عبد هلل، ونظرا ملوقعه 
كتب  السلطان،  من  وقربه  املخزني 
له أحمد بن الحاج الذي عينه بعد 
ذلك السلطان املولى الحسن مؤرخا 
له، وهذه بعض الفقرات منها بعد 
املصطفى  على  والصالة  الحمدلة 
التيجان  ))ذرة  ــالم:  ــس ال عليه 
من  البيان  وروح  العقيان  وقالئد 

حق به االقتداء واأليتساء العالمة 
سيدي موسى، سالم عليك ورحمة 
ــا نــصــره هلل  هلل عــن خــيــر مــوالن
تعالى  مــن هلل  ــن  م فـــإن  ــعــد:  وب
للتأليف  عظيمة  لــذة  وجــدت  أنــي 
يدي  تكون بني  أنه  الشريف، حتى 
وتقاييد  وكنانيش  عــديــدة  كتب 
مفيدة، أنقل كل ما يناسب وأجعله 

بعض  في  كذلك  وأبقى  محله،  في 
غير  من  الفجر  طلوع  إلى  الليالي 
بل  كتاب،  من  الءاخذ   »....« شعور 
وتواريخ  وكنانيش  كتب  من  ءاخذ 
إال  والءاخـــذ  العشرين  على  تزيد 
محله،  في  أثبته  وكل شيء  اللب،  
وأعيدها  الكراريس  أكتب  وربما 
والرابعة،  والثالثة  الثانية  للمرة 

من  خوفا  الناسخ  كتب  بعد  ولو 
ما  وبعد  الـــزيـــادة((،  أو  نقص 
الرباطي  والضعيف  الزياني  ذكر 
التالية:  بالفقرة  ختم  كمرجعني، 
والتأني  الطول  من  فالبد   ...((
فنطلب  ــدة،  ــســاع وامل والتتبت 
ويحب  نحب  كما  التمام  هلل  من 
كل  عن  الجواب  ونطلب  موالنا، 
فصل، ألني ال أريد إال أمرا تكون 
فيه املشورة، ولو وجدت من كان 
الــدولــة  الــكــالم فــي  قبلي أشــبــع 
من  والبــد  لتتبعته،  وفضائلها، 
مـوالنا  من  األئمة  ذكــره  ما  ذكــر 
أردتـم  وإن  والسالم،  إسماعيل 

املشافهة فنظركم أوسع(( هـ.
لـــم أعـــــرف هـــل عــــوض هــذه 
»سيدي  ــى  إل الــرســالــة، وأرســلــهــا 
املومنني  بأمير  اتصل  أم  موسى«، 
وساطة  عــن  واستغنى  مباشرة، 
الرجل القوي؟ لكنني سأكشف لكم 
في مقالي املقبل، عن طريقة طريفة 
املولى  للسلطان  طلبه  بها  أوصل 

الحسن، مدعمة بظهير حسني.

»جماليات من ال�صحراء« بطانطان

ال�سينما والتاريخ يف وادي زم

جميلة البدوي: 
»تعر�ست للغدر

 من اأقرب النا�س«
خاصة  صفحات  مجموعة  تــداولــت 
املغاربة،  واملشاهير  الفنانني  بأخبار 
والفيديوهات  الصور  تطبيق  عبر 
للفنانة  فيديو  مقطع  »إنستغرام«، 
خالل  ــبــدوي،  ال جميلة  املغربية، 
حــلــولــهــا ضــيــفــة عــلــى بــرنــامــج 
عن  فيه  أعربت   ،»face à face«
صدمتها من ذلك الشخص الذي 
عندما  اسمه،  ذكر  عن  امتنعت 
قالت: »تعرضت للغدر من أقرب 
ليا، وكانت طعنة ألنني  الناس 
الجميع  مع  بنيتي  أتعامل  كنت 
ومازلت أتعامل بالنية«، األمر الذي 

أثار غضب محبيها«.
أثـــارت جدال  قــد  ــبــدوي،  ال وكــانــت جميلة 
واسعا في مواقع التواصل االجتماعي، بعد 
امتناعها عن كشف حقيقة زواجها سرا من 

الفنان املغربي عبد الفتاح الجريني.

