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في غفلة من الجميع، حصل 
املــحــظــوظ صاحب  ــر  ــوزي ال
مداخيل  على  املاليير)..(، 
باملاليير، بعد دخوله  صفقة أخرى 
عالم االستثمار في قطاع ال عالقة له به، 
وهو قطاع النخيل بجهة تافياللت، ويقول 
املطلعون أن املعني باألمر باع من جديد 
أسهمه في شركة حصلت على تسهيالت 
بالجملة، من الوعاء العقاري ومن مخطط 
هـز  »مـا  والـوزيـر  الـفـالحي)..(،  الـدعـم 

ما حط«، وأخذ عشرات املاليير.     
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�سيخوخة الأحزاب املغربية.. مر�ض يهدد م�ستقبل املغرب
تطبيق التطبيق الأكرث انت�سارا عرب »الفي�سبوك« على وجوه ال�سيا�سة

FaceApp صور السياسيني املغاربة على

بنعتيق ي�سرك �سباب اجلالية املغربية يف النموذج التنموي

ال�سفري امل�سري ي�سرف جمل�ض املناف�سة يتدخل لخرتاق �سوق البزنا�سة
على اإنعا�ض العالقات 

امل�سرية املغربية

حجز مئات الأطنان 
من احل�سي�ض املغربي 

املح�سر للت�سدير

 الرباط. األسبوع
السياسية  األحـــزاب  تــســارع 
االستعداد  فــي  الــزمــن  املغربية 
بنفس  املــقــبــلــة،  لــانــتــخــابــات 
ــراض  ــ ــوه وبــنــفــس »األمـ ــوجـ الـ
اســتــمــر  وإذا  الــســيــاســيــة«، 

فإن  عليه،  هو  ما  على  الوضع 
في  ستتنافس  ــوه  ــوج ال نــفــس 
االنــتــخــابــات الــتــي بــعــدهــا)..(، 
التي  للتغييرات  مكترثة  غير 
حزب  في  سواء  العالم،  يشهدها 
العدالة والتنمية أو حليفه حزب 
التجمع الوطني لألحرار أو حزب 

أو االتحاد االشتراكي  االستقال 
أو الحزب الشيوعي، حيث تصر 
نفس الوجوه على تصدر املشهد 
السياسي، لترسم مامح املرحلة 
من  مزيدا  ستفرز  التي  املقبلة، 

عزلة األحزاب عن الشارع.
»الفيسبوك«  صفحات  على 

املوقع األكثر انتشارا في املغرب، 
آب«،  ــس  ــي ــف »ال تــطــبــيــق  ظــهــر 
األزرق،  الفضاء  هــذا  مكتسحا 
التطبيق  ــذا  ه تطبيق  أن  غير 
املغاربة،  السياسيني  على وجوه 
املرحلة  عــن  شــيء  كــل  يلخص 
املقبلة، إذا لم يتغير أي شيء)..(.

 طنجة. األسبوع
بعدما كان رجال الجمارك يحجزون بعض 
املسافرين،  بعض  حقائب  في  الحشيش 
أنها  أسبوعني،  منذ  طنجة  جمارك  أعلنت 
أبواب  حجزت شاحنات ضخمة كانت على 
املحجوزة  الكمية  أن  وأكـــدت  التصدير، 
طنا  وعشرين  سبعة  اليوم،  ذلك  في  بلغت 
هذه  تجميع  تم  كيف  أمــا  الحشيش،  من 
الحصيلة، وكيف تم إدخالها)...( إلى ميناء 
طنجة، فا تتوفر أية معلومة عن تجميعها 
إدارة  أن  لنتذكر  للتصدير،  وتحضيرها 
طالبت   ،2019 أبريل  شهر  في  الجمارك 
الفترة  تلك  فــي  حجزها  عــن  بتعويضها 
أعلنت  الدراهم،  من  مايير  ستة  قيمته  ملا 
اإلحصائيات الرسمية أنها حجزت للبارون 
من  طنا   361 بــنــهــاس،  املسمى  القطب 
 373 الديب،  املسمى  وللبارون  الحشيش، 
66 طنا، وللبارون  طنا، وللبارون نعايشة، 
الكبداني، 53 طنا، وللبارون الخراز، ثاثة 
في  أطنان  ستة  حجز  سبق  وأنــه  أطنان، 
2016، بدعم  نفس امليناء، طنجة، في سنة 
ومشاركة مسوؤلني كبار من رجال الجمارك 

املشاركني.
ليتقدم رئيس جهة طنجة إلياس العمري، 
املخصصات  ــن  م مــيــزانــيــة  بتخصيص 
زراعــة  واقــع  إمكانيات  لدراسة  الرسمية، 

الحشيش.
العاملية  املنظمات  تتهافت  ــام  أرق وهــي 
املغربية  املسؤولية  كفة  وإثقال  ملتابعتها، 

في تجارة الحشيش املغربي.

