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ال يتعلق األمر هذه المرة 
بتخريب طائرة أميرية(..)، 
ــوال  ــ أم تـــســـول  فــضــيــحــة  أو 
كبير  أمني  بمسؤول  ولكن  خليجية، 
البروتوكول  ترتيب  في  مؤخرا  أخطأ 
ألميرة(..)، فتم توبيخه وإرساله إلى 
أن  مطلعة،  مــصــادر  وتــقــول  بيته، 
لمعاقبة  شخصيا  تحرك  الحموشي 
ليفعل  أحدا  يستشر  لم  الذي  الفاعل، 
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ما راأي وزير الداخلية؟ 

ما هذا يا م�صر؟ 

اإ�صارات رد اإماراتي
 على ال�صعودية 

يف ق�صية ال�صحراء

رئي�س جماعة ي�صدر �صواهد اإدارية ل�صالح الأموات 

منع جرنالني اإيرانيني 
من الدخول اإىل املغرب

كواليس األخبار

صورة األسبوع
الرد ال�صحفي اجلزائري على تنازل بوتفليقة

حتركات مريبة خللق �صراع بني املغرب واجلامعة العربية انطالقا من تون�س

الرا�صي وعر�صان يدفعان الد�صتوريني 

اإىل اإلغاء التحالف مع الأحرار

 الرباط. األسبوع
ــون،  ــصــري حــافــظ الــســفــراء امل
املبعوثون من طرف نظام السيسي 
تواجد  على  اآلن،  حتى  للمغرب 
بعض  بخالف  هــادئ،  دبلوماسي 
التي تتحرك بني  الجهات املصرية، 
الفينة واألخرى إلثارة مشكلة حول 
للجنة  السادس  محمد  امللك  رئاسة 
القدس، أو تلك الجهات التي تضغط 
في اتجاه النفخ في األزمة الصامتة 
أن  غير  والسعودية،  املــغــرب  بــني 
في  ســواء  الدبلوماسية،  املصالح 
نفسها  وجدت  القاهرة،  أو  املغرب 
تنظيم  تداعيات  لتطويق  مضطرة 

العربية في  الجامعة  برعاية  نشاط 
تونس.

تترأسها  التي  العربية  الجامعة 
تحت  نشاط  برعاية  قامت  مصر، 
العربي  العمل  »رهــانــات  عنوان: 
للمشاركني  يظهر  أن  قبل  املشترك« 
املغرب  يظهر  الــذي  اللقاء  شعار 
فتحركت  صــحــرائــه،  عــن  مفصوال 
ــونــس والــربــاط  ــف بــني ت ــوات ــه ال
إعالمية  مصادر  لتقول  والقاهرة، 
السفارة املصرية  أن املسؤولني في 
بـــ»أن  تطمينات  تلقوا  بــالــربــاط 
الخطأ،  ستتدارك  املنظمة  الجهات 
مقصودا،  يكن  لم  األمر  أن  مؤكدين 

العربية بشأن  الجامعة  وأن موقف 
ولم  ثابت  للمغرب  الترابية  الوحدة 

يتغير«.
تونس،  في  نظم  املــذكــور  اللقاء 
التونسي  املــعــهــد  مــن  ــادرة  ــب ــم ب
ويرجح  االستراتيجية،  للدراسات 
ينسب  ملصق  إنجاز  وراء  كان  أنه 
الرئيس  لــرعــايــة  الــنــشــاط  تنظيم 
السبسي،  قايد  الباجي  التونسي 

ضمن وثائق العمل.
يذكر أن األزمــة، التي تم تفاديها 
بني  الدبلوماسية  الــقــنــوات  عبر 
تباين  تخفي  ال  ومــصــر،  املــغــرب 
املعنية،  البلدان  بني  النظر  وجهات 

الفلسطينية  القضية  إزاء  خاصة 
خاصة  املشترك،  العربي  والعمل 
تتزعمه  الـــذي  الجديد  ــدور  الـ مــع 
العربي،  العالم  في  السعودية)..( 

والذي ال يلقى اإلجماع)..(.
تحركت  قــد  السعودية  وكــانــت 
ملحاصرة النفوذ املغربي في بعض 
التنظيمات الكبرى، مثل اإليسيسكو، 
املقرب  العام،  املدير  إبعاد  تم  حيث 
نأى  الــذي  التويجري،  املغرب،  من 
السياسية  الخالفات  عن  باملنظمة 
يعطي  مما  لها،  رئاسته  مدة  طيلة 
لهذا الخطإ املحسوب على الجامعة 

العربية، أكثر من تفسير.

ملصق النشاط املنظم برعاية الجامعة العربية أبو الغيط 
 الدار البيضاء. األسبوع

تواردت أخبار من مطار الدار البيضاء، أنه 
تم يوم السبت املاضي، منع وفد إيراني هام، 
بينهم  أن  يقال  وأربعني،  اثنني  أفراده  عدد 
للمغرب  الدخول  يريدون  كانوا  جنراالن، 
للمشاركة في تحضير مؤتمر إسالمي مقرر 

أن يعقد في الدار البيضاء.
وقالت األخبار نفسها، بأن الوفد اإليراني 
الذي كان مقررا حضوره، يتعدى املائة، ولم 
يصدر بالغ من وزارة الخارجية عن أسباب 
كــان سببا في  أنــه  الــذي يظهر  املنع،  هــذا 

امتناع إيران عن املشاركة في هذا املؤتمر.

 زهير البوحاطي. تطوان 
طريق  عــن  تــطــوان،  فــي  مغربية  مواطنة  رفعت 
الزهراء  فاطمة  وتدعى  الفهري،  الفاسي  محاميها 
الكشوبي، شكاية إلى وزير الداخلية، تتهم فيها رئيس 
جماعة زاوية سيدي قاسم، »إبراهيم بنصبيح«، بأنه 
قام بتسليم شهادة إدارية لفائدة أحد أفراد أسرته الذي 

استعملها في انتزاع عقار لفائدته)..(.

ذات املصادر، تؤكد أن الشهادة املسلمة من طرف 
الرئيس، وموضوعها شخص ميت)..(، تتعارض مع 
القانون التنظيمي للجماعات الترابية، وال تدخل في 
إطار الصالحيات املحددة أيضا في قانون التعمير، 
العقارية  التجزئات  قانون  إطــار  في  لها  سند  وال 
التي سألت  الشكاية،  السكنية، حسب  واملجموعات 
صاحبتها وزير الداخلية: »هل بهذه الطريقة سيكون 

تنزيل دستور 2011؟«.
وتؤكد مصادر من املنطقة، أن إشكالية هذه الشواهد 
التي يفترض أن تصدر عن العدول، جعلت السماسرة 
وأباطرة العقار يتهافتون على مدن الشمال، بالتواطئ 
أراضــي املواطنني، فهل  املنتخبني، لنهب  مع بعض 

يفتح وزير الداخلية تحقيقا في املوضوع)..(؟

 الرباط. األسبوع
في غياب األمني العام ساجد، 
اإللكترونية،  للمواقع  تــســرب 
أعضاء  بعض  اجتماع  محضر 
بمجلس  ــوري  ــدســت ال الــفــريــق 
املكتب  مــن  ــاء  ــض وأع ــواب  ــن ال
حيث  القنيطرة،  في  السياسي 
يوجد البرملاني إدريس الراضي، 
الذي خرج ابنه ياسني الراضي، 
ليؤكد أن فك االرتباط مع األحرار 
وتشكيل فريق جديد، يضم حزب 
عرشان املمثل في البرملان بثالثة 

نواب.
االتحاد  قيادة  موقف  وحــول 
الدستوري من هذا التحالف، أفاد 
مصدر مطلع، بخالف ما  خلص 
الذكر أن  السالف  إليه االجتماع 
خطابا صريحا من محمد ساجد، 
أمني عام »الحصان« ليلة انتخاب 
ملجلس  رئيسا  بنشماس  حكيم 
املستشارين للمرة الثانية خالل 
هو  كــان  املاضي،  أكتوبر  شهر 
حزبه  قيادات  باقي  توجه  سبب 
قيادة  »البام«، حني خاطب  نحو 

ومستشاريه  وبرملانييه  حزبه 
ــوم ال نــصــوت  ــيـ »الـ بــالــقــول: 
ملجلس  رئيسا  بنشماس  على 
نحن  كشخص، بل  املستشارين 
سياسيا  حليفا  وندعم  نصوت 
استراتيجيا بالنسبة لنا، والذي 
سنراهن عليه مستقبال أكثر من 
أي حزب آخــر«، في إشــارة إلى 

حزب األحرار.
ــه، أن  ــ ــح املــصــدر ذات وأوضــ
ــح من  ــواضـ ــخــطــاب الـ هـــذا ال
ــرار«، هو  ــ ــج ــ ــول »ال ســاجــد حـ
وجعلهم  األحــرار  أغضب  الــذي 
ــمــحــون إلــــى قــــرب نــهــايــة  ــل ي
من  الدستوريني  مــع  تحالفهم 
جعل  أخـــرى،  جهة  ومــن  جهة، 
قيادات االتحاد الدستوري تفهم 
الحقيقي  املستقبل  حــزب  أن 
وليس  »الــبــام«  هــو  نظرها  فــي 
االتحاد  يفعلها  فهل  ــرار..  األحـ
رسميا  ويلتحق  ــوري  ــدســت ال
املعارضة،  في  »الــبــام«  بحليفه 
وعرشان  الراضي  مهد  أن  بعد 
التحالف السابق انطالقا  إللغاء 

من القنيطرة؟

   ●  الرباط. األسبوع
األسبوع  خالل  بغرفتيه،  املغربي  البرملان  رتب 
املنصرم، استقباال خاصا لرئيسة املجلس الوطني 
ترأست  التي  القبيسي،  هلل  عبد  أمــل  االتــحــادي، 
الوفد املشارك في أعمال الدورة الرابعة عشر ملؤتمر 
التعاون  الدول األعضاء في منظمة  اتحاد مجالس 
اإلسالمي الذي انعقد بالرباط خالل الفترة من 11 

إلى 14 مارس 2019م.
اإلماراتي  املوقف  تأكيد  على  حرصت  القبيسي 
مع  لقائها  في  ســواء  الصحراء،  ملغربية  الــداعــم 
رئيس  أو  العثماني  الدين  سعد  الحكومة  رئيس 
»إن  قالت:  حيث  املالكي،  الحبيب  النواب  مجلس 
دولة اإلمارات تدعم مغربية الصحراء«، كما نوهت 
أجل  مــن  اإلمـــارات  يدعم  ــذي  ال املغربي  باملوقف 
استعادة سيادتها على الجزر الثالثة التي تحتلها 
وأبو  الصغرى،  وطنب  الكبرى،  طنب  وهي  إيران، 

موسى.
مغربية  تأكيد  على  اإلماراتي  الحرص  أن  يذكر 
للقاء  إمــاراتــيــة  مــســؤولــة  بعث  عبر  الــصــحــراء 
تطورات  مع  بالتزامن  يأتي  مغاربة،  مسؤولني 
الوطنية،  القضية  إزاء  الضبابي  السعودي  املوقف 
املتسم بهجوم غير مسبوق لإلعالم السعودي على 

القضية الوطنية.
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●  الرباط. األسبوع
القانون  ا�صادقة على نص  بعد  مباشرة 
الحكومة  ومصادقة  البر�ان،  داخل  بسرعة 
التي كانت جاهزة  التطبيقية  ا�راسيم  على 
الدفاع  بـــإدارة  ا�كلفة  ــوزارة  الـ طــرف  مــن 
عمليا  العسكرية  ا�ؤسسة  دخلت  الوطني، 
إعــداد  خــالل  من  القانون،  هــذا  تنزيل  في 
فضاءات استقبال ا�جندين داخل الثكنات.

 zاألســبــوع{ علمت  الــســيــاق،  ــذا  ه ــي  وف
الدفاع  إدارة  أن  مطلعة،  جد  مصادر  من 
الوطنية  التربية  وزارة  راسلت  الوطني 
وذلك  العالي،  والتعليم  ا�هني  والتكوين 
والتالميذ  الطلبة  مجموع  بلوائح  �دها 
من  ا�هني،  التكوين  مؤسسات  وتالميذ 
ا�غاربة،  للشباب  نهائية  لوائح  إعداد  أجل 
سواء الذين يتابعون تعليمهم أو العاطل�، 
مجال  تحديد  في  العملي  للشروع  ــك  وذل

االستدعاءات العملية للتجنيد.
الوطني،  بالدفاع  ا�كلف  الــوزيــر  وكــان 
خالل مصادقة البر�ان على قانون التجنيد 
وأن  وزارته جاهزة،  أن  أعلن  قد  اإلجباري، 
أربع�  تجربة  لها  العسكرية  ا�ؤسسة 
وأنها  العسكرية،  الخدمة  مجال  في  سنة 
لتشرع  األمــة  نــواب  مصادقة  تنتظر  فقط 
قبل  فرد  آالف  تسعة  حوالي  استدعاء  في 

إلى  الــبــالد  ملك  يــدعــو  ــع أن  ــ رفـ
آالف  عشرة  إلى  العدد 

مناقشة  بــمــنــاســبــة 
التطبيقية  ا�راسيم 
لهذا القانون داخل 
ا�جلس  اجــتــمــاع 
ــوزاري األخــيــر،  ــ ال
ا�نتظر  من  أنه  إذ 
هــؤالء  يلتحق  أن 

رسميا  ا�ــجــنــديــن 
بــالــثــكــنــات خــالل 

ــر  ــبـ ــنـ ــتـ شـ
.2019

●  الرباط. األسبوع
بات يروج داخل أكثر من مجلس 
ولقاءات  صالون  من  وأكثر  سياسي 
قرب  عن  حديث  الكبار،  ب�  خاصة 
يعصف  ــن  ل كــبــيــر،  وزاري  تــعــديــل 
ببعض الرؤوس كما كان في السابق، 
سياسية  بأحزاب  يعصف  قد  وإنما 
مصدر  قــال  حيث  ا�ـــرة،  هــذه  كذلك 
عليم، أن مربع السلطة داخل القصر 
ــراف  األعـ جـــرت  كــمــا  يفكر  ا�ــلــكــي، 
األخيرين،  العقدين  طيلة  والتقاليد 
في إجراء تعديل وزاري في منتصف 
عهد  في  جــرى  كما  الحكومة،  واليــة 
عبد الرحمان اليوسفي، أو على عهد 
جطو أو في حكومة الفاسي، وأخيرا 
أجل  مــن  وذلــك  كــيــران،  بــن  حكومة 
للحياة  جديد  نفس سياسي  إعطاء 
الحكومية والسياسية بالبالد، والتي 

تكون عادة قد دخلت في سبات عميق 
الجمود  حيث  الــيــوم  يحصل  كما 

والسكون.
التعديل  أن  ذاتــه،  ا�صدر  وأكد 
الحكومي يشرع حاليا في البحث 
التقدمي  الصحة،  وزير  عن خليفة 
التقدم  حزب  داخل  الدكالي،  أنس 
ــات يطرح  واالشــتــراكــيــة، الــذي ب
الحكومي  التعديل  أمــام  مشاكل 
حزب  فــراغ  اعتبار  على  ا�قبل، 
}الــكــتــابz مــن }بــروفــايــلz وزيــر 
صحة ذي كفاءة عالية، على عكس 
محدوديته،  أثبت  ــذي  ال الدكالي 
القطاع  ــل  داخ باحتقان  ــا  وزادهـ
ا�سؤول�  تصفية  إلى  عمد  ح� 
حزبه  أعضاء  وتبليص  السابق� 
في ا�سؤوليات رغم عدم كفاءتهم.

ــه إلــى أن  وأشـــار ا�ــصــدر ذاتـ
رئيس الحكومة العثماني، متمسك 

واالشتراكية،  التقدم  بحليفه  جدا 
مخرج  عــن  جــدي  بشكل  ويبحث 
ويفكر في منح التقدم واالشتراكية 
التي  الصحة،  غير  أخرى  وزارات 
قد تعود للتجمع الوطني لألحرار، 
الذي يعرف انتماء وتعاطف مدير 
هو  يصبح  قد  جامعي  مستشفى 
وزير الصحة، واحتمال عودة خالد 
هذه  قوية  الحكومة  إلى  الناصري 
الوظيفة  مجال  في  خاصة  ا�ــرة، 
سابقا  مديرا  باعتباره  العمومية، 

للمعهد العالي لإلدارة.
االتحاد  بــات  أخـــرى،  جهة  مــن 
ــن مــغــادرة  ــوري قــريــبــا م ــدســت ال
ــعــثــمــانــي  ــة حـــكـــومـــة ال ــن ــي ســف
في  التاريخي  بحليفهم  وااللتحاق 
ال  وا�عاصرة،  األصالة  ا�عارضة، 
زعيم  أخنوش  تخلي  بعد  سيما 
}الحصانz في  األحــرار، عن حزب 

قد  وبالتالي،  الطريق،  منتصف 
 zتتعزز معارضة االستقالل و}البام

باالتحاد الدستوري.
الــوزراء، فقد باتت  وعلى مستوى 
امباركة  الصيد  في  الــدولــة،  كاتبتا 
بوعيدة، وفي التجارة الخارجية رقية 
للحكومة  ا�غادرين  عداد  في  الدرهم، 
صحراوية  بشخصية  وتعويضهما 

قوية قد تكون من عائلة بوعيدة. 
أما في صفوف العدالة والتنمية، 
وزير  يتيم  محمد  من  كل  بات  فقد 
العائلية،  مشاكله  بسبب  الشغل 
في  الدولة  كاتب  الصمدي  وخالد 
في  دوره  بسبب  العالي،  التعليم 
الخاص  ــار  اإلطـ الــقــانــون  عرقلة 
مع  انــســجــامــه  وعـــدم  بالتعليم 
الوزير أمزازي، في عداد ا�غادرين 
ا�صدر  يقول  العثماني،  لحكومة 

لودييذاته. 

●  الرباط. األسبوع
قال مصدر جد مقرب من زعيم 
عبد  السابق،  والتنمية  العدالة 
جدا  منتشي  أنه  كيران،  بن  اإللــه 
بمعاركه وخطبه األخيرة التي سار 
يوجهها من عمق منزله إلى مختلف 
بن  أن  ذلك  السياسي�،  خصومه 
التعامل  يرفض  كان  الــذي  كيران 
االجتماعي،  التواصل  وسائل  مع 
كان  حينما   zالفايسبوك{ خاصة 
وزراءه  منبها  للحكومة،  رئيسا 
إلى  مرة  من  أكثر  حزبه  وأعضاء 
ا�واطن�،  مع  ا�باشر  التواصل 
كبيرة  ــام سعادة  األي هــذه  يعيش 
 ،zنعمة الفايسبوك{ بعد اكتشاف 
العلم  على  يخلف  قـــائـــال: }هللا 
مجال  في  التكنولوجي  والتطور 
الفايسبوك،  شــكــرا  األنــتــرنــيــت، 
قاعة  إلــى  أحتاج  أعــد  لم  فاليوم 
إلى  وال  ا�واطن�  غفير  إلــى  وال 
نعمة  على  للـه  الحمد  الصحافة، 
الفايسبوكz، يؤكد ا�صدر نقال عن 

بن كيران.
من جهة أخرى، قال ذات ا�صدر، 

أن قيادة العدالة والتنمية واألحرار 
واالتحاد االشتراكي، غاضبة جدا 
من خرجات بن كيران، وتداولتها 
الحكومية   األغلبية  اجتماع  خالل 
عجز  حيث  ا�اضي،  األربعاء  يوم 
الجميع عن صد هجومات رئيس 
الجميع  السابق، وفشل  الحكومة 
في إيجاد وسيلة �نعه من الكالم مع 
ا�واطن� وهو مستلق على مقعده 

ا�ريح في صالون منزله.
الغضب والقلق من خرجات بن 
نقلتها   ،zالفايسبوك{ عبر  كيران 
حتى بعض وسائل اإلعالم ا�قربة 
من أخنوش، التي }وإن عابت على 
إلى  بيته  غرف  تحويل  كيران  بن 
فيديو  استوديو لتسجيل أشرطة 
وخطب سياسية وتحويل حسابه 
للخطابة  منصة  إلــى  اإللكتروني 
ــم يطلب  ــي قــضــايــا ل والـــكـــالم ف
في  فشلت  فهي   ،zفيها أحــد رأيــه 
بناء مبررات معقولة النتقاد سلوك 
بن كيران، الذي صد الجميع بقوله: 
}أنا مواطن عادي يحق له التعبير 
عن رأيــه متى شــاءz.. فهل انهزم 
الجميع أمام }فايسبوكz بن كيران؟

●  الرباط. األسبوع
جمعية  فيه  توفيت  الــذي  الوقت  في 
ــالـــة وا�ـــعـــاصـــرةz في  }مــحــامــو األصـ
استقالة  بعد  النور،  ترى  أن  قبل  مهدها 
ا�ؤتمر  لعقد  التحضيرية  اللجنة  رئيس 
واصلت  للجمعية،  األول  التأسيسي 
العدالة  السياسي،  خصمهم  جمعية 
وغيرت  الثالث  مؤتمرها  عقد  والتنمية، 
عبد  والقيادي  ا�حامي  الحالي،  رئيسها 

الصمد اإلدريسي.
الــعــدالــة  بــقــيــادة  مطلع  جــد  مــصــدر 
عضو  أن   zلـــ}األســبــوع أكــد  والتنمية، 
والتنمية،  العدالة  لحزب  العامة  األمانة 
عبد الصمد اإلدريسي، تنحى عن الرئاسة 

با�جلس  الجديدة  للعضوية  يتفرغ  لكي 
تركيبته  في  اإلنــســان  لحقوق  الوطني 
الجديدة،  رئيسته  تعتزم  التي  الجديدة، 
قصد  البالد  �لك  رفعها  بوعياش،  أمينة 

التعي� الرسمي.
اإلدريسي  أن  ــه،  ذات ا�صدر  وأوضــح 
ــدهــاشz عن  ــســن مــرشــح لــعــضــويــة }ال
يقترح  التي  الحقوقية  الجمعيات  فئة 
مجلسي  رئيسي  طــرف  مــن  أعــضــاؤهــا 
طرف  من  اقتراحه  سيتم  حيث  البر�ان، 
توزيع  كعكة  إطــار  في  ا�الكي  الحبيب 
الفرق  جميع  بــ�  ا�سؤولية  مناصب 
ــهــم جــمــيــع مــؤســســات  الــبــر�ــانــيــة، وت
الحكامة التي يع� البر�ان فيها، إضافة 
قــيــادي فــي االتــحــاد  إلــى تعي� كــذلــك 

االشتراكي وإعالمي وحقوقي باسم نفس 
الحزب للعضوية داخل هذا ا�جلس.

بنشماس  حكيم  يتجه  ذلك،  مقابل  في 
ــى تعي� قــيــادي مــن حــزبــه األصــالــة  إل
جامعي،  وأســتــاذ  يساري  وا�ــعــاصــرة، 
وأحد  السابق  السياسي  ا�كتب  عضو 
مقربي إلياس العماري بهذا ا�جلس، إلى 
جانب باقي االقتراحات التي قالت مصادر 
حقوقي  مستوى  من  أنها  مطلعة،  جد 
حقوقية  تجربة  وصاحب  جــدا،  ضعيف 
وطنية متواضعة جدا، وبالتالي، سيكون 
غير قادر على الترافع على قضايا ا�غرب 
البالد  ملك  يقبل  الدولية، فهل  الحقوقية 
أم  وبنشماس،  وا�الكي  بوعياش  بخطة 
أن االقتراحات سيكون مصيرها الرفض؟

بنشماساِّـالكيبوعياش

الدكاليالدرهمبوعيدةيتيمساجد



 الرباط. األسبوع 
ــاذ  ــت األس أن  عــمــلــيــا،  ــد  ــأك ت
يتجه  بنشماس،  حكيم  السابق 
}والية بيضاءz على  نحو قضاء 
وا�عاصرة،  األصالة  رأس حزب 
التي  البيضاء  السنة  غرار  على 
في  التالميذ  بعض  يقضيها 
تعي�  خطة  أن  ــك  ذل ا�ــدرســة، 
نــائــب لــألمــ� الــعــام هــو أحمد 
اخشيشن، لم تأت أكلها في جمع 
التراجع  بعد   ،z�البامي{ شتات 
ــادة إحــيــاء ذكــرى  عــن فــكــرة إعـ
لكل  }حــركــة  نــمــوذج  وتسويق 
بعد  السيما   ،(..)z�الديمقراطي
إثارة الصحافة �وضوع اختفاء 
خزينة  مــن  ونــصــف  ماليير   4
الحزب، كان األم� العام السابق 
�ا  تركها  قــد  الــعــمــاري  إلــيــاس 
سمي بـ}ا�كتب الفيدراليz، الذي 
األعمال  لرجل  رئاسته  منحت 
ــي، الــــذي لم  ــوت ــحــم مــحــمــد ال
يصدر من جهته أي موقف إزاء 
نطاق  على  ا�تداولة   zاألخبار{
واسع، والتي تقول ((إن ماليير 
التي  ــوال  األمـ مــن  السنتيمات 
جمعها الحزب خالل االنتخابات 
تحيط  مـــازالـــت  الــتــشــريــعــيــة، 
حول  الشكوك  مــن  الكثير  بها 
التي  والقيادات  صرفها  أوجــه 
الفيالت  لشراء  منها  استفادت 

والسيارات الفاخرة..)).
النقاش  عــن  النظر  وبــغــض 
الــذي  والتنظيمي  الــدســتــوري 
ــة }ا�ــكــتــب  ــل ــشــك تـــطـــرحـــه م
أخرى  مشكلة  فإن   ،zالفيدرالي
األيام  خالل  السطح  على  طفت 
محمد  عمد  أن  بعد  ــرة،  ــي األخ
اجتماع  تنظيم  إلى  الحموتي، 
قيادي  وصفه  الرباط،  في  كبير 
في الحزب بـ}مسيرة ثانية لولد 
زروالz، وهي ا�سيرة التي كلفت 
الحزب خسائر انتخابية كبيرة، 

حسب تعبيره(..).
الحكاية  عــن  النظر  وبغض 
 zزروال ــد  }ول �سيرة  األصلية 
ــتــي اتــخــذت  ــي ا�ــســيــرة ال وهـ
ــار }جــمــيــعــا ضـــد أخــونــة  شــع
شهر  في  نظمت  والتي   zالدولة
يتبرأ  أن  قبل   ،2016 شتنبر 
ا�تظاهرين  وكأن  الجميع  منها 
فقد  ــاء(..)،  ــســم ال مــن  سقطوا 

ــداول أعــضــاء حــزب األصــالــة  تـ
تطبيق  عــبــر  ــرة،  ــاصــ ــ ــع ــ وا�
واسع،  نطاق  على   zالواتساب{
رسالة منسوبة للمنسق اإلقليمي 
تنشرها  ــيــمــان،  ســل ــســيــدي  ل
}األسبوعz وهي تصف ما حدث 
يقول  حيث  الرباط،  في  مؤخرا 
الحموتي..  ((األخ  صاحبها: 
حقيقة  يؤسفني  الخير..  صباح 
البارحة حضور  لقاء  يسجل  أن 
بالحزب،  لهم  عالقة  ال  عناصر 

إلقليم  بالنسبة  الحال  هو  كما 
سيدي سليمان، حيث أن 90 في 
عالقة  ال  الحاضرين،  من  ا�ائة 
لهم،  صفة  وال  بــالــحــزب،  لهم 
وباألحرى أن يأخذوا الكلمة أمام 
مسؤول� نكن لهم كل االحترام، 
األمـــ�  األخ  مــقــدمــتــهــم  وفـــي 
العام.. وبعد اطالعي على الئحة 
الحضور، يمكن أن أثبت لكم أن 
تم  أن  بعد  القاعة،  إلى  دخولهم 
حافلت�،  بواسطة  استقدامهم 
ــر شرعي  ــي وغ ــي،  ــون ــان ق غــيــر 
وغير أخالقي.. ولكم أن تفتحوا 
بصفتكم  ا�وضوع  في  تحقيقا 
مفوضا لرئاسة ا�كتب الفيدرالي 
اللحظة  في  تطوقكم  أمانة  وهي 
الراهنة.. أنا ال أستنكر ما وقع، 
انتهت  �ا وقــع))،  أنا حزين  بل 
 zاألسبوع{ تنشر  التي  الرسالة 

في  الــدخــول  دون  مضمونها 
بعض الحيثيات التنظيمية(..).

ــان بــعــض الــقــيــاديــ� في  وكـ
ــجــؤوا إلـــى نشر  ــد ل ــحــزب ق ال
غسيل حزب األصالة وا�عاصرة 
في بعض ا�واقع، ولكن قليال من 
ا�تتبع� فقط هم الذين يعرفون 
ــحــزب،  ال ــل  ــ داخ ــراع  الـــصـ أن 
ــد تــحــول بــعــد رحــيــل إلــيــاس  ق
العماري، إلى صراع ملفات(..)، 
تلتقي  كلها  أجنحة،  عــدة  بــ� 

في  ا�ستور،  بنشر  التهديد  في 
تسوية  إلى  التوصل  عدم  حالة 
مستحيلة  شبه  تبدو  تنظيمية، 
بالنظر إلى عمق الخالفات، وفي 
لألمانة  مرشح  شخص  غياب 
ا�رحلة  يدبر  أن  يمكن  العامة 

ا�ظلمة في تاريخ الحزب.
وقــد عمق بــالغ آخــر صــادر 
عن عدة فاعل� في الحزب، بمن 
للرباط،  الجهوية  األمانة  فيهم 
وبنشماس  }الــحــمــوتــي  أزمـــة 
من  كل  طالب  حيث   ،z..وبنعزوز
والعربي  بلفقيه  سمير  القيادي 
ــتــســام عـــزاوي  ا�ــحــارشــي واب
معزوز  ومحمد  الكور  وخديجة 
اجتماع  بعقد  األطرسي..  وعادل 
طارئ لتقييم اللقاءات التواصلية 

الجهوية التي نظمت مؤخرا.
الذين  البالغ،  ويقول أصحاب 

ا�لفات  عــن  الــحــديــث  تجنبوا 
((إن  ا�الية(..):   واالختالالت 
الجهوية  التواصلية  اللقاءات 
التي تم تنظيمها بناءا على قرار 
السياسي  ا�كتب  ب�  مشترك 
وا�كتب الفيدرالي على مستوى 
لم  حيث  القنيطرة،  ســال  جهة 
التشاركية  ا�قاربة  احترام  يتم 
ولم  ا�كتب�،  ب�  التنظيم  في 
واضحة..  بأهداف  مؤطرة  تكن 
بــإنــزاالت  الــقــيــام  خاللها  ــم  وت
بالحزب  لهم  ال عالقة  ألشخاص 
والتي ترتب عنها مقاطعة اللقاء 
ا�كتب  أعضاء  أغلبية  طرف  من 
منكم  نطلب  وعليه،  السياسي.. 
ما  تقييم  الــعــام،  األمــ�  السيد 
ــيــب ا�ــســؤولــيــات  ــرت ــرى وت جـ
ا�ترتبة عن ذلك، وتشكيل لجنة 
السياسي  ا�كتب  ب�  مشتركة 
دفتر  وبلورة  الفيدرالي  وا�كتب 
من  تبقى  مــا  إلنــجــاح  تحمالت 

اللقاءات)).
التنظيمي  الخالف  أن  يذكر 
وا�كتب  السياسي  ا�كتب  ب� 
أعمق  مشكلة  يغطي  الفيدرالي، 
وا�عاصرة،  األصالة  حــزب  في 
لم  الــحــزب  أعــضــاء  أن  ــي  وهـ
يــتــفــاعــلــوا مــع }نــائــب األمــ� 
ــوا  ــازال ــامz اخــشــيــشــن، وم ــع ال
يراسلون بنشماس، الذي يبحث 
السفينة،  ــغــادرة  � مــخــرج  عــن 
 zواالكتفاء بـ}الغنيمة السياسية
كرئيس �جلس ا�ستشارين(..)، 
إال عبر  أن يتم  وهو ما ال يمكن 
 ،zالكبار }الداعم�  ب�  توافق 
ــض مـــحـــركـــي الـــتـــمـــرد،  ــعـ وبـ
ومكانة  خبرة  اكتسبوا  الذين 
أنفسهم  ويقدمون  تنظيمية(..)، 
مطلع،  مصدر  بتعبير  كبديل، 
حتى  الـــواضـــح  ــر  ــ األم ليبقى 
األصالة  حــزب  حاجة  هو  اآلن، 
ــام جديد،  ع ــ�  وا�ــعــاصــرة ألم
التي  ا�ستترة  ا�ــعــركــة  ــي  وه
تنظيمي،  في شكل خالف  تظهر 
من  ب�  داخلي  نقاش  ويغطيها 
ينتظر اإلشارة الفوقية، وب� من 
يدعي وجودها(..)، ليقدم نفسه 
العامة،  لألمانة  محتمل  كمرشح 
أو  بالشباب  األمــر  تعلق  ســواء 
شغور  إعــالن  ظل  في  الشيوخ، 

منصب األم� العام.
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الصور  أن  أجنبية،  تقارير  ذكرت 
واألفــــالم ا�ــنــقــولــة مــن مــظــاهــرات 
تفاصيل  عـــن  كــشــفــت  الـــجـــزائـــر، 
في  الجزائري�  مستوى  عن  هامة 
أرقــى  بأنهم  والــتــصــرف،  األلــبــســة 
ــاء  مــن ا�ــغــاربــة(...) وأحــســن أزي
واحد  أي  على  تظهر  لم  كما  منهم، 
أو  العنف  بـــوادر  ا�تظاهرين  مــن 

االعتداء.

أول مؤشر اقتصادي إيجابي صدر 
خالل العام الجديد، صدر عن رئيس 
الـــذي أعلن  الــكــانــونــي،  الــعــمــران، 
مليارات  خمس  استثمار  تقرر  أنه 
أصبح  التي  مشاريعه  في  ونصف 
عدد سكانها يتعدون 124 ألف سكن.

مستشار الرئيس األمريكي، ا�ؤيد 
ا�غرب،  عن  البوليساريو  النفصال 
السفارة  في  أمريكية  موظفة  كلف 
إلى  بالتوجه  بــالــربــاط،  األمريكية 
العناصر  �قابلة  الــعــيــون  مدينة 
للبوليساريو  ا�ــؤيــدة  االنفصالية 
ــدرجــة أنــهــا رفضت  ــرب، ل ــغ فــي ا�
للمدينة  الجديد  بالوالي  االجتماع 

الصحراوية.

رئيس  قال  مغلف(...)  جواب  في 
أخنوش،  لألحرار،  الوطني  التجمع 
عن  سؤاله  عن  صحفي  حديث  في 
الهمة:  فؤاد  ا�ستشار  مع  عالقاته 
وإذا  ــدة،  جــي بيننا  الــعــالقــات  إن 
نتوجه  فإننا  �ساعدة(...)  احتجنا 
وننتظر  ا�ــلــكــي  ا�ــســتــشــار  نــحــو 

الجواب(...) منه.

في  القبلت�  مسجد  تواجد  منذ 
ــار ا�ــقــدســة الــســعــوديــة، بنى  ــدي ال
حزب  مــن  محلي  منتخب  مــؤخــرا 
تــازة  مدينة  فــي  مسجدا  األصــالــة، 
حــزب  مــن  منتخب  مــن  بترخيص 
بني  ا�حراب  لكن  والتنمية،  العدالة 

خطئا في االتجاه ا�عاكس.

ــش،  ــراك ــي تــعــم م ــت ــوضــى ال ــف ال
جعلت  بالفوضوي�،  ا�ليئة  ا�دينة 
مرشدا   730 يوقفون  الشرطة  رجال 
سياحيا مزورا، يعني بدون ترخيص 

من وزارة السياحة.

الريفي  القطب  زيارة  أصبحت  هل 
هذا  سياسية؟  مخالفة  الــزفــزافــي 
حصل عندما طلب نواب استقالليون، 
ــا حــســرة، تــوقــيــف رئــيــســهــم في  ي
مخالفة  الرتكابه  مضيان،  البر�ان، 

بزيارته للمعتقل الزفزافي.

القانون الجديد في مدونة األسرة، 
ــرأة  ام كــل  حــق  على  ينص  أصــبــح 
في  لزوجها  مشاركتها  في  متزوجة 
أثناء  ســواء  ا�ــاديــة،  مداخيله  كــل 

الزواج أو بعد الطالق.

لوكالة  الوطنية  النقابة  عمقت 
مشاكل  مــن  االجتماعية،  التنمية 
التي  الــحــقــاوي،  بسيمة  ــرة  ــوزي ال
من  جــديــد  مــن  وزراتـــهـــا  اقتحمت 
بالدعوة  ا�كفوف�،  ا�حتج�  طرف 
48 ساعة،  �دة  اعتصام  إلى خوض 
حيث  الخميس،  اليوم  من  انطالقا 
 zالــوكــالــة }حــل  ا�حتجون  يــرفــض 
منصف  أساسي  بنظام  ويطالبون 

للعمل.