● الخضر غيالن

من  ــات  ــي ــال »جــم شعار:  تــحــت 
الثقافة  وزارة  من  وبدعم  الصحراء«، 
ومؤسسة »املوكار« واملجلس اإلقليمي 
وبمناسبة  اإلقليم،  وعمالة  لطانطان 

ملوسم   15 النسخة 
وبتنسيق  طانطان، 
العليا  املــدرســة  مــع 
في  الجميلة  للفنون 
الدار البيضاء، تنظم 
ــاء  »جــمــعــيــة أصــدق
الطنطان«،  متحف 
التشكيلي  املعرض 
من    الثالث  السنوي 
يونيو   19 إلــى   11
ــســاحــة  ــجــاري ب ال
الكورنيش بطانطان 

)وادي ابن خليل(.
الجمعية  حسب 
وبموازاة  املنظمة 
ــذا املــعــرض  ــع هـ م
الــــتــــيــــمــــاتــــي، 

سيتم  الــوســائــطــيــة،  ــة  ــخــزان ــال وب
موسى  التشكيلي  بالفنان  االحتفاء 
نقدية  ــدوة  ن تنظيم  وكــذا  الزكاني، 
والــخــزفــي  النحتي  مــنــجــزه  حـــول 
بمشاركة مدير املدرسة العليا للفنون 

الفنان  البيضاء،  بــالــدار  الجميلة 
الفنيني  والناقدين  كيحيا،  سعيد 
مع  لغدش،  وحسن  الشيخ  هلل  عبد 
عرض وتحليل شريط سمعي بصري 

)8 د( يؤرخ ملساره الجمالي بعنوان 
الرحال«،  الفنان  الزكاني..  »موسى 
أنجزه الطالب عبد الرحمان رقيد، من 
فـي  الجـمـيلة  للفنون  العليا  املدرسة 

الدار البيضاء، سنة 2018.

ال�سحك بال حدود يف تافياللت

اتهام الفنانة امل�سرية زينة بالتورط

 يف �سرقة منزل بائع للمجوهرات

2

صاحب  منزل  سرقة  جريمة  في  زينة،  املصرية،  الفنانة  تورط  مصرية،  صحفية  تقارير  كشفت 

إلى  التقارير  أشارت  إذ  بالقاهرة،  الراقية  السكنية  األحياء  أحد  في  شهير  مجوهرات  محالت 

بائع  فيال  سرقة  في  زينة  الفنانة  تورط  احتمالية  في  حاليا  تحقق  الجديدة،  القاهرة  نيابة  أن 

مجوهرات وزوجته في أحد األحياء السكنية الراقية.

وحسب تحقيقات النيابة العامة، فإن خادمة أجنبية سرقت مصنوعات أملاس من الفيال وهربت 

في سيارة »جيب«، اتضح للشرطة فيما بعد أنها مملوكة للفنانة زينة.

الراقي، شاهد  للحي  أمن  فرد  بأن  أفادت  التحريات  »إن  »مصراوي«:  ملوقع  وفقا  النيابة،  وقالت 

سيارة جيب تخرج من الحي وبها الخادمة األجنبية، وبتفريغ كاميرات املراقبة، اتضح أن السيارة 

مملوكة للفنانة زينة، خاصة وأن توقيت خروج ودخول السيارة وهروب املتهمة متزامن مع توقيت 
حدوث السرقة«.

التحريات  على  سيطلع  أنه  قائال  ذلك،  على  الدكر،  معتز  زينة،  الفنانة  محامي  رد  جانبه،  من 

الفنانة  أن  إلى  املوقع  أشار  فيما  إليها،  املوجهة  االتهامات  على  الرد  من  موكلته  لتتمكن  املذكورة 

الشخصي  عبر حسابها  عبر منشور  أوضحت  أنها  إال  االتهامات،  تلك  على  الرد  رفضت  املصرية، 

»صدى البلد«، قالت فيه أن االتهام كيدي، لخالف نشب بينها وبني  »الفيسبوك«، نشره موقع  على 
أصحاب الفيال.

بدعم من مجلس الجهة، ستعيش جهة درعة تافياللت طيلة 
األولى  ــدورة  ال إيقاع  على  القادمني،  وغشت  يوليوز  شهري 
من فعاليات املهرجان األول »ماستر بيني وبينك للضحك بال 

حدود«.
املنظمة  اللجنة  وتسعى 
التظاهرة،  هــذه  خــالل  مــن 
املواهب  ــراز  وإبـ الكتشاف 
مبدع  جيل  لخلق  وصقلها 
الكوميديا  مجال  في  جديد 
الــهــادفــة والــرقــي بــالــذوق 

الفني للجمهور املغربي.
املهرجان املذكور، تنظمه 
للتواصل  »بــادرة  جمعية 
االجتماعية«  والتنمية 
فــي أهــم مــدن جهة درعــة 
بالذكر  تافياللت، ونخص 
كال من الراشيدية عاصمة 
والريصاني  تافياللت، 
وورزازات  وزاكـــــــورة 

وميدلت وتينغير. 
وستعرف الــدورة األولــى من هذه 

مشاركا  خمسني  عن  يقل  ال  ما  مشاركة  الجهوية،  التظاهرة 
ممثلني ملختلف مدن وقرى جهة درعة تافياللت.

 20 مــن  زم،  وادي  مدينة  تستضيف 
ــدورة  ال فعاليات  املقبل،  غشت   22 إلــى 
الذي  والتاريخ،  السينما  مللتقى  الثانية 
تنظمه »جمعية بالدي للتنمية والتعاون«، 
بمناسبة احتفاالت الشعب املغربي بذكرى 

20 غشت، وعيد الشباب املجيد.
وســتــعــرف هــذه الــــدورة، الــتــي تقام 
ــد مـــن الــشــركــاء  ــعــدي ــتــعــاون مـــع ال ــال ب
األفــالم  من  مجموعة  عــرض  والداعمني، 
ونــدوات  الوطني،  التاريخي  البعد  ذات 
فكرية ومسابقات وورشات في تكوين مهن 
موازية  وأنشطة  فنية،  وعروض  السينما 
التظاهرة  هــذه  ستشكل  كما  خصبة، 
الشباب  بــدار  ستقام  التي  السينمائية، 

20 غشت، محطة لتحقيق التواصل الفني 
الصورة  بثقافة  املهتمني  بني  والثقافي 
وثقافة التاريخ الوطني، ورد االعتبار لهذه 
املدينة املناضلة، التي لعبت دورا محوريا 

في نيل املغرب لالستقالل.
في  يندرج  الــذي  امللتقى،  هذا  ويــروم 
املــوازيــة  الدبلوماسية  ترسيخ  إطـــار 
مهمة  مبادرات  لخلق  والفنون  للثقافة 
وفي  املدني،  املجتمع  فعاليات  قبل  من 
من  بالدنا  به  تتميز  بما  التعريف  أفق 
إرث تاريخي وثقافي، تأسيس مهرجان 
سينمائي بهذه املدينة، محوره السينما 
التعريف  فــي  للمساهمة  والــتــاريــخ، 

بقضايا سينمائية وتاريخية وطنية.

المودة قادتني لحل لغز الر�سالة الم�سودة
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إلى فضيلة القاضي والرئيس األستاذ 
عبد هلل الفاسي الفهري* ردا على 

تعليقكم على املذكرات
قد ذكرتم للتو بكلمات تستحق في يوم من 
األيام أنه لن يتم نسيان أي من أولئك الذين 

رأوها.
 Vous venez de rappeler avec de
 dignes paroles un jour que n’oubliera
aucun de ceux qui l’ont vu. 

)فيكتور هيجو(

الكريم  واألخ  العزيز  أستاذي  لي  اسمح 
سيدي عبد هلل الفاسي، أن أفتتح ردي بهذه 
فيكتور  فرنسا،  عظيم  قالها  التي  العبارات 
هيجو، نظرا لوزن ما ورد في تعليقكم الذي 
كحاشية  به  احتفظت  أنني  سرا  أخفيكم  ال 
من  وقاضي  مثقف  وكشهادة  املــذكــرات  في 
عيار خاص، لوال التحاقي باملهنة، ما كان لي 
شرف التعرف عليه عن قرب وإن كنت مدينا 
من  بكثير  وأقربائه  وأخته  ــده  ووال ألسرته 
والدكم،  أن  فخرا  فيكفيني  واملعرفة،  الجميل 
أطال هلل عمره، كنت أعرف وطنيته وثقافته 
ونزاهته التي ورثتموها عنه عن طريق تربية 
أختي  والرئيسة،  األستاذة  املثالية،  أختكم 
أقتسم  وأنا  سلوى،  لال  دائما،  أسميها  كما 
العالي  واملعهد  الحقوق  كلية  مدرجات  معها 
البيضاء،  الــدار  محاكم  وكــراســي  للقضاء 
والتي كانت تربيتها والزالت مضرب األمثال 
شاهدة  واملــحــامــن  والــقــضــاة  الطلبة  بــن 
تقوى  عن  فيه  رباكم  الــذي  البيت  ذلك  على 
العالية،  الثقافة  ومبادئ  الوطن  وحب  هلل 
املظلومن  إنــصــاف  أجــل  مــن  واالســتــمــاتــة 
الباطل، وهي صفات  وإحقاق الحق وإزهاق 
قاضيا،  ثم  طالبا  الوالد  هذا  أحب  جعلتني 
موالي  الروحي،  وأبونا  أستاذنا  أطلعني  ملا 
التهامي املتواضع، الذي حضر زواج والدكم 
هلل  رحمة  والدتكم  الصالحة  املرحومة  من 
أفراد  باقي  وعقيقة  عقيقتكم  وحضر  عليها، 
يزيد عن ستن سنة مضت،  ما  منذ  أسرتكم 
التي  الــصــداقــة  هــذه  بمستوى  وأعــجــبــت 
تبدلها  لم  والتي  السنن  وجــه  في  صمدت 
ــان،  األزم قدسيتها  من  أخــذت  وال  األحــداث 
على  الفهري  الفاسي  عائلة  ديــن  من  وكــان 
اللغة  تكويني، تعليمي على يد أحد جهابذة 
املرحوم  األستاذ  العربي،  واألدب  العربية 
سيدي جعفر الفاسي الفهري، الذي أراد هلل 
أن أستمتع بتلقينه عندما كان يعوض بنفسه 
ثانوية  مدير  وهو  املتغيبن  األساتذة  غياب 
رحمة  التالميذ  يحرم  ال  حتى  تومرت،  ابن 
بليغا  درســا  معطيا  حصتهم  من  عليه  هلل 
فوق  التالميذ  مصلحة  جعل  في  للمديرين 
كل اعتبار أو منصب، كذلك املرحوم األستاذ 
الكاتب  القاضي  الفهري،  الفاسي  محمد  
األستاذ  املرحوم  أيــام  العدل  ــوزارة  ل العام 
املعطي بوعبيد، والذي كان لي شرف تكريمه 
إدريـــس  ــاذ  ــت األس كلفني  عــنــدمــا  قضائيا 
والوزير  األعلى  املجلس  رئيس  الضحاك، 
والسفير والفقيه، بتنظيم حفل توقيع كتابه 
من  نخبة  بحضور  املغربي«  القضاء  »مسار 
كبار القضاة واملحامن والوزراء ومستشاري 
رئيسا  بصفتي  كلمة  فيه  وقلت  امللك،  جاللة 
محكمة  لقضاة  االجتماعي  التكافل  لجمعية 
مستشار  ابنه  وهنأني  وموظفيها،  النقض 
جاللة امللك على الكلمة التي ألهمتني ظروف 