تحت ا�ضواء
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 الرباط. األسبوع
ــد بــاطــرونــا  ــي ي ــي ل }هـــل فــشــل الـــــداودي ف
يطرحه  بدأ  السؤال  هذا   ..zبا�غرب؟ ا�حروقات 
أكثر من متتبع لخرجات الوزير لحسن الداودي، 

ا�كلف بالشؤون العامة والحكامة.
مجلس  مــن  موقفه  غير  ــداودي،  ــ الـ ــر  ــوزي ال
فبعدما  درجة،   180 ا�وضوع  هذا  في  ا�نافسة 
}تسقيف  موضوع  في  ا�جلس  رأي  أن  صــرح 
على  ومتحامل  سياسي  ا�ــحــروقــات،  ــاح  أربـ
وأكد  تراجع   ،zبه تعمل  لن  والحكومة  الحكومة 
خالل األسبوع ا�اضي، أن رأي مجلس ا�نافسة 
الذي  الــرأي  وهو  به،  وستأخذ  للحكومة،  ملزم 
الوقود  محطات  بأرباب  لقائه  مباشرة بعد  جاء 

با�غرب، يقول مصدر مطلع.
غير  الذي  الــداودي  أن  ذاته،  ا�صدر  وأوضح 
ا�نافسة  مجلس  رأي  من  مفاجئ  بشكل  موقفه 
حوارا  وفتحت  بالرأي  أخذت  وزارتــه  بأن  وقال 
أحادي  التسقيف  قرار  يكون  ال  كي  ا�عني�  مع 
إلى  األطــراف  هذه  مع  أن يصل  وتمنى  الطرف، 
يتجه  الجاري،  مارس  شهر  نهاية  يطبق  اتفاق 
إلى تطبيق ا�ثل ا�غربي }الجنازة كبيرة وا�يت 
سيعتمده  الــذي  التسقيف  قــرار  أن  حيث   ،zفــأر
دائما  سيكون  ا�حطات،  ــاب  أرب مع  بالتوافق 
من  سيكون  األعلى  الثمن  ألن  هــؤالء،  خدمة  في 
وحيهم، وسيظل الداودي مثل }البراحz الذي ما 
عليه سوى نقل خبر الثمن الجديد للمغاربة، في 
ح� أن من سيقرره هم الباطرونا، وهو سيتكفل 
عناصره  في  التدخل  وليس  عنه  باإلعالن  فقط 

وتحديده.
بحسب  الكثيرون،  انتبه  أخـــرى،  جهة  مــن 
عن  يتحدث  يعد  لم  ــداودي  الـ أن  إلــى  ا�ــصــدر، 
تسقيف األرباح، بل عن تسقيف األسعار، والفرق 
كبير ب� الجانب�، }ألن تسقيف األرباح سيلزم 
تجاوز  وعدم  مع�  تجاوز سعر  بعدم  الشركات 
هذه  جماح  كبح  أي  ــاح،  األرب من  محددة  نسبة 
األســعــار،  تسقيف  بينما  ا�تغولة،  الشركات 
يؤدي  ولــن  حاليا،  به  ا�عمول  بالوضع  شبيه 

تضبط  قــد  فعالة  نتيجة  ــى  إل
قد  إذ  الــشــركــات،  هــذه  طمع 
ومصالحها  الــوزارة  تصبح 

ح�  الشركات  خدمة  في 
ــذي  ال ــار  ــع األس تسقيف 

سيكون في جميع األحوال 
ــي  ــات وف ــركـ ــشـ بـــــــإرادة الـ
ذاته،  ا�صدر  خدمتهاzيختم 
 zفهل انهزم الداودي أمام }غول

ا�حروقات؟
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يتضح أن حزب التجمع الوطني 
في  التصعيد  على  عــازم  لألحرار 
حزب  مع  والسرية  العلنية  حربه 
العدالة والتنمية، خاصة مع األم� 
العام السابق عبد اإلله بن كيران، 
اإلعداد  في  ا�بكر  تم شروعه  ومن 

لغمار انتخابات 2021.
ــل حزب  ــد مــصــدر مــن داخـ وأكـ
األحرار، أنه على عكس تصريحات 
الرد  بعدم  فيها  قال  التي  أخنوش 
للعدالة  السابق  العام  األم�  على 
كيران  بــن  ــه  اإللـ عبد  والتنمية 
مسؤولية  أية  يتحمل  ال  باعتباره 
داخـــل  ســيــاســيــة  وال  حــكــومــيــة 
}البيجيديz، فإن هناك اتفاقا اليوم 
داخل }الحمامةz على ضرورة تحرك 
باقي قيادات وصقور الحزب الذين 
يتوفرون على تجربة سياسية أكثر 
كيران  بن  على  للرد  أخنوش،  من 
ب�  ا�واجهة شخصية  ترك  وعدم 

العدالة والتنمية وأخنوش.
وفي هذا السياق، صعد األحرار 
على  الهجومية  خــرجــاتــهــم  مــن 
سواء  السابق،  الحكومة  رئيس 
ــدوة حــول ا�ــرأة  داخــل ا�غرب (ن
ا�اضي)،  األربعاء  يوم  التجمعية 
الجالية  ــع  م ــاء  ــق (ل خــارجــه  أو 
السبت  يــوم  بإسبانيا  ا�غربية 
ا�ــاضــي)، حيث دخــل هــذه ا�ــرة 
ــدل، محمد  ــع ال الــقــيــادي ووزيـــر 
بن  على  الــحــرب  رسميا  ــار،  أوجـ
من  ذلــك  فــي  فشل  بعدما  كــيــران، 
الذي  العلمي،  الطالبي  رشيد  قبل 
كيران  بن  من  عنيفا  هجوما  تلقى 
من جهة، ومن جهة أخرى، بسبب 
سابقة  ضرائب  ملفات  في  تورطه 
مواجهة  في  هشا  الطالبي  تجعل 

رئيس الحكومة السابق.
حزب  أن  ذاته،  ا�صدر  وأضاف 
الشخص  بعناية  اختار  األحــرار 

(مشاريع  وا�ــوضــوع  ــار)  ــ (أوج
الجديد على  لينفذ هجومه  ا�لك)، 
في  للوقوع  واستدراجه  كيران  بن 
وفي   ،zا�لكية مع  األعظم  }الخطأ 
أن  على  أوجــار  ألــح  الصدد،  هــذا 
ا�لك هو }صاحب مشروع إصالحي 
كبير في مختلف ا�جاالت با�غرب، 
اإلنــســان  حــقــوق  تــكــريــس  منها 
ــن خــالل  ــة الــهــشــاشــة م ومــحــارب
للسلطة  الجديد  للمفهوم  إرسائه 
وتكريسه لدستور 2011 الذي أدى 

.zإلى تغيير كبير في ا�غرب
بل أكثر من ذلك، وفي رد مباشر 
على بن كيران الذي ينسب لنفسه 
األخيرة،  اإلعالمية  الخرجات  في 
كصندوق  اإلصالحات،  من  العديد 
دعم  وصندوق  والتقاعد  ا�قاصة 

بأن  أوجــار  قال  واألرامــل،  األيتام 
يعيشها  الــتــي  الــراهــنــة  ا�رحلة 
تاريخه،  في  مسبوقة  غير  ا�غرب 
ا�لك  ــجــزه  وأن حققه  مــا  بفضل 
مجاملة  }ليست  وهــي  شخصيا، 
الذي وفي  أوجار،  يقول   zسياسية
شبه تبرير وتعزيز �وقفه، أضاف 
 zاإلصــالح صاحب  هو  }ا�لك  بأن 
والتنمية  الــعــدالــة  حــزب  ولــيــس 

صاحب التراجعات.
ا�اكر   zبـــ}دهــائــه أوجـــار  ونبه 
�لف مدونة األسرة، و�ح إلى دور 
 zالبيجيدي{ بها  قام  التي  العرقلة 
حول  اليوسفي  حكومة  عهد  في 
الوطنية لحقوق  بالخطة  ما سمي 
ــتــي جـــاء بــهــا الــوزيــر  ــرأة، ال ــ ا�ـ
حيث  السعدي،  سعيد  الشيوعي، 

والتنمية،  العدالة  بأن  أوجار  قال 
نزل  كبير  }حــزب  تسميته،  دون 
مليونية  بمسيرة  ــشــارع  ال ــى  إل
للتظاهر  الــنــســاء  خاللها  جمع 
سطحي  بــفــهــم  حــقــوقــهــن  ــد  ضـ
ليقع  والفقهية،  الدينية  لألمور 
فجاءت  ا�جتمع،  في  تشنج غريب 
مبادرة ا�لك باعتباره مسؤوال عن 
والــروحــي  االجتماعي  التماسك 
مختلطة  لجنة  وشكل  للمغاربة، 
إخــراج  في  التوافق  بفعل  ساهم 
مدونة  هو  تاريخي،  قانوني  نص 
ــرد بن  ي الــحــالــيــةz، فهل  األســـرة 
كيران على أوجار هذه ا�رة؟ وهل 
يقع في فخ تبخيس دور ا�لكية في 

مشاريع اإلصالح؟

 الرباط. األسبوع
مصدر  من   zاألســبــوع{ علمت 
ساخنة  حــربــا  أن  مــطــلــع،  جــد 
حزب  في  بر�انيون  لها  يستعد 
عزيز  ضــد  والتنمية  الــعــدالــة 
بصفته  األحــرار،  زعيم  أخنوش 
البحري  والصيد  للفالحة  وزيرا 

هذه ا�رة.
ـــه، أن  ــصــدر ذاتـ ــح ا� ــ وأوض
يجمعون   zا�ــصــبــاح{ بر�انيي 
مختلف  في  الدقيقة  ا�عطيات 
}ا�غرب  مخطط  حــول  الجهات 
ويجمعون  الواقع،  في   zاألخضر
في  ا�يدانية  ا�عطيات  جميع 

النائية،  وا�ناطق  األقاليم  شتى 
لتحديد  وذلك  والغنية،  الفقيرة 
حــجــم الــضــيــعــات الــكــبــرى، 
الكبرى  الفالحية  والشخصيات 
ا�ستفيدة من ماليير هذا ا�خطط 
وشكلها وطبيعة عالقتها بحزب 

التجمع الوطني لألحرار.
وأكد ا�صدر ذاته، أن أبرز بحث 
يقوم به حاليا قياديون محليون 
 ،zوإقــلــيــمــيــون بـــ}الــبــيــجــيــدي
ا�خطط  ــذا  ه عــالقــة  ــول  ح يتم 
بالجهات  الفالحة  ومــســؤولــي 
واألقاليم، بمشاريع فالحية تمول 
 ،zا�ــغــرب األخــضــر{ مــن مخطط 

ا�ستفيدين  هـــؤالء  باستمالة 
وقع  كما  ــرار،  ــ األح حــزب  نحو 
تم  حيث  ســوس،  بجهة  مؤخرا 
تمويل مشروع ضخم الستصالح 
لفائدة جمعية قريبة من  أراضي 
األحرار وفي جماعة قروية تعرف 

سيطرتهم.
قيادي�  بأن  ا�صدر   وأضاف 
يسجلون   ،zــدي ــجــي ــي ــب }ال مـــن 
مخطط  ــع  مــشــاري بــعــض  بـــأن 
حولها  تحوم   ،zاألخضر }ا�غرب 
من  سياسي  اســتــغــالل  رائــحــة 
أقاليم  عدة  داخل  األزرق  الحزب 
التي  تلك  خــاصــة  وجــمــاعــات، 

األحــرار،  من  منتخبون  يرأسها 
مــســجــلــ� بــا�ــنــاســبــة، هــجــرة 
منتخب�  مــن  حــالــيــا  جماعية 
منتم� لعدة أحزاب لفائدة حزب 
شخصيات  ولــفــائــدة  األحــــرار، 
في  نجحت  تجمعية  سياسية 
من  هامة  فالحية  مشاريع  جلب 
لعدة   zاألخضر }ا�غرب  مخطط 
قرى ودواوير تهم عشرات األسر، 
ا�نتخب�  من  العديد  أغرى  مما 
 ،zالــحــمــامــة{ بــحــزب  لاللتحاق 
أخنوش  ب�  الحرب  تشتد  فهل 
مخطط  حول  العثماني  وإخوان 

}ا�غرب األخضرz هذه ا�رة؟ 

نواب «البيجيدي» يحققون في عالقة المشاريع الفالحية بالمشاريع السياسية

 الرباط. األسبوع
مصادر  مــن   zــوع ــب }األس علمت 
ــعــة، أن  ــد مــطــل ــة جـ ــاســي ــوم ــل دب
وبتنسيق  ا�غربية،  الخارجية 
تقوم  ا�لكي،  القصر  مــع  مباشر 
مسبوق  غــيــر  باستنفار  حــالــيــا 
ا�غربية،  الصحراء  قضية  بشأن 
استعدادا لشهر أبريل ا�قبل، وذلك 
بعدما أعلن مجلس األمن الدولي عن 
لقضية  جلسات  ألربــع  تخصيصه 

الصحراء ا�غربية، مما يؤشر على 
القضية  تعرفها  قد  كبرى  تطورات 

على الصعيد الدولي.
وأوضــحــت ا�ــصــادر ذاتــهــا، أن 
احتمال  لقرار  جدا  يستعد  ا�غرب 
ــورســوz من  ــن ــي ــاد قـــوات }ا� ــع إب
فشل  حالة  في  الجنوبية  أقاليمنا 
ــرة أخــــرى، حيث  ــات مـ ــاوض ــف ا�
تضغط اإلدارة األمريكية في اتجاه 
تسوية هذا النزاع، وإال }رفع يدها 

عن تمويل جزء من مصاريف بعثة 
ا�ينورسو، مقابل اإلدارة الفرنسية 
القرار، خطورة  هذا  في  ترى  التي 
وخاصة  ا�نطقة،  استقرار  على 
الذي  البوليساريو،  جبهة  تصعيد 
صارمة  بتحركات  يقابل  أن  يجب 

.zللجيش ا�غربي
ا�كلف  األمــمــي  ا�بعوث  ــان  وك
بــقــضــيــة الـــصـــحـــراء ا�ــغــربــيــة، 
لقاء  خصص  قد  كوهلر،  هورست 

قبل  ا�غربي  الوفد  مع  محادثات 
آخــر مع  لقاء  وبــعــده  أســبــوعــ�، 
وذلــك  البوليساريو،  جبهة  وفــد 
ا�غرب  ب�  الثاني  ا�شترك  للقاء 
الجزائر،  بحضور  والبوليساريو 
اســتــعــدادا لــوضــع تــقــريــره حول 
ا�وضوع بمجلس األمن خالل شهر 
موعدا  الذي سيكون  ا�قبل،  أبريل 
األمن  مجلس  مناقشة  في  حاسما 

الداوديلقضية الصحراء ا�غربية.

أخنوش
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القناص
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العدد1018 الخميس 14 مارس 2019

المعلومة التي تحفظ عليها االتحاد ا�وروبي

ÜÉgQE’G πjƒ“h ∫GƒeC’G π«°ùZ ÚH ÉWÉÑJQG πbC’G Üô¨ŸG

ôµ°ûd …OÉ–’G ∑ÎJ õ«Hƒd ¢ùjƒd ÉjQÉe ¢TƒæNCG á∏°†Øe

 »Hô¨ŸG »YÉaódG QGó÷G
¬JGQób Ú°ù– ±ô©j

áFÉŸG ‘ 70 `H zhCG .¢SEG .±{ 

الجدار  أن   ،zلـــ}األســبــوع أممي  مصدر  كشف 
الدفاعي ا�غربي، يعرف هدوء يؤكد مرور الجولة 
غير  أجـــواء  فــي  جنيف  مــحــادثــات  مــن  الثانية 
الدفاعي  الجدار  دخــول  إلــى  نبه  لكنه  متوترة، 
ا�غربي، في عوامل التفوق العملياتي والتشغيلي 
70 في  }ف. إس. أوz بنسبة  بـ  ا�عروفة اختزاال 
ا�ائة، وأن هذه القدرات ا�تجددة للقوات ا�سلحة 
في  تمنع  الجدار،  في  القطاعات  مختلفة  ا�لكية 
هذه اللحظة من أي توتر إضافي في األفق قصير 
جانب  إلى  الحكومة  رئيس  مطالبة  وأن  ا�ــدى، 
إلى  الجيش  بدخول  العيون،  مدينة  في  األحزاب 
شرق الجدار، يشكك في رهان القدرات العسكرية 
السياسي  القرار  ألن  فقط،  الدفاع  على  ا�غربية 
الشباب  ا�تجندين  لدى  قرار  للحرب،  والشعبي 

لجبهة البوليساريو، وأيضا لألحزاب ا�غربية.
ويحاول الطرفان، حسب ا�صدر، وضع منسوب 
نحو  ا�تقدم  الدفاع  إلى  الجبهة  لحاجة  التفوق، 
الجدار، خوفا من االجتياح، فيما وعدت هورست 
كوهلر، بتجميد أي تغييرات على منطقة الجدار، 
نقاش  في  مؤخرا  مسؤولوها  طرحه  مأزق  وهو 
ببرل�، وفضل ا�بعوث األممي القول: التفاصيل 
العسكرية لن تكون مسألة معزولة في ا�فاوضات، 
وهو ما أربك بعض ا�راقب� للوضع قبل انطالق 

الجولة الثانية من محادثات جنيف.

 GOGóàeG ∫Ó≤à°S’G ÜõM ó©J z¿ƒL »g{`d á≤«Kh
»Hô¨ŸG »Yƒ«°ûdG Üõë∏d»Hô¨ŸG »Yƒ«°ûdG Üõë∏d

ßaÉ »Yƒ«°T ácÈdG QGõfh

نزار  أن   ،zلـ}األسبوع أكد مصدر حزبي 
االستقالل،  لحزب  العام  األمــ�  البركة، 
الحزب  مــع  مشترك  برنامج  على  ــق  واف
الــشــيــوعــي الــصــيــنــي، ونــقــلــت جــريــدة 
الشهر  من  الثامن  في  الصينية   zالشعب{
الشيوعي  الحزب  موافقة  خبر  الجاري، 
برنامجه،  في  االستقاللي�  مشاركة  على 
لـ}هي  لوثيقة  طبقا   ،zشيوعيون{ ألنهم 
جون  يشغل  وكـــان   ،2010 ــام  ع  zجـــون
الدولي  القسم  في  منتدب  وزيــر  منصب 
للجنة ا�ركزية للحزب الشيوعي الصيني، 
الكتلة  أحـــزاب  مــن  وفــدا  استقباله  إثــر 
واالشتراكية  والتقدم  االستقالل  الوطنية: 

واالتحاد االشتراكي، وقال فيها بالحرف: 
}إن حزب االستقالل، واالتحاد االشتراكي 
الشيوعي  للحزب  امــتــداد  عنه،  ا�نبثق 

.zا�غربي
نهاية  في  الصيني  ا�سؤول  وأوصــى 
حدة،  على  حزب  كل  باستقبال  الوثيقة، 
من  حزب  كل  الصيني  الحزب  يشارك  كي 
هذه األحزاب في برنامجه، ولم يستصعب 
ا�حافظ�،  الشيوعي�  مــع  إال  الحالة 
في  بــركــة،  نـــزار  لكن  االستقاللي�،  أي 
االنفتاح  يعتمد  شيوعي  ا�ــصــدر،  نظر 
االجتماعية  الطريقة  على  االقــتــصــادي 

للص� الحديثة.

باريس  أن   ،zـــ}األســبــوع ل مطلع   مصدر  أكــد 
عمليتها  �واصلة  ا�غرب  تعويض  عن  كشفت 
ا�عروفة بـ}الكرومبz في الغابون، وقد استخدمت 
لتأم� وضع الوحدة البحرية 451.04 ا�كونة من 
حاملة ا�روحيات البرمائية }ميسترالz إلى جانب 
باخرة أعالي البحار }بيروتz التي توقفت أيضا 
لتأم� ا�نطقة، والسماح للرئيس بانغو بالعالج 
خارج بالده، بعيدا عن ضغط الشارع وا�عارضة.

بها  قــام  عمليات  تعويض  عــن  ا�ــصــدر  ــد  وأك
لحظة  البلد  هذا  في  ا�غربي  ا�لك  وكان  ا�غرب، 
وقوع انقالب فاشل، وجرى تأم� كامل العاصمة 
ليبروفيل، سميت }الكرومبz أو }الغدقz بالعربية، 
االسم �واصلة  نفس  الفرنسية  القوات  واختارت 
تأم� البلد اإلفريقي األكثر قربا للمغرب وفرنسا، 
وزارة  أعلنت  رسمي،  وبشكل  البحر،  من  ودائما 
مارس  بداية  العملية  هذه  عن  الفرنسية  الدفاع 
الجاري، لكن تفاصيلها بقيت شديدة السرية، إلى 

الخامس من الشهر الجاري.
الربكة
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ضيف استثنائي قريبا في الرباط

ــوعz، أن  ـــ}األســب ل كشف مــصــدر مــوثــوق 
بارون  البريطاني  اللوردات،  باسم  الناطق 
ا�غربية،  ــرأة  ا�ـ حــقــوق  عــن  دافـــع  فــويــلــر، 
التي  الجملة  وهــي  تتجزأ،  ال  حقوقها  وأن 
 ،2013 ماي  في  قانونه  ديباجة  تضمنتها 
وقد دافع فيه عن حقوق األمومة للسحاقيات 
والشواذ أو اللواطي� واللواطيات، داعما ما 
سماه نفس الحقوق للرجال والنساء، ليضمن 
إلبعاد  الــزواج،  الجنس  نفس  من  ثنائي  لكل 

حالة الالمساواة الحالية.
وفي 2016، أصبح فويلر أول شخص يحمل 
لقب }اللورد السيد أو الناطق الرسميz، وفي 
لقائه حكيم بنشماس إلى جانب وفد مغربي 
البارون  تساءل   ،zويستمنستر{ من  بدعوة 
عن الحقوق الكاملة للمرأة، بما فيها زواج أم 
أبنائهما  بأخرى عازبة لإلشراف على  عازبة 
والعمل كأي ثنائي زوجي، وهو ضمن الحلول 
ا�قاربة،  هذه  نظر  في  تعيد،  أن  يمكن  التي 

التوازن ب� الجنس الواحد.
مجلس  رئيس  بنشماس،  حكيم  واقترح 
ــن والــهــجــرة  ــ ا�ــســتــشــاريــن، قــضــايــا األم
اإلرهـــاب  ومكافحة  ا�ناخية  والــتــغــيــرات 

ــورد ركـــز عــلــى تعليم  ــل ــتــطــرف، لــكــن ال وال
دقيق  بسؤال  ا�غربي  الوفد  وفاجأ  الفتيات، 
في  العمومية  السياسات  أهداف  تحقيق  عن 
ب�  الفارق  حجم  مدرجا  الفتيات،  تمدرس 

الخطاب والواقع.
على  ضيفا  فــويــلــر،  ــورد  ــل ال وســيــكــون 
ا�غرب، إلطالق ا�نتدى البر�اني الحواري 

البريطاني ـ ا�غربي.

أكد مصدر مطلع لـ}األسبوعz، أن دولة ا�غرب، 
ا�رتفع  األموال،  غسيل  ب�  ارتباطا  األقل  هي 
ا�هيكل،  غير  االقتصاد  وباقي  ا�خدرات  من 
وب� تمويل اإلرهاب، األضعف في سلسة الدول 
هذه  لكن  العا�ي،  ا�ستوى  وعلى  اإلفريقية 
االستشارة  في  عليها  التستر  جرى  ا�علومة 

األوروبية ليوم 28 فبراير 2018.

استدعت  ا�اضي،  الشهر  منتصف  وفي 
الشؤون  مناديب  األوروبي،  ا�جلس  سكرتارية 
ا�الية، لتقديم تقديراتهم، وفي األول من مارس 
حجبها  وإحصائيات  تقريرا  سلموا  الجاري، 
ما  وهو  هامشي،  ملحق  إلى  لتنتقل  االتحاد 
الرقم  تحت  لالتحاد  الثالثة  التوصية  أكدته 

.z6964/1/19{

السكرتيرة  أن   ،zلـ}األسبوع حزبي  مصدر  أسر 
اإلسباني  العمالي  االشتراكي  للحزب  التنفيذية 
مع  لقاء  ألغت  لوبيز،  فانيسا  لويس  ماريا   ،zبيزو{
لترأس  إلسبانيا،  األخيرة  زيارته  في  لشكر  إدريس 
أعمال ا�ؤتمر اإلقليمي الخامس في مدريد، وعوضها 
الوزير  مع  التعاطي  لوبيز  وفضلت  أخرى،  بلقاءات 
في  األغلبية  مع  السياسي  الحوار  لتسهيل  أخنوش 
مفيدا  ليكون  الرباط،  مع  مباشر  حوار  وفي  ا�غرب 
لقطاع الصيد البحري الذي تشرف عليه في حكومة 

بيدرو سانشيز، وللسياسات األمنية للبلدين.

وسبق للوبيز إلى جانب هيكتور غوميز، مسؤول 
العالقات الخارجية في حزب }بيزوz ورئيسة الحزب 
كريستينا ناربونا، أن التقت إدريس لشكر، في يونيو 
كريمة  إسبانيا  في  ا�غرب  سفيرة  بحضور  ا�اضي، 
بنيعيش، وإن اقترح االتحاديون تطوير عالقاتهم مع 
حزب اإلسباني، لكن عدم تأثيرهم في األغلبية، أبعد 
اعتبر  الذي  غوميز،  هيكتور  أجندة  من  الخيار  هذا 
إنشاء مؤتمر إقليمي لالتحاد االشتراكي فوق أراضي 
اإلسبانية  الــدوائــر  لكن  للحزب،  قــوة  دليل  ــالده،  ب

تراجعت أخيرا عن هذا التقييم، حسب ا�صدر.

أسر مصدر لـ}األسبوعz أن لقاء مسؤولة 
بالتجارة،  ا�كلفة  األوروبي،  االتحاد 
سيسيليا مالستروم، مع نظيرها األمريكي، 
الصادرات  ارتفاع  وعرض  مفاجئا،  كان 
ا�ائة  في   181 بـ  ا�سال  للغاز  األمريكية 
سمته  بعدما  األوروبي،  االتحاد  إلى 
الرؤساء  }اتفاق  األوروبية  ا�سؤولة 
التعليق على ما  جانكر وترامبz، مفضلة 
تطرقها  في  للغاز،  حاملة  مشاريع  سمته 
نيجيريا،  رئيس  أن  وترى  إفريقيا،  إلى 
مؤخرا،  انتخابه  أعيد  الذي  بوخاري، 
الشراكت�  إدارة  في  أكثر واقعية  سيكون 
األمريكية،  ا�تحدة  والواليات  أوروبا  مع 
واتفق الجانبان، األمريكي واألوروبي، على 
تحالف الشراكت� مع نيجيريا، بما يعرقل 
وال ريب، أنبوب الغاز النيجيري ـ ا�غربي، 
الذي لن يتخطى تعقيدات دراسة التمويل، 
وأبدى البنك الدولي من اآلن موقفه بعدم 

تمويل ا�شروع، حسب ا�صدر.

بنشماس

في جلسة بعيدة عن ا�عالم
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تنازل بوتفليقة عن الترشح لرئاسيات 
ــالده، نــاقــال ا�ــســؤولــيــة إلـــى جمعية  ــ ب
الشعب  أطــيــاف  لكل  جامعة  تأسيسية 
اإلنــقــاذ  جبهة  فيها  بــمــا  الــجــزائــري، 
اإلبراهيمي،  األخضر  يرأسها،  ا�نحلة، 
تعديل  بعد  لالنتخابات  مستقلة  ولجنة 
دو  تــريــبــون  }ال  نشر  ومــنــذ  الــدســتــور، 
للجهاز  إضــافــي  انــهــيــار  خبر   zجنيف
في  ورد  مــا  تأكد  لبوتفليقة،  العصبي 
فقد  الجزائري  الرئيس  أن  سرية:  وثيقة 
أيقونة  أن  علمه  بعد  دقيقة   12 لـ  وعيه 
الثورة الجزائرية، جميلة بوحيرد، خرجت 
وذكرت  الخامسة،  العهدة  ضد  للتظاهر 
الجميع  بالسكتة الدماغية لـ 2013 عندما 
منع الجنرال حسان، السعيد أخ الرئيس، 
من الدخول إلى القصر الرئاسي، فقال: لن 
أكون مخطوفا لدى الجنرال توفيق، وبعد 
سجن  إلى  انتهى  استشفائه،  من  عودته 
آر.  }دي.  أظافر  وتقليم  حسان،  الجنرال 
 13 أن حلها وأقال مديرها في  إلى   zإس

شتنبر 2015.
رئيس  بوتفليقة  أقــال  جنيف،  ومــن 
تــورط  بعد  ــالل،  سـ ــك  ا�ــال عبد  حملته 
}دي.  ــرات  ــخــاب � ــال  ــص ات نقطة   125
التظاهرات،  دعــم  في  ا�نحلة   zإس آر. 
بوتفليقة  السعيد  اتفاق  الرئيس  ليلغي 
من  بوساطة  (توفيق)  مدين  والجنرال 
بنقل  والقاضي  الخريف،  أحمد  الجنرال 
لالجتماع  (تبعا  ــالل  س ــى  إل الــرئــاســة 
 11 إلى  الثامنة  من  دقيقة،   90 ا�عروف 
ا�قصي  الجناح  لتهدئة   2013 في  ليال، 
الثالثة:  األجنحة  لتدبير  السلطة)،  من 
قايد  وجناح  والسعيد،  علي  بن  جناح 
صالح، وجناح البشير طرطاق، ا�ستشار 
األمني لبوتفليقة ورئيس مخابرات }دي. 
 ،zإس آر.  }دي.  عوضت  التي   zإس إس. 
وفي اجتماعها الثالث، أو }زاي z3، تقرر 
نقل القوات الخاصة إلى العاصمة خوفا 
على الرئيس ح� عودته، وفي الثامنة من 
يوم الجمعة 8 مارس 2019، قال بوتفليقة 
ألخيه ناصر الذي حضر معه إلى الطابق 
لجنيف:  الجامعي  ا�ستشفى  في  الثامن 
ــارع مــخــابــرات  ــص }هـــم فــي مــــأزقz، وت
ورفـــض  ــا،  ــه ل ــحــان  ــت ام أول  طـــرطـــاق 
عسكري  أي  ترشيح  دعم  مدين  الجنرال 
في االنتخابات الرئاسية أو ا�بكرة التي 
حال  فــي  سنة  بعد  بوتفليقة  بها  وعــد 
نجاحه، وأرسل الجنرال رسالة إلى علي 
في  للموظف�  السابق  الرئيس  غديري، 
وقال  ترشحه،  رفض  عن  الدفاع،  وزارة 
}التجمع  زعيم  بلعباس،  محسن  لسانه، 

من أجل الثقافة والديمقراطيةz الذي نقل 
رسالة إلى لقاء طنجة في اجتماع شبكة 
إفريقيا:  لشمال  الديمقراطية  األحــزاب 
خروج  إثــر  ا�غربي،  الحياد  من  عــززت 
وهران  بوتفليقة  وبلدة  الجزائري  الغرب 
في  أثــر  ما  وهــو  التظاهر،  إلــى  تحديدا 
نفسية الرئيس ا�هدد با�وت في أي لحظة 
لعدم تمكنه من الكالم لـ 42 ساعة وعدم 
أكله،  في  والتحكم  العصبية،  السيطرة 
إلى جهازه  الطعام ومروره  بلع  يمكن  إذ 
التنفسي عوض ا�ريء، وهو ما قد يسبب 
وحرص  با�وت،  ينتهي  وتعفنا  التهابا 
األطباء السويسريون على تعزيز مراقبة 
هذا الوضع، حسب التقرير الطبي رقم 11 
وأعيد   ،zاألسبوع{ مصدر  للحالة، حسب 
 zستريم }غولف  الرئيس  طائرة  تكييف 

التي نقلت بوتفليقة إلى جنيف.
يوم جمعة  تقريرا، عن  الرئيس  وطلب 
وأعلن  بصعوبة،  عليه  عرض   ،zالحسم{
الفتنة  من  الخوف  منها  كلمات،  ثــالث 
إشعال  على  ا�غرب  تأثير  من  والخوف 
وتلمسان...)،  (وهران  الجزائري  الغرب 
صورة  في  إرهابي�  نزول  من  والخوف 
متظاهرين، وطالب بنشر القوات الخاصة 
فرنسا  التزمت  فيما  ا�تظاهرين،  لحماية 
أو  التدخل  عدم  في  بالصرامة  وا�غرب 
اإلدالء بأي تصريح، التزاما برأي الجنرال 
مدين، الذي بعث بإشارته إلى  مسؤولي 
األول  الـــوزيـــر  ــشــف  وك الــعــاصــمــتــ�، 
يبقى  كي  ا�خطط،  أويحيى،  الجزائري، 
شخصه  في  محاصرا  الرئيس  معسكر 
التدخل  يافطة وطنية ضد  أي  وال يحمل 
بـ}الحراك  يجري  عما  فعبر  الخارجي، 
الحقود ضد بوتفليقةz، وهي العبارة التي 
السابقة  ا�خابرات  عناصر  تورط  تؤكد 
التقاعد  على  ا�حال�   zإس آر.  }دي. 
والعامل� في قطاع األعمال، أي ما يسمى 
الدولة  }حــراك  الفرنسية  األدبــيــات  في 
ا�فككةz، كما جاءت في كلمة للرئيس في 
}الفايننشال  وحسب  جنيف،  مستشفى 
 zفإن انتفاضة }جمعة 22 فيفري ،zتايمز
وجود  على  تؤكدان   ،zالحسم و}جمعة 
على  نفوذا  تمارس  ثرية  جديدة  نخبة 
القرار السياسي وتجد في االستخبارات 

ا�فككة إطارا إلدارة تحركها.
وفي تسوية مباشرة لبوتفليقة، طالب 
ا�بكرة،  االنتخابات  في  ترشحه  بعدم 
وقبل  جنرال،  أي  ترشح  عدم  مقابل  في 
قايد  األركـــان  قائد  شخص  في  الجيش 
الصفقة،  بهذه  مدين،  والجنرال  صالح 
لكن تفاصيل أخرى ال تزال تثير الخالف 

ومن  دائمة،  صفقة  من  الجزائر  لتمك� 
انهياره  في  بوتفليقة  يهتم  أن  ا�دهش 
ا�غرب في  تأثير  بمدى  الثاني،  العصبي 

تظاهرات الغرب الجزائري.

 االتفاق الفرنسي والمغربي على الصرامة 
في عدم التدخل في الشؤون الجزائرية 

أربك بوتفليقة، وعده الرئيس دعما مباشرا 
للجنرال مدين (توفيق) الذي يدير تأثير 

نخبة ثرية في شبكة من 800 رجل أعمال 
من مختلف األحجام، وله 812 عضوا 

ينشطون لصالحه في مختلف القطاعات، 
ولم يمس التفكيك عمل قاعدة «800 × 
3» المعروفة في قواعد التأثير الجزائري 

 (1)zجنيف دو  تريبون  }ال  نشر  منذ 
جزءا من التقرير الطبي 11 ا�سرب عبر 
نهجت  بلده،  جهات  إلى  فرنسي  طبيب 
في  }الصرامة  الرباط  وحليفتها  باريس 
بوتفليقة  معسكر  إلربــاك   ،zالتدخل عدم 
األنظار عن حراك مدروس  وعدم تشتيت 
�نع بوتفليقة من عهدة أو والية رئاسية 
الجزائري  الرئيس  واستثمر  خامسة، 
أي  إلرباك  الصحية في سويسرا،  عطلته 
انقالب محتمل ضده، مع بقائه تحت حالة 
يعطي  وهــو  الطبية،  العناية  من  فائقة 
على  ضغط  أي  ممارسة  بعدم  االنطباع 
الوقت،  نفس  وفي  الدستوري،  ا�جلس 
ا�حايد،  موقفه  في  صالح  قايد  يساند 
ا�نحل  وجهازه  مدين،  تأثير  من  للتقليل 
في التظاهرات، ووضعت ترويكا األجنحة 
الشعبي،  الــرفــض  لــهــذا  سقفا  الثالثة 
بتاريخ  االلتزام  في  بوتفليقة  رغبة  بعد 
االنتخابات الرئاسية، فيما طالبت جبهة 
الرئاسيات  بتأجيل  الوطني  التحرير 
الرئيس  عنه  كشف  مــا  وإكــمــال  لسنة، 
الجزائري، عوض انتخابات رئاسية وبعد 
البشير  وفضل  مبكرة،  انتخابات  سنة 
العهدة  ضــد  مظاهرات  خــروج  طــرطــاق 
استنفذه  الذي  التمديد  عوض  الخامسة 
أن  يريد  وال  الــســودان،  في  البشير  عمر 

تقارن الجزائر بأي بلد آخر.
حليفها  خــالل  من  فرنسا،  وحاصرت 
وحليفتها  مدين)  (الجنرال  األرض  على 
وثائقها  تسميه  مــا  الــربــاط،  العاصمة 
و1970،   1960 بــ�  االســتــخــبــاريــة، 
وتحديدا   ،zوا�تآمر وا�خادع  بـ}ا�ناور 
في الوثيقة ا�ؤرخة في 15 دجنبر 1964، 
حيث  أخيرا،  السرية  عنها  رفعت  التي 
لم  سنة   26 سن  في  بوتفليقة  إن  تقول: 
مقارنة  استراتيجي  منصب  فــي  يع� 

بحث  الذي  بومديان  من  وبدعم  بقدراته، 
أن  بوتفليقة  تمكن  بلة،  بن  عن معارضي 
محمد  عن  بــدال  للخارجية  ــرا  وزي يكون 
ــارض  وع فــرنــســا،  الـــذي رفضته  خــيــدر 
تسليم  ا�الية،  ــر  وزي بومعزة،  البشير 
الخارجية  في  الجديد  الوزير  مستحقات 

إلى دجنبر 1964.
مناور  الــرجــل  }إن  الوثيقة:  وكتبت 
وخصوصا  ا�ــؤامــرات،  كل  في  وموجود 
الوزير  وكتب   ،z1965 يونيو  مــؤامــرة 
في  فرنسا  لسفارة  ا�نتدب  الفرنسي 
تقول:  برقية  دوجـــي،  لويس  الــجــزائــر، 
}وزير الخارجية بوتفليقة، جعل االنقالب 
على بن بلة قضية شخصية، ألن الرئيس 
بن بلة أعطى أوامره باعتقال مدير ديوان 
بوتفليقة ا�سمى عبد اللطيف رحال، وقبل 
الوصول إليه، شارك في إسقاط نظام بن 
بومديان  لعزل  موقعه  استغل  وقد  بلة، 
كما   ،zزوجته فيهم  بمن  الحلفاء،  كل  عن 
تقول البرقية ا�ؤرخة في 7 أكتوبر 1974، 
وهي  تؤكد من جهة أخرى، أن }بومديان 
وزير  بوتفليقة،  به  يقوم  �ا  متابعا  بدا 
في  مدغري،  الداخلية  ووزير  الخارجية، 
على  يسيطرا  كي  الظل  إلى  زوجته  نقل 

.zاألضواء
الوثيقة،  الحادثة، وصفت  هذه  وجراء 
بوتفليقة  ــة،  ــســري ال عــنــهــا  ــة  ــوع ــرف ا�
إصابته  وا�حتمل  وا�ـــراوغ  بـــ}الــشــاذ 
الصحف  ونقلت   ،(2)zالعظمة بجنون 
}نوفيل  عن  التوصيفات  هذه  الجزائرية 

.(3)zأبسرفاتور
هذه  عن  السرية  رفع  فرنسا  واختارت 
الوثائق، وإعادة نشرها في هذه األجواء 
على  الفرنسي�  من  تأكيدا  ا�شحونة، 
رأسه  وعلى  معهم  ا�تحالف  اللوبي  دعم 
النخبة  وباقي  (توفيق)  مدين  الجنرال 

الجديدة.

 تجريم بوتفليقة وتوريطه في اغتيال 
كريم بلقاسم، لمسح أيقونة: «رجل 

المصالحة»  بعد الحرب األهلية أو 
«العشرية السوداء»، ومرة أخرى، وعبر 
نفس المجلة ومن وثائق سرية، فإن 

«بوتفليقة مشارك في جريمة اغتيال 
كريم بلقاسم»

ال  الفرنسية،  ا�خابرات  لوثائق  طبقا 
الوطنية  ا�صالحة  قائد  بوتفليقة  يكون 
إنه مجرد  بل  الدموية،  العشرية  وتجاوز 
في  بلقاسم  كــريــم  صديقه  قتل  مــجــرم 
الثورة(4)، وفيما سكتت فرنسا الرسمية 

الجزائرية،  الــشــؤون  في  تدخل  أي  عن 
}أو.  واحــدة  لجهة  الوثائق  كل  خرجت 
بي. إسz أو (نوفيل أبسرفاتور سابقا)، 
وهي غير مرتبة وال تحمل }أسراراz عكس 

.zوثائق }السي. آي. إي
ممنهج  لتدمير  مقصود  يجري،  ما  إن 
لصورة بوتفليقة، من رجل مصالحة إلى 
اغتيال  فــي  مــتــورط  ومــجــرم  قاتل  رجــل 
بلقاسم، فيما رفع ا�غرب يده عن ا�شاركة 
الشخص  ــزال  يـ وال  ــرب،  ــح ال هـــذه  فــي 
بـ}ا�متلك  الوثائق  هــذه  في  ا�ــوصــوف 
قـــادرا على   ،zلــذكــاء حــاد وطــمــوح كبير

الرهان على ضربة واحدة.
الرئيسية  الوثيقة  عن  السرية  ورفعت 
}دي  بمراجعها:  الفرنسية  للمخابرات 
 ،2019 يــنــايــر   22 ــي  ف  zأ  /  37680
فترة بوتفليقة، ووافقت  استعدادا إلنهاء 
ا�خابرات األمريكية على أن تعيد التوازن 
إلى ا�شهد الجزائري، من خالل دفاعها عن 
موقف قايد صالح، وقد أوضح رؤيته إلى 
كي   ،zشرشال{ قاعدة  في  الجيش  جانب 
العسكرية على  ا�خابرات  بقفز  ال يسمح 
وتدور  فيه،  التحكم  أو  الرئاسة  منصب 
واشنطن حيث يتموقع الجيش الجزائري، 
وال يمكن حسب مصادر }األسبوعz، إنشاء 
مجلس عسكري، كما في الحالة ا�صرية، 
دورا  يريد  (توفيق)،  مدين  الجنرال  ألن 
ا�تقاعدين  جانب  ــى  إل ويــواجــه  أكــبــر، 
العسكري� مشكلة في إدارة تأثيرهم، وقد 
اتفق الجميع على إبعاد كل عسكري إلى 
االنتخابات،  عن  بوتفليقة  إبعاد  جانب 
إلى  أدى  توازنا  واشنطن  لعبت  ولذلك، 
بالده  أمن  عن  دفاعه  تؤكد  وثائق  إظهار 

في مقابل ا�ستعمر السابق (فرنسا).
}التأثير  كثب  عن  األمريكيون  ويراقب 
الوضع  فيما   ،zــداخــل ال على  اإلقليمي 
مخابرات  بقايا  ب�  أهلية  حربا  يشبه 
سابقة، والهيكلة الجديدة لبشير طرطاق 

.zخابرات }دي. إس. إس�
أقيل  طرطاق  بشير  أن  ا�عروف،  ومن 
من األمن الداخلي لـ }دي. آر. إسz ليقود 
داخلية  حرب  فاألساس   ،zإس إس.  }دي. 
الداخلي،  األمــن  ويقود  الجهازين،  ب� 
الجنرال  الخارجي،  األمن  في  متخصص 
ما  على  الخارجي  التأثير  �نع  بــوزيــد، 
مدروس  التحص�  وهذا  داخليا،  يحدث 
الواليات  ترغب  فيما  متوقعة،  �ظاهرات 
ا�تحدة في حياد صارم لفرنسا وا�غرب، 
وقد صدمت واشنطن العاصمت� باريس 
بوتفليقة  دور  تأهيل  بإعادة  وا�ــغــرب، 
الذي فتح بالده على شراكة استراتيجية 
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عبد الحميد العونيإعداد:

رجل الجزائر



تؤمن  ــزال  ت وال  ا�تحدة،  الــواليــات  مــع 
بوتفليقة،  مع  ا�وقعة  بالبروتوكوالت 
كمبادئ دائمة للجزائر وجيشها وجارها 

الغربي، ا�ملكة ا�غربية.

 فرنسا تكشف وثائقها السرية قبيل 
االنتخابات الرئاسية الجزائرية، كي ال تبقى 
وثائق «السي. آي. إي» في صالح بوتفليقة 

}السي.  رفعت   ،2006 يونيو   31 في 
الوثيقة  عن  السرية  األمريكية،   zإي آي. 
 zالتي تكشف موقع مركز }كولومب بشار
02ـ16  إن  }31ـ39  الصواريخ  لتجريب 
ب�   ،zللغاية }ســري  بند  تحت   ،zدابليو
 150×9800 بسعة  خفيف  مــطــاريــن 
داخل  من  قاعدت�  مع   ،zــدا }أواك وا�طار 
هجومية،  طائرات   8 منها  تنطلق  ا�ركز 
بتجديدها،  بومديان  قام  للدعم  وقاعدة 
بتوضيحات  واشنطن  طالبت  ــورا،  وفـ
في  ا�ستخدمة  الروسية  الصواريخ  عن 
القاعدة والتهديد بتوجيه ضربة عسكرية 
العزيز  عبد  الجزائر  وأرسلت  لتدميرها، 
بوتفليقة، للقائ� سري� مع استخبارات 
 ،zإي آي.  }دي.  األمريكية  الدفاع  وزارة 
لتتواصل مخاطبة الجزائر من خالل هذه 
القناة ا�وثوقة وا�دافعة عن عدم ا�ساس 

بمصالح الواليات ا�تحدة.
قرر  الجانب�،  ب�  االتصاالت  ولكثافة 
و1978،   76 بــ�  السوفياتي  االتــحــاد 
الحساسة  األمـــور  فــي  الــتــفــاوض  ــدم  ع
والعسكرية مع بوتفليقة، وطالب بجنرال 
للتعاون  الجزائرية  الــرئــاســة  تختاره 
االستخباري والعسكري طبقا لبروتوكول 

وقعه بومديان.
وجاء تشكيك الـ}كا. جي. بيz واضحا 
ــة بــوتــفــلــيــقــة بــاســتــخــبــارات  ــالق فـــي ع
مناورة  هامش  منح  ما  وهو  البنتاغون، 
وعدم  االنحياز  عــدم  لتثبيت  للجزائر، 
وقف  فضلوا  الذين  األمريكي�  مصادمة 
الغزو الصاروخي السوفياتي للصحراء، 
هذا  ا�دني�  من  بمسيرة  ا�غرب  ودخــل 
قاعدة  المتداد  عنوانا  ظل  الذي  اإلقليم، 
واشنطن  تلغي  أن  قبل   zبشار }كولومب 
ويتحول  لبومديان،  كامل،  بشكل  دورها 
القاعدة  منع  إلــى  الصحراء  في  النزاع 
الروسية في منطقة بشار من التمدد نحو 
األطلسي، فيما واصلت الواليات ا�تحدة 
مــنــاورات  لتقود  ــر،  ألكــادي استكشافها 
سنوية إلى جانب القوات ا�سلحة ا�لكية، 
}األســد  مــنــاورات  اســم  اآلن، تحت  إلــى 
في  بوتفليقة  عنها  قال  التي   ،zاإلفريقي
انطالقتها، بأنها فرصة لحضور أمريكي 
واشنطن،  إلى  الصحراء  في  الحل  ينقل 
سنوات  كل  في  بوتفليقة  كرسه  ما  وهو 
اقتراح  ا�غرب  ورفض  للجزائر،  رئاسته 
األسبق  الوزير   ،zبيكر جيمس  }مشروع 
األمريكية،  ا�تحدة  الــواليــات  لخارجية 
أمريكية   جنسية  من  أممي�  ومبعوث� 
مدافع� عن نفس الخطة، وانتقل التكتيك 
من قيادة أمريكي �نصب ا�بعوث األممي 
لقضية الصحراء، إلى تعديل كامل في مهام 
استراتيجية  ضمن  ا�تحدة  األمم  بعثات 
جديدة للواليات ا�تحدة في إفريقيا، وقال 
مستشار األمن القومي، جون بولتون: }إن 
بمهامها في شمال  الجزائر جزء موثوق 

.zإفريقيا ومنطقة الساحل
وثيقة }الدي. آي. إيz كبيرة ومستمرة 
ودائمة في شخص بوتفليقة، الذي حاول 
أن يضع حل الصحراء في يد األمريكي�، 
ومنذ 24 نونبر 1964، قالت استخبارات 
غير  جــزء  بوتفليقة  }إن  الــدفــاع:  وزارة 
سوفياتي في قيادة الجزائرz، ويجب دعم 
13 مخططا سوفياتيا  حياد بالده لوقف 

في شمال غرب إفريقيا.

 بوتفليقة وقاصدي مرباح وخليفته يزيد 
زرهوني، الذي شغل منصب وزير الداخلية 

في رئاسة بوتفليقة للجزائر، ثالوث 
أمريكي لمنع الدعاية الشيوعية في جبهة 
التحرير الوطنية، وأول من دفع لبوتفليقة 
كراء شقة في وجدة هي «السي. آي. إي»، 
التصاله مع واشنطن من خالل «دافيد.ج» 

الظاهر في الصورة مع قاصدي مرباح 
المولود في فاس 

الجزائر  تحولت   ،1949 يناير   19 في 
األمريكية،   zإي آي.  }الــســي.  نظر  فــي 
فاضطرت  الشيوعية،  الدعاية  خط  إلى 
استخبارات البنتاغون إلى إلحاق عناصر 

بجهازها واختراق تنظيمات وشخصيات 
الجزائر  استقالل  تدعم  وطنية  جزائرية 
بعدم  كبيرة  ضــمــانــات  مــع  فرنسا  عــن 

وقوعها في براثن االتحاد السوفياتي.
وكانت الجزائر على خط البروباغاندا 
 ،1948 منذ  مكثف  وبشكل  الشيوعية، 
لـ}السي.  استخباري  تقرير  ينقلها  كما 
الحزب  ممثل  فيكس،  ليون  ألن   ،zآي.إي
الشيوعي الفرنسي في هذا البلد، استثمر 
كل تحركاته لصالح مخابرات بالده، وقال 
يشكلون  جزائري�  وطني�  هناك  بــأن 
بنية مقاومة ضد االتحاد السوفياتي، وال 
يجدون غضاضة في التقرب إلى الواليات 
سكن  ولذلك،  مباشرة،  األمريكية  ا�تحدة 

بوتفليقة بوجدة.
لقد نبه األمريكيون إلى الدعاية ا�فرطة 
ضد هذه األسماء الثالثة، مدافع� عن قوة 
الذين  الشيوعي�  ألن  الشخصيات،  هذه 
وهم  جــزائــري،  بميالد  مثقف�  يطلبون 
خارج االتحاد السوفياتي، بمعدل 10 في 
األلف فقط، هم اليوم في الجزائر 6 مالي� 
مواجهتهم،  ألحــد  يمكن  وال  شيوعي، 
ويمكن عزل كل }عميل لألمريكي�z، ويقول 
األمريكيون بأن }بوتفليقة وزمالءه كانوا 
ضد اإلرث الذي تركه بول كاغام وويليام 
محايدة  مقاومة  وصنعوا   ،zسبورتيوس
وإقليمية، لكن ا�شكلة، أن ملك ا�غرب أراد 
الكبير، في تعاطف  ا�غرب  أن يكون ملك 
الجزائر  رئيس  فيما  األمازيغ،  مع  واسع 
للمغرب  رئيسا  دائــمــا  يــكــون  أن  أحــب 
واضطر  بومديان،  عهد  طيلة  العربي، 
بوتفليقة بعده أن يحتفل مع شعبه  برأس 
فالعاصمة  وبالتالي،  األمازيغية،  السنة 
الرباط غيرت وجه ا�نطقة، والجزائر تريد 

أن تديرها ويصبح التناوب على األدوار.
تقديم  بوتفليقة  الرئيس  ويــواصــل 
ا�نطقة، دون خصومة مع  دور بالده في 
ب�  الرهيب  التنافس  حجم  رغم  ا�غرب، 
من  األصغر  الرئيس  هــذا  ألن  البلدين، 
الحسن الثاني سنا، معجب بعالقات ملك 

ا�غرب بالواليات ا�تحدة األمريكية.
بعمل  دائــمــا  سمح  الــراحــل،  وا�ــلــك 
الشيوعي� في بالده، وساهم في مستوى 
السوفياتي  االتــحــاد  مــع  العالقات  مــن 
وجزء  بوتفليقة  عالقات  عن  يختلف  ال 
مع  الجزائر  في  االشتراكية  القيادة  من 

الواليات ا�تحدة؟
ا�رقمة   zإي آي.  }السي.  وثيقة  تــورد 
انحرفت  الــجــزائــر  أن   ،z77/2763{بـ

بشكل كامل إلى الشيوعية، ومن البديهي 
مرة   16 تدخلت  األمريكية  ا�خابرات  أن 
االغتيال،  مــن  بوتفليقة  حياة  لحماية 
الذي  مرباح،  قاصدي  صديقه  قتل  بعد 
اتصال  قاعدة  إلى  لبنان  في  مكتبا  حول 
جيش  ودرب  األمريكية،  ا�خابرات  مع 
رسمته  أحمر  خــط  تحت  البوليساريو 
بعيد  ــفــاالت  االحــت وجعلت  واشــنــطــن، 
وب�  ــدا،  واحــ يــومــا  الشخص�  مــيــالد 
سنة  مرباح  وقــاصــدي  بوتفليقة  ميالد 
التوالي)،  على  و1938   1937) واحــدة 
والشخصان بدون فارق في باقي األشياء، 
الحقيقي  واســمــه  مــربــاح،  بنى  عندما 
الجزائرية  االستخبارات  هللا،  عبد  خالد 
وعبد العزيز بوتفليقة دبلوماسية بالده، 
األمريكي�،  إثـــارة  دون  حــربــا  ــأدارا  ــ ف
مع  السوفياتي  االتــحــاد  من  وتسلحوا 
البوليساريو،  تسليح  أحمرين:  خط� 
للجزائر، وعندما  والترسانة الصاروخية 
أراد بومديان تحويل الصحراء إلى حقل 
تدخلت  الــروســيــة،  للصواريخ  تــجــارب 
التجريب،  مركز  بقصف  مهددة  واشنطن 
للغاية،  خــطــيــرة  الــقــضــيــة  فــأصــبــحــت 
واالشتباك العسكري الجزائري ـ ا�غربي 
األمريكيون  ودعم  لحظة،  أي  في  متوقع 
غداة  توقفوا  ثم  ا�ــد،  هذا  لوقف  ا�غرب 
الستة،  بشروطها  معروفة  صفقة  نجاح 
وقد وقع عليها بوتفليقة �نع تدمير قاعدة 

الصواريخ في بشار.
ووافق جهاز }إس. إمz في وزارة الدفاع 
الجزائرية، على شروط عدم قصف قاعدة 
بشار،  كولومب  في  الصواريخ  تجريب 
روسي شمل  بسالح  نشاطها  إحياء  بعد 
كل أنواع }السامz، وبدأ تصنيع أجزاء من 
هذه الصواريخ فوق األراضي الجزائرية، 
مستغلة بنية مساعدة تركها الفرنسيون 
بومديان  مــع  ا�تعاونون  واستثمرها 
كان  وقــد   ،1965 يونيو   19 انقالب  في 
وقتها مسؤوال عن الشرطة والدرك واألمن 
العسكري، وفورا، قرر األمريكيون وصول 
فاس  مدينة  في  ــزداد  ا� مرباح،  قاصدي 
ا�خابرات،  لقيادة   ،1938 أبريل   16 في 
وهيأوا للقائه مع ساكن وجدة، عبد العزيز 
بوتفليقة، وقد شكال معا بداية }االتصاالت 
في   zإي آي.  }السي.  مكتب  مع   zالقوية
طريق  عن  ا�رور  وعوض  الدارالبيضاء، 
ا�غرب، بعد استقالل الدولت� الجزائرية 
في  وساهما  لبنان،  اختارا  وا�غربية، 
العرب  القومي�  مخططات  عن  الكشف 

ضد الواليات ا�تحدة، إلبطالها في ا�هد.
القريب من واشنطن،  الثالوث  ويكتمل 
إلى وقت  ا�عروف بميله  بيزيد زرهوني، 
قريب، لـ}السي. آي. إيz، وهناك انتقادات 
من معارضيه على هذا ا�نحى، خصوصا 
في حادثة قتل }علي التونسيz و}مسألة 
الرئيس  إلـــى جــانــب  ــض  الــفــيــالz، ورفـ
 ،zبوتفليقة توسيع اتصاالته مع }ا�وساد
للحفاظ على التوازنات الداخلية للجزائر.

بترتيبات  مدروس  عائلي  تشابك  وفي 
ابنته  زرهوني  يزيد  منح  دولية،  أجهزة 
كاميليا نفوذا كبيرا واستثمارا توسع إلى 
داخلية  وزير  ابنة  فهي  وتونس،  ا�غرب 
زرهوني)  (أمــ�  جنرال  وعمها  أسبق 
ا�عروف،  الوزير  بجاوي  محمد  وخالها 
األعمال  رجل  ابن  حكيم  ربــراب  وزوجــة 
الخيوط  هذه  ففي  وهكذا،  ربــراب،  سعد 
تــوازنــات  تعمل  وا�ــدعــومــة،  ا�تشابكة 
في  اآلن  إلى  تأثيرها  ويتواصل  دقيقة، 

دوائر القرار.
مرباح،  قاصدي  أن  الكثيرون  يعرف  ال 
هندس أول مؤسسة استخبارية في بالده، 
بتصميم األمريكي�، وخلق توازنا مع عبد 
سرية  األكثر  الرجل  بوصوف،  الحفيظ 
وهــواري  الوطنية،  التحرير  جبهة  في 
الجبهة، وعرف مرباح  بومديان، مارشال 
مع  الواجهة  إلــى  بوتفليقة  يدفع  كيف 
األمريكي�، لتعزيز االتفاق مع فرنسا حول 
بومديان،  انقالب  ومستقبل  االستقالل 
وتفاصيل التصميم األولي لالستخبارات 
الجزائرية قبل أن يقود دبلوماسية بالده 
منذ سنة 1963، أي في 3 حكومات ألحمد 

بن بلة والحكومات األربعة لبومديان.

 المدافع عن تنويع سالح الجيش الجزائري، 
وشرائه من األمريكيين بعد حرب 

«الرمال»، لم ينل حظا كبيرا في دائرة 
القرار العسكري، خصوصا بعد رفض وزارة 
الدفاع األمريكية اقتراح بوتفليقة شراء 
طائرات عسكرية أمريكية مرتين في 

عهد بومديان، فأطلقت الجزائر مخططها 
العسكري إلى جانب االتحاد السوفياتي 

وتشيكوسلوفاكيا، وحاربت بهذه 
األسلحة في حرب الصحراء (1975ـ1991) 

قال بومديان: نقبل الصفقة مع }السي. 
ا�نطقة  في  قارية  صواريخ  ال   ،zإي آي. 
وخط أحمر على البلدين في قضية التزود 
أو نشر أسلحة دمار شامل، على األراضي 

الجزائرية أو ا�غربية.
فقط  أمريكا  رجــل  بوتفليقة  يكن  لــم 
استطاعت  رجال  بل  بومديان،  إدارة  في 
تنظيم  عــبــره  البنتاغون  اســتــخــبــارات 
حماية  إلــى  أدت  للغاية،  سرية  لــقــاءات 
والتدخل  إفريقيا،  في  أمريكي�  جنود 
}يعزز  أغلبها  فــي  جزئية  حلول  لرسم 

.zالسالم في الحرب الباردة
نشر  من  ا�تحدة  الواليات  تتمكن  ولم 
ا�عجب  كيسنجر،  هــنــري  مــع  ــاءات  ــق ل
صعبة  قــــرارات  تضمنت  ببوتفليقة، 
إنه  القول  من  وتمكنت  شيوعي�،  وسط 
االتحاد  وأنصار  التيارات  يصالح  رجل 
أن  قبل  ا�تحدة،  والواليات  السوفياتي 
يصالح العلماني� واإلسالمي� في بالده، 
ويخرجها من حرب أهلية عصية تحارب 

فيها الجيش وفصيل مجتمعي محافظ.
لقد أيقظت }العشرية السوداءz تجربة 
األركان  قيادة  تأثير  حصر  في  بوتفليقة 
ا�ؤقتة  الحكومة  مع  صراعها  في  كما 
للجمهورية الجزائرية، وتواصلت مع كل 
خفاياها  يعرف  وهو  ا�دنية،  الحكومات 
نزاع  لتطور  سرية  شروطا  يعرف  كما 
مع  الجنوبية  الحدود  لقيادته  الصحراء 
حركي  باسم  بوتفليقة  تحرك  مالي، ح� 

(عبد ا�الك مالي).
التحرير  جبهة  عرفت  حــرج،  وقت  في 
بمنح  األمريكيون  وعد  كيف  الجزائرية 
 zدعم مالي مباشر �واصلة }مدرسة األطر
والناظور  وجــدة  ب�  الكبداني  دار  في 
في تواصل مباشر مع بوتفليقة، وتخلت 
واشنطن عن األمر بعد ضغوط من فرنسا، 
وتقدم الواليات ا�تحدة ا�صالح الفرنسية، 
باقية  ا�عادلة  وهذه  مشتركة،  كمصالح 
مغربية  مصالح  هناك  فليست  اآلن،  إلى 
أو جزائرية تقدمها الواليات ا�تحدة على 
في  فقط  فرنسية  مصالح  بل  مصالحها، 

هذه القضية أو تلك.
استراتيجية  كل  الفكرة  هــذه  وتدير 
الرئيس  اختار  وقد  اليوم،  إلى  بوتفليقة 

للواليات  صدمة  خلق  للجزائر  الحالي 
سالحها  شراء  بطلب  األمريكية  ا�تحدة 
للدفاع عن الجزائر، وقبل أن ترد الجزائر، 
بالده  بتزويد  ا�بدئي  قبولها  على  أكدت 
عدم  ــد:  واحـ بشرط  هجومية  بأسلحة 
على  سوفياتية  قــاريــة  صــواريــخ  نشر 
قائال  بوتفليقة  ورد  الجزائرية،  األراضي 
}نريد عدم نشر  الرئيس بومديان:  باسم 
لتؤكد   ،zا�غرب في  مماثلة  صواريخ  أي 
عن  تــعــرف  ــم  ل أنــهــا   zإي آي.  ــســي.  }ال
حدوث أي اتصال ب� بوتفليقة والرئيس 

بومديان في هذا التوقيت الحرج.
وفي شهادة للمخابرات األمريكية، فإن 
ضد  ممنهجة  حرب  أي  رفض  بوتفليقة 
الحركي� ا�قاتل� إلى جانب فرنسا، كما 
رفض أن تكون الحرب ضد اإلسالمي� في 

.zبالده }حرب دولة
في  بوتفليقة  األمريكيون  يساعد  ولم 
لكنهم  بــالده،  لحكم  سويسرا  من  عودته 
من  أموال  تحويل  اتهامات حول  رفضوا 
بن  الشاذلي  مع  الــخــارج  إلــى  الجزائر 
}بوتفليقة  أن  قال في مذكراته،  إذ  جديد، 
الخزينة  إلى  ا�ائة  في   10 يرد سوى  لم 
لوزارة  حساب  متأخرات  من  الجزائرية 
ومعروف   ،zآخـــر مقر  لبناء  الخارجية 
نائب  منصب  اقــتــراحــه  بوتفليقة،  عــن 
ألنها  رفــض،  بومديان  لكن  الجمهورية، 
أن  للعسكري�  يريد  وال  إليه،  ستذهب 
ال  اليوم  الجيش  لكن  خليفته،  يختاروا 
يريد ترشيح أي اسم بمن فيه بوتفليقة، 

.zطبقا لـ}السي. آي. إي

 الشاذلي بن جديد فضل أن يكون 
المخاطب مع األمريكيين، هو الحسن 

الثاني، عوض عبد العزيز بوتفليقة، وزير 
خارجية بن بلة وبومديان 

وهو  جــديــد،  بــن  الشاذلي  أحــس  لقد 
أن  تفضل  واشنطن  أن  للجزائر،  رئيسا 
تقدم وزيرا على الرئيس، ووافق على نقل 
الرسالة إلى ملك ا�غرب، لكن خالفا حدث، 
من  حول  وا�غرب  الجزائر  قائدا  وتنازع 
العربي،  ا�غربي  اتــحــاد  رئيس  يكون 
رفض  لكنه  جــديــد،  بــن  غضب  فانفجر 
ا�غرب،  نحو  الصواريخ  رؤوس  توجيه 

كما طالب بذلك الجنرال خالد نزار.
جديد  بن  يكون  أن  بوتفليقة  يــرد  لم 
الوثائق  تعبير  حد  على  لبالده،  رئيسا 
ــالث أجـــهـــزة مــخــابــرات  ــث ــورة ل ــش ــن ا�
جديد  بن  الشاذلي  بتفضيل  لكن  عا�ية، 
مع  قناته  يكون  أن  الثاني  الحسن  للملك 
بوتفليقة،  إبعاد  ا�غرب  دعم  األمريكي�، 
بوتفليقة  ترشيح  إلى  األمريكيون  وعاد 
مع استقالة بن جديد، لكن الجيش تخوف 
الرئيس ا�ستقيل، ولم تنجح  من أنصار 
محاولة اغتيال بوتفليقة واغتالوا عرابه 
قاصدي  الرئاسة،  إلى  وصوله  ومهندس 

مرباح.
تسوية  إلــى  دائما  بوتفليقة  وسعى 
أن  على  الجيش  جــنــراالت  مع  مباشرة 
لـ  تغليبه  لكن  مرباح،  قاصدي  يتقدمهم 
تيزي  من  أصله  ألن   zاألمازيغي }الحس 
وزو، حال دون ذلك، وقد توصل األمريكيون 
بتأكيد من باريس يقول }إن وصول مرباح 
إلى الرئاسة الجزائرية، سيكون إعالنا عن 
تغيير في خارطة ا�غرب العربي، وقيادة 
 ،zقبايلي{ مرباح  ألن   ،zللمنطقة الجزائر 
في  الجزائرية  للمخابرات  مكتبا  وأدار 
غدامس وفي جبال نفوسة بليبيا ومزداد 
العنصر  ا�غربية، وقد اعتمد على  بفاس 
األمازيغي بنسبة 90 في ا�ائة في إدارته 

للعمليات السرية.
بوتفليقة  لوصول  مرباح  دعم  وبشأن 
ــر، أوضــحــت هــذه  ــجــزائ ــاســة ال إلـــى رئ
الدعم  هــذا  أن  االستخبارية،  ا�ــصــادر 
 ،zإي آي.  }السي.  بموافقة  مشروطا  كان 
مداها،  تأخذ  األمـــور  واشنطن  وتــركــت 
فاغتيل مرباح وأبعد الجنراالت بوتفليقة، 
وانتقل إلى سويسرا وبقيت لقاءاته كثيفة 
خالل  مــن  البنتاغون  استخبارات  مــع 

اإلمارات.
وبفعل متواصل من تياره الذي أنقذته 
اقترح  التحطيم،  من   zإي آي.  }الــســي. 
بيزيد  وأتــى  رئيسا،  بوتفليقة  الجميع 
زرهوني وزيرا للداخلية، في فترة عصيبة، 
}دي.  ا�خابرات  بحل جهاز  البالد  ليقود 
إلى نسخة قاصدي  به  آر. إسz والعودة 
الجزائري  التوافق  قــدم  ــذي  ال مــربــاح، 

وهو  آخــر،  شيء  كل  على  أمريكا  مع 
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 المخابرات األمريكية تعيد التوازن  إىل المشهد 
الجزائري لخدمة بوتفليقة

تدافع واشنطن عن موقف قايد صالح، وتدور حيث يتموقع الجيش باتجاه 
الرئاسة، أو مواصلة إدارة العملية خلف الستار، وال يمكن، حسب مصادر 

«األسبوع»، إنشاء مجلس عسكري، كما يف الحالة المرصية، ألن الجرنال مدني 
(توفيق) يريد دورا أكرب، ويواجه المتقاعدون العسكريون أزمة تمثيلهم يف 

المجلس، فاتفق الجميع عىل إبعاد كل عسكري مع إبعاد بوتفليقة عن االنتخابات 
الرئاسية، والخالف حول إدارة المرحلة االنتقالية، فيما يستمر بوتفليقة يف 

مراجعة التقارير حول «تحرك المغرب» المحتمل يف غرب الجزائر ضده، وخصوصا 
يف وهران، وأزالت الصحف تلمسان من كل المدن التي عرفت االحتجاجات، وهذه 

الوثيقة لـ«اليس. آي. إي» تؤكد دفاع البنتاغون عن التوافقات السابقة بني 
المغرب والجزائر، كما جرت مع بوتفليقة وبلغت 159 اتفاقا بدأت بإغالق قاعدة 

صاروخية روسية يف كولومب بشار.



الذي غادر في 15 يونيو 1980 الكتابة 
العامة لوزارة الدفاع الجزائرية، ليصبح 
نائبا لوزير الدفاع إلى 1982، ثم مكلفا 
وقاد  الثقيلة،  والصناعة  باللوجستيك 
انتقاله  بعد  الزراعية  القطاعات  »لبرلة« 
نحو  سرعته  لكن  الفالحة،  وزارة  إلــى 
بوتفليقة،  مــن  أكــبــر  كــانــت  »األمــركــة« 
الليبرالي  الخط  جانب  إلــى  فاصطف 
الثاني،  والحسن  الــشــاذلــي  للرئيس 
وراهنت الرباط على عدم تقدم بوتفليقة 
ــو مــا يعتقده  ــبــالد، وه ــى رئــاســة ال إل
»لم  يقول:  وهــو  اليوم،  إلــى  بوتفليقة 
يجعلوا مصيري، مصير  أن  يستطيعوا 

قاصدي مرباح«.

 الشيخ زايد رفع التحفظ األخير لـ 
»السي. آي. إي« لوصول بوتفليقة إلى 
رئاسة الجزائر، واإلمارات اليوم تدعم 
قايد صالح إلدارة المرحلة االنتقالية 

ــة  ــقــوي رغــــم صــــالت بــوتــفــلــيــقــة ال
حمت  التي  البنتاغون  باستخبارات 
آي.  »السي.  فإن  مرة،  من  ألكثر  حياته 
إي« التي تقرأ األمور من توازنات وليس 
وجدت  فقط،  والــوالءات  الصداقات  من 
وصوله  في  األقــل  على  ــدا  واح تحفظا 
إلى رئاسة بالده، لكن تدخل الشيخ زايد 
بوتفليقة،  لدى  التي  األمــوال  تبرير  في 
وكفاءته وإعادة تسويق اسمه مستشارا 
في الديوان األميري، قلب الكفة، وسكت 
املغرب عن هذا التطور، وأسقطت »السي. 
الجيش  رغبة  عن  تحفظ  أي  إي«  آي. 
في  الغربية  واالستخبارات  الجزائري 

وصول بوتفليقة إلى الرئاسة.
لقد نزلت أموال ضخمة لتمويل حملته 
االنتخابية، وانتهى الوضع الجديد إلى 
اتفاق إقليمي يتجاوز اغتيال بوتفليقة، 
قاصدي  صديقه  سيناريو  يتكرر  ال  كي 

مرباح، أو سلفه بوضياف.
األمريكيني  أن  نعرف  أن  املهم،  ومن 
وكشف  بوتفليقة،  حياة  على  حافظوا 
زادتا  انقالبيتني  محاولتني  الفرنسيون 
وفرنسا،  الجزائري  الرئيس  تقارب  من 
أن  قبل  لعالجه،  مكانا  اختارها  حني 
الجنرال  إقالة  باريس  لرفض  يتراجع 

مدين.
حياة  أن  إي«  آي.  »السي.  وتوضح 
خط  الجزائري،  والرئيس  املغربي  امللك 
لقد  االستخبارية،  األجــهــزة  في  أحمر 
انقالب  بومديان واضحا في رفض  كان 
الثاني  الحسن  بامللك  واتصل  أوفقير، 
قائال: »حياتكم خط أحمر، لن يقبل أحد 

تجاوزه«.
أي  مــن  نفسه  بــومــديــان  حمى  لقد 
وتأكد  الثاني،  الحسن  يديره  قد  انقالب 
ــدم وجـــود أي يد  املــلــك املــغــربــي مــن ع
جزائرية خسيسة تشارك في أي انقالب 
الخطوط  نفس  البلدان  ويحترم  ضــده، 

املرسومة إلى اآلن.

 بوتفليقة عالج وال زال يعالج الثغرات 
إلنجاز عالقة جزائرية أمريكية 

استراتيجية انتهت بحوار استراتيجي بين 
واشطن والجزائر العاصمة، وقد قاتل في 

عهد بومديان كي ال تبيع واشنطن 
سالحا قاريا إلى الرباط، وفور خروجه من 

وزارة الخارجية الجزائرية، قررت إدارة 
الرئيس كارتر في 1980 بيع أسلحة 

أمريكية للمغرب، واستمرت قناعته في 
وزارة الدفاع إلى اآلن 

بوتفليقة  جمعت  التي  العالقات  إن 
بيع  عرقلت  البنتاغون،  واستخبارات 
دخول  وبعد  للمغرب،  األمريكي  السالح 
الرباط لوادي الذهب سنة 1979، ضرب 
الحسن الثاني بهذه الخطوة عصفورين 
بحجر واحد: إبعاد بوتفليقة عن خارجية 
الجزائر، وإسقاط تحفظ »السي. آي. إي« 

بشأن بيع السالح األمريكي للمغرب.
ونــشــرت »واشــنــطــن ســتــار« فــي 13 
ميلر،  هنري  بقلم  مقاال   ،1980 فبراير 

بصفقة  الجزائريني  اهتمام  على  يؤكد 
 235 بـ  والرباط  واشنطن  بني  عسكرية 
وقنابل  مروحيات  تضم  دوالر  مليون 

موجهة لالستخدام ضد البوليساريو.
وبقرار  قوية،  ضربة  الصفقة  وكانت 
القومي،  األمــن  مستشار  من  شخصي 
بريجينسكي، ألنه رفض إقالة بوتفليقة، 
تبعا ملا يراه من فائدة في عدم خلق أزمة 
أمريكية  ـ  سوفياتية  جديدة  صواريخ 
الجزائر  مواصلة  وإثــر  الصحراء،  في 
مركز  فــي  »ســـام«  ــخ  صــواري لتصنيع 

»كولومب بشار«.

وقبل أن يصل السفير السابق، أندرو 
يونغ، إلى تندوف، قابل بوتفليقة، وقال 
ألصدقائه: »يمكن بناء عالقات جيدة مع 
إلى  الشخص  هــذا  وصــل  إن  الجزائر، 

القيادة«.
توقعات  جـــاءت  األثـــنـــاء،  هـــذه  ــي  ف
»السي. آي. إي« كما أوردها املقال، غير 
واقعية، وقد تنبأت بالسيناريو اإليراني 
الحسن  مصير  يكون  وأن  املغرب،  في 
الثاني مثل مصير الشاه، لكن بوتفليقة 
وقال:  األمريكي،  التوصيف  هذا  عارض 
املقارنات،  من  املزيد  تريد  واشنطن  »إن 

معركة  على حسم  الجيش  تشجع  وهي 
أخرى،  معركة  إلى  لاللتفات  الصحراء 
داخــل  فــي  كليا  تغيرت  الخارطة  لكن 

اململكة«.
استخبارات  تقييم  اختلف  وفــعــال، 
»السي.  عن  إي«  آي.  »دي.  البنتاغون 
الثاني  الحسن  امللك  وتخطى  إي«،  آي. 
دوالر  مليون  من  بأكثر  الحرب  فاتورة 
أكثر  خسارة  أمام  »نحن  وقــال:  يوميا، 
سكتت  ــو  ول يوميا،  دوالر  مليون  مــن 
دوالر  مليون   500 حوالي  أي  البنادق، 
سنويا، وكل طرف من أطراف الحرب أو 
األطراف التي خسرت أموالها، لن نطلب 

منها خسارة موقعها«.

 استخبارات البنتاغون تكتب تقييم 
بوتفليقة بعد شهر من خروجه من 

منصب وزير الخارجية، كما تكتب اليوم 
خروجه من الرئاسة، لكنها تريد هذا 

الخروج محترما 

لم يكن بوتفليقة عدوا للمغرب أو ضد 
للمملكة  قوي  منافس  لكنه  استقراره، 
الضغوط،  فممارسة  ودبلوماسيتها، 
جزء من تكتيك أمريكي، ألن استخبارات 
إلى  أسلحة  ببيع  سمحت  البنتاغون 
تقول  إي«  آي.  »الــســي.  فيما  املــغــرب، 
تكن  ولم  املغرب،  في  الشاه  بسيناريو 
ــاورة لــدعــم الــقــوات  املــســألــة ســوى مــن
وقف  بهدف  الذهب،  وادي  في  املغربية 
بشكل  الجزائري  الصاروخي  البرنامج 
الجيش  يعط  ــم  ول بــشــار،  فــي  نهائي 
الجزائري أي تعهد بإغالق املراكز املثيرة 
للجدل، ومن جهته، لم يقم الحسن الثاني 
اإلضافي  التسليح  على  اعتراض  بأي 
رد شعبي  أي  من  يتخوف  ولم  لجيشه، 

أو عسكري على خطواته.
مبنى  مــن  خــروجــه  مــن  وبــعــد شهر 
بشكل  بوتفليقة  كتب  ــالده،  ب خارجية 
الصحراء،  في  الحل  أن  قائال  مطول، 
ــرروا  ق األمريكيني  ألن  غــدا،  يكون  لــن 
والرئيس  كارتر،  عهد  في  الحرب  دعم 
األمريكي تخوف من مصير حلفاء أمريكا 

في املنطقة.
ولم يتغير الشيء الكثير في املنطقة، 
الشارع،  إلى  الجزائريني  بعد خروج  إال 
فالجزائر ما بعد بومديان تواصلت، كما 
تتواصل امللكية بعد الحسن الثاني، وال 
امللكية  بمصير  الصحراء  ملصير  عالقة 

في املغرب، فالقصر قوي.
واعتمد األمريكيون على رأي بوتفليقة 
وتقييمه في 1980، وتكرر بعدها مرتني 
على األقل، ولذلك، فالفشل في الصحراء، 
ليس فشال عسكريا جزائريا أو مغربيا، 
ويديران  الحرب،  يدخال  لم  البلدين  ألن 

معركة يومية.

 الرئيس بوتفليقة يدرك أن تقييمات 
جيشه أصبحت مستقلة وأكثر موضوعية 

وغير ثورية، وأي حرب بين المغرب 
والجزائر، ستكون مدمرة وكارثية، لذلك 
ال يرغب أن يسقط جندي جزائري آخر في 
الصحراء، وبعد رفض مبادرته لتقسيم 
اإلقليم المتنازع عليه بين البوليساريو 

والمغرب، قرر الرهان على الحرب، 
فانقلبت الصورة

يد  في  األوراق  كل  بوتفليقة  وضــع 
منصب  يسلمه  أن  دون  صــالــح،  قايد 
وزير الدفاع، وسلم بشير طرطاق نسخة 
التوازن  لخلق  آر. إس«  »دي.  أخرى من 
دون حماية أو استثناء بشأن العمليات 
رئاسة  على خطها  تدخل  التي  الخاصة 
إلى  والشرطة  الدرك  وقد حول  األركــان، 
إلكمال  استخباريتني  بنواتني  جهازين 

املربع.
عيون،   6 بـ  بوتفليقة  ينظر  وحاليا، 
فالصفقات  مفصلة،  تــقــاريــر   7 ومــن 
»املراقبة  تحت  روسيا  مع  العسكرية 
التقنية«، وهو ما أزعج بوتني الذي وافق 
على فتح مكتب يرث الـ«كا. جي. بي« في 
العاصمة  في  وليس  الرباط،  العاصمة 

التعاون  فضل  بوتفليقة  لكن  الجزائر، 
إفريقيا  جنوب  استخبارات  مع  السري 

والـ«دي. آي. إي«.
وأهل بوتفليقة العبا جديدا في شمال 
إفريقيا، هي استخبارات جنوب إفريقيا، 
تكتيكاتها  الجزائري  الرئيس  أخذ  التي 
في مكافحة اإلرهاب ومكافحة التجسس، 
أسست  ألنها  الداخلي،  الوضع  وأيضا 
لسنة  التشريعية  االنــتــخــابــات  عقب 

.1994
يقرأ  سنوات   3 بوتفليقة  عــاش  لقد 
عن هذه التجربة، ويسأل عن تفاصيلها 
وهيكلتها، ألنها أتت على إثر حل مكتب 
أو استخبارات »بوس« )مكتب أمن دولة 

جنوب إفريقيا(.
استخبارات  نقل  في  الجزائر  وتسير 
مديرية  استخبارات  إلى  إس«  آر.  »دي. 
بنفس  إس. إس«  »دي.  األمنية  األجهزة 
من  إفريقيا  جــنــوب  انــتــقــال  خــطــوات 

»بوس« إلى »نيا«. 
ويحيط الجزائريون ما يحدث، بكثير 
فيه  قــال  ــذي  ال الحد  إلــى  السرية،  مــن 
بوتفليقة: إن نموذجه هو جنوب إفريقيا 
التجسس،  محاربة  إلــى  املصالحة  من 
ـ الجنوب  التعاون الجزائري  وكلما زاد 
إفريقيا  جنوب  تحالف  زاد  إفــريــقــي، 

والجزائر في موضوع الصحراء.
وأخذ بوتفليقة على عاتقه، أن يحول 
وانتقال  ديمقراطية،  لبنان  إلى  الجزائر 
األخرى،  األجيال  آمال  يسعف  بعده  من 
مع  بالتحالف  اهــتــمــوا  ــصــاره  أن ألن 
املسافة  بنفس  ولكن  املتحدة،  الواليات 
التي تتركها جنوب إفريقيا في عالقتها 

بواشنطن.
ومع ذلك، لم ينجح الرئيس الجزائري 
في هذا الرهان، ألن استخبارات جنوب 
إفريقيا »نيا« فتحت مكتبا في العاصمة 
لقانونها  تبعا  أغلقته،  ثم  الجزائرية 
التنظيمي، إذ ال يسمح إال بالعمل داخل 

الحدود.
منها  مستشارين  أرسلت  جدل،  وبعد 
نفسه  يرى  الذي  الجزائري  الرئيس  إلى 
ألن  العربي،  املغرب  عن  أخيرا  مدافعا 
املغرب  إلــى  املنطقة  اســم  غير  املــغــرب 
بني  الزعامة  حــرب  وتتواصل  الكبير، 
وعلى  إفريقيا،  فــي  الــوحــيــدة  امللكية 
رئيس  وبــني  للجزائر  الغربية  الحدود 
في  نفسه  سمى  كما  الــعــربــي  املــغــرب 
لـ»تقسيم الصحراء على  أعقاب اقتراحه 
يعترف  أن  على  مــدريــد،  اتفاقية  ضــوء 
املوقعة بني موريتانيا  املغرب باالتفاقية 
مسؤول  مع  لقاء  وفي  والبوليساريو«، 
الجزائر لن تسمح في  »إن  أمريكي قال: 
املستقبل بمواصلة توازناتكم التي تجمد 
رؤيتها،  عن  ستدافع  فالجزائر  املنطقة، 
عن  يختلف  ال  الصحراء  فــي  واملــغــرب 
حضور فرنسا في مالي، وحضوركم في 
ليبيا، وأي تسوية، تبدأ من هذه النقطة«.
بوتفليقة  فإن  أمريكية،  وثيقة  وحسب 
إلى  الجزائري  الجيش  نظرة  يحمل  ال 
مشكل الصحراء، وباقي مشاكل املنطقة، 
لديه نظرة  الذي  الوحيد  أن يكون  ويريد 
والتجارة،  والبترول  االستخبارات  في 
الغربية  القوى  لكن  فعالة،  تكون  ال  قد 
لديه  من  الجزائرية  الساحة  في  ترى  ال 
رؤية أخرى، وقد خلط األوراق بحل جهاز 
استخباري حكم الجزائر لربع قرن، صنع 
عليهم  ــرض  وف وعينهم  الــرؤســاء  فيها 
القرار،  الرئيس  يدير  وحاليا،  القرارات، 
للمكاتب،  وصــراع  مــنــاورات  دون  ومــن 
ــرة، تــنــقــل له  ــ يــعــيــش بــمــعــلــومــات وافـ
تفاصيل ال يهتم بها في الغالب، وينتقل 
صباحا  والنصف  الثامنة  من  تأمل  إلى 
في  والنصف  عشر  الحادية  الساعة  إلى 
اليوم الواحد، وبعد العصر، يكون القرار 
محاصر  الجزائري  الرئيس  لكن  منتهيا، 
بــاملــرض املــمــيــت، والــتــظــاهــرات، فيما 
والوصول  مشواره  إكمال  يريد  طاقمه 
إلى أهدافه، فتدخلت فرنسا لتؤكد دعمها 
بوتفليقة، ويواصل  دون  بوتفليقة  لخطة 
ــم مــوقــف قــايــد صالح،  األمــريــكــيــون دع
بوتفليقة  صفحة  لطي  مؤهلة  والجزائر 

وإلى األبد.
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الوثيقة األساسية التي رفعت عنها باريس الرسية يف 22 يناير 2019 قبل العهدة 
الخامسة، وتخص مسار بوتفليقة يف وزارة الخارجية، وقد باركت باريس ذهاب 

سلفه خيرض، وتعيني بوتفليقة مكانه، فيما تتهم استخباراتها يف أكرث من موقع 
بوتفليقة بـ»الشاذ والمناور والمريض بجنون العظمة«.

رغم أن الوثائق ال تذكر تورطا مبارشا لبوتفليقة، المعروف برجل المصالحة، يف قتل 
كريم بلقاسم، إال أن »لوماتان دالجريي« وصحف معارضة، نقلت بالحرف االتهام 

الذي يزعزع الصورة الشعبية للرئيس الذي يكره الدم، لتجاوز هذه الصورة، قررت 
19 وسيلة إعالمية نقل نفس االتهام دعما لنخبة جديدة ثرية، تقول »الفايننشال 

تايمز«، إن االستخبارات المفككة »دي. آر. إس« تقود خيوطها.

حرب الوثائق ضد بوتفليقة 

  1- Affaibli, Bouteflika est sous
 menace vitale permanente, monde /
 Afrique, Bouteflika nécessite soins

 constants – révélations /story /
 23175743.

  2- C72659 décembre 1964.

   3- Ces archives de la DGSE qui
 éclaboussent la réputation Bouteflika,
liberté – Algérie, 28/2/2019.

  4- Le nouvel obs suggère que Bou-
 teflika serait derrière l’assassinat de
Karim belkacem, le matin d’Algérie.

باريس »الرسمية« تسكت واستخباراتها تفرج عن األرسار. 
بوتفليقة المعروف برجل المصالحة مجرم قتل كريم بلقاسم، إلنهاء شعبيته  

ومرحلته. 