الزمان واملكان عباراتها وقال لي:
 Je te félicite cher maître pour ton
القاضي  بــأن  وأجبته   ،talent oratoire
بالرغم  قاضيا  بقي  الفهري،  الفاسي  محمد 
من مهامه شبه السياسية التي لم تؤثر عليه 
املغربي،  القضاء  تاريخ  من  دقيق  ظرف  في 
في  التبر  محمد  املرحوم  األستاذ  أراد  الذي 
حفل التكريم، أن يثيره باعتباره من أصدقاء 
املرحوم والذي الزال من حضر حفل التكريم 
أن  أراد  التي  الطريقة  تلك  ويتذكر  يتذكره 
اختزل  والتي  املرحوم،  كتاب  على  بها  يعلق 

فيها مسار نصف قرن من املمارسة.
* رئيس غرفة باحملكمة العسكرية  
يتبع

مذكرات ساخنة
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من هو احلمار املحظوظ الذي �سيفوز  يف »في�ستي باز«؟

تعازينا لالإعالمي حممد بن ددو�ش

املغربية نور عيادي اأول امراأة تفوز بجائزة 

»كورتو« الكربى للعزف على البيانو بباري�ش
حصلت الشابة املغربية نور عيادي، على جائزة »كورتو« الكبرى للعزف على 
الوطنية  املدرسة  من  فني  دبلوم  ألعلى  مسابقة  وهي  بباريس،   2019 البيانو 

للموسيقى »ألفريد كورتو«.
»كورتو«  بجائزة  امرأة  كأول  السنة،  هذه  عيادي،  نور  الشابة  الفنانة  وتوجت 
في تاريخ هذه املسابقة املرموقة، كما أنها املغربية األولى والوحيدة التي فازت 
بالجائزة الكبرى لصاحبة السمو امللكي األميرة لال مريم في املباراة الدولية للبيانو 

باملغرب في 2016.
وجدير بالذكر، أن نور فازت بالعديد من الجوائز في مسابقات دولية، حيث نالت 
هذه السنة الجائزة الكبرى ملسابقة مواهب العزف بباريس، وحصلت على الجائزة 
الكبرى في مسابقة »فالم« في باريس، كما حصلت في أبريل 2017، على الجائزة 
في  الثانية  وبالجائزة  الكالسيكية،  للموسيقى  الدولية  باكو  مسابقة  في  األولى 
مسابقة تالن الدولية للبيانو في إستونيا، وبالجائزة األولى في املسابقة الوطنية 

للموسيقى باملغرب.
ولإلشارة، فإن نور عيادي بدأت أولى دروسها في عزف البيانو منذ سن السادسة 
بمدرسة »نيكول ساملون« بالدار البيضاء، لتشد الرحال نحو باريس في سن 16، 
ملتابعة دراستها املوسيقية باملدرسة الوطنية للموسيقى وباملعهد املوسيقي لنفس 

املدينة.