الرياضي  الــوداد  فريق  يكن  لم   ..
التي  الحسابات  كل  إلى  حاجة  في 
القادمة ضد  ا�واجهة  خالل  تنتظره 
لو  إفــريــقــي،  الجنوب  ــز  داونـ ســان 
استطاع العودة بنتيجة إيجابية من 

أبيدجان، والتي كانت في ا�تناول.
الفريق األحمر سقط سقطة مدوية 
ا�تواضع،  اإليــفــواري  الفريق  أمــام 
وانهزم بهدف� لصفر، بسبب أخطاء 
الغير  واالختيارات  فادحة،  دفاعية 
البنزرتي،  التونسي  للمدرب  موفقة 
الذي غامر كثيرا بإقحام صالح الدين 
التنافسية،  خانته  الــذي  السعيدي 
ا�يادين،  عن  الطويل  غيابه  بسبب 
إبراهيم  ا�ــخــضــرم  العميد  وتـــرك 

النقاش خارج التشكيلة الرسمية.
من  عقدت  ا�فاجئة،  الوداد  هزيمة 
أصبح  حيث  ا�ريح،  التأهيل  فرصة 
الفريق مطالبا باالنتصار في ا�باراة 
هذه  متصدر  ضد  واألخيرة  القادمة 
السبت  يوم  داونــز،  سان  ا�جموعة، 
القادم بمركب األمير موالي عبد هللا.

فريق  تمكن   ،zــاف ــك }ال كــأس  فــي 
دور  إلــى  التأهل  من  بركان  نهضة 
بثالثية  الكبير  انتصاره  بعد  الربع، 
الكونغولي،  أوتــوهــو  على  نظيفة 
نقطة،   11 برصيد  بالزعامة  لينفرد 
أمام  مصراعيه  على  الباب  ويفتح 
اللقب، حسنية  الرجاء حامل  من  كل 
على  للمنافسة  ــو  ــوه وأت أكــاديــر، 

ا�رتبة الثانية.
أكادير  حسنية  ضد  الرجاء  لقاء 
بعد  مغلوب،  وال  غالب  بــال  انتهى 
يخدم  ال  الـــذي  السلبي  ــتــعــادل  ال

مصالح الفريق�.
سيستقبل  أكادير،  حسنية  فريق 
نهضة  فــريــق  الــقــادمــة  الجولة  فــي 
التأهيل،  ــة  ورق ضمن  ــذي  ال بــركــان 
على  للتأهيل،  االنتصار  هو  وهدفه 
بالعودة  ا�ــطــالــب  الــرجــاء،  عكس 
وانتظار  الكونغو،  من  نقط  بثالثة 
أن يقدم له نهضة بركان هدية تمكنه 
الفريق  ينتصر  أن  أي  التأهيل،  من 

البرتقالي أو يتعادل...
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zا�درب رونار }راجل ●
الالعب امبارك بوصوفة

●  ما فخبارناش!!

●  أنا لست ثرثارا، بل أجيب الخصوم في ا�لعب
الناخب الوطني رونار

●  نسولوا بوصوفة اللي كيعرفك..
zاستفدنا من }الويكلو ●

الصديقي، مدرب يوسفية برشيد
 }الويكلوz أثر على الجيش ا�لكي

ألوس، مدرب الجيش الملكي
●  كيّما داروا معاكم «وحلة»

●  مالكويت يرفض القميص الوطني
مواقع

●  مّنو عداد..

●  الرئيس البيضي ال يزعجني
الصديقي، مدرب يوسفية برشيد

● ولكنه يزعج ويقلق كل ا�هتم� بالبطولة الوطنية.

مباراة  ميسي خالل  من  االقتراب  أو  اللمس  ممنوع   ●
ا�غرب ضد األرجنت�

جرائد
●  يديروه فشي متحف احسن!!

● مبارتنا ضد الكوكب ا�راكشي مثل نهاية كأس العالم
بنعلي، مدرب شباب الحسيمة

●  قول قياس الخير.. سير هللا يعطينا وجهك.
● هل يعود أبو عبيد لرئاسة الكوكب ا�راكشي

المساء
●  واّخا يجي بوعبيد الشرقي، راه الفريق غارق غارق!!

●  مليار و200 مليون سنتيم إلصالح قاعة بالرباط
الصباح

●  قاعة ديال آش، واش ديال الزيتون وّال ديال الرياضة؟
● هذه هي الوصفة التي أعادت اتحاد طنجة إلى سكة 

االنتصارات
المدير التقني والمدرب، طاليب

●  واش الوصفة ديالك وّال ديال ا�درب اللي فكرسي االحتياط؟

zالرغيت يقدم تقييما حول }دراسة ورياضة ●
جرائد

●  الرغيت خاصو يمشي فحالو.

في مثل هذا الشهر من سنة 1979، 
بدوري  الرياضي  الوداد  فريق  فاز 
ــي،  ــدول ال الــخــامــس  محمد  كـــأس 
فريق  أول  وكعادته،  بــذاك  ليكون 
مغربي يحظى بشرف هذا التتويج 
الرائع، والذي كان دائما من نصيب 
أقوى األندية األوروبية التي تشارك 
فيه، كريال مدريد، باييرن ميونيخ 
جونيور  بوكا  برشلونة،  األ�اني، 
البرازيلي،  األرجنتيني، بوطافوكو 

والعديد من األندية الكبيرة.
ــدوري  ال هــذا  في  الـــوداد  مشاركة 
التوالي، جاءت  الثانية على  للمرة 
كما  ا�غرب،  ببطولة  تتويجه  بعد 
في  الثانية  ا�شاركة  هي  تكن  لم 
في  لعب  أن  له  سبق  فقد  تاريخه، 
فترة  فــي  ا�ناسبات  مــن  العديد 

الستينات والسبعينات.
ا�ــســؤولــون عــن الــشــأن الــكــروي 
 ،1979 ا�غربي، ارتأوا خالل سنة 
اإلفريقية،  القارة  على  ينفتحوا  أن 
وذلك بفتح أبواب هذا الدوري أمام 
األبطال األفارقة، حيث تم استدعاء 
الغيني  كــونــاكــري  حافيا  فــريــق 
وكانون  السينغالي،  ــدارك  وجــان
ياوندي الكامروني، باإلضافة طبعا 

إلى الوداد البيضاوي.
دوري محمد الخامس لسنة 1979، 
األشياء،  كل  في  عادته  عن  خــرج 
ا�لعب  يحتضنه  كـــان  أن  فبعد 
مــركــب محمد  الــشــرفــي ســابــقــا، 
الخامس حاليا، تم نقله إلى مدينة 
عيد  مع  تزامنا  الحمراء،  مراكش 
و3   2 يومي  وبالضبط  الــعــرش، 
مارس، وكنا نعرف جيدا ما تعنيه 
كل  على  الــعــزيــزة  ا�ناسبة  هــذه 

ا�غاربة آنذاك.
مبارتي  احتضن  الحارثي،  ملعب 
نصف، ونهاية كأس محمد الخامس 
وفريق  ــوداد  الـ بــ�  جمعت  التي 
كان  الذي  العتيد،  ياوندي  كانون 
يعتبرون  كبار،  نجوم  على  يتوفر 
على  األفارقة،  الالعب�  أفضل  من 
نكونو،  العمالق  الحارس  رأسهم 
كوندي،  األنيق  األوســط  وا�ــدافــع 
باإلضافة  أوبيغا،  األلعاب  وصانع 
طبعا إلى هداف كل األزمنة، روجي 

ميال. 
نفس  فــي  كــانــوا  الالعب�  هــؤالء 

الفقري  العمود  يمثلون  الــوقــت، 
تأهل  الذي  الكامروني،  للمنتخب 
 1982 العالم  كأس  نهائيات  إلى 
بإسبانيا،  أطــوارهــا  دارت  التي 
الدور  في  وأقصانا  هزمنا  والــذي 
ذهابا  ا�نافسة  هــذه  مــن  األخــيــر 

بالقنيطرة وإيابا بياوندي.

اآلخر  هو  الرياضي،  الوداد  فريق 
كـــان يــتــوفــر عــلــى العــبــ� كــبــار، 
أحرضان،  الرهيب  ا�دافع  بقيادة 
الخالق،  عبد  لشهب،  القادر  وعبد 
ــشــريــف،  ــشــا، ال ــة، شــي ــت اســحــي
 20) الــزاكــي  ا�تألق  ــحــارس  وال
ــشــاب الــواعــد  ــذاك، وال ــ ســنــة) آن

بودربالة (19 سنة)، باإلضافة إلى 
بعض الالعب� ا�تميزين.

النهاية،  تلك  في  الكبير  الغائب 
الكبير،  والالعب  األســطــورة  كــان 
ا�رحوم بيتشو، الذي لم يتمكن من 
الكروي  العرس  ذلك  في  ا�شاركة 

العا�ي بسبب مرض اللوزت�.

ليحتكم  بالتعادل،  انتهت  ا�باراة 
الــفــريــقــان إلـــى ضــربــات الــجــزاء 
الوداد بفضل  انتهت لصالح  التي 
أمامها  انهار  التي  العبيه  تقنيات 
أن  دون  نكونو،  الكبير  الحارس 
ننسى طبعا، رباطة جأش وشجاعة 

الحارس الشاب، بادو الزاكي.

فاز الوداد إذن بهذه الكأس الثمينة 
الكبيرين،  ا�رحوم�  قيادة  تحت 
البطاش ومحمد الخلفي،  مصطفى 
رحــمــتــه،  بــواســع  هللا  تغمدهما 
في  خالدة  الذكرى  هذه  ظلت  وقد 
ــودادي، السيما  ال الجمهور  أذهــان 
فشلت  الوطنية  الفرق  أقــوى  وأن 
كالجيش  اللقب،  بهذا  الــفــوز  فــي 
ا�لكي، وما أدراك ما الجيش ا�لكي، 
ا�ولودية الوجدية، رجاء بني مالل، 

النهضة السطاتية، وأندية أخرى.
نسلط  أن  حاولنا  جميلة،  ــرى  ذك
كبير،  باختصار  األضـــواء  عليها 
بأن  الشباب  ــون  ــودادي ال ليعرف 
هـــذا الــفــريــق ا�ــرجــعــي، مــر منه 
الظروف  لم تسعفهم  كبار،  العبون 
لالحتراف في أوروبا، كالالعب عبد 
يعتبر  كان  الذي  اسحيتة،  ا�جيد 
إفريقيا،  في  ا�هاجم�  أحسن  من 
عالية،  بتقنيات  يتميز  كان  والذي 
!!TGV{ وسرعة فائقة قبل ظهور

اللقب  بــهــذا  ــوداديــ�  ــل ل فهنيئا 
الثانية  النجمة  انتظار  في  النادر، 
هذا  عليها  الحصول  أصبح  التي 
النتائج  بعد  ا�تناول،  في  ا�وسم 
الفريق،  يحققها  التي  اإليجابية 
البطوالت  إلــى  ستنضاف  والتي 
واأللقاب التي حصدها وداد األمة.

الجعواني مدرب نهضة بركان

بسرعة
 §HGôŸ ¢ùjQOEG ÜQóŸG

É«fÉÑ°SEGh É«côJ ÚH

ميسي مع مودريش
ميسي مع مودريش
ميسي مع مودريش

نوستالجيا
 2019 – 1979

¢ùeÉÿG óª ¢SCÉµH áeC’G OGOh Rƒa øY áæ°S ¿ƒ©HQCG

فرقهم  من  إقالتهم  تتم  الذين  ا�ــدربــ�  بعض  عكس  على 
ويلتجئون إما للجامعة الستخالص ما بذمتهم، أو التربص 
لـzاالنقضاضz على مكانهم، فضل اإلطار الوطني  بزمالئهم 
الكفء، إدريس �رابط، بعد طالقه من فريقه األم اتحاد طنجة، 
عدم تضييع وقته، أو البكاء على األطالل، وحط الرحال بمدينة 
أنتاليا التركية، حيث شارك في دورة تدريبية وتكوينية حول 

العمل االحترافي والتكتيكي للفريق.
التقنية  للعديد من األطر  الدورة، عرفت حضورا وازنا  هذه 
العا�ية، أدلى خاللها �رابط بآرائه وأفكاره على غرار جميع 

ا�درب�.
وبعد هذه الدورة الهامة، حط إدريس �رابط الرحال بإسبانيا 
تطوير  على  يساعده  جديد  تكوين  من  االستفادة  أجل  من 

أفكاره.
حظ سعيد للمرابط، الذي الزال يدرس العديد من العروض 

التي تلقاها مؤخرا.

 ِّـرابط مع مدرب دينامو موسكو 
الروسي، ديمرتي كوالكوف

تشكيلة الوداد التي واجهة كانون ياوندي وفازت بكأس محمد الخامس

محمد الخلفيالرئيس مكوارمصطفى البطاش
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إخبــاري
تحليل

إدريس لشكر زعيم االتحاديني الذي طوى صفحة الجيل 
التاريخي لـ«االتحاد الوطني للقوات الشعبية» 

األحزاب  تستغل  سنة،  ككل 
ــارس،  م  8 ــوم  ي السياسية، 
وتنظيم  ــرأة  ــا� ب لــالحــتــفــاء 
نسوي،  طــابــع  ذات  أنشطة 
ا�طالب  تــجــديــد  يــتــم  حــيــث 
والــنــهــوض  ا�ــــرأة  بتمك� 
ــا(..)، عــلــمــا  ــتـــهـ ــيـ بـــوضـــعـ
في  ــى  حــت ــوم  ــيـ الـ ــذا  ــ ه أن 
يرتبط  ال  التاريخي  معناه 
بـــاالحـــتـــفـــاالت، بـــل يــرتــبــط 
وكما  األزمـــــات(..)،  بــأســوإ 
حيث  أمريكا  في  الشأن  هو 
على  مــارس   8 تاريخ  يحيل 
شاركت  نسائية  مظاهرة  أول 
وســط  ــســاء  ــن ال آالف  فــيــهــا 
على  احــتــجــاجــا  ــورك  ــوي ــي ن
واالســتــغــالل  العمل  ظـــروف 
ــي مــعــامــل الــنــســيــج.. فــإن  ف
يــنــطــبــق على  نــفــســه  ــر  ــ األم

إن  بل  ا�غربية،  ا�ــرأة  حالة 
فيه  تتلقى  الذي  شهر مارس، 
نفسه  هــو  ــورود،  ــ ال النساء 
فيه  تعرضت  الـــذي  الشهر 
أنواع  ألبشع  ا�غربية  ا�ــرأة 
في  توريطها  بعد  التعذيب، 
ضد  انقالبية  محاولة  آخــر 
 3 يــوم  الثاني  الحسن  ا�لك 
ا�غرب  وكــان   ،1973 مــارس 
قد شهد في بداية السبعينات 
األولى  انقالبيت�،  محاولت� 
قادها الجنرال محمد ا�ذبوح 
عبابو  امحمد  والكولونيل 
سنة 1971، فيما قاد ا�حاولة 
الثانية الجنرال محمد أوفقير 

سنة 1972.
وال شك أن كثيرا من النساء 
ا�دافعات  ســواء  ا�غربيات، 
ــع  ــري ال أو  ا�ــــســــاواة  عـــن 

السياسي ا�تمثل في الكوطا، 
اللواتي  النساء  يتذكرن  ال 
تعرضن للتعذيب سنة 1973، 
عندما تورط }االتحاديونz في 
محاولة االنقالب ا�سلح على 
نظام الحسن الثاني، والتهمة 
هي التستر على األزواج.. من 
أمزيان،  فظمة  اليوم  تعرف 
والــتــي  حــفــيــظ،  بــأم  ا�لقبة 
إال  عنها  يفرج  ولم  اختطفت 
بعد أربعة أشهر، ومن تعرف 
من  واحـــدة  بوقويبة  عــيــدة 
واقفة  ظلت  التي  الصامدات، 
بعد  ا�نية  وافــتــهــا  أن  ــى  إل
ــرض،  مــعــانــاة مــريــرة مــع ا�
ــدا  وهـــي زوجـــة مــحــمــد أومـ
وشــقــيــقــة أحــمــد بــوقــويــبــة، 
ــداث مـــوالي  ــ ــادة أحـ ــ ــد ق أحـ
تهديدها  تــم  الــتــي  ــزة،  ــوع ب

الطائرة..  من  ابنتها  برمي 
أعــســاري  فاطمة  تــعــرف  مــن 
بالتبني،  أومــدا  محمد  ابنة 
بأرض  شجرة  في  صلبها  تم 
أمينة  عن  سمعت  من  خــالء، 
أوحمو  موحى  زوجــة  ســالك 
رميا  ــذي ســقــط  الـ ــحــزون  أم
اعتقلت  بعدما  بالرصاص، 
هــي وابــنــهــا الــرضــيــع.. لقد 
كان أكثر ما يستفز ا�حقق�، 
وا�تدخل� في قضية }أحداث 
موالي بوعزةz، هو أن الرجال 
يبيتون  كانوا  ا�تورط�(..) 
حماية  تحت  مــنــازلــهــم،  فــي 
ــي الــصــبــاح  زوجــاتــهــم، وفـ
من  هــربــا  للجبل  يــصــعــدون 

قوات األمن..
ــون ال  ــ ــاديـ ــ ــحـ ــ ــى االتـ ــتـ حـ
يتذكرون اليوم هذه األحداث، 

بل إن منظمة ا�رأة االتحادية 
روتيني  بالغ  بإصدار  اكتفت 
تكن  ولم  مــارس،   8 بمناسبة 
لقراءته  إمكانية  أيــة  هناك 
بسبب  الـــحـــزب،  مــوقــع  ــي  ف
رافقت  التي  التقنية  ا�شاكل 
يــعــرف  ــره.. وربـــمـــا ال  ــشـ نـ
الصيغة  أن   zاليوم }اتحاديو 
ــة لــحــزب االتــحــاد  ــاعــم ــن ال
إلى  تحولت  التي  االشتراكي 
تظهر  لم  حكومية(..)،  آلية 
بسبب  إال  األولى  إرهاصاتها 
لسنة  مــارس  شهر  تداعيات 

.1973
تم حضر   ،1973 سنة  ففي 
حزب االتحاد الوطني للقوات 
الــربــاط)  (جــنــاح  الشعبية 
ــداث  بــســبــب تـــداعـــيـــات أحــ
االجتماع  بعد  بوعزة،  موالي 
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ــه كل  ــي الــــذي دعـــا إل
ــن عـــبـــد الــرحــيــم  ــ م
ــيــازغــي  بــوعــبــيــد وال
وقتها  والحبابي،  والشاوش 
الرباطيون،  االتحاديون  قرر 
الــدار  فــرع  ملنافسة  التحرك 
ينشط  ــان  ك الـــذي  البيضاء 
إبراهيم  هلل  عبد  صفوفه  في 
ــحــجــوب بــن الــصــديــق،  وامل
لم  الــتــطــورات  هــذه  أن  غير 
الثوري  الجناح  لتروق  تكن 
خاصة  الــخــارج،  في  للحزب 
عمل  الــذي  البصري،  الفقيه 
مسلحة  مجموعة  بعث  على 
كان  الجزائرية،  األراضي  من 
كان  بنونة،  محمد  بينها  من 
االنقالب  في  الشروع  هدفها 

على النظام..
السالفة  األحداث  وساهمت 
التاريخي  الفصل  في  الذكر، 
االتحاد  داخــل  جناحني  بني 
يؤمن  ــاح  جــن االشـــتـــراكـــي، 
بالثورة حتى وإن تطلب األمر 
خارجية،  قــوى  مع  التعاون 
من  بالتغيير  يؤمن  وجناح 
الرحيم  عبد  بقيادة  الداخل 
املؤتمر  وضع  لذلك  بوعبيد، 
 1975 لسنة  االســتــثــنــائــي 
الرحمان  حدا فاصال مع عبد 
البصري،  والفقيه  اليوسفي 
نفسيهما خارج  اللذين وجدا 
التنظيم، وها هو الزمان يدور 
دورته ليجعل االتحاديني كلهم 
عــودة  بعد  الكفة،  نفس  فــي 

الفقيه البصري واليوسفي..
شــاهــد  روى  أن  وســـبـــق 
الفقيه  أن  لـ»األسبوع«،  عيان 
لقاءا  عقد  قد  كــان  البصري 
أجل  من  القذافي،  معمر  مع 
ــرارة  ــهــيــيء إلطــــالق شــ ــت ال
الحسن  نــظــام  ضــد  ــورة  ــث ال
البصري  ــان  ك ــد  وق الــثــانــي، 
ــدا بــإمــكــانــيــة  ــ ــال ج ــائ ــف ــت م
أنه  حتى  الــنــجــاح،  تحقيق 
املواطنني  أن  للقذافي  ــد  أك
الثورة  في  كلهم  سينخرطون 
مباشرة بعد إطالق النار ضد 
قوات النظام.. وقد كان محمد 
بمحمود(،  )املعروف  بنونة 
أعضاء  وأحد  امليداني  القائد 
لالتحاد  ــســري  ال التنظيم 
الشعبية،  للقوات  الوطني 
ــذي كــان يــقــوده االتــحــادي  ال

الفقيه البصري.
القصة  على  الوقوف  يمكن 
املؤملة ملحمد بنونة، من خالل 
االطالع على كتاب »أبطال بال 
بنونة،  املهدي  ملؤلفه  مجد« 
ــة، وهــو  ــون ــن ــن مــحــمــد ب ــ اب
ترجمته  تمت  ــذي  ال الكتاب 
طرف  من  العربية  اللغة  إلى 
ــت حــمــاد،  ــاتــب عــلــي أيـ ــك ال
تــرتــيــب شريط  ــادة  ــ إع لــكــن 
إلى بعض  يقود  قد  األحداث، 
لكنها  الرواية،  في  الخالفات 
ــة بــنــفــس األشــخــاص،  ــ رواي
فكل من محمد بنونة ومحمد 
قدور  أيــت  ومحمد  بنيحيى 
ــد أوشـــــن ولــحــســن  ــم ــح وم
املــانــوزي  والحسني  مختبر 
ــد الـــفـــالحـــي وعــبــد  ــم ــح وم

هلل  وعبد  السرايري  الغني 
التزنيتي  وإبراهيم  الدامون، 
ومــــوالي ســلــيــمــان الــعــلــوي 
ــون وعـــبـــد هلل  ــكـ وعـــمـــر دهـ
تاغجيجت  ولحسن  أمحزون 
امللقب  الحسني  بــن  ومحمد 
اتحاديون  منه«،  بـ»هوشي 
بـ»الثورة«  أسماؤهم  ارتبطت 
ــات  ــدوه ــان ــوم عـــن طــريــق ك
محمد  يقودها  كان  مسلحة، 
أن يلقى حتفه في  بنونة قبل 
كلها  والحكاية  أمالكو،  قرية 
النسوة  عن  التساؤل  تفرض 
اللواتي رافقن هؤالء الرجال، 
زوجات  أو  أمهات  كن  ســواء 

أو حاملات بالثورة)..(.
الثائرين  الثوار  هدف  كان 
بــوعــزة،  ــوالي  مـ منطقة  فــي 
قائد  منزل  على  الهجوم  هو 
على  ــلــحــصــول  ل ــة،  ــطــق ــن امل
موالي  وكانت  ــســالح)..(،  ال
بوعزة مدينة صغيرة وهادئة 
يوميا  الكهرباء  عنها  ينقطع 
الثانية  الساعة  حــدود  عند 
أمر  يصدر  عندما  ليال،  عشر 
بإيقاف  املحلية  السلطات 
الذي  الضخم  الكهرباء  مولد 
املنطقة بحاجياتها  يزود  كان 
من الكهرباء.. وفي ليلة 2 و3 
التخطيط  كان   ،1973 مارس 
أوجـــه.. وقبل  إلــى  قد وصــل 
خلية  كانت  الهجوم،  تنفيذ 
ــت فــي  ــرعـ ــرة قـــد شـ ــف ــي ــن خ
شهرين  حوالي  منذ  التدريب 
ــوحــى أولـــحـــاج،  بــضــيــعــة م

»الكعيدة«،  يسمى  مكان  في 
محمد  خلية  اختارت  باملقابل 
الرئيسي،  املــســيــر  بــنــونــة، 
)دائرة  بـ»أمالكو«  االستقرار 
التقارير  أن  غير  كلميمة(، 
لتعرف  تكن  لم  املخابراتية، 
األوان،  فـــوات  بعد  إال  ــك  ذل
بني  من  أن  للمحققني  ليظهر 
للسلطة  ــون  عـ املــتــورطــني، 

املحلية)..(.
وكان  الصفر،  ساعة  جاءت 
مركز  مهاجمة  هــو  ــهــدف  ال
بغرض  املــســاعــدة  الـــقـــوات 
ــى الــســالح،  االســتــيــالء عــل
ــك، كــان  ــ ــوازاة مـــع ذل ــ ــامل ــ وب
هجوم  تنفيذ  هــو  املــطــلــوب 
غير  املنطقة،  قائد  منزل  على 
أن الهجوم فشل فشال ذريعا، 
وكل ما حصل، هو مقتل رجل 
الــقــوات املــســاعــدة )الــســي 
موح(، الذي كان يحرس منزل 
ساهم  بينما  السلطة..  ممثل 
إيــقــاظ  ــي  ف ــاص  ــرص ال دوي 
رئيس  ليهرع  القرية،  سكان 
ــحــاج بــوعــزة،  الــجــمــاعــة، ال
السلطة املحلية،  لنجدة ممثل 
املواطنني  من  بعدد  مصحوبا 
البنادق  الذين كانوا يحملون 
الـــرصـــاص في  ــون  ــق ــطــل وي
الهواء، كدليل على االستعداد 

للمواجهة..
عشر  واثني  محمود  ))كان 
اجتمعوا  قد  رجاله  من  رجال 
وهم  العشاء،  وجبة  لتناول 
ــك الـــذيـــن دخـــلـــوا من  ــ أوالئـ

الجزائر، أمثال السي إبراهيم 
وفريكس  والنجار  الصغير 
ومسيري  العلوي،  وسليمان 
خاليا املنطقة )أمالكو( عدي 
وأسكونتي،  وأومهرير،  شان 
وســعــيــد أوخـــويـــا ومــوحــى 
ــال..  ــو وســـي حــمــو ع ــم أوح
بينهم..  مــدســوس  ــد  ــ وواح
انتهت  قــد  وجبتهم  تكن  لــم 

الهجوم  الراديو  أعلن  عندما 
بـــوعـــزة، جمد  عــلــى مـــوالي 
ــر الـــحـــاضـــريـــن  في  ــب ــخ ال
وبقي  الــهــول،  يملؤه  صمت 
ومحمود  مشدوهني..  الرجال 
مذهوال..  بقي  نفسه  )بنونة( 
املعزولة،  االنطالقة  هذه  ألن 
التخطيطات  كل  تورط  كانت 
منذ  لها  التحضير  تم  التي 
يحكيه  ما  حسب  شــهــور..(( 
كتابه  فـــي  بــنــونــة  املـــهـــدي 

»أبطال بال مجد«.

ــان من  ــ ــك، ك ــ نــتــيــجــة ذلـ
قوات  تشرع  أن  الطبيعي 
املنطقة،  تمشيط  في  األمن 
ــك أن إطـــالق الــرصــاص  ذل
لم  السبعينات  مغرب  فــي 
يكن ليمر هكذا، دون حاجة 
وقد  ــاب)..(،  ــ اإلره لقانون 
ينتظر  املحتوم  القدر  كــان 
مــحــمــد بــنــونــة فـــي مــنــزل 
يختبئ  كان  حيث  »املقدم« 
سر  ألن  رفـــقـــائـــه..  رفــقــة 
افتضح..  قــد  ــان  ك الخلية 
واثنني  املقدم  منزل  داخــل 
مـــن رفــقــائــه، مــســتــعــدون 
هما  ــرة،  األخــي للمواجهة 
وفريكس..  العلوي  سليمان 
مستعدين  كـــانـــوا  كــلــهــم 
مواجهة  في  النار  إلطــالق 
ــة الـــقـــوات املــســاعــدة  ــرق ف
املــالزم  يقودها  كــان  التي 
تبادل  واستمر  أوعــرجــي.. 
إطـــالق الــنــار ملــا يــزيــد عن 
الحوار  يكن  ولم  ساعات،   5
محمد  أيــقــن  أن  بعد  لينفع 
أمام موت حتمي..  أنه  بنونة 
ــدة،  ــوحــي ــن املــشــكــلــة ال ــك ول
التي  املقدم  زوجة  هي  كانت 
بنونة  عندها  يختبئ  ــان  ك
ــالزم  ورفــقــاؤه، وكـــان مــن ال
أبنائها،  أجل  من  تعيش  أن 
حسب ما قاله لها بنونة الذي 
املوت:  شجاعة  أمام  لها  قال 
يجب  وأنت  سنموت  ))نحن 
أبنائك..  أجل  من  تعيشي  أن 
لن  واخــرجــي،  طفليك  خــذي 
)نفس  شـــيء..((  لــك  يحدث 
املصدر/ كتاب املهدي بنونة(.

يتحدث  ال  التي  املــرأة  هذه 
مارس،  بـ8  املحتفلون  عنها 
8 مارس،  واملهتمون بأحداث 
ــوى واحــــدة من  لــم تــكــن سـ
لنساء  ــة،  ــم ــي األل الــقــصــص 
ورطتهن  الــلــواتــي  األطــلــس 
ــالب اتــحــاديــة  ــق مــحــاولــة ان
مباشرة  مواجهة  في  فاشلة 
مع النظام، وكل ما تم تداوله 
فيما بعد على لسان املؤرخني، 
ــالت  ــم ــح ــو تــفــاصــيــل ال ــ ه
ــجــيــش  ــال ــة ب ــي ــط ــشــي ــم ــت ال
 25 يــوم  ليمثل  والـــكـــالب.. 
املحكمة  أمــام   1973 يونيو 
 159 بالقنيطرة،  العسكرية 
أعمارهم  ــراوح  ــت ت معتقال، 
وتطالب  سنة،  و60   30 بني 
 139 بإعدام  العامة  النيابة 
منهم، ألن أصغر تهمة، كانت 
والسالح  العتاد  حيازة  هي 
ــة..  ــي ــون ــان ــر ق ــي بــطــريــقــة غ
عمر  بقضية  القضية  لتعرف 
ــن مــعــه.. وهــي  دهــكــون ومـ
عليها  حكم  التي  املجموعة 
املحكمة  طــرف  مــن  بــاإلعــدام 
وتم  بالقنيطرة،  العسكرية 
الفاتح  يوم  أعضائها  إعــدام 
من نونبر 1973 على الساعة 
السادسة صباحا و38 دقيقة 
بالقنيطرة،  املركزي  بالسجن 
املحكمة  رئــيــس  بــحــضــور 
ــي  ــحــام ــك وم ــلـ ــل املـ ــ ــي ــ ووك
الدفاع، بالتزامن مع يوم عيد 

األضحى.
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كان هدف الثوار الثائرين 
في منطقة موالي بوعزة، 

هو الهجوم على منزل قائد 
المنطقة، للحصول على 

السالح)..(، وكانت موالي 
بوعزة مدينة صغيرة وهادئة 
ينقطع عنها الكهرباء يوميا 

عند حدود الساعة الثانية 
عشر ليال، عندما يصدر أمر 
السلطات المحلية بإيقاف 

مولد الكهرباء الضخم الذي 
كان يزود المنطقة بحاجياتها 

من الكهرباء.. وفي ليلة 
2 و3 مارس 1973، كان 

التخطيط قد وصل إلى أوجه.. 
وقبل تنفيذ الهجوم، كانت 
خلية خنيفرة قد شرعت في 
التدريب منذ حوالي شهرين 
بضيعة موحى أولحاج، في 
مكان يسمى »الكعيدة«

زعماء النسخة االتحادية "الناعمة".. بوعبيد واليازغي وخريات..
 ويف اإلطار قائد االتحاد "الثوري" الفقيه البصري



 الرباط. األسبوع
استقبل األمني العام ملجلس 
بالخارج،  املغربية  الجالية 
بمقر  بـــوصـــوف،  هلل  ــد  ــب ع
املغرب  بالرباط، مدير  املجلس 
الخارجية  بــــوزارة  الــعــربــي 
إرنست،  أولريشت  األملانية، 
انطلق  الذي  الحوار  امتد  وقد 
من »التجربة املغربية في مجال 
الخارج«  في  الجاليات  تدبير 
النموذج  حــول  النقاش  ــى  إل
الـــديـــنـــي املـــغـــربـــي املــتــســم 
والذي  واالعتدال،  بالوسطية 
تجعله  عناصر  على  يتوفر 
يتماشى مع السياق األوروبي 
من  نسبة  أكبر  تعيش  حيث 

مغاربة العالم.
ــني الــعــام ملجلس  ــد األم وأك
بالخارج،  املغربية  الجالية 

على أن مسار اندماج الجاليات 
املغربية في أوروبا وفي أملانيا، 
احتفاظهم  مع  فيه،  رجعة  ال 
مع  وروحــيــة  ثقافية  بــروابــط 
وطنهم األم، مما يساعدهم على 
التحصني من السقوط في فخ 
املتطرفة،  الدينية  الخطابات 
داعيا إلى العمل بشكل مشترك 
ــني املـــؤســـســـات املــغــربــيــة  بـ
تعليم  ــل  أجـ مــن  واألملــانــيــة 
يحترم  املهاجرين  ألبناء  ديني 
للجاليات  الدينية  التعددية 

املسلمة في أملانيا.
املسؤول  اعتبر  جانبه،  من 
في  اقتنعت  بالده  أن  األملاني، 
أصبحت  بأنها  متأخر  وقــت 
بذل  استدعى  مما  هجرة،  بلد 
ــن أجـــل العمل  جــهــد أكــبــر م
األجانب،  اندماج  على تسهيل 

ــت  ــوق ــس ال ــف ــي ن ــدا فـ ــشــي م
أملانيا  في  املغربية  بالجالية 
التي استطاعت االندماج بشكل 
ــي،  ــان األمل املجتمع  فــي  جــيــد 
الديني  بــالــنــمــوذج  ومــنــوهــا 

املغربي.
بوصوف،  عبد هلل  أن  يذكر 
الجالية  ملجلس  العام  األمــني 
أصدر  الــخــارج،  في  املغربية 
عدة مؤلفات بثالث لغات حول 
املغربي«،  الديني  »النموذج 
مــنــهــا »اإلســـــالم واملــشــتــرك 
ــا مــؤلــف  ــونـــي«، وأيـــضـ ــكـ الـ
الغرب«  في  اإلعـــالم  »وســائــل 
ومؤلفه الجديد »ملكية مواطنة 
كيف  ــة..  ــم مــســل أرض  ــي  فـ
استطاع محمد السادس وضع 
ركــائــز نــمــوذج ديــنــي كوني« 

الصادر في فرنسا.

ــوف، أن  ــوصـ ــبـ لـ ــق  ــبـ وسـ
تصب  كــتــابــاتــه  أن  ــح  ــ أوض
فــي اتــجــاه تــقــديــم مــشــروع 
العصر،  لحاجيات  يستجيب 
فـــي ظـــل الــتــشــنــجــات الــتــي 
املجتمعات  من  العديد  تعرفها 
األخيرة  السنوات  في  الغربية 
العنصرية  انــتــشــار  بسبب 
نشاط  وكذا  واإلسالموفوبيا، 
في  املتطرفة  الدينية  الحركات 
ودفعهم  الشباب  استقطاب 
الدين،  باسم  الناس  قتل  إلى 
إلى  يدعو  بوصوف  أن  علما 
اإلسالمي  التاريخ  قــراءة  عدم 
ــي، بــاعــتــبــاره  ــرب بــمــنــظــور غ
تجارب إنسانية متعددة يجب 
فهمها في إطار شمولي يحترم 
على  تجربة  كل  خصوصيات 

حدة.
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مغاربة العالم
بنعتيق ي�سرع يف التح�سري مللتقى 

الكفاءات املغربية البلجيكية

 الرباط. األسبوع
استقبل عبد الكريم بنعتيق، الوزير املنتدب املكلف باملغاربة املقيمني 
األول  الوزير  ريبو،  دي  إيليو  مؤخرا،  الهجرة،  وشــؤون  بالخارج 
البلجيكي السابق، رئيس الحزب االشتراكي البلجيكي، مرفوقا بالسفير 

البلجيكي بالرباط، وبعض الكفاءات البلجيكية من أصول مغربية.
وقد شكل هذا اللقاء مناسبة ملناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي 
 - املغربية  الكفاءات  بدور  املرتبطة  وخاصة  املجاالت،  من  العديد  في 
البلجيكية وتعبئتها  للمساهمة في األوراش التنموية باملغرب، وكيفية 
تحسني التعاون والشراكة مع فعاليات املجتمع املدني ملغاربة بلجيكا، 

والنهوض بأوضاع الشباب من مغاربة العالم بهذا البلد.
ويأتي هذا اللقاء، أسابيع قليلة قبيل انعقاد املنتدى األول للكفاءات 

املغربية البلجيكية )22 مارس 2019 بالرباط(.

«»

 الرباط. األسبوع
حافظت إسبانيا على موقعها كأول 
 ،2018 عــام  للمغرب  تجاري  شريك 
ملكتب  بيانات  عنه  أعلنت  ما  حسب 
ــي  األوروب لالتحاد  التابع  اإلحصاء 
لتؤكد  »أوروســـات«، صــدرت مؤخرا، 
املغرب  اإلسبانية نحو  الصادرات  أن 
إلى  لتصل   2018 عام  ارتفعت خالل 
بذلك  مسجلة  أورو،  مليون   8221
املائة  في   2.5 نسبتها  بلغت  ــادة  زي

مقارنة مع سنة 2017.
قيمة  أن  ــح  أوضـ ــدر،  ــص امل نــفــس 
املغرب،  نحو  اإلسبانية  الــصــادرات 
السبع  الــســنــوات  خــالل  تضاعفت 
مليون   4130 من  لتنتقل  املاضية، 
مليون   8221 إلى   2011 سنة  أورو 
عدد  وأن   ،2018 ــام  ع ــالل  خ أورو 
صــدرت  الــتــي  اإلسبانية  الــشــركــات 
 2018 سنة  بلغ  املغرب،  إلى  السلع 
وحــدة  و714  ألفا   20 مجموعه  مــا 
إنتاجية بزيادة قدرت نسبتها بـ 4.8 
في املائة )أي ما يمثل زيادة بـ 1000 
مقاولة وشركة( مقارنة بسنة 2017، 
ثالث  املغربية  اململكة  من  جعل  مما 
زيادة في  أكبر  العالم يسجل  في  بلد 

تصدر  التي  اإلسبانية  الشركات  عدد 
منتجاتها باتجاهها.

األرقام،  أن هذه  ذاته،  وأكد املصدر 
تجاري  أول شريك  املغرب  من  تجعل 
وفي  إفريقيا،  شمال  فــي  إلسبانيا 

والشرق  الصحراء،  جنوب  إفريقيا 
األوســــــط، حــيــث تــمــثــل املـــبـــادالت 
في   56 نسبة  البلدين  بني  التجارية 
املائة من إجمالي الصادرات اإلسبانية 

نحو شمال إفريقيا.

اإ�سبانيا حتافظ على م�قعها كاأول �سريك جتاري للمغرب

ف�ت�غرافي�ن مغاربة ير�سم�ن

 »حلظة املغرب« يف قرطبة 
 الرباط. األسبوع

بعد النجاح الذي لقيه املعرض 
املــغــرب«،  »لحظة  الفوتوغرافي 
املنظم بمقر البيت العربي بمدريد 
من 7 يونيو إلى غاية 23 شتنبر 
من  إشبيلية  فــي  وكـــذا   ،2018
 ،2019 يناير   21 إلى  نونبر   28
الجالية  مــجــلــس  مــع  بــشــراكــة 
ــارت  املــغــربــيــة بــالــخــارج، اخــت
فتح  الــعــربــي«  »البيت  مؤسسة 
مدينة  في  الـــزوار  أمــام  املعرض 
قرطبة من 15 مارس الجاري إلى 

19 ماي 2019.
ــارك فـــي هـــذا املــعــرض  ــشـ ويـ
يستقبل  ــذي  الـ الــفــوتــوغــرافــي، 
املغرب كأول بلد عربي في صنف 
فنانني  تسعة  األطلسية،  األعمال 
مقيمني  مــغــاربــة  فــوتــوغــرافــيــني 
باملغرب وفي الخارج، هم يورياس 

ياسني علوي، ابن مدينة الدار البيضاء 
العديد من املسابقات  والذي شارك في 
ــة لــلــفــوتــوغــرافــيــا، ويــعــرض  ــي ــدول ال
عن  فنية  بطريقة  فيها  يعبر  مجموعة 
الذي  الثقافي  وللتمازج  ملدينته  عشقه 
يحتضنه فضاؤها العمراني، باإلضافة 
بلحاميدي  الحميد  عبد  الفنانني  إلى 
بنزاكني،  وديبوراه  حاتيمي،  وياسمني 
الذين يركزون في أعمالهم الفوتوغرافية 
املشاركة في هذا املعرض، على الدينامية 
والتحول  املغربي  للشباب  املجتمعية 
هؤالء  يعيشه  الــذي  والثقافي  الفكري 
الشباب في املدن املغربية، بينما اختار 

الضوء  تسليط  مريوش،  مهدي  الفنان 
والحياة  املناجم  عمال  معاناة  على 
الفنان  أما  منها،  مــروا  التي  الصعبة 
الرباطي عبد الرحمان مرزوق، فيحاول 
الحية  وشهادته  الذاتية  نظرته  إعطاء 

ملناظر طبيعية لتصبح أعماال فنية.
يذكر أن املعرض الفوتوغرافي »لحظة 
املغرب« يندرج في إطار الدورة العشرين 
الفوتوغرافي،  للفن  إسبانيا  ملعرض 
للفوتوغرافيا  سنوي  موعد  أكبر  وهو 
مئات  مــشــاركــة  يــعــرف  إسبانيا  فــي 
وقد  العالم،  بقاع  مختلف  من  الفنانني 
مهرجانات  أشهر  مــن  واحـــدا  أصبح 

الفوتوغرافيا في العالم.

»«

»«

اأول مغربية يف الربملان الفيدرايل الكندي
 الرباط. األسبوع

أصل  من  الكندية  السياسية  تمكنت 
مغربي، راشيل بنديان، من الفوز بمقعد في 
البرملان الفيدرالي في كندا، في االنتخابات 
الجزئية التي أقيمت مؤخرا، وكتبت وسائل 
اإلعالم أن مرشحة الحزب الليبرالي الذي 

جاستون  كندا  وزراء  رئيس  إليه  ينتمي 
الكندي  البرملان  بعضوية  ظفرت  ــرودو،  ت
بعد اكتساحها لنتائج التصويت في منطقة 
من  املائة  في   40 من  بأزيد  أوترومونت، 

األصوات املعبر عنها.
وتعمل راشيل  بنديان كمحامية في واحد 

من أكبر مكاتب املحاماة في كندا »نورتون 
روز«، وسبق لها أن أعطت دروسا في كلية 
القانون بجامعة مونتريال، وهي من أبرز 
الليبرالي،  الحزب  في  السياسية  الوجوه 
املقاوالت  ديوان وزيرة  كرئيسة  واشتغلت 

الصغرى والسياحة في حكومة ترودو.
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أيام ويحل قداسة البابا فرانسيس األول ضيفا 
عاصمة  في  السادس  محمد  ا�ؤمن�  أمير  على 
أجمع  للعالم  مناسبة  وستكون  ا�ؤمن�،  إمارة 
ا�تدين�  لسكانها  الكبير  اإليــمــان  الكتشاف 
أغلبهم  كان  وإن  السمحة،  السماوية  بالديانات 
أقليتهم  فــإن  ا�ساجد،  في  يتعبدون  مسلمون 
أيضا  ا�سيحية،  والديانة  اليهودية  الديانة  من 
وأمن  حرية  بكل   zو}بيعات كنائس  في  يتعبدون 

وأمان واحترام.
غيرها،  دون  ا�ــؤمــنــ�  ــارة  إمـ عاصمة  ــي  وف
شــارع  مثل  مسيحي�،  أســمــاء  تحمل  شـــوارع 
كنيسة هي  أكبر  لومومبا، وفي وسطها  باتريس 
القديس بطرس بمرافق دينية وثقافية  كاتدرائية 
إفريقيا، وشارع جان جوريس،  هي األهم في كل 
الرئيس  يسكن  زاويتهما  وفي  باستور،  وشارع 
السابق للحكومة وللحزب اإلسالمي الحاكم، دون 
اإلشارة إلى ا�دارس التي تحمل أسماء قديسات 
مسيحيات موجودة في حسان وأكدال إلى جانب 
اليهودية  الديانة  أن  وبما  ديــكــارت،   zليسي{
ا�تدين�  من  عدد  فأسماء  ا�سيحية،  من  أقــدم 
قلب  في  شــوارع  على  أطلقوا  فيها،   z�ا�قدس{
ا�دينة العتيقة ذات التراث اإلنساني، مثل شارع 
و}سيدي   zدافــيــد ــحــزان  و}ال  zكوتيل }الــحــزان 
تقع  األحــيــاء  هــذه  ووســط  وغــيــرهــم،   zمخلوف
تتمركز  بعيد،  وغير  العتيقة،  اليهودية   zالبيعة{
في  يهودية   zبيعة{ أكبر  إسماعيل  موالي  بشارع 
ا�ملكة، لنالحظ أن الكنائس و}البيعاتz تقع في 
الدينية  بالقداسة  وتتمتع  مسلمة  شعبية  أحياء 

إسوة با�ساجد.
هذه هي عاصمة أمير ا�ؤمن�، وملتقى الديانات 
البابا  قداسة  يختار  أن  إذن  غرو  فال  السماوية، 
رحاب ا�ثلث ا�قدس: الضريح الشريف ومسجد 
اللقاء  �راسيم  الخامس وصومعة حسان،  محمد 
التاريخي ب� قداسته وب� ا�ؤمن� باللـه وكتبه 

ورسله.
إنها رسالة الرباط إلى العالم أجمع، رسالة من 
الحامي  ا�ؤمن�،  أمير  عاصمة  الحضارات،  مهد 
والضامن للديانات السماوية بها، رسالة سيكتب 
الرباطيون كلماتها بالترحاب واإلنصات والتملي 

بطلعة قداسة البابا.
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الدراسات التي كلفت الماليير

❐  باإلرادة والعزيمة واالجتهاد وتحدي 
األطــراف   في  كانت  إذا  خصوصا  اإلعــاقــة، 
السفلى، ارتقى عن جدارة واستحقاق إطار 
من مقاطعة الجامعة إلى أعلى منصب إداري 
من  األولـــى  الحالة  ــذه  وه ا�قاطعات،  فــي 
نوعها، نتمنى أن تتكرر في باقي ا�جالس، 
للكفاءات  ا�سؤوليات  إسناد  يكون  وأن 
ا�والية  األجسام  وليس  النيرة  وللعقول 
ا�طيعة الشريكة في صنع ملفات التدويرات. 

إنه حدث تميزت به مقاطعة الجامعة. 

❐ مرت 10 سنوات على اتخاذ قرار باإلجماع 
في دورة رسمية جماعية لهدم باب مدينة العرفان 
حتى يتسنى إنجاز سكة الطرامواي على أن يعاد 
لم  لكنه  ملزم،  قرار  وهذا  ا�وقع..  نفس  في  بناؤه 
ينفذ، فماذا يقول القانون؟ الفصل 108 من ا�يثاق 
يطلب  أن  للرئيس  }يجوز  يلي:  ما  يقرر  الجماعي 
أو من  اإلقليم  أو  العمالة  االقتضاء من عامل  عند 
طبقا  العمومية  القوة  استخدام  على  العمل  يمثله، 
به قصد ضمان احترام قراراته  ا�عمول  للتشريع 
ومقررات ا�جلسz. إيوا السيد الرئيس، توكل على 

هللا. 

❐ ينص ا�شروع ا�لكي في الفقرة األولى 
/ النقطة 3 من ا�حور 4، على }إحداث سوق 
مغطى بحي العكاريz، ولحد اآلن، ال أثر لهذا 
السوق في حومة تحمل اسم عائلة العكاري 
لبنان،  بشمال  كبيرة  قبيلة  جذور  من  وهي 
حيث يحمل جبل اسم }عكارz، وانتقلت في 
الحمراء،  الساقية  إلى  ا�يالدي   16 القرن 
ثم  فدكالة  مراكش  نواحي  مسفيوة  إلى  ثم 
الرباط، التي خلدت اسمها على حي لكرمها 
منه  الــذي   zو}العكار ووطنيتها،  وعلمها 
ومعناها   zالعكاري{ اسمها  العائلة  حملت 
ا�قاتل الشجاع، يدل بالفعل على شهامة آل 
اسمهم  يحمل  الذي  الحي  بينما  العكاري، 

ظل بدون سوق.

❐ مأساة إنسانية يحياها كبار السن الفقراء، 
العجزة وبخيرية ع� عتيق،  بمراكز دور  ا�قيمون 
التي لوحدها تتوصل بـ 550 مليونا لتغذية نزالئها 
ال  عجزة  وليس  مدنا  يطعم  ا�بلغ  هذا  بينما  فقط، 
يوجد سن أو ضرس في أفواههم وعددهم أقل من 
عدد تالميذ حجرة دراسية، فا�طلوب: إغاثة هؤالء 
أوال بتركيب أطقم األسنان، وتعميم ذلك في مراكز 

الرباط االجتماعية.   

شهادة من الوطني األديب والشاعر، ا�رحوم عبد 
اللطيف أحمد خالص، شارك بها في الندوة العلمية 
لتخليد ذكرى أحداث الرباط لسنة 1944 ومدونة في 
 ،zكتاب: }ا�ناضل محمد ا�دور شباب الوطنية اليافعة
ومما قاله رحمه هللا: ((والويل كل الويل �ن فقد ثقة 
جماهير ا�واطن�، فإنها خسارة ال تعوض، وفقدان 
ال يمكن أن يتبدد مع الزمان.. أليس ذلك هو الخسران 
ا�ب�؟ فليس من الصعب على ا�رء أن يكسب عطف 
أراد ذلك وابتغاه..  إذا ما  الجماهير وثقة ا�واطن� 
فقدت،  متى  الثقة  هذه  فقد  كذلك  الصعب  من  وليس 
واسترجاع هذا العطف متى انمحى أو تبدد، ألن من 
العسير جدا أن يستعيد ا�رء شيئا أضاعه، خصوصا 
والتقدير  بالعاطفة  تتعلق  االستعادة  هذه  كانت  إذا 

والحب ا�تبادل، وقديما قال الشاعر العربي: 
إذا أنا عاتبت الحبيب فإنما ** أخط بأقالمي على ا�اء أحرفا
وهبه أرعوي بعد العتاب ألم تكن ** مودته طبعا فصارت تكلفا

الستمالة  وسيلة  أحسن  تكون  أن  الطبيعي  ومن   
إليهم  اإلحسان  هي  ورضاهم،  عطفهم  وربح  الناس 
ومعاملتهم ا�عاملة الالئقة بهم واحترامهم االحترام 
الكامل الذي تفرضه اإلنسانية وتقرره أبسط قواعد 
معاملة  أمــا  البشرية،  الطبيعة  وتــرضــاه  األخــالق 
معهم  والسلوك  والعنف،  والقسوة  بالغلظة  الناس 
مسلك الكبر والعظمة والتعالي، فإنه ال يحملهم على 
عطفهم  يجلب  به  فكيف  الخوف،  على  وال  االحترام 
ويضمن محبتهم وينفذ إلى قلوبهم ويع� على الفوز 

بثقتهم)) انتهى. 

أرشيف الرباط

مرفوقا  بركاش،  الرحمان  عبد  ا�رحوم  ا�اضي،  القرن  من  الثالثينات  في  الرباط  مدينة  لباشا  صورة 
أندلسية موريسكية، فهي حسب  تكون  أن  قبل  الرباطية،  بركاش  العاصمة، وعائلة  بمسؤول� عن جهة 
بعض ا�ؤرخ�، تنحدر من ساللة أحد األمراء األوفياء في عهد عبد الرحمان الداخل، انتقل إلى األندلس 
(عهد العباسي�) لتأسيس إمارة في قرطبة سنة 756م، إال أن مؤرخا من عائلة بركاش اختص في البحث 
عن جذور الرباطي�، كشف أن أصل العائلة من مدينة }فاركاصz األندلسية، وكانت تحمل اسمها، أسلمت 
1610م،  سنة  الرباط  إلى  األندلس  مغادرة  كلفها  مما  بإسالمها،  وتشبثت  اإلسالمية  الديانة  واعتنقت 
وتطوان  ومكناس  وسال  والصويرة  وأزمــور  باها  وأيت  سوس  في  انتشرت  ثم  القصبة  في  واستقرت 

وطنجة، وتحول االسم إلى بركاش.
رحم هللا عبد الرحمان بركاش، وكل علماء ووجهاء هذه العائلة العا�ة وا�جاهدة.   

ــاط  ــ ــرب ــ ــل ال ــ ــاح هــــو ســ
األودايـــة  قصبة  مــن  ا�متد 
ــورة..  ــره ــه إلـــى جــمــاعــة ال
وترفيهية  سياحية  كــنــوز 
مسافة  على  واستجمامية 
الثروة  وهــذه  كيلومتر،   13
الجامدة تحولت إلى بشاعة 
وتقهقر  ــال  ــم وإه وتخلف 
الساكنة  ــدد  ــه ت وأخـــطـــار 
قرب  الجلوس  في  الراغبة 
ا�شي  ممارسة  أو  البحر 
بقطع  وا�لزمة  بمحاذاته، 
تفصل  التي   zا�ــوت }طريق 
عبر  الساحل  عن  أحياءها 

شارعي جازوليت والسايح.
وقـــد فــشــلــت ا�ــجــالــس: 
وجهوية  وإقليمية  جماعية 
ــي ضمان  ف ومــقــاطــعــاتــيــة، 
من  بــأمــان  الراجل�  مــرور 
الضفة  إلى  السكنية  الضفة 
زادت  إنها  بــل  الساحلية، 
مرافق  ببناء  تأزما،  الوضع 
رياضية على هذه الضفة دون 
تأم� ا�رور إليها من طرف 
التفكير في  الراجل�، ودون 

لسياراتهم  مــراكــن  وضـــع 
ودراجاتهم، مرافق ارتجالية 
 zــالعــب الــقــرب ســمــوهــا }م
بدون مخادع لوضع األلبسة 
وال }دوشاتz وال أبسط دواء 
لعالج الجروح أو االلتواءات 
حــتــى ال نــقــول كــســورا أو 
هناك،  ما  فكل  دمويا،  نزيفا 
أحاطوها  األرض  من  بقعة 
بشباك  بـ}كرياجz وجهزوها 
القرب  مالعب  هــذه  وقــالــوا 
األحياء  أبناء  من  للكادح� 
يعقوب  بــأحــيــاء  الشعبية 
ا�نصور والعكاري وا�حيط 
كيف  لكن،  غريبة..  وسانية 
والعربات  إليها  الــوصــول 
دؤوبـــة وسرعة  فــي حــركــة 
مصنفة  طريق  على  مفرطة 
شارعا  تصنف  وال  جهوية 
الحالة،  هذه  وفي  حضاريا، 
ا�عنية  ا�جالس  على  كــان 
شق أنفاق كممرات للراجل� 
إلى  السكنية  األحــيــاء  مــن 
شارعي  تحت  من  الساحل، 
ــت، بما  ــي الــســايــح وجــازول

ا�خصصة  ا�نطقة  ذلك  في 
للتزحلق  الجديدة  لأللعاب 
الرباط  فساحل  وغيرهما، 
جــمــيــل بــطــابــعــه الــعــادي 
مجالس  عليه  تزد  ولم  جدا، 
ــوى شــوهــة  ــعــاصــمــة ســ ال
تجهيزه  من  بدال  البشاعة، 
أو  لجماله  الكاشفة  باإلنارة 
بممرات تحت أرضية تجنب 
}طريق  أخــطــار  ا�ــواطــنــ� 

.zا�وت
كل  الحالي،  الوقت  ففي 
مـــن يــقــطــع هـــذه الــطــريــق 
راجــــال، فــهــو مــولــود بعد 
أداء الشهادة، والعائد منها 
سا�ا، فهو محظوظ ومحفوظ 
وبعد  الـــوالـــديـــن،  بــرضــى 
الساحل  سيجهز  شــهــور، 
في   zبـــاالص{ فندق  بأفخم 
القارة اإلفريقية، وربما }على 
سيبنون  ونــزالئــه،   zوجــهــه
ا�مرات،   / األنفاق  تلك  لنا 
 zا�ــوت بـ}طريق  ويهتمون 
تصير  حــتــى  لــلــربــاطــيــ� 

}طريق السعادة }للسواح. 
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ــواب  ــاب مــن أب فــي كــل ب
خاص  فصل  ا�ــيــزانــيــات، 
ــاب  ــعـ بـــالـــدراســـات واألتـ
ا�جالس  وكل  وا�صاريف، 
ا�نتخبة مؤطرة بمهندس� 
وتقني� وإداري� وهي كما 
مجلس  وكــل   ،8 تعلمون 
ــداع بــدعــة  ــتـ تــفــ� فـــي ابـ
ا�الية  بالسيولة  ومألها 
لتحويلها إلى مكتب خاص 
لدراسة  لكن  لــلــدراســات.. 

ماذا؟
وهـــــذا مــجــلــس واحـــد 
ا�اضية:  السنة  في  برمج 
ومولها  العامة،  الدراسات 
واكــتــفــى  مــلــيــونــا   80 بــــ 
مليونا،   50 بـ  السنة  هذه 
 zبــدعــة{ مجلس  ــرع  واخــت
ــور  ــح أجــ ــ ــوائ ــ تـــهـــيـــيء ل
شركة  بها  وكلف  ا�وظف� 
األمر-  بــاديء  في   - مقابل 
مــلــيــونــا،   80  zــاب ــ ــع ــ }أت
ــا إلــيــهــا  ــرنـ وعــنــدمــا أشـ

ــد أركــــان }أســـرار  ــي أحـ ف
ا�بلغ  انخفض   ،zالعاصمة
إلى 40 مليونا هذه السنة، 
سير  مصاريف  عن  ناهيكم 
وكل  االجتماعية  ا�ــراكــز 
يقل  ال  الذي  بمبلغه  واحد 

عن 30 مليونا لكل مركز.
ــذه  ــه ــل يــعــلــم ب ــ ــك ــ وال
تحصد  التي   zالــدراســات{
ــل ســاكــت،  ــك ــيــر، وال ا�ــالي
ــل هـــو مــحــاضــر  ــيـ ــدلـ والـ
اللجان  وتقارير  الـــدورات 
اعتراض  أي  من  الخالية 
مجالس  وفي  مالحظة،  أو 
ــة مــهــنــدســ�  ــمـ ــاصـ ــعـ الـ
يفوق  وموظف�  وتقني� 
عددهم 7000 موظف، وهذا 
يفوق  فيه،  ا�بالغ  الــعــدد 
في  العامل�  ــدد  ع بكثير 
نفسها،  الوصية  ــوزارة  الـ
تلك  ويستنزف كل مداخيل 
تبتلعه  والباقي  ا�جالس، 
ــاب  ــعـ ــات واألتـ ــ ــدراسـ ــ }الـ

ا�راكز  وسير  وا�صاريف 
.zوالجمعيات والسيارات

نطالب  الـــيـــوم  ــن  ــح ون
الــدراســات  هـــذه  بنتائج 
ــدوى األتــعــابz على  ــ و}ج
وكــذا   ،zخـــاســـرة{ قضايا 
 ،zمردودية }منح الجمعيات
ــســكــان من  واســتــفــادة ال
 ..zهللا؟ }جــابــهــا  ــارات  ســي
والتالعب  العبث  من  فكفى 
وال  حسيب  بدون  بأموالنا 
رقيب في مداخيل ضرائبكم 
ورسومكم، التي نقهر نحن 
أبناءنا جوعا ونحرمهم من 
لتوزعوها  الحياة  سعادة 
مفضوح،  ــع  ري على  أنــتــم 
مدينة  مهندسو  هــم  ــا  وه
فن  في  يجتهدون  أجنبية 
وهم  (الصورة)،  معمارها 
بلديتها، وهذا  موظف� في 
وبينهم،  بيننا  الفرق  هو 
فهم يحبون بلدهم وأنتم.... 

الخاتمة من عندكم.    

أسرار العاصمة



مدن  جبال  ا�قالع  شوهت 
أشجار  على  وقضت  الشمال، 
ا�نطقة، وخربت الوضع البيئي 
مخطط  بــه  تغنى  طــا�ــا  الـــذي 
}ا�غرب األخضرz، الذي ال مجال 
ظل  في  بالشمال،  عنه  للتكلم 
الجبال  هذه  ثــروات  استنزاف 
بسبب  في صمت،  تعاني  التي 
الحفر ا�تكرر فيها دون جدوى 
أو منافع للساكنة ا�جاورة لها.
ــت }األســــبــــوعz من  ــم ــل وع
معظم  أن  الخاصة،  مصادرها 
جل  في  تشتغل   ا�قالع،  هــذه 
لتطوان،  التابعة  الجماعات 
تــصــريــح  أو  رخــــص  بـــــدون 
ــرف الــجــهــات  ــ ــن ط مـــؤقـــت مـ
أو  تتغاضى  التي  ا�سؤولة، 
يجنيه  مما  حصصها  تصلها 
هذه  على  ا�سيطرون  األباطرة 
ا�قالع، خصوصا ا�ختصة في 
والحصى،  الحجارة  استخراج 
والتي صارت ال تحترم الوضع 

يــحــزنــون،  هـــم  وال  الــبــيــئــي 
من  ا�ئات  معاناة  على  ــادة  زي
ــذه ا�ــقــالــع  ــ� مــع هـ ــواطــن ا�
لها  ا�نظم  القانون  التي يغيب 
العشوائية هي سيدة  وصارت 

ا�وقف.
ا�جاورون  السكان  وأصبح 
بسبب  يعانون  ا�قالع،  لهذه 

الصدرية  ــراض  ــ األم انــتــشــار 
كالربو، الذي يسببه الغبار الذي 
ينبعث لحظة تفجير الصخور، 
التي  ا�تفجرة  ــواد  ا� أن  كما 
ألحقت  الغرض،  لهذا  تستعمل 
وأراضيهم  بمنازلهم  أضــرارا 
الفالحية التي أصابها الجفاف 
ولم تعد صالحة للزراعة، وح� 

ا�تضررة  الساكنة  احتجت 
التي  ا�قالع  هــذه  تــواجــد  مــن 
اعتقال  ــم  ت حــيــاتــهــم،  دمـــرت 
أبنائهم وتلفيق تهم واهية لهم، 
أسرهم،  وترهيب  واستفزازهم 
من أجل الصمت والتراجع عن 

االحتجاج. 
ا�ــقــالــع،  هــــذه  أن  ــر  ــذكـ يـ
ا�ناطق  هذه  ثــروات  تستنزف 
بارت  حيث  تذكر،  فائدة  دون 
وتسممت  الــحــقــول،  بسببها 
والبنية  الطريق  ودمرت  ا�ياه 
التحتية بسبب مرور العشرات 
يوميا،  الكبيرة  الشاحنات  من 
ــي ظــل صمت  ــحــدث هـــذا ف وي
مــريــب لــلــســلــطــات الــوصــيــة 
ــواطــئ بعض  ــة، وت وا�ــســؤول
ا�نتخب� الذين يستفيدون من 
امتيازات هذه ا�قالع (اقتصاد 
ــع) الــخــارجــة عــن نطاق  ــري ال
القانون بجهة طنجة ـ تطوان ـ 

الحسيمة. 

 غط الكبير 
العادية  ــدورة  ــ ال ــالل  خ ا�ــصــادقــة  تمت 
ا�نعقدة  خنيفرة  مــالل  بني  جهة  �جلس 
باإلجماع،  أغلبها  نقطة   34 على  مؤخرا، 
عندما  هو  الـــدورة،  هــذه  في  ا�لفت  أن  إال 
رئاسة  من  والتنمية  العدالة  فريق  طلب 
والتي   27 النقطة  مناقشة  خالل  ا�جلس 
مشروع  على  وا�صادقة  بالدراسة  تتعلق 
مالل  بني  جهة  مجلس  ب�  شراكة  اتفاقية 
وا�جلس  الــداخــلــيــة،  ووزارة  خــنــيــفــرة، 
لوادي  البلدي  ومجلس  لخريبكة،  اإلقليمي 
واللوجستيك،  والنقل  التجهيز  ووزارة  زم، 
والتعمير  الوطني  التراب  إعــداد  ووزارة 
الدولة  وكتابة  ا�دينة،  وسياسة  واإلسكان 
وا�جمع  ا�ــســتــدامــة،  بالتنمية  ا�كلفة 
الوطني  وا�ــكــتــب  للفوسفاط،  الــشــريــف 
ومؤسسة  للشرب،  الصالح  وا�اء  للكهرباء 
ورديغة  الجماعات  ومجموعة  الــعــمــران، 
إنجاز  أجل  من  الصلبة،  النفايات  لتدبير 
زم  وادي  مدينة  لتأهيل  ا�ندمج  البرنامج 
برسم الفترة 2018-2022، في هذه النقطة، 
من  الرفع  من  والتنمية  العدالة  فريق  طلب 
البرنامج  لهذا  ا�خصصة  ا�الية  القيمة 
له  حيث خصصت  زم،  وادي  مدينة  لتأهيل 
لجنة ا�الية مبلغ 45 مليون درهم، معتبرين 

بأن هذا ا�بلغ ال يفي بالغرض لتأهيل مدينة 
بالرفع منه والزيادة فيه  وادي زم، مطالب� 
تستفيد  حتى  درهــم  مليون   56 إلى  ليصل 
منه ا�دينة، شأنها في ذلك شأن مجموعة من 
ا�دن األخرى داخل جهة بني مالل خنيفرة، 
لكن تشبث رئاسة ا�جلس بتخصيص مبلغ 

تقرير  في  جاء  كما  فقط،  درهــم  مليون   45
أثار  التصويت،  إلى  وا�ــرور  ا�الية،  لجنة 
والتنمية،  العدالة  فريق  واحتجاج  غضب 
توزيع  في  ا�عتمدة  ا�عايير  عن  متسائل� 
ا�شاريع، في غياب مقاربة مجالية، وإغفال 
بحيث  ا�شاريع،  توزيع  في  الجهوي  البعد 

بإقليم بعينه  أصبحت جل ا�شاريع تتمركز 
اللون  عليها  يطغى  معروفة  وبجماعات 
السياسي ال غير، كل هذه ا�مارسات جعلت 
من  انسحابه  يعلن  والتنمية  العدالة  حزب 
مدينة  إنصاف  عدم  على  احتجاجا  القاعة 

الشهداء وادي زم.
بالدراسة  ا�تعلقة  السادسة  النقطة  وخالل 
من  الشراكة  اتفاقية  مشروع  على  وا�صادقة 
 33 في  دوارا   76 كهربة  مشروع  إنجاز  أجل 
جماعة ترابية وإنجاز أشغال توسيع الشبكة 
إطار  في  خنيفرة  مالل  بني  بجهة  الكهربائية 
برنامج تقليص الفوارق الترابية واالجتماعية، 
اتفاقية  عن  ا�نتخب�  من  مجموعة  تساءل 
جماعة،   33 بـــ  ا�ــوجــودة  دوارا   76 كهربة 
االتفاقيات  هذه  بإخراج  بالتعجيل  وطالبوا 
والتسريع بتفعيلها، ألنه منذ بداية االشتغال 
داخل هذا ا�جلس، رفعنا شعار ا�اء والكهرباء 
لكل ا�واطن�، وال يعقل نحن في القرن الواحد 
تحت  تئن  الدواوير  هذه  زالت  وال  والعشرين 
جنح الــظــالم الــدامــس، وهــنــاك مــن قــال بأن 
الطاقة الشمسية تم تجريبها خالل الثمانينات 
غير أنها لم تعط النتائج ا�رجوة، حيث تمت 
سرقة مجموعة من األلواح الشمسية من طرف 
الوقت  حــان  لــذا  العسالي،  تقول   zالــســراح{

لتزويد الدواوير بالكهرباء.
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من  الكبير،  القصر  مدينة  تعاني 
التهميش واإلقصاء وسياسة الالمباالة 
ا�عنية  األطــراف  بعض  تنهجها  التي 
البناء  ظاهرة  تفشت  حيث  والوصية، 
التحتية،  البنية  وغابت  العشوائي، 
واإلنـــارة  الطرقية  ا�سالك  ــعــدام  وان
العمومية ومجاري ا�ياه، سواء ا�طرية 
هذه  باتت  وقــد  الصحي،  الصرف  أو 
ا�دينة التابعة لعمالة العرائش، تعيش 

في وضع مزري يقلق ساكنة ا�دينة. 
الذي  األمني،  الوضع  تحسن  ورغم 
يتغلب  أن  تطوان  أمن  والــي  استطاع 

عليه بمقاربته واستراتيجيته التي أتت 
والجرائم  التسيب  على  وقضت  أكلها 
ا�تنوعة التي كانت تعرفها ا�دينة، والتي 
الساكنة،  معاناة  من  جزء  معها  قلصت 

تصريحاتهم  وحسب  السكان  معظم  فإن 
غياب  من  ذرعا،  ضاقوا  قد   ،zلـ}األسبوع
التي  الــكــريــم،  العيش  شـــروط  أبــســط  
التي  ا�عنية،  السلطات  به  تغنت  طا�ا 

التنموية،  مخططاتها  من  ا�دينة  أقصت 
مخططاتها  تحقيق  عــن  ــت  ــراجــع وت
االنتخابية التي كانت شعارات مصلحية 

فقط. 
ا�رافق  غياب  تشكو  الساكنة  أن  كما 
حيث  وغيرها،  والتعليمية،  الصحية 
أجل  من  طويلة  مسافات  لقطع  تضطر 
مما  أبنائها،  وتعليم  مرضاها  إسعاف 
أجج األوضاع بهذه ا�دينة التي تحولت 
في  إال  عنها  يسأل  ال  منسية  قرية  إلــى 
على  صــارت  التي  االنتخابية  الحمالت 

األبواب.
وتطالب الساكنة من الجهات ا�سؤولة، 
عن  التهميش  ــع  ورف العاجل  بالتدخل 
أمرها  على  ا�غلوب  ا�دينة  هذه  أحياء 

والتي تنتظر الفرج منذ سنوات خلت.

فريق العدالة والتنمية ينسحب احتجاجا على عدم التكافؤ

الحكومة  رئــيــس  مــن  كــل  عــاجــل،  بشكل  ــام  ق  ■
بحكومة  ونظيره  ا�حتلة،  سبتة  �دينة  ا�ستقلة 
األندلس، بزيارة إلى منطقة جبل طارق التي تسيطر 
عليها الحكومة البريطانية، من أجل مباحثات عاجلة 
اإلنجليزية  ا�ياه  تخترق  التي  السفن  وضع  حول 
(انظر األسبوع عدد 1013)، بعدما قام وزير الدفاع 
علمت  حيث  اإلسبانية،  السفن  بتهديد  البريطاني 
في  خاصة  معاهدة  على  االتفاق  تم  أنه   ،zاألسبوع{
با�رور  اإلسبانية  للسفن  وسمح  االقتصادي  ا�جال 
من ا�ضيق دون تدخل من السلطات البريطانية، وأن 
هذا االتفاق السري، جرى باسم حكومة مدريد، التي 
وشروط  ومضام�  بنود  وضع  على  ا�وافقة  أعطت 
في  والبريطاني،  اإلسباني  الطرف�،  تضمن مصلحة 
سبتة  حكومة  من  لكل  تفويضا  ومنحت  طارق،  جبل 
لوضع  الصورة،  في  هي  تظهر  أن  دون  واألندلس، 
ا�حلل�  من  العديد  وصفها  كما   ،zاألزمــة{ لهذه  حد 

السياسي�.  

■  تمكنت عناصر الحرس ا�دني اإلسباني بمعبر سبتة 
ا�حتلة، األسبوع ا�اضي، من ضبط سائق دراجة نارية على 
شاب  يقودها   ،zالشيرا{ مخدر  من  كيلوغرامات   10 متنها 
الحدود  من  العبور  استطاع  بعدما  بالفنيدق،  مقيم  مغربي 

ا�غربية في اتجاه الحاجز اإلسباني الذي ضبط فيه.
وتتساءل العديد من األوساط ا�هتمة بهذا ا�عبر، عن سر 
تراجع ا�همات الجمركية التي كانت في وقت قريب، تتقاطر 

بشكل يثير االستغراب.

األسبوع  بطنجة،  األمنية  السلطات  اعتقلت   ■
قتل  جريمة  ارتكابهما  في  يشتبه  ا�اضي، شخص� 
في حق صديقهما، بعدما عرضاه للضرب الذي أدى 
إلى جروح متفاوتة الخطورة فقد على إثرها الحياة.
ب�  نشب  إلى خالف  القضية،  هذه  أطوار  وتعود 
التشرد  حالة  يعيشون  الذين  الثالثة  األشــخــاص 
والخمور،  ا�ــخــدرات  ويتعاطون  ا�دينة،  بشوارع 
الشيء الذي أدى إلى وقوع نزاع بينهم والذي أودى 

بحياة أحدهم.
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صورة إلحدى الوقفات االحتجاجية لساكنة 
تمزقت على مقالع بن قريش بعمالة تطوان



  نورالدين هراوي 
ينتظر السكان وا�جتمع ا�دني 
في  الحسم  ينتقل  أن  بسطات، 
التي  الشائكة  ا�لفات  مــن  عــدد 
السرعة  إلى  حلول،  بدون  الزالــت 
العامل  تعي�  بــعــد  ــقــصــوى،  ال
الذي  إبراهيم،  زيد  أبو  الجديد، 
الخميس  يوم  مساء  تنصيبه  تم 
السابق  للعامل  خلفا  فبراير   21

الخطيب لهبيل.
وحسب ا�تتبع� للشأن ا�حلي، 
ا�تعثرة  ا�ــلــفــات  ــ�  ب ــن  م فـــإن 
ا�خطط  ضــمــن  ــل  ــدخ ت والـــتـــي 
ا�ستدامة  للتنمية  االستراتيجي 
حصلت  والــتــي  ســطــات،  بإقليم 
مشاريع  وتجاوزات،  مشاكل  فيها 
 ،zالنموذجية{ ا�سماة  األســواق 
طائلة  أمــوال  فيها  صرفت  والتي 
للتنمية  الوطنية  ا�ــبــادرة  مــن 
وفارغة  مهملة  والزالــت  البشرية، 
مؤسسات  بمحيط  بناؤها  وتــم 

ا�تواجد  الــســوق  مثل  تعليمية 
بثانوية ابن عباد التأهيلية، وكذا 
اإلعدادية  بالثانوية  اآلخر  السوق 
موالي إسماعيل، فضال عن إقصاء 

والحرفي�  التجار  من  العديد 
}الفراشةz من طرف الجهات 
ا�كلفة وا�نتخبة باألساس، 
ــال مــســألــة  ــعــم ــعــد اســت ب
مطية  منها،  االســتــفــادة 
انتخابية،  أصوات  لجلب 
ــى إشــكــالــيــة  ــل ــالوة ع ــ عـ
النظافة واألزبال ا�تراكمة 

أحياء  كل  في  بكثرة 
قيام  وعدم  ا�دينة 

ا�خول  الشركة 
لـــهـــا تــدبــيــر 
الــــقــــطــــاع 
بــمــهــامــهــا 

األحياء  على  نظافتها  واقتصار 
بها  تمر  أو  يقطنها  التي  الراقية، 
تهمل  بينما  ا�سؤولة،  الجهات 
خالل  مــن  الشعبية  الساكنة 
ــارات فــضــفــاضــة  ــ ــع شــ
تسويقية  ــالت  وحــم

موسمية.
آخر،  سياق  وفي 
أكـــــــدت مـــصـــادر 
أن  الـــــجـــــريـــــدة، 
ــعــامــل الــجــديــد،  ال
االنتماء  ذي 

بالصرامة  معروف  الصحراوي، 
وتطبيق القانون وا�تابعة ا�يدانية 
التنموية،  واألوراش  ا�شاكل  لكل 
وفي هذا الشأن دعت مجموعة من 
للسلطة  األول  الرجل  الجمعيات 
عنها،  الحصار  فك  إلى  الترابية، 
إقــصــاؤهــا من  تــم  التي  وخــاصــة 
التي  الوطنية  ا�ــبــادرة  مشاريع 
تعرقل أنشطتها وبرامجها لفائدة 
بعض ا�قاوالت وبعض الجمعيات 
معينة،  لجهات  ا�والية  الحزبية 
 zالكعكة{ معها  تقتسم  ــتــي  وال
ناشطون  طــالــب  كما  ا�ــعــروفــة، 
الجديد  العامل  ا�دني،  با�جتمع 
ــل ضخ  أج مــن  تعيينه  تــم  الـــذي 
الدينامية الالزمة باإلقليم، بإصدار 
السلطة  ــال  رجـ لبعض  أوامــــره 
إلــى  ودعــوتــهــم  ــجــدد  ال ا�حلية 
تقاعسهم  بسبب  أوراقهم  ترتيب 
في أداء مهامهم وتتبع كل ا�لفات 
االجتماعية والبت في كل شكايات 

ا�رتفق� لإلدارات العمومية.
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أصدرت ا�حكمة االبتدائية بأكادير، أحكامها على 
الشغب  اعتقلوا على خلفية أحداث  الذين  ا�شجع� 
ب�  أدرار  بملعب  جرت  التي  ا�باراة  شهدتها  التي 
حسنية أكادير والرجاء البيضاوي برسم أولى جوالت 
دور ا�جموعات برسم كأس االتحاد اإلفريقي، بإدانة 
5 مشجع� بالغ� بستة أشهر حبسا نافذا، وغرامة 
مالية قدرها 5000 درهم، فيما قضت بإدانة ا�عتقل 
السادس بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 
 5 ببراءة  ا�حكمة  نفس  قضت  كما  درهــم،   5000
 5000 قدرها  غرامة  وأداء  توبيخهم  مع  قاصرين 

درهم لكل واحد منهم.
وكانت مباراة حسنية أكادير والرجاء البيضاوي، 
من  عدد  إصابة  عنها  نجم  أحــداث شغب  عرفت  قد 
السيارات  من  عدد  زجــاج  وتهشيم  الشرطة  رجــال 

وا�حالت التجارية.

  بدأت الحرب الطاحنة الدائرة ب� رعاة رحل 
والساكنة ا�حلية بتيزنيت تشهد تطورات غير 
متوقعة، خاصة بعد لجوء الرعاة إلى وسائل 
لجميع  اآلن  موجها  بــات  والــذي  االستفزاز 
الوطنية،  القضية  ا�غاربة، خاصة وأنه يمس 
بعد أن عمد مجهولون إلى خط كتابات حائطية 
بعض  جدران  على  البوليساريو  جبهة  تمجد 
ا�ؤسسات التعليمية بجماعة أربعاء الساحل 
الكتابات  هذه  استنفرت  وقد  تيزنيت،  بإقليم 
السلطات ا�حلية ومصالح الدرك ا�لكي، التي 
تحديد  بغية  معمق  تحقيق  فتح  إلى  سارعت 
ا�ستفز،  الوضع  هذا  أن  كما  الخونة،  هوية 
با�نطقة،  للوضع  ا�تتبع�  لدى  صدمة  شكل 
حيث امتدت الصدامات العنيفة التي وقعت في 
الوحدة  الطعن في  إلى  ا�اضية، لتصل  األيام 

الترابية للمملكة، وهذا وضع غير مقبول.

تطويق  ا�اضي،  األربعاء  يوم  عصر  بعد  شوهد   
عناصر األمن والقوات ا�ساعدة في مشهد أثار انتباه 
ا�واطن�، لوقفة األساتذة ا�تعاقدين أمام مقر البريد 
بإنزكان، وذلك بواسطة أعداد من رجال األمن وعبر 
تابعة لألمن الوطني، وسط ارتفاع أصوات  سيارات 
بعد  أنه  إذ  بالتعاقد،  ا�نددة  بالشعارات  ا�حتج� 
حوالي ساعة من انطالق الوقفة االحتجاجية، بدا أن 
األساتذة  احتجاجات  مع  صبرهم  نفذ  األمن  رجال 
�واصلة  استعدادهم  أظــهــروا  الــذيــن  ا�تعاقدين 
سعد  وحكومة  الوطنية  التربية  وزارة  التصعيد ضد 

الدين العثماني.

دوار  مدرسة  أن  مطلعة،  مصادر  من  علم    
تايمة  بأوالد  بوموسى  بجماعة سيدي  سعيد 
إقليم تارودانت، عرفت ظاهرة خطيرة، تتمثل 
 ،zبـ}البق شبيهة  صغيرة  حشرة  هجوم  في 
أجسام  وتعض  مهولة،  بأعداد  األقسام،  على 
التالميذ واألساتذة مسببة لهم في حكة شديدة، 
كما تقوم هذه الحشرة بتسلق جدران األقسام 
فقد  ا�صادر،  ذات  وحسب  األرضية،  وتكسو 
تايمة  ــأوالد  ب ا�لكي  ــدرك  ال مصالح  حضرت 
وقاموا  ا�ــكــان،  لع�  السلطة  عــون  بمعية 
بمعاينة الواقعة، لكن ما يقلق بال أولياء أمور 
لعضات  تكون  أن  من  خوفهم  هو  التالميذ، 
أبنائهم،  صحة  على  مضاعفات  الــحــشــرة 
الصبار  بنبتة  ا�درسة محاطة  وأن  خصوصا 
ا�صابة بالحشرة القرمزية، وقد طالبت ساكنة 
لوضع  بالتدخل  ا�ختصة،  السلطات  الــدوار 
حل للمشكل قبل تفاقم الوضع إلى ما ال يحمد 

عقباه.

 تمكنت عناصر ا�كتب ا�ركزي لألبحاث القضائية، 
للتنظيم  مواالتهما  في  يشتبه  شاب�،  توقيف  من 
مارس   08 الجمعة  يــوم  ليلة   ،zداعـــش{ اإلرهــابــي 
بوموسى  سيدي  بجماعة  توزنك�  بــدوار  الجاري، 
عناصر  وكانت  تارودانت،  بإقليم  شعيب  ع�  قيادة 
منذ  فيهما  ا�شتبه  تحركات  ترصدت  قد   zالبسيج{
مشبوهة  مع صفحات  يتواصالن  أنهما  ليتب�  مدة، 
على موقع التواصل االجتماعي }فايسبوكz لها عالقة 
بتنظيم الدولة في بالد العراق والشام، وبعد تحريات 
دقيقة، تم االنتقال إلى محل إقامتهما، ليتم اعتقالهما 
استكمال  أجــل  مــن  األمــن  مقر  ــى  إل واقتيادهما 

التحقيقات معهما.
ا�وقوف�،  أحد  فإن   ،zاألسبوع{ وحسب مصادر 
العدالة  فريق  عن  بوموسى  بسيدي  جماعي  عضو 
والتنمية، وناشط جمعوي معروف، حيث قالت مصادر 
صدمة  شكل  اعتقاله،  خبر  أن  ا�وقوف،  من  مقربة 
ألسرته الصغيرة التي لم تكن تشك في تصرف ابنها، 

في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات.