ــدوم وفــي  ــ تــحــت شــعــار »خ
فانصفوه«، تحتضن قصبة بني 
الدورة  فعاليات  زرهــون،  عمار 
12 ملهرجان »فيستي باز«، وذلك 
 28 إلــى   25 مــن  الفترة  خــالل 

يوليوز 2019. 
هذه  فعاليات  وستتضمن 
وفنية  ثقافية  أنشطة  الـــدورة 
متميزة،  واجتماعية  وبيئية 
فضال عن أطوار كرنفال الحمير، 
»إقـــالع  جمعية  فتحت  حيث 
للتنمية املتكاملة« باب الترشح 
السباقات،  هذه  في  للمشاركة 
ــشــروط التي  ــم ال ــن بــن أه وم

وضعتها: 
تاريخ  قبل  سنة   18 عن  املترشح  سن  يقل  ال  أن   -

السباق،
مع  وعنيف  ســيء  تعامل  أي  عليه  يسجل  ال  أن   -

الحمير،

الــحــمــار  يــحــمــل  ال  أن   -
أو  للعنف  أثـــار  أي  املــرشــح 
االستغالل املفرط على جسده،

املترشح  يستخدم  ال  أن   -
أي وسيلة غير قانونية للتأهل 
املنغاز  مثل  بالسباق  والفوز 
أخرى  مادة  أي  أو  العصا  أو 

تشكل ضررا على الحمار،
- أن يلتزم من فاز بالسباق، 
الفائز،  الحمار  حقوق  بحفظ 
الشعير  حصة  وتخصيص 
الفائز بها له فقط، وتخصيص 
ــزة املــالــيــة  ــائ ــج جـــزء مـــن ال

للعناية به،
- أن يسجل سن واسم الحمار، وصورة بورتري له 

لدى اللجنة املنظمة قبل نهاية شهر يونيو الجاري،
ذلك، الختيار  بعد  إقصائية  هذا، وستنظم سباقات 
التي  النهائيات  في  للمشاركة  األوائـــل  املتسابقن 

ستجري أطوارها يوم 28 يوليوز.

الغربي،  مليكة  هلل،  برحمة  املشمولة  ربها  جوار  إلى  انتقلت 
زوجة اإلعالمي محمد بن ددوش، التي وافاها األجل املحتوم يوم 

الجمعة 31 ماي 2019.
وعلى إثر هذا املصاب الجلل، تتقدم »األسبوع« بأصدق التعازي 
بن  عائلتي  ــراد  أف جميع  وإلــى  ددوش،  بن  محمد  األستاذ  إلــى 
ددوش والغربي، داعن لهم بالصبر والسلوان وللفقيدة بالرحمة 

والغفران.
إنا للـه وإنا إليه راجعون.

أن  ــوربـــس«،  »فـ صحيفة  كشفت 
أغنى  تعتبر  ريهانا،  العاملية  الفنانة 
على  بذلك  متفوقة  العالم،  في  مغنية 

مادونا، وسلن ديون وبيونسي.
عاما(،   31( ريهانا  ــروة  ث وتبلغ 
تقدر  حــن  فــي  دوالر،  مليون   600
دوالر،  مليون   570 بـ  مادونا  ثــروة 
أما سيلن ديون فتقدر ثروتها بـ 450 

ثروة  بلغت  بينما  دوالر،  مليون 
بيونسي 400 مليون دوالر.

أن  التقرير،  نفس  وكشف 
ريهانا لم تجمع تلك الثروة من 

مداخيل املوسيقى 
ــط، وإنــمــا  ــق ف
ســــاهــــمــــت 
ــهــا  ــعــات ــي مــب

ــي املـــوضـــة  ــ ف
واألزيــــــــــــــاء 

ــاج خــالل  ــيـ ــكـ واملـ
في  املاضية  السنوات 

صعود مؤشرات ثروتها.

املغربية  األغنية  أن  اإلدريسي،  حياة  املغربية  الفنانة  قالت 
الشبابية تمكنت من تحقيق االنتشار عربيا، بفضل التكنولوجيا 
التي ساهمت في تسويقها، وأكدت خالل حلولها ضيفة على أحد 
التكنولوجيا،  املغربية قبل  األغنية  أن  العربية،  التلفزية  البرامج 
كانت مظلومة، وكان من الصعب انتشارها على الصعيد العربي.

الفنانن  من  كثيرة  أصواتا  هناك  أن  اإلدريــســي،  وأوضحت 
الشباب الذين يلفتون نظرها، وتفادت ذكر األسماء لكي ال تظلم 

أحدا على حساب اآلخر، وفق تعبيرها.

حياة الإدري�سي: 
التكنولوجيا 

اأنقذت الأغنية 
املغربية من 

الظلم و�ساهمت 
يف انت�سارها

اأغنى مغنية يف العامل

مهرجان مكنا�ش 
الدويل للفيلم العربي

ملكناس  البلدي  املجلس  مع  بشراكة 
املــشــور  وجــمــاعــة  عمالتها  ومــجــلــس 
الستينية وجهة فاس مكناس، وبدعم من 
جمعية  تنظم  واالتصال،  الثقافة  وزارة 
مكناس الزيتون الكبرى، من 14 إلى 21 
ملهرجان  األولــى  ــدورة  ال  ،2019 يونيو 