 األسبوع
مصالح  أن  مطلعة،  مصادر  أفــادت 
تارودانت،  بإقليم  بإغرم   ا�لكي  الدرك 
باعتقال  ا�ــاضــي،  يوم السبت  قامت 
�سجد  مؤذنا  يعمل  ثالثيني  شخص 
ــت،  ــارودان ــر ضــواحــي ت ــدواوي أحــد ال

بتهمة االعتداء على فتاة قاصر.
أن  ا�صادر،  ذكــرت  التفاصيل،  وفي 
فبراير  شهر  أواخر  إلى  تعود  الواقعة 
مع  ــؤذن  ا� ضبط  تم  عندما  ا�نصرم، 

الفتاة في وضع مخل باآلداب، من طرف أحد 
للموقوف،  ا�ملوكة  ا�نازل  بأحد  السكان، 
ــذي يــخــزن فــيــه الــحــطــب، هـــذا ا�ــنــزل  ــ وال
ا�جاور �نزل الفتاة القاصر، استغله ا�ؤذن 
الستدراجها إليه، حسب صك االتهام ا�وجه 

إليه.
وقد تم وضع ا�وقوف في الحراسة النظرية 
رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة 
القضاء،  على  عرضه  قبل  ا�ختصة  العامة 

ويبقى ا�تهم بريئا إلى أن تثبت إدانته.
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تارودانت

أبو زيد إبراهيم
تلكس

أكدت مصادر مطلعة، أن العامل السابق 
لسطات والوالي الحالي لجهة بني مالل، 
تشكيلة  تغيير  في  شرع  لهبيل،  الخطيب 
الوالي السابق لعمالة بني مالل، حيث قام 
مصطفى،  الشيخي  ديوانه،  مدير  بتنقيل 
من عمالة سطات إلى والية بني مالل، الذي 
خبر سابقا قسم الشؤون الداخلية، حيث 
مكنته خبرته وتمرسه في التواصل وإدارة 
تسهيل  مــن  الــواســع،  بمفهومها  الــقــرب 
معالجة  فــي  السابق  العامل  مــأمــوريــة 
كانت  التي  وا�لفات  القضايا  من  العديد 
شائكة وعقبة في خدمة ا�واطن، وكذا في 

عرقلة ا�رفق العام. 
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إنزكانمريرت

 محمد شجيع
مدينة  في  مستحيل  شبه  بات 
مساحات خضراء  إيجاد  مريرت، 
من أجل الترويح عن النفس بحثا 
والترفيه،  والــهــدوء  الــراحــة  عن 
علما أن ا�ناطق الخضراء تجعل 
�دينته  بــاالنــتــمــاء  يحس  ــرء  ا�ـ
بعدما يجد فضاء مطلقا يبعده عن 
جدران ا�نازل، وعلما أن االهتمام 
راقيا  سلوكا  يعد  بها  والعناية 
وحضاريا ينمي ثقافة حب البيئة.

فقد تحولت الحديقة العمومية 
للنفايات،  مطرح  إلــى  بمريرت، 
فيها سوى  ترى  ال  قاحلة  وأرض 
ــرات وأرصــفــة  ــشــجــي ــعــض ال ب
ــكــراســي  ــدام ال ــ ــع ــ مــهــتــرئــة وان
وتحولت  (الصورة)،  ــارة  ــ واإلن
والرمال  الحجارة  من  أكــوام  إلى 
أرجــائــهــا،  جميع  ــظــالم  ال وعـــم 
منها،  العلوي  الجزء  يشهد  كما 
تآكل،  ــذي  ال للعشب  تاما  غيابا 

لسقي  با�الي�  آبــار  حفر  رغــم 
الخضراء،  وا�ساحات  الحدائق 
مشارف  على  وأنــنــا  خصوصا 
فصل الربيع، لتتعطل اإلصالحات 
إلى أجل غير مسمى، وذلك بسبب 
الخالفات والحسابات الشخصية 
الضيقة والصراعات االنتخابوية 
اللوبيات  وبعض  ا�نتخب�  ب� 
لهموم  تكترث  ال  التي  ا�حلية 
لتبقى  ا�دينة،  مرافق  أو  السكان 
والحديقة  حالها  على  األمـــور 
البلدي  ا�جلس  أن  علما  تعاني، 
عن  األولى  بالدرجة  ا�سؤول  هو 
حيث  والبيئي،  العام  ا�رفق  هذا 
وكا�عتاد،  البيئية،  القضايا  تعد 
أعمال  جدول  ضمن  منعدما  أمرا 
ا�جلس والذي استثنت ميزانيته 
ــر والــحــدائــق  ــضـ ــال األخـ ــجـ ا�ـ
العمومية، كما غاب أيضا الفضاء 
الترفيهي لألطفال، وهذا ال ينم إال 
عن غياب الوعي البيئي عند بعض 
ا�سؤول�، وعدم وجود ما يسمى 

اللجنة ا�كلفة بالبيئة أو البيئية 
الترابية،  الجماعة  مصالح  لدى 
والفضاء  البيئة  شعارات  لتبقى 
تنفيذ،  دون  كالم  مجرد  األخضر، 
الوطني  ا�يثاق  تغييب  تم  كما 
ا�ــســتــدامــة،  والتنمية  للبيئة 
ا�واطن  عيش  على  ينص  والذي 
وبيئة  سليم  طبيعي  وســط  فــي 
متوازنة وا�حافظة وتنمية التراث 
الطبيعي الذي يعد موروثا للوطن 
ضرورة  على  أكد  كما  واألجيال، 
وا�ــجــاالت  البيئة  على  الحفاظ 
الطبيعية،  وا�ـــــوارد  البيئية 
التوصيات  ضمن  جــاء  ما  وهــو 
تظهر  وقد  ا�لكية،  والتوجيهات 
بإحدى  يتعلق  األمر  أن  الصورة 
عمها  التي  أو  ا�نكوبة  األماكن 
القصف، لكنها في الحقيقة تتعلق 
بالحديقة العمومية بمريرت، رغم 
وجميع  ا�دينة  ساكنة  انتقادات 
والجمعوي�..  ا�حلي�  الفاعل� 

فهل من ضمير حي؟ 
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في  إنــزكــان  شــوارع  معظم  تشهد 
لظاهرة  اجتياحا  األخــيــرة،  اآلونـــة 
أقدم  حيث  العمومي،  ا�لك  احتالل 
التجارية  ا�ــحــالت  أصــحــاب  بعض 
حواجز  بوضع  السيارات  وحــراس 
عــلــى جانب  حــديــديــة وإســمــنــتــيــة 
ملكا  تعد  الــتــي  ــة،  ــ واألزق األرصــفــة 
لحقوق  سافر  انتهاك  في  عموميا، 

الساكنة وللمارة .
الشأن،  بهذا  مواطنون  قــال  وقــد 
من  تتضح  الــظــاهــرة،  تجليات  أن 
بزنقة  األرصفة  على  اإلجهاز  خــالل 
أصحاب  اجــتــاح  حيث  تـــارودانـــت، 
ــحــالت الــتــجــاريــة  ــن ا� مــجــمــوعــة م
الباعة  مــن  عــدد  وعــربــات  وا�قاهي 
ا�تجول�، ا�لك العمومي، في انتهاك 
والــراجــلــ�،  ــارة  ا�ـ لحقوق  واضـــح 
من  أن  ا�تضررين،  بعض  وأضــاف 
أبرز ا�ظاهر التي تبقى مثاال صارخا 
على استفحال الظاهرة، تحول محيط 
مفتوحة  أسواق  إلى  ا�ساجد  بعض 
في  ا�تجول�  والباعة   zلـ}الفراشة
مشاهد تزيد من فوضى احتالل ا�لك 

العام.
ا�ــواطــنــ�،  مــن  عــدد  يطالب  لــذا 
رقعة  ــســاع  ات ــن  م للحد  بــالــتــدخــل 
العشوائيات التي تنجم عنها الكثير 
من ا�ظاهر السلبية ا�ضرة بالساكنة، 
السير،  لحوادث  التعرض  خطر  مثل 
والضجيج  الــضــوضــاء  عــن  ناهيك 
التي  النفايات  وكذا  للباعة،  اليومي 
بؤر  إلــى  تتحول  والــتــي  يخلفونها 

ضارة بالصحة والبيئة.



النجمات  من  تايلور،  إليزابيث  تعتبر 
رفــاهــيــة،  ــي  ف ليعشن  خلقن  ــلــواتــي  ال
ويتمتعن بفخامة قل نظيرها، وحتى آخر 
بكل  فارقة  عالمة  ظلت  حياتها،  لحظات 
ا�قاييس، سواء بجمالها األخاذ الذي كان 
يبهر أي رجل يقف أمامها، أو في ثرائها 

الفاحش الذي بدأته من الصفر. 
في  تايلور  إليزابيث  التقيت  عندما 
هوليود، كان الحب يضرب أطنابه بينها 
بورتون،  ريشارد  الوسيم  النجم  وبــ� 
فيه  أتطرق  لن  اليوم،  موضوعي  أن  إلى 
بدأت  قد  يومها  كانت  التي  العالقة  لهذه 
بفضيحة مدوية، حيث كانت كل كواليس 
خيانة  عن  وتتهامس  تتحدث  هوليود 
فيشر،  إيــدي  لزوجها  تايلور  إليزابيث 
ليلقي  لزوجته،  بورتون  ريشارد  وخيانة 
ب�  نفسه  وريــشــارد  إليزابيث  مــن  كــل 
مبال�  غير  البعض  بعضهما  أحضان 
بكل الذين تهامسوا عن عالقة الحب التي 
خالل  بينهما  األولــى  شرارتها  انطلقت 
يومها   ،zكيلوباترا{ لفيلم  تصويرهما 
للملكة  الفرعوني  الزي  إليزابيث  ارتدت 
أمــام  ووقــفــت  مصر  تــاريــخ  فــي  ا�غرقة 
ريشارد بكل عنفوان، فوقع في الحب من 
النادر  اللون  ذات  بعيونها  انبهاره  شدة 

والرموش الخالبة.
وعندما التقيتهما، سألت ريشارد: }ما 
 ،zإليزابيث؟ في  مرة  ألول  سحرك  الــذي 
}عيناها،  لي:  وقــال  بعشق  إليها  فنظر 
عينيها،  سحر  يقاوم  أن  لرجل  يمكن  ال 
نفسي  وجــدت  ــي  إل نظرت  مــا  فبمجرد 
والذي  فيهما  الغريب  اللون  فهم  أحاول 
كما  بالبنفسجي،  األزرق  فيه  امــتــزج 
لرموشها  الهائلة  بالكثافة  انــبــهــرت 
فنسيت بأنني جئت �شاركتها بطولة ذلك 
عثرت  وهكذا  الضخم،  التاريخي  الفيلم 
على الحب الكبير الذي لم أجده لدى أي 
عن  إليزابيث  سألت  و�ا   ،zسواها امرأة 
الشيء الذي جذبها ألول مرة في ريشارد، 
برجولته،  }انبهرت  لي:  وقالت  ابتسمت 
فقد كانت نظراته تلتهم جسدي وتجعلني 
سيدة  أو  مشهورة  نجمة  بأنني  أنسى 
معي  تعامله  طريقة  جعلتني  لقد  غنية، 
أمام  أنثى  أنني  هو  واحد  بشيء  أشعر 
 ،zللرجولة الرائعة  ا�قاييس  بكل  رجل 
فسألتها: }لدي سؤال محرجz، فقالت: }ال 
يوجد سؤال يمكن أن يحرجني أو يحرج 
حبيبي ريشاردz، فقلت لها: }لقد سمعت 
عالقة حب  في  دخلت  بأنك  الكثيرين  من 
إيدي  زوجك  من  طالقك  قبل  ريشارد  مع 
 ،zالشائعة؟ هــذه  فــي  ــك  رأي فما  فيشر، 
فالحب  شائعة،  ليست  }هــذه  أجابتني: 
ال يطلب اإلذن من أحد ليتسلل إلى قلبه، 
حب  فــي  ــشــارد  وري ــا  أن وقعت  وعندما 
هل  الحب  يسألنا  لم  للبعض،  بعضنا 
نحن متزوجان أم ال. لقد جرفتنا عواطفنا 
التي  األخــرى  التفاصيل  كل  عن  بعيدا 
كانت موجودة في حياتي وفي حياته، أنا 
أحببته وهو أحبني وكفى، وسأضيف لك 
شيئا آخر: بعد وقوعنا في حبنا الجارف، 
لم أنافق زوجي إيدي فيشر، بل صارحته 
مكان  له  يعد  لم  بأنه  له  وقلت  بعواطفي 
وطلبت  آخــر،  رجــل  شغله  بل  قلبي،  في 
منه الطالق احتراما له واحتراما الختيار 
 ،zالشيء نفس  ريشارد  فعل  وقد  قلبي. 
عربون  ريشارد  لك  قدم  }وهل  فسألتها: 
ابتسمت   ،zجنتلمان أي  يفعل  كما  حب 
يعلم  وحبيبي  زوجــي  إن  }نعم،  وقالت: 
درجة عشقي للمجوهرات، وال يتوقف عن 
منها،  النادرة  القطع  من  الكثير  إهدائي 
مع  الخاص  دوالبــي  في  محفوظة  وكلها 
رسالة حب كتبها لي بخط يده وأعتبرها 
أيضا من مجوهراتيz، وسكتت قليال ثم 
يا  تعلم  }هل  مبتسمة:  كالمها  استأنفت 
مستر رمزي بأن رسالة حبيبي ريشارد، 
سأوصي بأن تدفن معي في قبري عندما 

.zأموت ذات يوم

من  خرجت  فقد  والتاريخ،  وللحقيقة 
الرجال  لكل  العذر  ملتمسا  اللقاء  ذلــك 
رمقوا  عندما  الصواب  عن  غابوا  الذين 
الطبيعة،  على  تايلور  إليزابيث  جمال 
النادر  جمالها  درجة  بنفسي  عاينت  فقد 
فنان  بريشة  مرسومة  وكأنها  بمالمح 
تربك  التي  الساحرة  ونظراتها  كبير، 
أقوى رجل يقع تحتهما، فقد كانت تتمتع 
وقد  يحصى،  ال  بعدد  طبيعية  برموش 
تعلمت فيما بعد بأن سبب كثافة رموشها 
وتسمى  بها  ــدت  ول ــادرة  ن لعاهة  يعود 
تفتح  لم  حيث   ،zDistichiatis{ عاهة 
إليزابيث عينيها بعد مولدها �دة ثمانية 
صف  بوجود  العاهة  هذه  وتتميز  أيــام، 
والتي  جفنها  على  الرموش  من  إضافي 
جفونها  داخــل  إلى  تنمو  أن  ا�مكن  من 
تصل  قد  القرنية  في  مضاعفات  مسببة 
حظها،  ولحسن  لكن  الكامل،  العمى  إلى 
لم تتطور عاهتها بشكل سلبي، بل ظلت 
رموشها تنمو وتطول إلى خارج الجفون 
فازداد  العين�،  داخل  اتجاه  في  وليس 
على  بظاللها  ملقية  كبيرة  بكثافة  عددها 
هوليود،  عرفتهما  عين�  وأشهر  أجمل 
تميل  كانت  عيونها  زرقة  وأن  خصوصا 
عيناها  وكــانــت  بــاهــر،  بنفسجي  للون 
مجموعة  فــي  األغــلــى  الجوهرتان  هما 
تملكها،  كانت  التي  الهائلة  ا�جوهرات 
أزواجــهــا  بعض  إليها  أهــداهــا  والــتــي 
ريــشــارد  مــن  أغلبها  وكــانــت  السبعة، 
بورتون، حبها األكبر واألطول أمدا، بدليل 
معها  منه  غرامي  كتاب  آخر  أخذت  أنها 
إلى القبر، كما ذكرت في السطور األولى 

لهذا ا�وضوع.
إليزابيث  حظيت  جمالها،  وبفضل 
الجنس  طــرف  من  كبير  باهتمام  دائما 
تــحــرص على  كــانــت  أنــهــا  اآلخـــر، غير 
الزواج من كل رجل دخلت معه في عالقة 
زيجات  بثماني  ارتبطت  وهكذا  عاطفية، 
تزوجت  أنــهــا  حيث  ــال،  رجـ سبعة  مــن 
وقد  بورتون،  ريشارد  ا�مثل  من  مرت� 
عنوانا  العاطفية  حياتها  منها  جعلت 
التي  ا�جالت، وهي  دائما على صفحات 
صعيد  على  الخسائر  من  بالكثير  منيت 
 ،1958 العام  ففي  الشخصية،  حياتها 
وفاة  بعد  أرملة  الشابة  ا�مثلة  أصبحت 
زوجها منتج األفالم الرائد مايك تود في 
حادث تحطم طائرة، وبعد وفاته خاضت 
تايلور عالقة حب اعتبرت واحدة من أكبر 
فضائح هوليود في تلك الحقبة، حيث أن 
فيشر،  إيدي  مع  كانت  هذه  الحب  عالقة 
الصديق ا�قرب من زوجها الراحل، والذي 
رينولدز،  ديبي  زوجته  من  زواجه  أنهى 
 ،1959 العام  في  إليزابيث  من  ليتزوج 

واستمر زواجهما �دة خمس سنوات، إلى 
من  تتزوج  أن  أجل  من  تايلور  تركته  أن 
هذا  وبزواجها  بورتون،  ريشارد  ا�مثل 
1964، أصبحت حديث كل مهووس  عام 
قابلته  أنها  حيث  العاطفية،  بحياتها 
سوية  عملهما  خــالل  حبه  فــي  ووقــعــت 
(1963، ذلك الفيلم   zكيلوباترا{ في فيلم 
أنه شكل  كما  وشهرة،  قوة  زادهــا  الــذي 
بتكلفة  الفترة،  تلك  في  مذهال  استثمارا 
 37 لم يسبق لها من قبل قدرت بحوالي 

مليون دوالر.
الثنائي  هــذا  عالقة  اتسمت  وقــد 
ظهرا  أنهما  حيث  والحب،  بالعاطفة 
سوية في عدة أفالم منها الفيلم الذي 
 (1963) النقاد  آراء  حوله  تضاربت 
فيلم  في  عام�  وبعد   ،The V.I.P S
 ،zWho s Afraid of Virginia Woolf{
الثانية،  األوسكار  جائزة  منحها  الــذي 
حيث جسدت شخصية زوجة بدينة دائمة 
الغضب، بينما لعب زوجها بورتون، دور 
ا�شروبات  على  ا�دمن  األستاذ  زوجها، 

الكحولية.
وعلى مدى حياتها التي كادت تالمس 
أيقونة  إليزابيث  كانت  عاما،  الثمان� 
حقيقية في عالم التمثيل واألداء النسائي 
أدوار  حصد  من  تمكنت  حيث  الــقــوي، 
تاريخ  في  خالدا  فيلما   50 في  البطولة 
أوســكــار  جائزتي  نــالــت  كما  هــولــيــود، 
مليون   360 الـــ  ناهزت  ــروة  ث وجمعت 
جنيه إسترليني، إضافة لكمية كبيرة من 
عالقة  لها  كانت  وقد  ا�جوهرات،  أنفس 
حب مع ا�جوهرات تتخطى كل الحدود.. 
أن  منذ  تتفتح،  فصوله  بدأت  الحب  هذا 
تزال  ال  كانت  عندما  النور  عيناها  رأت 
طفلة رضيعة، حيث أوضحت في تصريح 
أنه عندما  أمي  لي  قالت  يوم،  }ذات  لها: 
ثمانية  العين�  مغمضة  بقيت  ولــدت، 
أيام، و�ا فتحت عيني، كان خاتم الزواج 
أول  أصبعها،  في  وضعته  الذي  الذهبي 

  .zشيء رأيته في حياتي
إليزابيث  سعت  الــوقــت،  ــك  ذل ومــنــذ 
ا�جوهرات  أغلى  على  للحصول  تايلور 
وأكثرها  أجملها،  وعلى  العالم،  في  ثمنا 
توقيع  حملت  والتي  وفخامة،  حصرية 
وبولغاري  بــوشــرون  مثل  راقــيــة،  دور 
كليف  وفان  وتيفاني  وكارتييه وشوبارد 
أند أربلز وديفيد ويب، وغيرها، وفي عام 
1945، حصلت على أول قطعة مجوهرات 
ذهبية  بــروش  عن  عبارة  كانت  ثمينة، 
وقدمتها  الكريمة،  باألحجار  مرصعة 
ادخار  إلى  عمدت  بعدما  لوالدتها،  هدية 
جمع  من  تتمكن  حتى  ألشهر،  مصروفها 

ثمن هذه القطعة.  

بــدأت  ــى،  األولـ الشباب  مرحلة  وفــي 
ا�ــجــوهــرات  تقتني  الجميلة  الــشــابــة 
تود،  بمايك  تزوجت  أن  إلــى  البسيطة، 
الذي كان يروقه أن يدلل زوجته بإهدائها 
من  طقم  بينها  من  الفاخرة،  ا�جوهرات 
وخاتم  كارتييه،  مــن  وا�ـــاس  الياقوت 
ا�اس  من  وعقد  با�اس،  مرصع  خطوبة 

بتصميم معتق قديم.  
ولم تكن إليزابيث بحاجة إلى مناسبة 
الفاخرة،  با�جوهرات  تتزين  لكي  معينة 
معه  يحمل  كان  لها،  بالنسبة  يوم  فكل 
والتألق  لالحتفال  األسباب  من  الكثير 
كانت  التي  وهي  األلباب،  تخلب  بإطاللة 
تمتلك من الجمال ما يكفي ليجعلها واحدة 
ينقصها  يكن  لم  العالم،  نساء  أجمل  من 
سوى القليل من البريق لكي تتحول إلى 
ملكة حقيقية تمتد حدود مملكتها، مملكة 
مختلف  إلى  واإلغــواء،  واألناقة  الجمال 

أصقاع األرض.  
بورتون،  بريشارد  تزوجت  وعندما 
من  أيــضــا  تــايــلــور  إلــيــزابــيــث  تمكنت 
ــم قطع  ــ ــدد مـــن أه ــ ــى ع ــول عــل ــص ــح ال
قويا  كان  فالحب  العالم،  في  ا�جوهرات 
إلى  يحتاج  يكن  لم  أنه  لدرجة  بينهما، 
الباهظة  أي ذريعة لكي يقدم ا�جوهرات 
أعربت  أن  لتايلور  سبق  وقد  لحبيبته، 
قالت:  إذ  ببورتون،  الكبير  إعجابها  عن 
بشأن  معه  أتناقش  ألن  أحتاج  أكن  }لم 
إلى  للغاية،  كريما  كان  لقد  ا�جوهرات.. 
درجة أنه كان يقدمها لي تلقائياz. ومعا، 
قطع  بعض  على  الحصول  مــن  تمكنا 
التاريخ،  عبر  تتكرر  لم  التي  ا�جوهرات 
 ،The Grand Duchess Vladimir شأن طقم
وهو طقم من ا�اس والزمرد من بولغاري، 
آنذاك  قيمته  بلغت   Krupp ماسة  وخاتم 
 La Peregrina لؤلؤ  وعقد  دوالر،  ألف   385
ميالدها  عيد  بمناسبة  عليه  حصلت 
الـ37، وغيرها... فلطا�ا رغب بورتون في 
وتحديدا  الفاخرة،  القطع  على  الحصول 

تلك التي تحمل معاني تاريخية مميزة. 
وكان إلليزابيث تايلور أيضا أسلوبها 
فلطا�ا  با�جوهرات،  التزين  في  الخاص 
باريس،  في  شعرها  مصفف  من  طلبت 
أن يــزيــن رأســهــا بــحــبــات الــلــؤلــؤ، أو 
مرصع  بــروش  باستعمال  شعرها  عقد 

باألحجار الكريمة الفاخرة.  
خطفت   ،The Proust Ball حفل  وفي 
الشخصيات  أرقــى  من  األضــواء  تايلور 
ودوق  كيلي  غريس  األميرة  ضمت  التي 
ودوقة ويندسور وأودري هيبورن، عندما 
باألحجار  شعرها  تــزيــن  ــي  وه ظــهــرت 
توقيع  التي حملت  وا�جوهرات  الكريمة 
أن عشقها  أربلز، غير  أند  فان كليف  دار 

أن  من  يمنعها  لم  للمجوهرات،  الكبير 
تتردد  لــم  إذ  ومــعــطــاءة،  كريمة  تــكــون 
بعض  ــارة  إعـ فــي  الفاتنة،  ــرأة  ا�ـ ــذه  ه
مجوهراتها للمتاحف، أو السماح لبعض 
ا�عجبات بتجربتها، حتى يتمكن الناس 
هذه  قيمة  تقدير  من  أجمع،  العالم  في 
أنها  البعض  ــروي  وي وروعتها،  القطع 
بقيمة  وا�اس  الزمرد  من  بروشا  أعارت 
في  ا�مثالت  إلحــدى  دوالر،  ــف  أل  150
كزر  تستعمله  لكي   ،zهامليت{ مسرحية 

أمان، بعدما تضررت سحابتها! 
إليزابيث  أصــدرت   ،2002 عــام  وفــي 
غير  حبي  }قصة  بعنوان  كتابا  تايلور 
من  أتاحت   ،zا�جوهرات مع  ا�شروعة 
خالله للجمهور، االطالع على مجموعتها 
ــي إحــدى  ــن، وفـ الــغــنــيــة والــفــاخــرة مـ
حقا  محظوظة  ــا  }أن كتبت:  الصفحات 
ا�همة،  ا�جوهرات  بامتالكي بعض قطع 
رغم أني ال أصدق أنني أمتلك هذه الحلي، 
أشعر بأنني هنا ألحرسها، ولكي أمنحها 
على  أسهر  ولكي  ممكنة،  عناية  أفضل 

  .zسالمتها، وأغدق عليها بالحب
}عندما  كتبت:  أخـــرى  صفحة  ــي  وف
أنظر إلى مجوهراتي، أدرك كم أنني فتاة 
محظوظة، وأحيانا أفكر ماذا سيحل بها، 
علني،  مــزاد  في  ا�طاف  بها  ينتهي  فقد 
األرض،  أصقاع  مختلف  في  وستتفرق 
وأتمنى من كل من سيشتري إحدى هذه 
أنا،  أحبها  كما  تماما  يحبها  أن  القطع، 
وأن يدرك أن اقتناء ا�جوهرات، ما هو إال 
ا�الك�  نحن  الحقيقة  ففي  مؤقتة،  هدية 
يمكن  فال  القطع،  لهذه  رعاة  لسنا سوى 
وال  الخالدة،  اللوحات  يمتلك  أن  ألحــد 
يمكن ألحد أن يمتلك شيئا بهذا الجمال. 
هذه  على  وأوصياء  مشرفون  فقط  نحن 

 .zالقطع
التالية  الــســنــوات  فــي  تايلور  ــرت  م
بالكثير من ا�طبات على مستوى حياتها 
طالق  أكثر،  زيجات  وا�هنية،  العاطفية 
ا�شاكل  من  الكثير  إلى  باإلضافة  أكثر، 

الصحية.
في  شاركت  العمر،  في  تقدمها  ورغــم 
لها  كــان  حيث  تليفزيونية،  أعمال  عــدة 
 General{ مسلسل  في  خفيف  حضور 
في  اهتمامها  صبت  حيث   ،zHospital
هذه ا�رحلة على األعمال الخيرية، خاصة 
هودسن  روك  ا�قرب  صديقها  وفاة  بعد 
اإليـــدز،  مــرض  بسبب   ،1985 ــام  ع فــي 
األمر الذي دفعها لتأسيس منظمة تعنى 
بإيجاد عالٍج لهذا ا�رض، أطلقت في عام 
1991 وحملت اسمها، لتقدم الدعم ألولئك 
تطوير  في  وتساهم  با�رض  ا�صاب� 

البحوث حوله.
عالم  تايلور  تركت  ا�طاف،  نهاية  في 
التمثيل، فائزة بالعديد من الجوائز خالل 
مسيرتها الفنية، منها جائزة معهد الفيلم 
وفي   zLife Achievement{  ، األمريكي    
العام 2000، منحت لقب }السيدةz وهي 
اإلمبراطورية  رتــب  من  تشريفية  رتبة 

البريطانية تعطى للنساء ا�تميزات.
وقد مرت تايلور أيضا بالكثير من ا�شاكل 
الصحية خالل سنوات التسعينات، مرورا 
بداء السكري إلى الفشل القلبي االحتقاني، 
كما أنها خضعت لعملية استبدال مفصل 
الورك، وفي سنة 1997، خضعت لعملية 
إزالة ورٍم دماغي، وفي سنة 2009 ُأجريت 
شهر  في  لكنها  ناجحة،  قلب  عملية  لها 
من  مجددا  عانت   ،2011 من سنة  فبراير 
مشاكل في القلب حيث أدخلت مستشفى 
Cedars-Sinai بسبب فشل قلبي احتقاني، 
لترحل عن هذا العالم في شهر مارس بسبب 
انهيار الحالة الصحية لقلبها، مخلفة أثرا 
بليغا في نفوس كل الذين عرفوها، ومخلفة 
أيضا ثروة طائلة تضمنت عددا كبيرا من 
ا�جوهرات النفيسة والنادرة التي بيع جزء 
منها في مــزادات علنية بمبلغ ناهز 116 

مليون دوالر.
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الفترة  أجل  انتهى  وقد  اليوم، 
األوقـــاف  وزارة  حددتها  الــتــي 
الحج  تكاليف  ألداء  للحجاج 
الوقوف  من  البد  ا�قبل،  للموسم 
قليال عند الظروف القاسية التي 
ا�غاربة  الحجاج  منها  يشتكي 
ا�عاناة  بلغت  وقــد  ســنــة،  كــل 

أوجها خالل ا�وسم ا�نصرم. 
تزال  ما  ا�عاناة،  هــذه  ورغــم 
تكاليف أداء مناسك الحج، آخذة 
أخــرى،  بعد  سنة  ــفــاع  االرت فــي 
ا�صاريف  هــذه  ارتفعت  حيث 
46.551.25 درهم في السنة  من 
ا�اضية، إلى 49.906.96 درهما 
سنة 2019 (غير شاملة �صاريف 
الجيب)، أي بزيادة ما يقرب من 
3.5 آالف درهم، وهو مبلغ ضخم 
من  اآلالف  مئات  عمليا  يقصي 
أداء هذه  البسطاء من  ا�واطن� 
الفريضة، وإذا استمرت الزيادات 
السنوية ا�جحفة والغير مبررة، 
العاجل  الــقــريــب  فــي  ستصبح 
ا�يسورة،  العائالت  على  حكرا 
وحبذا لو تفضلت وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية، في إطار ما 
بتفصيل  الشفافية،  مبدأ  يفرضه 
النقل،  تكاليف  ا�بلغ حسب  هذا 
يتعرف  حتى  ــل،  واألك والسكن، 
كل شخص على ما له، وما عليه، 

وحتى تطمئن القلوب. 
ــذا اإلطـــار، بحث وزيــر  فــي ه
اإلسالمية،  والــشــؤون  األوقـــاف 
نظيره  مـــع  ــق،  ــي ــوف ــت ال ــد  أحــم
شهر  منتصف  فــي  الــســعــودي، 
التحضيرات  ا�ــاضــي،  شتنبر 
ا�قبل  الحج  موسم  بخصوص 
هــذا  خـــالل  وتـــم  (1440هــ)، 
التوقيع  بمكة،  عقد  الذي  اللقاء، 
الحج  تــرتــيــبــات  محضر  عــلــى 
أي  ا�غاربة،  للحجاج  بالنسبة 
لترتيبات  الجيد  }اإلعــداد  بحث 

الحرام  هللا  بيت  وفود  استقبال 
وزوار مسجد رسوله الكريم صلى 
أفضل  وتقديم  وسلم،  عليه  هللا 
الخدمات لهم، وتمكينهم من أداء 
كما   ،zوسهولة يسر  بكل  نسكهم 
جاء في بيان صحفي بتاريخ 11 

دجنبر 2018.
ما أثارني في هذا الخبر، الذي 
الحدود،  أقصى  إلى  عاديا  يبدو 
التي  القصاصة،  استعمال  هو 
بكلمات  شـــك  دون  احــتــفــظــت 
ا�عنية،  للوزارة  الرسمي  البالغ 
�صطلحات هي أبعد ما تكون عن 
الواقع ا�رير الذي يعيشه هؤالء 
الــحــجــاج كــل ســنــة عــلــى أرض 
الــواقــع بــاألمــاكــن ا�ــقــدســة، من 
لترتيبات  الجيد  ــداد  }اإلع قبيل 
 ،... بــيــت هللا  ــود  وفـ اســتــقــبــال 
لهم،  الــخــدمــات  أفضل  وتقديم 
بكل  نسكهم  أداء  من  وتمكينهم 

.zيسر وسهولة

ضحايا  من  واحد  وباعتباري 
فإني  ا�ــاضــيــة،  للسنة  الــحــج 
عيان،  كشاهد  ا�قال  هذا  أكتب 
ــه مــأســاة  ــوارحـ عـــاش بــكــل جـ
التناقض  بنار  واكتوى  الحج، 
الجميلة  الكلمات  بــ�  الكبير 
الـــوزارة  بــالغــات  تــزركــش  التي 
يتصرف  الــذي  والعبث  ا�عنية، 
ــوزارة  ال  zومــرشــدو }مؤطرو  به 
ا�رافق� لوفود الحجاج، وقد بلغ 
عددهم أكثر من 560 شخصا.   

يعلم  كما  الــحــج،  فترة  ــدوم  ت
ب�  من شهر،  يقرب  ما  الجميع، 
أهم  ولكن  ا�نورة،  وا�دينة  مكة 
مجملها  في  تمتد  الحج  مناسك 
فقط،  أيام   10 من  أقل  مدى  على 
منى  بــ�  غالبيتها  فــي  مــوزعــة 
وعرفات، خاصة من 8 ذي الحجة 
13 ذي  إلــى  ــة)،  ــروي ــت ال ــوم  (يـ
أيام عيد األضحى  (رابع  الحجة 

ا�بارك). 

ــاســك، لــم ير  ــن ــرة ا� ــت ــالل ف خـ
الحجاج ا�غاربة إال شخصا واحدا 
وزارة  خصصته  ــذي  ال باللباس 
بـ}ا�ؤطرين  تسميهم  �ن  األوقاف 
التعرف  يسهل  حتى   zوا�رشدين
ا�غاربة  الحجاج  طرف  من  عليهم 
باللباس  الحجاج  مالي�  وســط 
األبـــيـــض.. نــعــم، شــخــص واحــد 
مــن بــ� أكــثــر مــن 560 }مــؤطــرا 
ومرشداz هو الذي احتفظ بلباسه 
الرسمي، لذا، فإنه يستحق التحية 
والتنويه، على األقل ألنه لم يلبس 
ــرام ويــــذوب كــغــيــره وســط  ــ اإلحـ
هذه  يميز  الذي  البياض  من  بحر 

ا�ناسك. 
لــقــد عـــاش الــحــجــاج ا�ــغــاربــة 
عصيبة  فترة  الفارط،  ا�وسم  في 
كان  حقيقية،  ومــعــانــاة  للغاية، 
عند  فا�عروف  تفاديها..  باإلمكان 
الحجاج  أن  هو  وأجدادنا،  آبائنا 
موعد  اقتراب  عند  يبكون  كانوا 
مغادرتهم لألماكن ا�قدسة، أما هذا 
كان  الذي  اإلحساس  فإن  ا�وسم، 
سائدا، هو أن يوم العودة إلى أرض 
الوطن كان بمثابة يوم خالص من 
هذه ا�عاناة، لدرجة أننا غالبا ما 
كنا نسمع بعض الحجاج يقولون 
حقائبهم  جمعوا  الذين  إلخوانهم 
}سعداتكم  للعودة:  ويستعدون 
تظل  ال  وحتى   ،z!!بحالكم غادي� 
بد  ال  وعامة،  شفوية  االنتقادات 
حجاج  يفهم  حتى  تدقيقها  مــن 
األفواج ا�قبلة ما ينتظرهم إذا لم 
األمر،  تــدارك  إلى  ــوزارة  ال تسارع 
وسأقتصر هنا على التطرق لثالثة 
والتغذية  النقل  أساسية:  مشاكل 

والسكن.
يتبع
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في  كتبته  ما  في  القراء  أسئلة بعض  تلقيت 
مع  }وقفات  كتاب  أن  باعتبار  السابقة،  الحلقة 
الكتب  من   ،zالخيرات دالئــل  ا�سمى  الكتاب 
هي  بــل  الــســوق،  فــي  ترويجها  يتم  لــم  التي 
يجالسه،  أو  للمغراوي  يقرأ  بمن  مخصوصة 
التوزيع،  عدم  إلى  الداعية  األسباب  أدري  وال 
وكان الكتاب الذي ب� يدي، وهذا ما دفعني ألن 
لكتاب  ا�تقن  الغير  الطبع  عن  متسائال  أكتب 
مرة  ألول  عليه  تعرفت  الذي  ا�غراوي  الفقيه 
بمراكش  يوسف  ابن  ثانوية  إلى  ينتمي  وهو 
بداية  فــي  منها  تخرجت  الـــذي  الــوقــت  فــي 
بالدولة  كلية  إلى  انتمائه  وبعد  الستينيات، 
بشهادة  للمغرب  رجع  ذلك،  وبعد  السعودية، 
مكنته من االنتساب إلى األساتذة بالثانوي، ثم 
بالجامعة بعد حصوله على شهادة عليا تحت 

إشراف أبي بكر الجزائري رحمه هللا.
إنتاج  مــن  كتب  عــدة  قـــرأت  أن  سبق  لقد 
أكثر  في  له  مناقشتي  وكانت  ا�غراوي،  الفقيه 
التي  باللقاءات  أذكــره  أن  ودون  مناسبة،  من 
حيث  أنصاره،  مع  أو  معه  فيها  أتصادم  كنت 
بعض  يروجونه ضد  كانوا  �ا  بعضهم  أواجه 
وهم  بالصالة  بالقيام  ا�ساجد  داخل  ا�صل� 
ا�ناسبات  بعض  فــي  يقيمون  أو  يسدلون 
بعيد ا�ولد النبوي أو ختم قراءة القرآن يقول 
أبيات  ترديد  أو   ،zالعظيم هللا  }صدق  بعضهم 
 zالخيرات }دالئــل  قــراءة  أو  والهمزية،  للبردة 
وسلم،  عليه  هللا  صلى  الرسول  سيادة  بذكر 
ا�غراوي  السيد  ذكره  ما  على  لي  ا�آخذ  ومن 
الجزولي في  بن سليمان  اإلمام  كتابه ضد  في 
بعض األحاديث التي ناقشها من حيث الصحة 
والضعف والبطالن، مع العلم أن ا�نتقد لم يتحر 
النقل �ا يوجد في الكتاب (الدالئل)، ألنه اكتفى 
بما هو مطبوع والذي أصبح مملوًء باألخطاء 
النحوية واإلمالئية، باإلضافة إلى ما فيها من 
اإلضافات التي لم تكن أصال في ا�خطوط الذي 
كان يمتلكه  بعض رواد الخيول في الفروسية، 
عن  لكتابه  ا�ــؤلــف  تــنــاول  فــي  يالحظ  ومما 
عن  ترجمة  بكتابة  يتفضل  لم  أنه  الجزولي، 
هللا  عبد  ــو  أب ((هــو  كالتالي:  وهــي  حياته، 
محمد بن سليمان الجزولي، الشريف الحسني 
العالم  األعالم  علم  اإلسالم  شيخ  اإلمام  الفقيه 
الواصل  باللـه  العارف  الكامل  الشيخ  العامل 
الشهيرة،  وا�ناقب  الكثيرة  الكرامات  صاحب 
أئمة  عن  أخذ  الحاجب،  ابن  فرعي  يحفظ  كان 
أخذ  وعنه  بهم  وانتفع  والباطن  الظاهر  علم 
به، اجتمع  خالئق ال يحصون كثرة، وانتفعوا 
ب� يديه من ا�ريدين ما يزيد على اثنتي عشر 
ألفا، منهم الشيخ أحمد زروق وأحمد بن عمر 
الحارثي ا�كناسي، والشيخ عبد العزيز التباع، 
ــؤالء  وه السهيلي،  الصغير  هللا  عبد  وأبـــو 
الثالثة أخذ عنهم الولي ا�شهور، ومن مؤلفاته 
من  كثير  تناوله  الذي   zالخيرات }دليل  كتاب 
التبرك  أساس  على  والحفظ  بالقراءة  ا�ؤمن� 
بما جاء في كتابه في جميع األقطار اإلسالمية 
واإلفريقية)) انظر كتاب: }شجرة النور الزكية 
بن  محمد  الشيخ  �ؤلفه   zا�الكية طبقات  في 