مكناس الدولي للفيلم العربي.
الشقيقة مصر كضيفة  اختيار  تم  وقد 
حيث  التأسيسية،  الـــدورة  هــذه  شــرف 
برئاسة  املستوى  رفيع  وفــد  سيمثلها 
املجلس  ــيــس  رئ الــجــلــيــل،  عــبــد  ــد  خــال
ثالثة  تكريم  وسيتم  للسينما،  القومي 
والتلفزيونية،  السينمائية  وجوهها  من 
قابيل  محمود  مــن  بكل  ــر  األم ويتعلق 
كما  عبيد،  نبيلة  واملمثلة  سعد  وعمرو 
أن من بن الوجوه السينمائية املغاربية 
التي سيتم تكريمها، إلى جانب الفنانن 
مفتاح  محمد  املغربي  املمثل  املصرين، 

واملمثل الجزائري سيد أحمد أقومي.
للمهرجان  العام  البرنامج  يتضمن 
أفالم  عروض  بينها  من  متنوعة،  فقرات 
تشارك  أن  املنتظر  الرسمية،  املسابقة 
فيها عدة دول عربية، وعروض البانوراما 
املسابقة(،  )خــارج  واملصرية  املغربية 
ولــقــاءات  ودروس  تكوينية،  وورشـــات 
السينمائي  اإلنتاج  راهن  ملناقشة  فكرية 

في العالم العربي، وتكريمات.



ــب بــشــار  ــوم ــول ــيــا وك ومــوريــطــان
ــوات وتــنــدوف لم  والــقــنــادســة وتـ
ترجع للمغرب(( )ترجمة لوموند. 

13 يناير 1961(.
وذلك في أعقاب مذكرة االحتجاج 
الخامس  محمد  امللك  بعثها  التي 
قيامه  على  ــول،  دوك الجنرال  إلى 
الصحراء  في  ذرية  قنبلة  بتجربة 
أبريل  بتاريخ  بالركان،  املغربية 
1960، لتعلن الدولة الفرنسية في 

قواتها من  1961 سحب  2 مارس 
تلك املناطق.

في  الــثــانــي،  الحسن  ويــســارع 
دجنبر   14 فــي  نشر  اســتــجــواب 
النهائي:  موقفه  ليعلن   1962
املناطق  حامي  أبقى  بأن  ))ألتزم 
يف  الترابية  ــدة  ــوح وال املغربية 
التزام  وهو  احلقيقية((  احلدود 
الثاني،  الحسن  بالتأكيد عن  ورثه 
ــده  ول ومــشــروعــيــتــه  ســـره  وارث 

محمد السادس.
وطــبــعــا، كـــانـــت االســتــجــابــة 
الحكومة  رئــيــس  ــن  م املــبــاشــرة 
وهو  عباس،  فرحات  الجزائرية 
يــــزور املـــغـــرب ))بـــــأن رئــيــســي 
اتفقا  واجلزائر  املغرب  الدولتني، 
على أن مشكلة احلدود هي مشكل 
ولن  بينهما)...(  مغربي  جزائري 
تفرق أزمة احلدود بني األخوين(( 

)لوموند. 8 يوليوز 1961(.
عدد  في  لوموند  كانت  أن  بعد 
الجيش  أن  أعلنت  قد   1961/7/7
منطقة  استرجع  املغربي  امللكي 

الصفصاف، كولومب بشار.
ــر  وزي اســتــقــالــة  خــبــايــا  لنفهم 
الهادي  عبد  املغربي  الخارجية 
االتفاقية  على  احتجاجا  بوطالب، 
بواسطة  املــغــرب،  أمضاها  التي 
العراقي)...(  أحمد  األول  وزيــره 
بومدين،  الجزائر  رئيس  بمحضر 
مــذكــراتــه:  ــي  ف بــوطــالــب  ليكتب 
))لـــقـــد قــلــت لـــوزيـــر خــارجــيــة 

قال  عندما  بوتفليقة  اجلــزائــر 
أرفض هذا  بأني  لي غير ما تشاء، 
وعندما  وتفصيال،  جملة  املشروع 
موقف  على  الثاني  احلسن  احتج 
هذه  أرفض  إني  لي  وقال  بوطالب 
االستقالة، مؤكدا أن املهم هو اتفاق 
غار   ملناجم  املشترك  االستغالل 
واجلــزائــر،  املغرب  بني  اجلبيالت 
بعد  فيما  الثاني  احلسن  وليعلن 
على  ستعرض  االتفاقية  هذه  أن 
أو  املغربي للموافقة عليها  البرملان 
بوطالب.  الهادي  )عبد  رفضها(( 

نصف قرن من السياسة(.
وكانت الذاكرة الجزائرية متأكدة 
من صحة اتفاقية الحدود املغربية 
املنطلقة   1945 سنة  الجزائرية 
ــدود بني  ــ ــة ح ــعـــدام أيـ ــن انـ ــ ))م
اتفاقها  يف  فرنسا  لتعلن  البلدين 
ــر، بــحــضــور فــرحــات  ــزائـ ــع اجلـ م
حل،  بإيجاد  تتعهد  أنها  عباس، 
املغربية  اجلــيــوش  ضغط  حتــت 
بنعمر،  ــس  إدري اجلــنــرال  بقيادة 
من  الــثــانــي  احلــســن  منعه  الـــذي 
دخـــول تــنــدوف، يف مــعــارك بعد 