محمد مخلوف/ الصفحة 264.
النبهاني  إسماعيل  بن  يوسف  الفقيه  يذكر 
النبي  فضائل  في  البحار  }جواهر  كتابه  في 
من   1136 الصفحة  الثالث/  الجزء   zا�ختار
جواهر السيد أحمد عابدين قوله بعد قول ابن 
هللا  صلى  عليه  الصالة  بــدوام  وخصه  حجر، 
عليه وسلم من هللا سبحانه تعالى ومن جميع 
مالئكته التي ال يحصي كثرتهم إال هو تعالى، 
ومن أمته في سائر األمكنة واألزمنة ((إن هللا 
الدوام  ا�فيدة  النبي))  على  ومالئكته يصلون 
لغيره  توجد  لم  باهرة  آية  وهذه  واالستمرار، 
صلى هللا عليه وسلم، وإن وجد أصل الصالة 
إلبراهيم عليه الصالة والسالم وآله كما يفيده 
حديث التشهد، وفي هذا بالغ للمؤمن� بأنهم 
باللـه  تأسيا  عليه  الصالة  إدامــة  لهم  ينبغي 
الدوام  ا�فيدة  النبي،  على  يصلون  ومالئكته 

واالستمرار، وهذه آية باهرة لم توجد لغيره.
الــجــزولــي بترويج  كــرامــات اإلمـــام  وتــأتــي 
الذي  الفضل  من  بكثير  الرسول  على  الصالة 
الرسول صلى هللا  على  للصالة  الذاكرون  ناله 
فضل  نالوا  الذين  به  يعترف  وما  وسلم،  عليه 

الصالة على الرسول صلى هللا عليه وسلم. 
يتبع

 الحسين الدراجي
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ــزاء، أن  ــ أتــمــنــى لــقــرائــي األعـ
ــذي  ال الصبر  نفس  لهم  يــكــون 
الضيقة  االنتظار  بقاعة  تحملته 
التي كدت أن أختنق فيها بسبب 
جاؤوا  الذين  ا�رشح�  اكتظاظ 
فإذا  التزكية،  لطلب  الرباط  إلى 
الذي  ا�شحون  الجو  هذا  أضفنا 
بسبب  وا�ــرج  الهرج  يعلوه  كان 
ب�  تجري  كانت  التي  النقاشات 
الذي  واإلرهاق  ا�رشح�،  هؤالء 
خالل  النوم  عدم  بسبب  أصابني 
الليلة التي قضيتها في مقصورة 
القطار، أدركنا ضرورة الخروج من 
الشاوش  عن  للبحث  القاعة  هذه 
الذي سيدلني على مكتب الكاتبة 
 ،zلومي ــدام  }م للوزير  الخاصة 
والحقيقة أنها كانت ليلة بيضاء، 
جميع  خاللها  استحضرت  ألنني 
سأواجهها  الــتــي  ــمــاالت  االحــت
غادرت  و�ا  الوزير،  مقابلة  خالل 
بطابور  فوجئت  االنتظار،  قاعة 
يــؤدي  الــذي  ا�مر  يحتل  طويل 
مما اضطرني  الوزير،  مكتب  إلى 
انتظار  في  ضمنهم  الوقوف  إلى 
وقد  ا�طلوبة،  با�قابلة  الــفــوز 
ا�رشح�  أن  أحدهم  من  سمعت 
يجب أن تكون لديهم توصية من 
ينتمون  الذي  اإلقليم  عامل  طرف 
إليه، تحتوي على السيرة الذاتية 
ا�الي  ا�بلغ  وتــحــدد  للمرشح، 
تمويل  فــي  بــه  سيساهم  الـــذي 
أنني  كما  االنتخابية،  الحملة 
التي  التعليقات  بعض  من  فهمت 

الوزير  أن  ا�رشح�،  ب�  راجت 
رجل عنيد، مزاجي الطبع ال يقبل 
بأن  أحس  جعلني  مما  ا�ناقشة، 
ما  بكل  تتأثر  أخــذت  معنوياتي 
أستحضر  ــدأت  بـ هــنــا  ســمــعــت، 
ا�بادئ وا�ثل العليا التي تشبعت 
بها، سواء في الوسط العائلي أو 
في صفوف حزب االستقالل، كما 
}ونحن  القول:  هذا  تذكرت  أنني 
بنو ضبة أصحاب الجمل.. ننازل 
نــزلz، فحاولت  ا�ــوت  إذا  ا�ــوت 
ألواجــه  قـــواي  كــل  أستجمع  أن 
من  اكتسبته  بــمــا  ــغــول  ال هـــذا 
وإبــاء،  وشجاعة  ونخوة  صمود 
آبائي  عن  ورثتها  صفات  وهــي 
أتنازل  ال  أن  ــررت  وق ــدادي،  وأجـ
كانت  مهما  ترشحي  قـــرار  عــن 
القتالية،  الروح  الضغوط، وبهذه 
استرجعت قوتي وحزمي الشديد 
كان  مهما  بقراري  التشبث  على 
زادنــي تصلبا، ظهور  وقد  األمــر، 
لي:  وقال  أخذني  الذي  الشاوش 
}إن مدام لومي في انتظاركz، مما 
ا�رشح� يحتجون  ثلة من  جعل 
التفضيلية،  ا�عاملة  هــذه  على 
أطلب  جئت  مثلهم  ــي  أن ظــانــ� 

التزكية. 
كان الترحيب من طرف السيدة 
خفف  ما  اللباقة  من  فيه   zلومي{
منه،  أعاني  كنت  الذي  القلق  من 
مؤدبة  عبارات  تختار  كانت  وقد 
للتعبير عن التأخير الذي حصل، 
الكثيرة  باألشغال  ذلك  بررت  كما 

الوزير  ضغطها  من  يعاني  التي 
لالنتخابات  التحضير  بسبب 
ظروف  لها  شرحت  و�ــا  ا�قبلة، 
الرباط  ــى  إل وجــدة  مــن  مجيئي 
بطلب من السيد الوزير، وبإيعاز 
تظاهرت  وجــدة،  إقليم  عامل  من 
ــم أن  ــ ــتــعــاطــف مـــعـــي، ورغـ بــال
للدفاع عن حقي  مرافعتي أمامها 
للترشح لالنتخابات كمواطن غير 
منتمي كانت متقطعة، ألنها كانت 
الهاتف،  على  لــإلجــابــة  تضطر 
حيث أن أجهزة الهواتف األربعة 
لم تفتأ ترن أثناء عرض مشكلتي 
عليها، ورغم هذا الجو ا�شحون، 
أيقنت  الكاتبة  أن  اقتنعت  فقد 
بأحقيتي في القرار الذي اتخذته.
كان  الــذي  الباب  فتح  وفجأة، 
يفصل بيننا وب� الوزير، فإذا بي 
كديرة  رضى  أحمد  ا�رحوم  أرى 
وعالمات القلق بادية على وجهه، 
أما الكلمات التي كان يتفوه بها، 
وخالية  وجافة  محسوبة  فكانت 

من كل لباقة.   
ــت لــي:  ــال ــفــت الــكــاتــبــة وق وق
تفضل، بينما سبقني الوزير إلى 
كان  وقد  فدلفت  ا�تحرك،  كرسيه 
التشنج  بسبب  يتملكني  الخوف 
الذي كان يطغى على كالم الوزير 
مكا�ات  عـــدة  عــن  يجيب  وهـــو 
حتى  نفسه  يكلف  لــم  هاتفية، 
واقفا  بقيت  إذ  للجلوس،  دعوتي 
باإلصغاء  وتــكــرم  تفضل  حتى 
تعلم  }أنت  لي:  قال  وأخيرا  إلي، 

أننا على أبواب إجراء انتخابات 
بر�ان  أول  لتأسيس  تشريعية 
فيها  النجاح  بعد  وأننا  با�غرب، 
تعديالت  سنجري  هللا،  شــاء  إن 
وسنقوم  الحكومة،  على  مهمة 
بتعي� مسؤول� جدد، ستشملك، 
الكولونيل  ذلـــك  ــك  ل شـــرح  كــمــا 
الصفريوي الذي اقترحك كمنسق 
�رشحي  االنــتــخــابــيــة  للحملة 
الحزب با�نطقة الشرقية، وذلك �ا 
تتمتع به من سمعة طيبة وشعبية 
عليك  أعــتــمــد  ــا  ــ وأن ــودة،  ــحــم م
خصوصا  حزبنا،  بفوز  للنجاح 
بمدينة وجدة، التي تعتبر حصنا 
الذي  االستقالل  لحزب  حصينا 
أريد أن أهزمه في عقر داره، وقد 
تربيت  أنني  شــك،  وال  عنه  غــاب 
بامتياز،  استقاللية  عائلة  فــي 
وح� حاولت أن أشرح له ظروفي 
ا�حفزة  وا�عطيات  واالمتيازات 
غمار  لخوض  عليها  أتوفر  التي 
رن  المنتمي،  كمرشح  االنتخابات 
السماعة،  فأخذ  الهواتف،  أحــد 
لــي:  قــال  قــصــيــرة  لحظة  وبــعــد 
أستسمح، إن ا�علم يطلبني، كما 
قال لي: عليك أن تتبع التعليمات 
لك  سيعطيها  التي  والنصائح 
إلى  ــاف:  وأضــ الــعــامــل،  السيد 
االنتخابات،  الفوز في  اللقاء بعد 
وانصرف مسرعا دون أن يستمع 
عن  للدفاع  مرافعة  من  أعددته  �ا 

وجهة نظري. 
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ورزازات  فوانيس  لجمعية  ا�سرحية  الفرقة  تستعد 
2019، فــي الــفــتــرة ا�ــمــتــدة مــا ب�  أبريل  05 و12 
ــس تنظيم جولة مسرحية بدولة  ــ ــونـ ــ تـ
الشقيقة، استجابة لدعوات 
وفعاليات  تظاهرات  مــن 
بمدن  ومــســرحــيــة  فنية 

وواليات تونس. 
مـــــــســـــــرحـــــــيـــــــة 
}كاموفالجz، التي تمثل 
مدينة ورزازات وجهة 
من  تافياللت،  درعــة 
ــدعــ�  ــب تــألــيــف ا�
إسماعيل الوعرابي 
الحمدي،  ــادل  وعـ
الفنان  وإخـــراج 
إســــمــــاعــــيــــل 
ــي،  ــ ــراب ــ ــوع ــ ال
حــــــازت عـــدة 
ــز فــي  ــ ــوائ ــ ج

ــات  ــرجــان ــه عـــديـــد ا�
ــة بــــرســــم مـــوســـم  ــ ــي ــ ــرح ــســ ــ ا�

لدن  من  الفتا  استحسانا  ولقيت   ،2019/2018
الباحث� األكاديمي� وا�سرح� وعموم الجمهور.

الــثــقــافــة  وزارة  ــزم  ــت ــع ت
الثقافة،  قــطــاع  واالتصال/ 
الوطني  ا�عهد  مع  بتنسيق 
يومي  والتراث،  اآلثــار  لعلوم 
 03 والــســبــت   02 الــجــمــعــة 
مؤتمر  تنظيم   ،2019 أكتوبر 
دولي بمدينة الريصاني، حول 
موضوع: }سجلماسة: الذاكرة 
ورهان التنميةz، وذلك احتفاء 
على  قرنا  عشر  ثالثة  بمرور 

تأسيس ا�دينة. 
ا�بادرة ضمن  وتندرج هذه 
الهادفة  القطاع،  استراتيجية 
ا�واقع  وتثم�  حماية  إلــى 
وضمنها  والتاريخية،  األثرية 
تبني  عبر  سجلماسة،  موقع 
ومندمجة  شمولية  مــقــاربــة 
البحث  وتقوية  تعزيز  تــروم 
األثـــــري بــمــخــتــلــف مــنــاطــق 
التراكم  ــراز  إب قصد  ا�ملكة، 
ا�ــجــال وجعله  فــي  ا�ــعــرفــي 
متداوال ب� قاعدة واسعة من 

ا�تلق�.

ا�ؤتمر،  هــذا  سيشكل  كما 
أرضية للنقاش والتداول حول 
سبل تفعيل الحماية القانونية 
سجلماسة،  األثـــري  للموقع 
على ضوء ا�كسب الذي تحقق 
تقييده  في  وا�تمثل  مؤخرا 

ضمن الئحة اآلثار الوطنية.

ــى أن  ــ تــجــدر اإلشــــــارة إل
ا�داخالت، سترتكز على ثالثة 
}سجلماسة:  رئيسية:  محاور 
 ،zواإلنسان والتاريخ  ا�جال 
 ،zسجلماسة و}أركيولوجية 
ــذا }الــتــثــمــ� ورهـــانـــات  ــ وك

.zالتنمية
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}ا�ناهلz للصدور  بقرار من وزير الثقافة واالتصال، تعود مجلة 
تعرف  والفكرية  األكاديمية  الساحة  أن  والحال  جديدة،  في سلسلة 
إشكاليات وقضايا مستجدة، كما يعرف ا�غرب تطورات اجتماعية 
معهودة  تكن  لم  مقاربات  تستوجب  وسياسية  وثقافية  واقتصادية 

لدى الباحث� في العقود السابقة.
االستشارية،  وهيئتها  ا�جلة  تحرير  هيئة  أعضاء  ب�  وبتوافق 
تأسيسها  منذ  به  التزمت  الذي  التحريري  بخطها  الدورية  تحتفظ 
سنة 1974، ببادرة من وزير الثقافة آنئذ، الحاج امحمد باحنيني، 
واجهاته،  مختلف  في  ا�غربي  الحضاري  بالتراث  العناية  ومؤداه 
دور  حيث  من  التوجه  هذا  سيعالج  الجديدة،  السلسلة  في  ولكن 
الحق  دولــة  عليه  تتأسس  الــذي  التنوير  تيار  تأصيل  في  التراث 
تقتضيه،  ما  جملة  من  تقتضي  الجديدة،  الرؤية  وهذه  والقانون، 
معايير  رأس  على  واضعة  ا�عرفية،  األصناف  مختلف  على  التفتح 
النشر فيها، ا�ضام� ا�ستجدة، وا�نهجية العلمية الدقيقة، والطرح 
متعدد االختصاصات بما يوسع قاعدة الباحث� والقراء، علما بأن 
شهـر  من  الفاتح  في  سيصدر  الجديدة،  السلسـلة  من  األول  العدد 

أكتوبـر 2019.
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 يوسف بورة*
بعد أسابيع قليلة، تنطلق 
الثانية  الـــدورة  فعاليات 
الوطني  للمعرض  عــشــر 
خــالل  ا�ستعمل  للكتاب 
الفترة ما ب� 1 و30 أبريل 
بوشنتوف  بساحة   2019
تلكم  ــيــضــاء،  ــب ال ــدار  ــالـ بـ
الفريدة  الثقافية  التظاهرة 
تكرست  التي  نوعها،  مــن 
عدد  اللتئام  وطني  كموعد 
هائل من ا�ثقف� وا�بدع�، 
كامل  شهر  طيلة  يحتفون 
ــنــشــطــون  بـــالـــكـــتـــاب، وي
ا�عرض بعشرات العروض 
ــلـــقـــاءات  والــــنــــدوات والـ
الــرامــيــة إلى  ــادرات  ــبـ وا�ـ
ــراءة،  ــق ال على  التشجيع 
القراء  مع  ا�باشر  واللقاء 
مــن كــل الــفــئــات واألعــمــار 

واآلفاق الثقافية.
اللجنة  اخــتــارت  ولــقــد 
هذه  تلتئم  أن  الثقافية، 

ــت شــعــار  ــحـ الـــــــــدورة تـ
}الــثــقــافــات  وعــمــيــق:  دال 
 ،zوتسامح هوية  الشعبية: 

ــى أهــمــيــة  ــ فـــي إشـــــارة إل
الــتــعــبــيــرات الــثــقــافــيــة 
ا�رتبطة  الشعبية  والفنية 

بالهوامش، وهي دعوة إلى 
الثقافات،  هذه  في  البحث 
بموازاة الدعوة إلى تحفيز 
الشباب على بلورة قراءاتهم 
كــتــابــات لصقل  ــي شــكــل  ف
وشحذ  اإلبداعية  مواهبهم 
وا�عرفية،  العلمية  قدراتهم 
ســطــرت  الــلــجــنــة  أن  كــمــا 
برنامجا ثقافيا حافال تمتد 
ا�عرض،  أيام  طيلة  فقراته 
بمشاركة أسماء مرموقة من 
شتى مجاالت الفكر واألدب.
ــن الــــهــــدف األهــــم  ــكـ لـ
ا�عرض،  �نظمي  بالنسبة 
شركاء  إقناع  محاولة  هو 
بأهمية  وداعميه  ا�عرض 
انــفــتــاحــه عــلــى اآلفــــاق 
وتحقيق  والدولية،  العربية 
ا�غرب  كتبيي  جمع  حلم 
ــي ســـوق  ــ ــم ف ــهـ ــرائـ ــظـ ونـ
األزبــكــيــة (الــقــاهــرة) وفي 
شارع ا�تنبي (بغداد) وفي 
(تونس)  الصباغ�  زنقة 
نــهــر الس�  وفـــي ضــفــاف 

هذه  غير  وفــي  (بـــاريـــس)، 

األمكنة التاريخية من كل دول 
العالم، وهو ما سيكون حدثا 
ثقافيا نوعيا يساهم في إعادة 
في  ليس  للكتبي�،  االعتبار 
ا�غرب فقط، ولكن في جميع 
سابقة  ويكون  العالم،  أنحاء 
ا�غربية  للثقافة  بالنسبة 
من  مــزيــد  تحقيق  أجــل  مــن 
ويشكل  والــتــفــرد،  اإلشــعــاع 
طويل  لتاريخ  مضافة  قيمة 
مسجد  أســـوار  عليه  تشهد 
حيث  ــش  ــراك ــم ب الــكــتــبــيــة 
ا�غاربة  الكتبيون  مـــارس 
قــرون  امــتــداد  على  مهنتهم 
أو  األزبكية  سوق  قبل  حتى 
إحياء  هو  فالهدف،  ــواه.  س
هذا التراث في صيغ حديثة، 
باعتبارها  لــلــقــراءة  خــدمــة 
أو  علم  كل  في  الزاوية  حجر 

أدب أو تربية.
 * رئيس الجمعية
 البيضاوية للكتبي�
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تـــــــــحـــــــــت شـــــــعـــــــار 
تنظم   ،zالسينما والالعنف{
ا�غربي  ــرصــد  ا� مــؤســســة 
الدورة  والوسائط،  للصورة 
رأس  ــهــرجــان  � ــة  ــادس ــس ال
سبارطيل السينمائي الدولي، 
من 27 إلى 30 مارس 2019 

بفضاءات مختلفة بطنجة.
السنة،  هذه  دورة  وتتميز 
تــحــتــفــي  بالسينما  ــي  ــت ال
ــة كــضــيــفــة شـــرف،  ــدي ــن ــه ال
ــز اهــتــمــامــهــا عــلــى  ــي ــرك ــت ب
ــة ب�  ــداخــل ــت الــعــالقــات ا�
وفلسفة  السينما والتطرف 
اختيار  عبر  وذلــك  الالعنف، 
ثقافية  حــمــوالت  ذات  ــالم  أف
وتــعــلــيــمــيــة تــتــرجــم شــعــار 
 ،zــنـــف ــالعـ ــا والـ ــم ــن ــســي }ال
في  التطرف  ظاهرة  وتعالج 
حيث  ــدة،  ــق ــع ا� تجلياتها 

ا�سابقة  ــروض  عـ تتضمن 
إيــران  من  أفالما  الرسمية، 
وفرنسا  وبلجيكا  والــعــراق 
باإلضافة  وا�غرب ومالطا، 
ا�سابقة  خــارج  عــروض  إلى 
لرائدين  تكريما  هندية  ألفالم 

الهندية  السينما  رواد  مــن 
(ضيفة الشرف)، هما ساتيا 
ومــريــنــال ســ�،  راي  جــيــت 
تعنى  مهرجانات  واحتضان 
من  ــف  ــن ــالع وال بالسينما 

إسبانيا.
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على  األيـــام،  هــذه  الخبر،  يــعــدم  لــن 
ناقال، ومتلقيا على حد سواء،  بساطته 
االستعداد  أهبة  على  باتت  فالهواتف 
بسيطة  مجادلة  ولو  طــارئ،  حدث  متى 
األمــور،  تتفاقم  عندما  أمــا  اثنني!  بني 
الحادث  أو  الحدث،  مرتبة  إلى  وتصل 
املسترعي لالنتباه، فإن هاتيك الهواتف 
ما  اللتقاط  املناسبة  الــزوايــا  لها  تجد 
أصحابها  أن  حتى  التقاطه،  ينبغي 
التفكير  قبل  املهمة  هــذه  على  يقبلون 
املسارعة  أو  اإلســعــاف،  استدعاء  فــي 
االنتهاء  وفــور  منه!  األولــي  تقديم  إلى 
من عملية التصوير، يطلق العنان لنشر 
وتوزيع ما التقط على عجل، وفي ثوان 
وفق  الــصــور،  تلك  تتفرق  ــدودات،  ــع م
سلسلة هندسية، فتصل بذلك إلى اآلالف 
وما  األزرق،  العالم  فضاء  في  سابحة 
االجتماعي،  التواصل  وسائل  من  إليه 
مصحوبة بعناوين تثير الفضول، مذيلة 
بتعليقات ال تحمل من التعليق إال االسم! 
املتداولة  األخبار  من  الزخم  هذا  وأمام 
الفت  بشكل  تكاثر  الوسائل،  تلك  على 
الذكية،  الهواتف  لسطوة  الخاضعون 
األعني مشدودة إلى الشاشات الصغيرة، 
دواليب  تحريك  في  متحكمة  واألصابع 
األخــبــار اآلتــيــة مــن كــل حــدب وصــوب، 
اآلالف،  يتلقاه  الواحد  فالخبر  وهكذا 
بدون  واحدة،  زاوية  من  إليه  وينظرون 
نقاش جاد، أو تحليل عميق، األمر الذي 
املتباينة  النظر  املواقف، ووجهات  غيب 
مكانه  في  الخبر  مضمون  تضع  التي 

املناسب.
الصحف،  على  لزاما  صــار  هنا،  من 
تواكب  أن  واإللكترونية،  منها  الورقية 
هذا العصر الذي طفح فيه كيل األخبار، 
طريق  مغاير،  طريق  عبور  خــالل  مــن 
البعيد  والتعليق  الــرصــني،  التحليل 
تناولها  أثناء  السديد،  والــرأي  الغور، 
ملضمون كل خبر استحوذ على االهتمام 
العام، فتعمد إلى بسطه، وعرضه مفكك 
األوصال، لكي ينظر املتلقي إلى جوانبه 
أبعاده،  فيستوعب  والخفية،  الظاهرة، 
ويقف على خلفياته، ويتفحص رسائله 

بتأن وتركيز.
أكيد أن صحفنا الجادة بأنواعها، لن 
برسالتها  ترتق  لم  ما  الهدف  هذا  تبلغ 
النبيلة من درجة تتبع األخبار، إلى طرح 
الهادفة  فيها،  السديدة  اآلراء  وإبــداء 
والتحسيس،  والتوعية،  التنوير،  إلى 

ــور،  واألم للقضايا،  الفعالة  واملراقبة 
النقاش  صفحات  من  الراكد  وتحريك 
والجدال البناء الذي يثير وجهات النظر 
في  الرغبة  عليها  تتغذى  التي  املتعددة 

معرفة الحقائق وخباياها.
االخــتــصــاص،  أهـــل  إذن  فليتجند 
املتاعب!  بمهنة  يــعــرف  مــا  إطـــار  فــي 
العام  الــرأي  تنوير  غمار  خــوض  إلــى 
والتقرير  الـــجـــادة،  املــقــالــة  بــواســطــة 
والتعليق  البناء،  والــحــوار  الشامل، 
أجل  مــن  العميق،  والتحليل  املــتــزن، 
تميز  التي  والفجاجة  السطحية  تجاوز 
األخبار التي تلتقطها شبكات التواصل 
االجتماعي على مدار الثواني والدقائق، 
الكثر  واملتتبعني  املتصفحني،  لها  فتجد 
من خالل الهواتف الذكية، التي أضحت 
واألذن  والعني،  اليد،  طوع  الــدوام  على 

في كل مكان، وكل حني.

قــانــون  مـــن   627 ــفــصــل  ال يــنــص 
))الكراء  أن  على  والعقود  االلتزامات 
عقد بمقتضاه يمنح أحد طرفيه لآلخر، 
منفعة منقول أو عقار، خالل مدة معينة 
الطرف  يقوم  محددة،  أجرة  مقابل  في 

اآلخر بدفعها له((.
حملها  الــتــي  املستجدات  وحــســب 
املتعلق  األول،  الجديدان،  القانونان 
الكرائية  التعاقدية  العالقات  بتنظيم 
للمحالت املعدة للسكنى أو لالستعمال 
املهني، والثاني، املتعلق بكراء العقارات 
لالستعمال  املخصصة  املــحــالت  أو 
التجاري أو الصناعي أو الحرفي، والذي 
حل محل ظهير 24 ماي 1955، فإن عقد 
الكراء، يجب أن يكون عقدا كتابيا، أي 
أن ذلك العقد أصبح من العقود الشكلية 
بالكتابة  إثباتها  املشرع  أوجــب  التي 
االستفادة  املكتري  أو  املكري  أراد  إذا 
حملها  التي  الجديدة  املقتضيات  من 

القانونان املذكوران.
قــانــون  ــن  م  666 الــفــصــل  ويــنــص 
االلتزامات والعقود على ما يلي: ))يدفع 
املكان  في  للعقارات،  بالنسبة  الكراء 
الذي توجد فيه العني املكتراة، وبالنسبة 
للمنقوالت، في مكان إبرام العقد، وذلك 

كله ما لم يشترط خالفه((.
الكرائية  السومة  أن  نظرنا،  وفــي 
الشهرية، يجب أن تؤدى في محل العني 
ينتقل  أن  املكري  على  ويجب  املكتراة، 
إلى ذلك املحل ليحوز مقابل الكراء من 
على  الكراء  عقد  ينص  لم  ما  املكتري، 
طريقة أخرى يسدد بواسطتها املكتري 

للمكري السومة الكرائية.
املــمــارســات،  بعض  ــالل  خ مــن  لكن 
ظهرت  التفسيرات،  بعض  خالل  ومن 
ال  مطلوب  ))الكراء  أن  مفادها  قاعدة 
محمول((، أي أن املكتري ال يبادر إلى 
إليه  إذا تقدم  الكرائية إال  أداء السومة 
املكري وطلب من املكتري أداء السومة 
الكرائية، وهذه القاعدة، كانت محل جدل 
ونقاش، ونعتقد أنه يجب أوال الرجوع 
إلى شروط عقد الكراء، ملعرفة ما اتفق 
عليه املتعاقدان، ألن ))العقد هو شريعة 
الفصل  ملقتصيات  طبقا  املتعاقدين((، 
230 من قانون االلتزامات والعقود، فقد 

الكرائية،  السومة  أن  على  العقد  ينص 
في  أو  املكتراة،  العني  محل  في  تــؤدى 
محل موطن املكري، أو بواسطة تحويل 
مكلف  بمكتب سمسار  تؤدى  أو  بنكي، 
بتسيير العقار، كما قد ينص العقد على 
أن السومة الكرائية قد تؤدى في بداية 
أول يوم من أيام الشهر مثال، أو في آخر 
كيفية  الشهر، حسب  ذلك  أيام  من  يوم 

االتفاق على تسديد السومة الكرائية. 
املكتري  فإن  ذكر،  ما  أساس  وعلى 
ال  حتى  الكرائية  السومة  بــأداء  ملزم 
والتقاعس،  التماطل  ورطــة  في  يقع 
ــن الحكم  ــك م ــا يــتــرتــب عــلــى ذلـ ومـ
التجاري  األصـــل  وضــيــاع  ــراغ  ــاإلف ب
ألن  الــتــجــاريــة،  للمحالت  بالنسبة 
للعالقات  املنظم  القانون  من   8 املادة 
تنص  التجارية،  للمحالت  الكرائية 
التجاري  املحل  بإفراغ  ))الحكم  على 
مقابل  أداء  عن  املكتري  تقاعس  إذا 
الكراء مدة ثالثة أشهر، ودون أداء أي 
تعويض عن اإلفراغ، وذلك داخل األجل 
املنصوص عليه في اإلنذار املوجه إليه 

من طرف املكري((.
تعويض  أي  ــأداء  ب املكري  يلزم  ال 
الحاالت  في  ــراغ  اإلف مقابل  للمكتري 

اآلتية:
أوال: ))إذا لم يؤد املكتري الوجيبة 
الكرائية داخل أجل خمسة عشر يوما 
ــذار، وكــان  ــاإلن مــن تــاريــخ توصله ب
ثالثة  األقــل  على  بذمته  ما  مجموع 

أشهر من ثمن الكراء((.
من  القضاء  ملوقف  بالنسبة  أمــا 
قاعدة ))الكراء مطلوب ال محمول((، 
فقد جاء في القرار الصادر عن املجلس 
األعلى سابقا / محكمة النقض حاليا، 
عدد  ملف   /  795 ــم  رق مدني  قـــرار 
جاء   ،1990/04/11 بتاريخ   2945
في قاعدته ما يلي: ))امتناع املكري 
انعدام  يبرر  ال  الــكــراء،  حــيــازة  مــن 
مطلوب  ــكــراء  ال قــاعــدة   - التماطل 
 - قانونا  لها  مصدر  ال  محمول  ال 
ليس  القرار  حيثيات  بني  التناقض 
على  الــــواردة  النقض  أســبــاب  مــن 
م.   359 الفصل  في  الحصر  سبيل 
م(( واعتبر املجلس األعلى أن وسيلة 

الطعن بالنقض، تبقى بدون أساس.

*من هيئة المحامين بالرباط
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أصبح  العربي  املــواطــن  حــال  واقــع 
اختالف  رغم  آلخــر،  بلد  من  يختلف  ال 
الجغرافية وبعد املسافات، وعندما نريد 
أن نختصر املسافات واألحداث شيئا ما، 
سوف نتحدث عما بعد الربيع العربي، 
في  املعيش  فالواقع  وباختصار شديد، 
بعض  باستثناء  العربية،  البلدان  كل 
تفرق  ال  أصبحت  الخليجية،  الـــدول 
واملصري  والعراقي  اللبناني  بني  فيه 
ــجــزائــري  واملــغــربــي والــتــونــســي وال
وال  والـــســـوري،  والــيــمــنــي،  والليبي 
نــنــســى الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، فكل 
الشعوب تشتكي وتحتج، وكل مواضيع 
االحتجاجات متشابهة واملطالب واحدة 
الفساد  ومصدرها  األحيان،  أغلب  في 
اإلداري أو فساد أنظمة الحكم بالنسبة 
ال  األخبار  قنوات  باتت  وقد  للبعض، 
تخلو من نقل مشاهد احتجاجية يومية 
القائمة،  السياسات  رفــض  عن  تعبر 
ذرعا  أن ضاقت  بعد  بالتغيير  وتطالب 
الذي  فما  العام،  الشأن  تدبير  من طرق 
يطلق  مــثــال،  مصريا  مــواطــنــا  يجعل 
صرخة عبر مواقع التواصل االجتماعي، 
قائال:  املصريني  حال  واقع  عن  معبرا 

))هو انت من أي بلد؟ أنا من بلد اللي 
يصلوا  راحــوا  واللي  ماتو..  اختشوا 
ماتو..  بحقهم  طالبوا  واللي  مــاتــو.. 
واللي  ماتو..  كــورة  بيشجعوا  واللي 
واقفني  واللي  ماتو..  وهجوا  سابوها 
رايحني  والــلــي  مــاتــو..  الــحــدود  على 
ركبوا  واللي  ماتو..  والجامعة  املدرسة 
اللي  بحق  طالبوا  واللي  ماتو..  القطر 
فاتو ماتو.. أنا من بلد الرويبضة فيها 
صاحب  فيها  والجاهل  كلمة،  صاحب 
والفاسد  مسجون،  فيها  والعالم  قرار، 
األخــالق  وعديمة  أعــمــال،  رجــل  فيها 
اللسان  وسليط  مجتمع،  سيدة  فيها 
رجل  الــكــاذب  واملنافق  إعــالمــي،  فيها 
بلد  من  أنا  مثالية،  أم  والراقصة  دين، 
أبسط حقوقي فيها بقت أحالم((، فهذه 
الصرخة تعبر فعال عن معاناة السواد 
األعظم من املواطنني في الوطن العربي، 
ويصبح  األوضـــاع  تستفحل  مــا  بعد 
الكريم  العيش  عــن  يبحث  ــواطــن  امل
فال  األمــان  وعن  اليد،  ذات  به  فتضيق 
يجده، وعن الصحة فال يجد مستشفى.. 
التي  العنعنات  من  غيرها  إلى  وعــن.. 
آلخــر،  بلد  مــن  تــطــول  الئحتها  بـــدأت 
تكاد  ال  الجميل،  البلد  أيضا،  فلبنان 
تخبو فيه انتفاضة حتى تنطلق شرارة 
أخرى، وحال جارته سوريا، يدمي القلب 

مختلف  لتجريب  مختبرا  باتت  بعدما 
الخضراء،  وتونس  إال،  ليس  األسلحة 
الياسمني  بعد أن ظن الجميع أن ثورة 
أعطت أكلها وتم انتخاب رئيس جديد، 
عن  تبحث  ــت  ــ الزال ــور  ــ األم أن  يــبــدو 
مهد  للعراق،  وبالنسبة  النهائي،  حلها 
فبعد  اإلثني،  التعدد  وبلد  الحضارات، 
أن دمر التحالف الغربي كل شيء جميل 
بأن  ألذنابه  وصية  ترك  أنه  يبدو  فيه، 
كبوته،  من  يستفيق  العراق  يجعلوا  ال 
أما الشعب الليبي، فحدث والحرج، بعد 
وهكذا  السائد،  هو  التشرذم  أصبح  أن 
ذواليك، لنرى أن معاناة الشعب اليمني 
»إثيوبيا«  سيولد  الطائفي  واالقتتال 
أخرى، بعد أن قرأت مؤخرا خبر تزويج 
وأصغرهن  بناتها  لكل  يمنية  عائلة 
سنا تبلغ ثالث سنوات، وهذه املرة من 
أجل توفير سكن ومصدر للعيش لباقي 
طفلة  أن  معرفة  ومجرد  األســرة،  أفــراد 
تحس  يجعلك  ستتزوج،  سنني  الثالث 
إليه  آلــت  مما  وبالحنق  باالشمئزاز 
األمور في بلد كان في وقت قريب يرفل 
في نوع من االستقرار، وتجرنا األحداث 
إلى الجارة الجزائر، التي جعلها ترشيح 
بوتفليقة لوالية رئاسية خامسة، تعيش 
كل  خرجت  أن  بعد  بركان،  فوهة  فوق 
لالحتجاج،  الجزائري  املجتمع  أطياف 

عانته  مما  يعانون  كــانــوا  أنهم  رغــم 
األخرى، واملغرب هو  العربية  الشعوب 
طابعه  االحتجاجات  أصبحت  اآلخــر، 
الخاص، في كل القطاعات، وبشكل شبه 
يومي، والتزال األمور في طريقها نحو 
تحل،  لم  املشاكل  معظم  ألن  التعقيد، 
ومعيشية  اجتماعية  املطالب  وأغلب 
في  سائرة  األمــور  أن  وأظــن  محضة، 
الغالء  ظل  في  التصعيد،  نحو  طريقها 
الصرخات  رغم  التصاعد،  في  السائر 
بيت  ليبقى  مدينة،  كــل  مــن  املتوالية 
القصيد، الشعب الفلسطيني الذي أطلق 
وعشرين  وواحــد  مائة  عمرها  صرخة 
واملعاناة،  والصراع  االحتالل  من  سنة 
التي ال تشبه معاناة أي شعب على وجه 
والسياسي  الكاتب  لخصها  البسيطة، 
ليفي،  جدعون  اليساري،  اإلسرائيلي 
التواصل  مواقع  عبر  نشرها  قولة  في 
»سنرحل..  عنوان:  تحت  االجتماعي 
أصعب  فلسطني  فشعب  ســنــرحــل.. 
أن  ))يبدو  قائال:  التاريخ«،  في  شعب 
الفلسطينيني طينتهم تختلف عن باقي 
وأطلقنا  أرضهم،  احتللنا  فقد  البشر، 
وقلنا  الهوى،  وبنات  الغانيات  عليهم 
ستمر بضع سنوات وسينسون وطنهم 
يفجر  الشاب  بجيلهم  وإذا  وأرضهم، 
السجون  أدخلناهم   ..87 الـ  انتفاضة 

وبعد  السجون،  في  سنربيهم  وقلنا 
سنوات، وبعد أن ظننا أنهم استوعبوا 
إلينا  يـــعـــودون  بــهــم  ــإذا  ــ ف الـــــدرس، 
أكلت   2000 عــام  مسلحة  بانتفاضة 
بيوتهم  نهدم  فقلنا  واليابس،  األخضر 
بهم  وإذا  طويلة،  سنني  ونحاصرهم 
صواريخ  املستحيل  من  يستخرجون 
والدمار،  الحصار  رغم  بها،  يضربوننا 
فأخذنا نخطط لهم بالجدران واألسالك 
تحت  من  يأتوننا  بهم  وإذا  الشائكة.. 
األرض ومن األنفاق، حتى أثخنوا فينا 
حاربناهم  املاضية،  الحرب  في  قتال 
بالعقول، فإذا بهم يستولون على القمر 
الصناعي عاموس ويدخلون الرعب إلى 
التهديد  بث  عبر  إسرائيل  في  بيت  كل 
استطاع  حينما  حــدث  كما  والوعيد، 
شبابهم االستيالء على القناة الثانية.. 
خالصة القول، يبدو أننا نواجه أصعب 
شعب عرفه التاريخ، وال حل معهم سوى 
االعتراف بحقوقهم وإنهاء االحتالل((.

ــق، نــالحــظ أن  ــالل مــا ســب فــمــن خـ
منطلقها  العربية  الشعوب  صرخات 
لتشابه  ــك  وذل واحــد،  وهدفها  واحــد، 
السياسات  وتــشــابــه  الــحــكــم،  أنظمة 
املشاكل  ــم  ــراك ت أن  كــمــا  الــعــمــومــيــة، 
انفجار  إلى  حتما  يــؤدي  االجتماعية، 

املظلومني واملتضررين.

�شرخة عربي

 ذ. عبد الواحد بن مسعود* 

لو تكلم االإوز..

أن  وددت  تعانقيني..  أن  يمكن  ال  اعذريني..  حبيبتي  يا 
تعصرني  تثنيني..  حولي  الحبال  ولكن  فتضميني..  أضمك 
وليتهم  ترافقيني..  أن  تمنيت  حبيبتي  كالثعابني..  عصرا 
ونحيا  يشتريني..  يشتريك  من  لعل  باعوني..  كما  باعوك 
معا فال تفارقيني.. ولكنني أخشى أال يكون في االنتظار غير 
السكاكني.. لست أخشى على نفسي مصيرا دمويا يناديني.. 
وإن كان البد من املوت فليته كان في الحني.. فالحياة بعدك 
ال تغريني.. وال عش غير عشك يرضيني.. ولكن بعد األحبة 

يؤذيني.
إذا  تعذبيني..  ال  تقبليني،  ال  اتركيني..  أرجوك  حبيبتي 
أطل الصغار قبليهم عني.. أبلغيهم شوقي وحنيني.. وداعا 
حبيبتي وال تنتظريني.. فإن عشت فذكراك تكفيني.. وإن مت 

فاحضني الصغار واذكريني. 