سلم  اإلفريقية،  الوحدة  تدخل 
الذين كان  أسراها  للجزائر  املغرب 
جزائريا،  عسكريا   375 عددهم 
ــدد املــعــتــقــلــني املــغــاربــة  ــان عـ ــ وك
خمسني عسكريا يف معارك حرب 
اجليش  فيها  تدخل  التي  الرمال 
املصري الذين اعتقل منهم خمسة 
)كــتــاب  بـــوذنـــيـــب((  ــاط يف  ــب ض

أوفقير. سميث سطيفان(.

بومدين  الرئيس  موقف  ــان  وك
ليكتب  ــع،  ــائ ــوق ال بــهــذه  مــتــأثــرا 
منطقة  ))إن  عميمور:  مستشاره 
تتطلب  مؤثرة  قوة  العربي  املغرب 
لنفاجأ  التوتر،  عوامل  استئصال 
بعثه  ليبيا  مــن  ــد  وفـ بــوصــول 
نحن  لنا)...(  مفاجأة  يف  القذايف 
حترير  حركة  نحضر  كنا  الذين 
ــزرق«  الـ »الــرجــال  اسمها  ــرى  أخـ
القذايف  وفــد  وكــان  موحا،  إلدوار 
االنفصال  حركة  رئيس  بعضوية 
الوالي مصطفى وسفير اجلزائر يف 
ليبيا عبد الفتاح النعاس، حاملني 
البوليساريو،  تأسيس  مــشــروع 
أن  مبــحــضــري،  بــومــديــن،  ليعلن 
بجانب  سيقف  اجلزائري  اجليش 
مع  حــرب  أي  مواجهة  يف  املــغــرب، 
اجليش اإلسباني(( )عميمور. أنا، 

وهو، وهم(.
وصول  عند  الوضع  كان  وهكذا 
لنرجع   ،1999 سنة  في  بوتفليقة 
لعبها  التي  الجهنمية  الورقة  إلى 
هذا الجبار)...( رفقة وزيره شكيب 
أسبوعني)...(  منذ  الهارب  خليل 
ــذه اإلنــــجــــازات  ــ ــل هـ ــ ملـــســـح ك
الخريطة  هذه  وتغيير  املغربية، 
شراكة  اتفاقية  أمضى  أن  بعد 
مناجم  الستغالل  األمريكيني،  مع 
الصحراء، التي يطالب بها املغرب، 
كرسها الجانب األمريكي بتأسيس 
الرئيس  أنجزها  عسكرية  قاعدة 
لحماية  ــوش  ب جـــورج  األمــريــكــي 
األمريكية،  الــجــزائــريــة  الــشــركــة 
وأقدم لكم صورة خبرها كما نشر 
في كتاب »التاريخ السري للبترول 

الجزائري«.
له  نجد  لم  الــذي  التاريخ،  هــذا 
أثرا ال في الصحف املغربية وال في 
بموت  ماتت  التي  األحزاب  موقف 
االبتسامات  في  الفاسي، وال  عالل 
وزراء  فيها  يبرع  التي  املسرحية 
وإنما  كلهم،  املغاربة  الخارجية 
أصر الرئيس بوتفليقة على إحضار 
»بورمان«  األمريكي  الفضاء  رجل 
فــي حفل إطـــالق هــذا املــشــروع، 
الجبار  بوتفليقة،  فيه  وضع  الذي 

األمريكي في مواجهة املغرب.
عن  التساؤل  مشروعية  لتبقى 
املشروع،  هذا  تجاه  املغرب  صمت 
استغالل  بــصــدد  اآلن  هــو  الـــذي 
من  للمغرب  املــشــروعــة  املــنــاجــم 
انتظار  فــي  لنبقى  السطو،  بــاب 
ووارث  املـــغـــاربـــة،  املــســؤولــني 
محمد  ــده  ول الثاني  الحسن  ســر 
االتــفــاق  استطاع  هــل  ــســادس،  ال
من  يمسح  أن  األمريكي  الجزائري 
وجه تاريخ املشروعية املغربية كل 
شرحها،  تم  التي  اإلنــجــازات  تلك 
العزيز  عبد  ممضيها  هــو  وهــا 
بوتفليقة يصبح في عداد املاضي، 
ومدير هذا املشروع، شكيب خليل، 
سيبقى  وهــل  أمريكا؟  إلــى  يهرب 
أصبح  بمواقف  ملتزما  املــغــرب 
مطالبا  نفسه،  الجزائري  الشعب 