 رحال هرموزي 

  جميلة حلبي



قــــرأت مــقــاال ويــكــيــبــيــديــا عن 
االحتالل  من  طنجة  مدينة  تحرير 
لم   ...)) نــصــه:  هــذا  اإلنــجــلــيــزي، 
محاوالت  من  طنجة  مدينة  تسلم 
ا�حميات  عــبــر  بـــرا  ــا  ــرداده ــت اس
وبحرا  ا�ــجــاورة،  للقبائل  ا�نظمة 
التابع�  القراصنة  أساطيل  عبر 
في  ا�ختلفة  الجبلية  لــإلمــارات 
تــطــاون والــعــرائــش وشــفــشــاون 
استطاع  أن  وكان  الكبير،  والقصر 
األمير أحمد الخضر غيالن استرداد 
لكن   ،1678 ســنــة  طنجة  مــديــنــة 
سرعان ما استولى الجيش العلوي 
بقيادة  طنجة  مدينة  على  ا�غربي 
الشريف  بــن  إسماعيل  السلطان 
الخضر  بتصفية  قام  الذي  العلوي 
سنة  طنجة  على  واالستيالء  غيالن 

.((1684
ــذيــن كــتــبــوا عــن مقتل  بــعــض ال

الخضر غيالن، اتفقوا على أن ا�ولى 
على  القضاء  من  تمكن  إسماعيل 
الكبير  القصر  مدينة  ودخل  حركته 
1083هـ  وأعطى أوامره بقتله سنة 
(1673م)، فالنص السالف، يخبرنا 
طنجة  استرد  غيالن  الخضر  بــأن 
بخمس  مقتله  بعد  أي   ،1678 سنة 
سنوات،  ست  فيها  وبقي  سنوات، 
وقام  إسماعيل  ا�ولى  عليه  فأغار 
طنجة   ...1684 سنة  بتصفيته 
ــل من  ــي ــاع ــى إســم ــولـ ــا ا�ـ ــررهـ حـ
الخضر  أمــا  اإلنجليزي،  االحتالل 
استرجاع  أجل  من  فجاهد  غيالن، 
ينجح،  لــم  لكنه  وغيرها،  طنجة  
هذا  مــن  ذلــك  نستنتج  أن  يمكننا 
اإلسباني  ا�ؤلف  كتبه  الذي  النص 
بجريدة   (GOZALBES) كوثالبس 
 ...(1970-7-3 (طنجة  إسبانيا 
جعل  غيالن  أن  القول،  ((وخالصة 

حياة البرتغالي� بطنجة ال تطاق.. 
حيث فرض عليهم حرب االستنزاف 
طنجة  تسليم  على  أرغمتهم  التي 

ــرا... ولـــم تــكــن حالة  ــت إلـــى إنــجــل
اإلنجليز أحسن من التي كان عليها 
يمكن  الشيء  ونفس  البرتغاليون، 

التي  الحرب  بخصوص  نقوله  أن 
ال  ومما  بالعرائش...  ضدنا  أعلنها 
هو  إسماعيل  مــوالي  أن  فيه،  شك 
الجبار  ا�جهود  ثمار  قطف  الــذي 
الذي بذله غيالن من أجل استرجاع 
إسبانيا  طرف  من  ا�حتلة  الجيوب 

والبرتغال وإنجلترا...)).
غيالن  الخضر  لقصبة  الصورة 
 ،2004 سنة  التقطتها  بطنجة، 
مدفع  مدخلها  عتبة  على  ويظهر 
لجدي،أما  تكريما  اعتبرته  نحاسي 
الطابع البريدي، فقد صدر بمناسبة 
الذكرى الثانية العتالء ا�لك الحسن 
يوم  ا�نعم�  أسالفه  عرش  الثاني 
 0.20 وقيمته   ،1963 ــارس  مـ  3
درهم، ويظهر عليه السلطان ا�ولى 
غيالن  دم  مــن  ــريء  ــب ال إسماعيل 
في  الظاهر  البصير-  -الــغــامــض 

الصورة على صهوة جواده. 
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 :zاإلنستغرام{ له على  تدوينة  في  قال سعد �جرد 
�ليون  وصولنا  بمناسبة  الــصــورة  هــذه  }أهديكم 
مشاهدة في الفيديو البسيط الذي قدمته لكم تعبيرا 
عن حبي وإخالصي لكم، وأعدكم بإعالن تاريخ العمل 
فقط،  ا�ــزح  بــاب  من  آه  هللا،  شــاء  إن  قريبا  الجديد 
القفزة  هذه  قفزت  قد  فعال  كنت  إذا  سألتني  الوالدة 
وفاآلخر  كامل  النهار  انت  ونقز  ياله  مفبركة،  أم هي 

.zمفبركة يا عباد هللا
لإلشارة، فإن سعد �جرد الزال متابعا في قضيتي 
اعتداء جنسي بفرنسا، حيث توقع اإلعالم الفرنسي 
أن يصدر حكم بإدانته قريبا لكون موقفه معقد جدا 

حسب تعبير محاميه.

تم اختيار مليحة العرب السابقة، فاتي جمالي، 
 zfashion weeks International{لـ كسفيرة 
بأمستردام، هذا الحدث الذي نظم من 8 إلى 
من  مجموعة  بمشاركة  الجاري  مارس   10

ا�صمم� من مختلف أنحاء العالم.
تصريحات  في  جمالي  فاتي  وكشفت 
هذه  لخوض  متحمسة  أنها جد  صحفية، 
سعادتها  عــن  أيضا  وعــبــرت  التجربة، 
قائلة:  الحدث  لهذا  كسفيرة  الختيارها 
العرب،  مليحة  لقب  على  حاصلة  }كوني 
فإنني أمثل الجمال وا�وضة، لذلك، ارتأى 
ألكون  األنسب  أنني  الحدث،  هذا  منظمو 
 ،zInternational fashion weeks{ سفيرة  

وأضـــافـــت: }ســيــعــرف هـــذا الــحــدث 
ا�صمم�  مــن  مجموعة  مــشــاركــة 
العا�ي� وا�غاربة، من بينهم سارة 
سميرة  بقالي،  نسرين  الــزروالــي، 
ديانا  ستايلينغ،  ــارة  زه مهيدي، 
وكنوز  فانوتي،  مــاركــو  ببينتو، 

.zوآخرين

ذكرت وسائل اإلعالم السعودية أنه تم تقديم 
سعودي�  مواطن�  طرف  من  وشكاوى  مطالب 

الفنانة  على  القبض  أجل  من  األمنية  للمصالح 
ا�غربية وداد سيري واعتقالها وبعد ذلك طردها 

وإعادتها إلى ا�غرب.
لها  ــورا  ــ صـ نـــشـــرت  ــد  قـ وداد  ــت  ــانـ وكـ
البقالة،  فــي  وهــي  وأخـــرى  تستحم،  وهــي 
غير  بأنها  وصفت  وأخــرى  جذابة  بأزياء 
مواطنون سعوديون  أطلق  لذلك،  محتشمة، 
مـــؤخـــرا، حــمــلــة ضــد الــفــنــانــة ا�ــغــربــيــة، 

 ،zتالنت جــوت  }آراب  بــرنــامــج  متسابقة 
بسبب  السعودية،  من  وطردها  عليها  للقبض 

تصرفاتها السلبية واإلساءة للمملكة، حسب وصفهم، خاصة 
بعد نشرها فيديو عبر تطبيق }سناب شاتz تتحدث خالله عن 

ا�خدرات.

تم اختيار مليحة العرب السابقة، فاتي جمالي، 
zfashion weeks
بأمستردام، هذا الحدث الذي نظم من 8 إلى 
من  مجموعة  بمشاركة  الجاري  مارس   

تصريحات  في  جمالي  فاتي  وكشفت 
هذه  لخوض  متحمسة  أنها جد  صحفية، 
تصريحات  في  جمالي  فاتي  وكشفت 
هذه  لخوض  متحمسة  أنها جد  صحفية، 
تصريحات  في  جمالي  فاتي  وكشفت 

سعادتها  عــن  أيضا  وعــبــرت  التجربة، 
قائلة: الحدث  لهذا  كسفيرة  الختيارها 
العرب،  مليحة  لقب  على  حاصلة  كوني 
فإنني أمثل الجمال وا�وضة، لذلك، ارتأى 
العرب،  مليحة  لقب  على  حاصلة  كوني 
فإنني أمثل الجمال وا�وضة، لذلك، ارتأى 
العرب،  مليحة  لقب  على  حاصلة  كوني 

األنسب ألكون  أنني  الحدث،  هذا  منظمو 
فإنني أمثل الجمال وا�وضة، لذلك، ارتأى 
ألكون  األنسب  أنني  الحدث،  هذا  منظمو 
فإنني أمثل الجمال وا�وضة، لذلك، ارتأى 

 ،zInternational
ألكون  األنسب  أنني  الحدث،  هذا  منظمو 

International
ألكون  األنسب  أنني  الحدث،  هذا  منظمو 

ســيــعــرف هـــذا الــحــدث 
ا�صمم�  مــن  مجموعة  مــشــاركــة 
العا�ي� وا�غاربة، من بينهم سارة 
سميرة  بقالي،  نسرين  الــزروالــي، 
ديانا  ستايلينغ،  ــارة  زه مهيدي، 
سميرة  بقالي،  نسرين  الــزروالــي، 
ديانا  ستايلينغ،  ــارة  زه مهيدي، 
سميرة  بقالي،  نسرين  الــزروالــي، 

تحية إلى كل من يخاف من الشباب الواعي ا�ثقف. 
لتشجيع  عرس  إقامة  في  فكر  الذي  الداهية  ذلك  إلى  تحية 

التفاهة ونشر الجهل.
يتم  التي  ا�غربية  األفكار  من  عبقرية،  فكرة  ألنها  له  تحية 

ــاألمــوال  ب تنفيذها 
واألضــــــــــــــــــــــواء 
ا�هم  ألن  واألجواق، 
الشباب  تكليخ  هو 
بعض  بــمــســاهــمــة 

األبواق اإلعالمية. 
عليكم،  فبالـله 
ــف تــصــنــعــون  ــي ك
مـــــــــن شـــخـــص 
أمـــــي وجـــاهـــل، 
بكلمت�  نــطــق 
ــ�،  ــتـ ــوطـ ــلـ ــغـ مـ
تسلط   zــا ــجــم }ن
األضـــواء،  عليه 
وتـــــــــصـــــــــرف 
ــوال،  ــ األم عليه 
}رجــل  ويصبح 
وكل   .zالــســاعــة
ــون  شـــــيء يــه
نشر  سبيل  في 
بينما  الجهل، 
 zالعريس{ هذا 

هو نفسه ضحية في يد من استعمله 
وركب على أميته لتبليغ رسالة تستهدف الشباب ا�غربي.

على  التكالخ  �شجعي  تعظيم  وســالم  للعريس..  فمبروك 
أخرى  انتظار خطوات  في  التفاهة،  نشر  في  الجديدة  خطتكم 

لعبث أكبر.

مع  تضامنها  عن  رأفت  لطيفة  ا�غربية  الفنانة  عبرت 
لها  تدوينة  في  قالت  حيث  الجزائري،  الشعب 
بمحبة  أفتخر  دائما  }كنت   :zإنستغرام{ عبر 
افتخاري  زاد  واآلن،  لي،  الجزائري  الشعب 
من  بــه  قــامــوا  �ــا  الجزائر  فــي  بإخواننا 
والحب  التقدير  كل  مطالبهم،  تحقيق  أجل 
واالحترام لهذا الشعب العظيم الذي برهن 
للعالم بأكمله وعلمه معنى ا�طالبة بالحقوق 

.zالشرعية بطريقة راقية وسلمية
في  إلخــوانــنــا  }أتــمــنــى  لطيفة:  ــت  وأضــاف
بأمن  الوضع  هذا  يمر  أن  الشقيقة،  الجزائر 
تحية  مطالبهم.  يحققوا  وأن  وســالم، 
الــذي  الــجــزائــري  للشعب 
وأؤكد  بدايتي  منذ  أحبني 
ا�غربي  الشعب  لكم محبة 
أختكم  مــودتــي  ــم.  ــك ل

.zلطيفة رأفت
الفنانة  وأرفقت 
ا�غربية تدوينتها 
قديمة  بأغنية 
مهداة للشعب� 
ا�ـــــغـــــربـــــي 
والــجــزائــري، 
فيها  تــتــغــنــى 
عــــــن األمــــــن 
واألمـــــــــــــــان 
ــي الــبــلــديــن  فـ

الشقيق�.
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}فوربسz األمريكية، خالل إصدارها  أعلنت مجلة 
للمبدع�  الخاص �نطقة الشرق األوسط، عن قائمة 
 zThe Middle East’s 30 Under 30{ الـ 30 األقل من 30 عاما
لعام 2019، وهم األشخاص األكثر تأثيرا في العالم.
وتسلط القائمة الضوء على ا�بدع� الذين تألقوا 
وحققوا نجاحا وتأثيرا، سواء ذوي األصول العربية 
أو ا�قيم� بدول ا�نطقة، ممن تبلغ أعمارهم 30 سنة 

أو أقل في فبراير 2019.
العب  حكيمي،  أشــرف  ا�غربي  الالئحة  وضمت 
طرف  من  وا�عار  األ�اني  دورتموند  بروسيا  فريق 

فريق ريال مدريد اإلسباني.
أكثر  بــ�  مــن  حكيمي،  أن  ا�ــجــلــة،  واعــتــبــرت 
بحكم  وتأثيرا،  وسامة  األشخاص 
ــة، ومــدى  ــدي األن أكــبــر  فــي  لعبه 
في  عليها  يتوفر  التي  الشعبية 
إلى  باإلضافة  العربي،  العالم 

مغامراته النسائية.
ــاص  ــ ــخ ــ ــ� األش ــ ومــــــن بـ
مجلة  تضمنتهم  ــذيــن  ال
الفنان  }فوربسz، يوجد 
محمد  الــفــلــســطــيــنــي 
ــفــنــانــة  ــاف، وال ــسـ عـ
بلقيس، فيما تصدرت 
ــان آيـــة  ــت ــق ــي ــشــق ال
ــد  ومــــــونــــــاز عــب
الرؤوف، صاحبتا 
العالمة التجارية 
غالف   z�أخــتــ{

ا�جلة.

بحكم  وتأثيرا،  وسامة  األشخاص 
ــة، ومــدى  ــدي األن أكــبــر  فــي  لعبه 
في  عليها  يتوفر  التي  الشعبية 
إلى  باإلضافة  العربي،  العالم 

مغامراته النسائية.
ــاص  ــ ــخ ــ ــ� األش ــ ومــــــن بـ
مجلة  تضمنتهم  ــذيــن  ال

}فوربس
محمد  الــفــلــســطــيــنــي 
ــفــنــانــة  ــاف، وال ــسـ عـ
محمد  الــفــلــســطــيــنــي 
ــفــنــانــة  ــاف، وال ــسـ عـ
محمد  الــفــلــســطــيــنــي 

بلقيس، فيما تصدرت 
ــان آيـــة  ــت ــق ــي ــشــق ال
ــد  ومــــــونــــــاز عــب
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إلى كل امرأة هب نسيمها العليل علي 
سيدي الرئيس (الشعر)

حضرات السادة ا�ستشارين 
سيدتي الروح 

سيدتي الصدفة 
سيدتي العاطفة 

سيدتي الع� 
سيدي اإلحساس

سيدي القلب 
سيدتي الذكرى
سيدي الجمال 

لتسمح لي محكمتكم ا�وقرة أن أترافع أمام هذه الهامات، وأنا ذلكم 
ا�حامي ا�بتدئ في محراب جلت قيمه وتعاظمت رؤاه أمام تساؤل 
رئيسكم حول لغة العيون أو صدفة األرواح، ولعله موضوع ال يمكن 
أن أخوض فيه أمامكم إال بقدر من االحتياط، ألن اجتهادات مجالسكم 
العليا غير مكتوبة وهي عرفية كالدستور األنجلوساكسوني ا�طبق أكثر 
من الدساتير ا�كتوبة عا�يا، وبذلك، ال مجال لالستدالل بنصوص وال 

بتفسيرها، وال فرق ب� ا�وضوع والشكل في ترتيبها. 
كيف ال وأنا أستجدي عفوكم عما يصدر في مرافعاتي من أغالط وما 
ينتابها من جهل بمواضيع لم ترافع فيها إال أمام ضميرها، فإذا بها 
تجد نفسها مضطرة لإلفصاح عنها نتيجة استفزاز شاعرية رقيقة لها.

والضعف كل الضعف، أن يقع الهجوم على روحك وأنت في قفص 
الحرية الذي اخترته بعيدا عن كل من يدعون أنهم أحرار وهم غير ذلك، 
فال حرية للعصافير إال في أقفاصها كما كان يقول عظيم فرنسا، فيكتور 

هوجو.
وجمال هذه الحرية في قفصها الذهبي الذي ال تمتد إليه األيادي وال 
تشرئب إليه العيون، هو ما يجعلكم سيدي الشعر، الناطق الرسمي لها.

فهي كما يقول المارت�: حامية السالم، على األمواج ترتفع، وبقلب 
مفعم صدرها تندفع، وإلى السماء نقية تصعد.. فما ذنبي إذا كان جمال 
العيون محركها، وما ذنبي إذا كنت سيدي الجمال الحاكم بأمرك في 

شؤونها.
فأنا مع طاغور شاعر الهند ا�لهم في حريته التي قال عنها: كم يسهل 

أن نحطم باسم الحرية الخارجية، حرية اإلنسان الداخلية .
فحتى باسم محكمتكم، ال تحطموا حريتي الداخلية، فهي محرابي 
ومعبدي، وهي منسكي وصالتي، ومن أجلها أقر لها بعد هللا بعبوديتي. 

فلم تكن هناك حقيقة لوال حرية الوصول إليها، فعدلكم مدين للحرية 
ومحكمتكم مدينة للدفاع باسم الحرية.

للعيون  إال  أسمح  ولم  مني،  ليفقدها  للجمال  إال  أسمح  لم  فأنا 
لتتقاسمها معي، ولم أسمح إال للحب ليهجم عليها ويقضم أظافرها، 
وال مزاح أبدا في الحب كما كان، يقول الفريد دي موسي، فغالبا ما 
خدعنا في الحب، وغالبا ما جرحنا، وكنا تعساء، لكننا أحببنا، وعندما 
نمسي على حافة القبر ونلتفت إلى الوراء، يقول كل واحد منا: لقد تأ�ت 

كثيرا، وخدعت في بعض ا�رات، لكنني أحببت.
وسأظل أحب ما دمت ولو على حافة قبري ال أندم، فما بالكم سيدي 
الرئيس، سادتي ا�ستشارين، وأنا أمامكم ودليل إدانتي أحمله بكل فخر، 
فالحب كالزكام ال يمكن أن تخفيه وإذا عطست فأنتم سوف تتوارون 
وراء مقاعدكم الوثيرة العالية، إما خوفا من العدوى وأنتم عا�� بأنها 
العاطس، وفي  بتشميت  تقومون  أن تصيبكم، أو  تتمنون  كم  عدوى 
كلتا الحالت�، سوف أنقلب إلى حاكم وتنقلبون إلى محكوم�، أما إذا 
طالبتم بدالئل اإلثبات وطالبتم با�عاينة واالطالع على األحوال، فسوف 
أقوم بتجريحكم ال شكا في نزاهتكم معاذ هللا، ولكن إشفاقا عليكم ألنني 
أعلم من غيري برهافة حسكم ورقة مشاعركم وأخاف كل الخوف أن 
تقوموا بإنكار العدالة وال تجدون في محكمة الحب من ينصفكم، ألن 
أكبر انتصار للحب كما قال نابليون بونابرت، رغم حروبه وصوالت 

جيوشه، هو الهرب، فإذا هرب نابليون، فكيف لكم ال تهربون؟
أعلم سيدي الجمال أنكم الفتى ا�دلل لسيدي الشعر الناطق الرسمي 
لك دون أن تعطيه هذا االمتياز.. إنه ذلك الطفيلي الذي أسند لنفسه 
سيدتي  باسمك  النيابة  قوان�  كل  وخرق  توكيل،  دون  الوكالة  هذه 
الحرية، وحتى أنت لم تستطيعي منعه باسم الفضيلة، ألنك أنت الزهرة 
وهو عبيرها، فال تطلبوا من فتى مسك� أن يصور لكم لغة العيون أو 
سالحها، وال مكر الصدفة وقد سبقتني سيدي الشعر على لسان أحد 
أبطالك األشاوس وعبقرياتك الخالدة ونوابغك العظيمة، اللورد بايرون: 
إن أفضل جزء في الجمال هو ذلك الذي ال تستطيع الصورة أن تعبر 
عنه.. فكيف تطلب مني محكمتكم ا�وقرة التعبير في مجال ال تستطيع 
الصورة نفسها التعبير عنه، فهو نفس جميلة وروح أجمل في جسد 

جميل، والروح من أمر ربي وما أوتينا من العلم إال قليال .
ال تعجزوني، فالعجز ج� والج� عبودية والشجاعة والجمال حرية.

باسمكم جميعا، باسم عدالتكم، باسم الجمال، باسم الحرية، باسم 
الشعر، باسم الجسد الجميل، باسم كل ما يسحر النفس من رقة، باسم 
الذي يهب األشياء جمالها، باسم روح الجمال،  ذلكم الشيء الخفي 
باسم عبقرية الشعراء، باسم أجمل ما صنع هللا، دعوني في محرابي 
أصلي فالحياة زائلة، وقد قضيت شبابي كله أحصل الحكمة وأتعلم 
من تجاربها، وأحط هنا وهناك في طرقها وأسافر في برها وبحرها 
وسمائها، وأكتشف أسرارها، وأدون غرائبها، وأخوض معاركها، واآلن 
أريد ممارسة حكمتها واالستمتاع باستراحة محاربها، فهال توجد في 

فضائلكم إعطائي فرصة االطالع على أحوالها؟ 
تتفضلون  ذكرت  مما  أعمق  معارف  حيثياتكم  قواميس  في  وهل 
بإمدادي بها لربما كان من جهلي عدم العلم بها أو إرادة الشعورية 
تمنعني من ذلك، فأحتاج إذن إلى خبرة طبية، ومن الحب والجمال ما 

يفقد توازن العقل في البرية؟ 
و�حكمتكم  واسع  النظر. 

تحت جميع التحفظات الشعرية.
يتبع

تواصل جامعة موالي علي 
العلمي  نشاطها  الــشــريــف، 
باستجالء  ثالث سنوات،  منذ 
من  أثمرته  مــا  واســتــخــالص 
ــجــزات مــهــمــة فـــي شتى  ــن م
ظل  في  والقطاعات  ا�جاالت 
ا�لك  لــه  ا�غفور  مــجــهــودات 

الحسن الثاني.
قد  ا�ــشــاركــون  كـــان  وإذا 
السابقة  الـــدورات  في  انكبوا 
ــجــة ومــنــاقــشــة  ــى مــعــال ــل ع
الــصــلــة  ذات  ــات  مـــوضـــوعـ
ا�لك  لعهد  التأريخ  بمصادر 
الحسن الثاني (2016-2015)، 
والفكرية،  الذهنية  وبملكاته 
ــت تــثــيــر إعــجــاب  ــان ــي ك ــت ال
أجانب  ومخاطبيه،  محاوريه 
ومغاربة على السواء (2016-
عديدة  وبــجــوانــب   ،(2017
على  السياسية  الحياة  مــن 
 ،(2018-2017) جاللته  عهد 
فــإن أشــغــال الــدورة الــثــالــثــة 

بعض  لدراسة  ستخصص  والعشرين، 
الــجــوانــب مــن }الــحــيــاة االقــتــصــاديــة 
واالجتماعية في ا�غرب على عهد جاللة 
ا�لك الحسن الثانيz، وستنعقد يومي 12 
وقد  مكناس،  بمدينة   2019 أبريل  و13 
بقصد  للجامعة،  العلمية  اللجنة  حددت 

االستئناس، ا�حورين التالي�:

في  االقتصادية  االستراتيجية  أوال: 
التنموية،  (ا�خططات  الحسني  الفكر 
البنيات  قطاع  الكبرى،  االستثمارات 
الزراعي،  واإلصــالح  الفالحة  التحية، 

الصناعة والتعدين، السياحة...)
في  الثاني  الحسن  ا�لك  دور  ثانيا: 
الحياة  ا�غربي وتأطير  ا�جتمع  هيكلة 

االجتماعية.
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ــاش الــعــمــومــي  ــق ــن فـــي إطــــار ال
الفقيه  مــؤســســة  تحتضنه  الـــذي 
وانشغاالت  قضايا  حول  التطواني 
حوار  في  ا�ؤسسة  تنظم  ا�جتمع، 
لقاءا  اإلعالمي�،  من  ثلة  مع  مفتوح 
العامة  األمينة  بمساهمة  تواصليا 

نبيلة  ا�ــوحــد،  االشــتــراكــي  للحزب 
التقدم  لحزب  العام  واألمــ�  منيب، 
وذلك  بنعبد هللا،  نبيل  واالشتراكية، 
على   2019 مارس   20 األربعاء  يوم 
الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال، 
بالقاعة الكبرى لفندق الداوليز، سال.

عبد  العا�ي،  الجزائري  والرابور  ا�غني  وضع 
الرؤوف دراجي، ا�عروف في الوسط الفني بلقب 
في  سعيد  سميرة  ا�غربية  الفنانة   ،zسولكينغ{
موقف حرج، بعدما تراجع عن أداء أغنية دويتو 
الفنانة  ألبوم  مشروع  ضمن  تندرج  بينهما  فيما 
 zتوليفة{ يتضمن  أن  وا�قرر  الجديد،  ا�غربية 
ا�عتاد،  موسيقية تظهر خاللها بشكل مغاير عن 

.zوتحديدا }الراب
العا�ي  النجم  أن  متطابقة،  مصادر  وكشفت 
دراجي، قرر إجراء ديو غنائي مع ا�غني الجزائري 
الفنانة  أغضب  الــذي  األمــر  وهو  مامي،  الشاب 
ا�غربية التي قررت االستعانة بالرابور الفرنسي 

.zالعا�ي }ميتر جيمس
للفنانة  الجديد  الدويتو  يكون  أن  وينتظر 
يوسف،   zدي جي{ ا�وسيقي  توزيع  من  ا�غربية 
لألغنية،  النهائي  التصور  انتهى من وضع  الذي 

وتم تسجيل صوت الفنانة ا�غربية عليه.

البيضاء،  الــدار  بمدينة  أقيم  أصيل  مغربي  عرس  حفل  في 
حامي  الهواري  والحاج  خديم،  محمد  الحاج  عائلة  احتفلت 
.zبالشاب الوديع }تايلور zالدين، بزواج ابنتهما ا�صونة }آية

حضره  الجميل،  الفجر  ببزوغ  إال  ينته  لم  أسطوري  عرس 
جميع األحباء واألصدقاء داخل وخارج الوطن.

الحاج  إلى  التهاني  بأحر  نتقدم  السعيدة،  ا�ناسبة  وبهذه 
حكيم  الــهــواري،  الحاج  الكبير  الرجاوي  وإلــى  خديم  محمد 

الفريق األخضر، وبالرفاه والبن� للعروس� الشاب�.



هم  وال  إذن،  ــاعــد  ــق ت فـــال 
هذا  وأن  خصوصا  يحزنون، 
قبيلتنا  من  فياللي..  الوزير، 
ــذيــن  ــرة(...)، نــحــن ال ــ ــدغـ ــ مـ
من  الكثير  مع  اسمنا  يتطابق 
كــانــوا دائما  الــذيــن  أجــدادنــا 
يقولون ال.. ال.. ومن ذلك انطلق 

تعبير فيالال..
األول  ــر  ــ ــوزي ــ ال ويـــكـــرس 
الفياللي ويفسر انعدام ظاهرة 
التفسير،  من  با�زيد  التقاعد، 
أخيه  لزيارة  مرة  جاء  عندما 
مديرا  كان  الذي   zمحمد }ماو 
ــي فــنــدق حــســان بــالــربــاط،  ف
سرسر  الــتــلــفــون  أن  ليحكي 
ا�تكلم  ليقول  أخيه،  بيت  في 
ــي يــريــد  ــان ــث أنـــه الــحــســن ال
((كنت مصرا  فيكتب:  مكا�ته، 
لهذه  االستجابة  عــدم  على 
أقنعني  ــي  أخ لكن  ــوة،  ــدع ال
وذهبت  املكاملة))،  على  بالرد 
إلى ا�وعد ا�لكي في السادسة 
ا�لك  استقبلني  حيث  مساء، 
كريم  األول،  الوزير  بحضور 
علي  ــعــرض  ــي ل الـــعـــمـــرانـــي، 
أجبته  مهمة  الثاني  الحسن 
ــي  ((ألن ــرفــض(...)  ــال ب عنها 
وجدت عمال بباريس، فتوجه 
ــي نــحــو كــرمي  ــان ــث ــن ال ــس احل
له:  وقائال  غاضبا  العمراني 
الفياللي  صديقك  أن  يبدو 
ليجيبه  بباريس،  عمال  وجد 

فلن  ميزح،  إنه  األول،  الوزير 
العمل  عن  االمتناع  يستطيع 
حلــمــايــة بـــلـــده)) (ا�ــغــرب 
مذكرات  الـعربي.  والعـالم 

عبد اللطيف الفياللي).
ــرة تــقــاعــد  ــاهـ ــى ظـ ــق ــب وت
رئــيــس الــحــكــومــة، جــديــدة 
ــزمــن، بـــدأت مع  ــذا ال فــي ه
بعد  أوال  وزيرا  أصبح  الذي 
حكومة  رئــيــس  الــفــيــاللــي، 
ــاوب، عــبــد الــرحــمــان  ــن ــت ـــ ال
له  يترك  لــم  ــذي  ال اليوسفي، 
ليفكر  فرصة  الطويل  نضاله 
هذا  من  يجن  فلم  الثروة،  في 
من  أكثر  طــال  الــذي  النضال 
ست� عاما، حتى مسكنا يسكن 
التي  اإلشــكــالــيــة  فــيــه، وهـــي 
هيأة  في  أصــدقــاؤه  فيها  فكر 
وربما  وا�صالحة،  اإلنصاف 
تعويض،  تخصيص  أرادوا 
الخفية(...)  الــقــوات  حولته 
ــارض بــقــاءه  ــع ــتــي كــانــت ت ال
تلقى  أنــه  لتشيع  الحكم،  في 
ــا كــتــعــويــض،  ــي ــال رقـــمـــا خــي
اليوسفي  تفهم  دعايات  وهي 
من  تبقى  مــا  على  خطورتها 
ليدرج  السياسية(...)،  حياته 
ــي مــذكــراتــه  ــعــة ف ــواق ــذه ال هـ
ــرا ويــكــتــب:  ــؤخ ــشــورة م ــن ا�
موقف  بــتــقــديــر،  ((ســجــلــت 
حلقوق  االســتــشــاري  املجلس 
ــدر بالغا  ــذي أص ال اإلنــســان، 
ما  وتفصيال  جملة  فيه  ينفي 
بتعويض  طالبت  أنــي  من  راج 
مـــن هــيــأة اإلنـــصـــاف، وكـــذا 
ــدره  ــا قـ ــر تــعــويــضــي مبـ ــب خ
سنتيم(...)،  مليار  من  أكثر 
االحتاد  يومية  نشرت  بينما 
تــوضــيــحــات أكـــدت أنــنــي لم 
سوى  الــدولــة  هدايا  من  أتلق 
الثاني،  احلسن  مــن  هديتني 
عن  عبارة  الــســادس،  ومحمد 
أنني  مثلما  يدويتني،  ساعتني 
كنت أرفض دوما احلصول على 
أية تعويضات غير مبررة(...) 
مهامي  ممارسة  أثناء  قانونيا 
ــذت قــرارا  ــخ احلــكــومــيــة، وات
إداريا لم ألزم به باقي الوزراء، 
أحيل  ــا  ــ دوم كــنــت  ــي  ــن أن هــو 
تــعــويــضــات مــهــامــي بــاخلــارج 
ــدوق الــتــضــامــن مع  ــن عــلــى ص
(أحــاديــث  ــروي))  ــق ال العالم 
الرحمان  عبد  جـــرى.  مــا  يف 

اليوسفي).
على  نشر  ما  إشكالية  تبقى 
كيران  تقاعد بن  هامش حادثة 
على  حصل  اليوسفي  أن  من 
تقاعد، منعدمة لحد اآلن، مادام 
لم ينشر عنها أي بالغ رسمي، 
مثل البالغ� اللذين أصدرهما 
العثماني  الــحــكــومــة  رئــيــس 
ووزير ا�الية الذي أصدر بيانه 

تحت عنوان ظهير ملكي(...).
عن  اليوسفي  كتب  وأخيرا، 
السادس،  محمد  عطاءات  آخر 
رعاه  ((شملني   :2016 لغاية 
 2016 أكــتــوبــر  شــهــر  يف  اهللا 
ــر  ــة إث ــي ــان ــس ــه اإلن ــت ــاي ــرع ب

أملت  الــتــي  الصحية  الــوعــكــة 
بنقلي  جاللته  أمر  حيث  بي، 
خليفة  الشيخ  مستشفى  إلى 
يتابع  وكــان  البيضاء،  بالدار 
وضعيتي  تــفــاصــيــل  بــدقــة 
جاللته  ــام  ق كما  الصحية، 
ظرف  يف  شخصيا  بــزيــارتــي 
ليطمئن  مرتني،  واحد  أسبوع 
مهمة  يف  يسافر  أن  قبل  علي 
جانبي  إلى  وعني  اخلارج،  إلى 
على  تشرف  طبية  مساعدة 
على  والسهر  الصحية  حالتي 
له  شاكر  وأنــا  العالج،  متابعة 
اإلنسانية  االلــتــفــاتــة  هـــذه 

السامية)) (نفس ا�صدر).
مذكرات  وهــذه  مؤكد،  أكيد 
ــدرت في  الــيــوســفــي الــتــي صـ
فبراير 2018(...)، ال تلمح إلى 
قريب  من  ال  اليوسفي  تقاعد 
قانون  أن  رغــم  بعيد،  من  وال 
ــاء الــحــكــومــات،  ــ تــقــاعــد رؤس
الوزراء،  تقاعد  إطار  في  صدر 
ألف  وثالث�  تسعة  في  وحدد 
درهم، ليبقى التقاعد الذي أثار 
بن  اإللــه  عبد  باعتراف  ضجة 

كيران، ظاهرة جديدة تتناقض 
ــاء  ــري ــاضــي أقــطــاب أث مــع م
أمثال  حكومات،  رؤساء  كانوا 
ا�رحوم كريم العمراني، مثلما 
يتناقض مع ا�ستقبل في حالة 
عزيز  مثل  ثري  أصبح  إذا  ما 
للحكومة،  رئــيــســا  ــوش  أخــن
الذي كتب في استجواب  وهو 
صــحــفــي مــــؤخــــرا(...)، أنــه 
منصبه  ــن  ع أجـــرة  يــأخــذ  ال 

الوزاري.
فإن  أكــثــر،  صــرحــاء  ولنكن 
واالعــتــراف  الرسمي  اإلعــالن 
على  بالحصول  البنكيراني 
تقاعد سبعة مالي� في الشهر، 
أجل  من  به  التشهير  تم  إنما 

ــر(...)،  ــاض ــح حــل إشــكــالــيــة ال
الذي  السياسي  الفراغ  حاضر 
حكومي  �ستقبل  يمهد  أصبح 
يجعل عباد هللا يتخاطفون على 
إضافة  الحكومة،  رئيس  منصب 
إلى أنه تشهير ذكي إنما يقصد 
من  سياسية  إشكالية  حل  منه 
داهية  فيها  فكر  الكبير..  الحجم 

من حجم أكبر(...).
وإذا كان مؤرخ شؤون ا�خزن، 
zأوبـان }أوجـ�  الـفرنسي 

 zle maroc dans la tourmente{
التقاليد  مــن  ((أنـــه  كتب  قــد 
املصونة للمخزن، أن الوزراء ال 
يأخذون أجرا على اإلطالق))، 
كان  الــذي  الدستور  زمــن  فــإن 
زمن  يلغي  أن  فيه  مــفــروضــا 
ا�خزن، زج بالناس الذين على 
التحصن  وضعية  في  بالكم، 
وقد  االنتخابية،  بالحسابات 
ــاألصــوات  أصــبــح الــتــالعــب ب
إدريــس  ــام  أي يجري  كــان  كما 
ــرا، كما  ــاب الــبــصــري، زمــنــا غ
ــزاب  ــ ــة األحـ ــاع ــســت صــن ــل أف
ا�خزنية لتبقى األغلبية األولى 
لفائدة االتحاد االشتراكي سنة 
األكبر،  العدو  ويصبح   ،1999
بائع السالح كما سماه الحسن 
الثاني، عبد الرحمان اليوسفي 
وزيرا أوال، وحصل اإلسالميون 
 2011 سنة  في  األعــــداء(...) 
عــلــى األغــلــبــيــة االنــتــخــابــيــة، 
ليتولى حزب العدالة والتنمية 
في  الحكومة  رئاسة  نرى  كما 
كيران،  بن  ــه  اإلل عبد  شخص 
انقسام  عبر  منه  والتخلص 
رشح  صفوفه،  في  معلن  غير 
الــدكــتــور الــعــثــمــانــي بــاســم 
الحكومة،  لرئاسة  الحزب  نفس 
مخيفا  أصــبــح  الـــوضـــع  فـــإن 
وقد  للمستقبل(...)،  بالنسبة 
الحكم،  طعم  اإلســالمــيــون  ذاق 
الشوكوالتة،  حــالوة  وأصبحت 
تتسرب  ــكـــروج،  الـ ــة  شــوكــوالت
ــق ا�ــصــوتــ�، بـــدأت  إلـــى حــل
تخيف  الحسابية  اإلرهــاصــات 
وقد  ا�ستقبلية،  النتائج  مــن 
تلمح  كلها  ا�ــؤشــرات  أصبحت 
إلــى ضعف وانــقــراض األحــزاب 
أمام  ا�جال  ــراغ  وف التقليدية، 
األفق  في  وظهرت  اإلسالمي�، 
آفاق رجوع عبد اإلله بن كيران، 
بعد هيمنته الخطابية على اآلفاق 
ا�ستقبلية، فكان البد من التفكير 
ــقــه(...)  ــجــام حــل ــي إل ــي ف ــذك ال
لو  الذي  وهو  التقاعد..  بمالي� 
تصرف بنبل األولياء الصالح�، 
با�الي�،  للتمتع  رفضه  ألعلن 
الجائع�،  شعب  حساب  على 
في  سمع  ــه  اإلل عبد  السي  لكن 
صوت  با�حراب،  خلواته  إحدى 
اسكن  آدم  ((ويا  عليه  يقرأ  فقيه 
من  فكال  اجلــنــة،  ــك  وزوجـ ــت  أن
(األعــراف)،  شئتما...))  حيث 
إشكالية  يحل  الــرجــل  ولنترك 
ــة ا�ــذكــورة فــي الــقــرآن ب�  اآلي
أو  ــان...))  ــرج وامل اللؤلؤ   ...))

((كأنهن الياقوت واملرجان)).

األول،  الوزير  تقاعد  إشكالية 
ظاهرة  الــحــكــومــة،  رئــيــس  أو 
منصب  ألن  بالتأكيد،  جــديــدة 
الحسن  عهد  في  األول  الوزير 
السنوات  مدى  وعلى  الثاني، 
الطوال التي قضاها في الحكم، 
كانت تكاد محصورة في أقطاب 
ال حاجة لهم بالتقاعد، زمان كان 
بالفريج،  الحكومة،  رؤساء  فيه 
وعبد  بوعبيد،  الرحيم  وعبد 
الثاني  والحسن  إبراهيم،  هللا 
التقاعد،  ــأخــذون  ي ال  نــفــســه، 
تقاعد  عن  نشر  ما  أن  ليتأكد 
تلويح  مجرد  إبراهيم،  عبد هللا 
الذين  الــرؤســاء  أمــا  سياسي، 
بوابة  مــن  الحكومات  دخــلــوا 
وعلى  الــســيــاســيــة،  األحــــزاب 
صديق  عصمان،  أحمد  رأسهم 
أوال  ا�لك وصهره، وكان وزيرا 
أوال  وزيرا  ثم   ،1972 سنة  في 
في 1977، وربما كان الكالم في 
حقه عن تعويض التقاعد، يعتبر 
تنقيصا من قيمته، مثلما أن عز 
البورجوازي  العراقي،  الدين 
سنة  في  رئيسا  وكان  بطبيعته 
قبله  العراقي  وأحمد   ،1986
لم  1969، مثلما  كذلك في سنة 
في  جطو  إدريس  الرئيس  يكن 

حاجة للتقاعد طبعا.
من  ا�ــقــرب  ا�حامي  وحــتــى 
الحكومة  رئيس  ا�لكية  العائلة 
بوعبيد،  ا�عطي   ،1979 سنة 
حاجة  في  ليس  نقابيا،  وكــان 
عبد  حكاية  وهــذه  تقاعد،  إلــى 
كان  الـــذي  الفياللي  اللطيف 
 ،1994 حكومة  في  أوال  وزيــرا 
وبــعــد الــتــعــديــل، عـــاد وزيـــرا 
أوال  وزيــرا  ثم   ،1995 في  أوال 
هــذا،  ورغـــم   ،1997 سنة  فــي 
مذكراته  في  كشف  ــذي  ال فهو 
ا�همة  لترك  أقيل  أن  بعد  أنــه 
الذي  اليوسفي،  الرحمان  لعبد 
أسس حكومة التناوب في سنة 
1999، بقي معروفا عن الوزير 
اللطيف  عبد  ا�غوبش،  األول 
مع  أزمــة  اجتاز  أنــه  الفياللي، 
الثاني، جعلته يصارح  الحسن 
استدعاه  عندما  مــرة  الــزمــن 
ــك، ويــكــتــب فــي مــذكــراتــه:  ا�ــل
ــن اشــمــئــزازي،  ــم م ــرغ ــال ((وب
ــل بــجــانــب  ــم ــع ــى ال ــ ــدت إل ــ ع
امللك))، ويحكي أنه بعد إقالته، 
وذهــب  أمتعته  جمع  قــد  ــان  ك
ليسكن مع زوجته }آنz في بيتها 
غاضبا(...)  ليكتب  بباريس، 
((حملت حقائبي،  مرة أخرى: 
ــس، مع  ــاريـ ــت إلـــى بـ ــه ــوج وت
ــدّي الــلــذيــن كــانــا يــدرســان  ولـ
أقول:  وأنا  «لوكانال»،  بثانوية 
وأنــه  انتهت،  الفترة  ــذه  ه إن 
بالدولة  عــالقــة  لــي  تعد  لــم 
في  ليشرع  املــغــربــيــة(...)))، 
ليتعيش  ربما  البحث عن عمل، 
البحث  يف  ((بدأت  فيكتب:  به، 
بعض  ــدة  ــاع ــس مب ــل  ــم ع عـــن 
بينهم  مــن  ــان  وكـ أصــدقــائــي، 
ــفــرنــســي «أنــــدري  ــر ال ــوزيـ الـ
بشركة  شغل  لقبول  مــالــرو»، 

«شال»)). 

بقلـــــــم:
مصطفى العلويمصطفى العلوي
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ظهرت في ا�فق 
آفاق رجوع

 عبد ا�له بن كيران، 
بعد هيمنته 

الخطابية على 
المستقبلية،  ا�فاق 

فكان البد من 
التفكير الذكي في 

إلجام حلقه(...) 
التقاعد..  بماليين 

وهو الذي لو تصرف 
بنبل ا�ولياء 

الصالحين، �علن 
للتمتع  رفضه 

بالماليين، على 
حساب شعب 

الجائعين