بالبحث في مراجعتها؟

على  التي  األجــهــزة  تتحرك  لــم 
تتحرك  ما  عادة  والتي  بالكم)...( 
كلما كان األمر يتعلق بما يقرؤونه 
في بعض مواقعهم)...( اإللكترونية 
ميزانياتهم)...(  صارفي  ليوهموا 

بأنهم يتحركون.
ولم تتحرك األحزاب وال الصحف 
في  جميعا  ماداموا   - حسرة  يا   -
يربط  هــام  جد  لخبر  غفلون،  دار 
املغرب،  مصالح  بني  جوهره  في 
وملفه مع الجزائر، صدر منذ عشرة 
أيام)...( ويتعلق بهروب ثاني أهم 
الرئيس  بعد  ــري،  جــزائ مــســؤول 
بالدرجة  أهميته  تكمن  بوتفليقة، 
ــل، من  ــه وجـــدي األصـ األولـــى، ألن
وجدة  فريق  ومــن  ــدة،  وج مواليد 
ــذي كـــان هــو قطب  ــري الـ ــجــزائ ال
الجزائر،  تحرير  لحركة  الــرحــى 
واسمه شكيب خليل، تناقلت أغلب 
الصحف العاملية )انظر جون أفريك 
أن  بعد  أنه   )2019 مايو   25 عدد 
الجزائري  الجيش  أوامــر  صــدرت 
باعتقاله، بعد اعتقال أخ بوتفليقة، 
استطاع أن يغادر التراب الجزائري 
املتحدة  الـــواليـــات  إلـــى  ــوجــه  وت
األمريكية تحت أنظار الجنرال قايد 
وزير  أول  كان  أنه  رغم  صالح)...( 
أصبح  يوم  بوتفليقة  عينه  للطاقة 

رئيسا للدولة في سنة 1999.
ــذا الــوجــدي  وتــكــمــن أهــمــيــة هـ
في  لبوتفليقة،  بالنسبة  األصيل، 
كونه كان من نفس املستوى مع رجل 
بومدين،  هــواري  السابق  الرئيس 
في املخطط، مسعود زغار، املعروف 
رشيد  باسم  أيضا  هو  بمغربيته، 
كازا)...( نسبة إلى الدار البيضاء، 
وقد أصبح من أغنيائها)...( بفضل 
التي  للحلويات  املتعددة  املصانع 
كان يملكها في درب غلف، ليصرف 
السري،  الجزائري  املخطط  على 
في املغرب، وكانت أولى مهامه في 
الهواري  إسكان  البيضاء،  ــدار  ال
إحــدى  فــي  بــدايــاتــه،  فــي  بومدين 
يفلت  حتى  البيضاء،  الــدار  شقق 
كان عضو سابق  الذي  اإلعدام  من 
في الجبهة، عبد الحفيظ بوصوف، 
الدليمي،  أحمد  الكولونيل  صديق 

قد أصدره في حق بومدين.
أو رشيد  ويصبح مسعود زغار، 
كازا، في الدرجة الثانية بعد الهارب 
استقر  الذي  خليل  شكيب  مؤخرا، 
املتحدة،  الواليات  في  بداياته  منذ 
فاختاره  جامعاتها،  من  وتخرج 
وأعظم  أضخم  ليلعب  بوتفليقة 
ملف  ملواجهة  بوتفليقة  لعبه  دور 
للمغرب)...(  املشروعة  املطالب 
فــي املــنــاطــق الــصــحــراويــة، التي 
للجزائريني،  الفرنسيون  سلمها 
بعد أن اكتشف بوتفليقة أن شرعية 
املناطق  لتلك  املــغــرب  اســتــرجــاع 
بعد  مستقبلية)...(  أبعادا  أخذت 
التفاقية  بومدين  الهواري  إمضاء 
على  تنص  كانت  التي  تلمسان، 
شـــراكـــة املـــغـــرب والـــجـــزائـــر في 
االستغالل املشترك ملناجم ومعادن 

وبترول الصحراء الشرقية.
الهارب  خليل  شكيب  وبفضل 
مدى  على  بوتفليقة  استطاع  هذا، 
املشروع  يخرب  أن  عاما،  عشرين 
أيــام  منذ  انطلق  الـــذي  املــغــربــي 
كتب  ــذي  ال الفاسي  عــالل  الزعيم 
»الــعــلــم«،  ــدة  جــري فــي  افتتاحية 
املغرب  استقالل  ))أن  فيها  أعلن 
الصحراء  مادامت  كامال  يكون  لن 
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هل �سيبقى املغرب متفرجا على حدوده؟

بعد اأن اأ�س�س الأمريكيون 
قاعدة ع�سكرية حلماية امل�سالح 

اجلزائرية �سد املغرب

بقلـــــــم:
مصطفى العلوي

هذا هو نص إقامة القاعدة العسكرية لحماية املشروع الجزائري األمريكي يف املناطق التي طالب
 بها املغرب وعالل الفاسي والحسن الثاني.