الــثــورة  بــذكــرى  االحــتــفــال  بمناسبة 
املصري  السفير  أقام  العظيمة،  املصرية 
طريقة  على  كبيرا  حفا  إبراهيم،  أشرف 
املصريني  للسفراء  املعهودة  األساليب 
الناشطني، وإن كانت كل الحفات املقامة 
في الرباط تعرف مقاطعة الوزراء املغاربة 
والسياسية،  الدبلوماسية  األنشطة  لكل 
أقطاب  مــن  الكثير  إقــبــال  لــوحــظ  فقد 
من  وحشد  السابقني،  والوزراء  األحزاب 
يعتبرون  الذين  واملثقفني  الدبلوماسيني 
رغم  العربية،  لــلــريــادة  نموذجا  مصر 
العهد  تــواكــب  التي  الظرفية  العوائق 
فنانات  تولت  فيما  مصر،  في  الجديد 
التقليدي  الحفل  إحياء  مهمة  مغربيات 
املصري، خافا للتقليد املعهود، باستقدام 
الحفل،  هـــذا  ــاء  مــصــريــة إلحــي ــواق  أجــ
لنتمنى للسفير أشرف مزيدا من التغلب 

على املتاعب.

 الرباط. األسبوع
شباب  مــن  كبير  عـــدد  تــفــاعــل 
مع  بالخارج  املغربية  الجاليات 
انطاق فعاليات الجامعة الصيفية 
لشباب مغاربة العالم التي أطلقها 
الكريم  عبد  االتــحــادي  ــر  ــوزي ال
املاضي  الــثــاثــاء  ــوم  ي بنعتيق، 
خال  قــال  األخير  هــذا  بتطوان، 
احتضنته  الــذي  امللتقى  افتتاح 
أن  السعدي،  املالك  عبد  جامعة 
أساسي  جــزء  هم  العالم  مغاربة 
من املشروع التنموي الذي يقوده 
ليدخل  الـــســـادس،  محمد  املــلــك 
على  الكبرى  الدول  ضمن  املغرب 
املستوى االقتصادي واملؤسساتي 

واالجتماعي.
وأضاف بنعتيق، الوزير املنتدب 
املكلف باملغاربة املقيمني بالخارج 
ــجــرة: »الــجــامــعــة  ــه وشــــؤون ال
تقوية  إطــار  في  تدخل  الصيفية 
االرتباط بني شباب الجيل الثاني 
األم،  وطنهم  مع  والرابع  والثالث 
آلية  طريق  عن  االرتباط  وتقوية 
وفكريا«،  ثقافيا  الشباب  تعبئة 
تنظمها  التي  الجامعات  أن  وأكد 

وزارته، هي محاولة تعبئة الشباب 
في أفق تعبئة الكفاءات ومن أجل 
لكون  الــعــالــم  مــغــاربــة  تحصني 
يعيشون  الجالية  أفـــراد  بعض 
تعقيدات تهم األمن الروحي، حيث 
من  الجامعات  هذه  مثل  تمكنهم 

باإلسام  الدائم  ارتباطهم  تقوية 
املعتدل.

وتتزامن أشغال هذه الدورة مع 
العشرين  للذكرى  املغاربة  تخليد 
ستشكل  حــيــث  الـــعـــرش،  لــعــيــد 
بــــاألوراش  للتعريف  مــنــاســبــة 

واإلصــاحــات  الكبرى  التنموية 
املغرب  عرفها  التي  الجوهرية 
ــال الـــعـــقـــديـــن املـــاضـــيـــني،  ــ خـ
التاريخية  املحطات  أهم  ــراز  وإب
التي  االستراتيجية  والتحوالت 

شهدتها مختلف جهات اململكة.

 الرباط. األسبوع
االستغال  أمد  طال 
األعـــــمـــــى لـــجـــيـــوب 
أصــحــاب الــســيــارات، 
من  يتعيشون  والذين 
بعد  البضاعات،  نقل 
ــود  ــعـ تـ أن 
ــاب  أصـــحـ
مــحــطــات 

ــن، الــخــمــســة أو  ــزي ــن ــب ال
املايير  على  الستة)...( 
يكسبونها  التي  اليومية 
ــغــال  ــن فـــوضـــى االســت مـ
الغير مراقب لبيع البنزين، 
واقعه  فــي  يتعدى  بسعر 
املائة دوالر للبرميل، بينما 
العاملية  البرميل  أســعــار 
دوالرا  الستني  تتعدى  ال 

للبرميل.

مكتب  رئــيــس  فتح  ــد  وق
املــنــافــســة، الـــكـــراوي، من 
جـــديـــد، بــــاب اهــتــمــامــه 
بني  الامشروعة  باملنافسة 
هذا  ــال  وق البنزين،  باعة 
املكتب الجاد بأنه سيبحث 
فـــي حـــســـابـــات شــركــات 
ــبــنــزيــن، الــداخــلــة  بــيــع ال
مكتب  اخــتــصــاصــات  ــي  ف

املنافسة.

في  التدخل  ــذا  ه وجـــاء 
الدعوة  فيه  أصبحت  زمن 
سوق  تهدد  املقاطعة  إلــى 
أعــرب  أن  بــعــد  الــبــنــزيــن، 
الوزير املكلف، الداودي، عن 
بمصالح  املس  على  عجزه 
الحل  ليبقى  املستفيدين، 
مصافي  إنشاء  في  كامنا 
كــل جهات  فــي  لــلــبــنــزيــن 

املغرب.

السفري املصري أشرف إبراهيم

بنعبد اهللاملالكيأخنوشلفتيتالعثماني

العنصرلشكربن كريانساجدالعماري

الكراوي





في  الرسمية  الدوائر  تجنبت 
أن  شأنه  من  تفاعل  كل  املغرب، 
يزيل »الضباب« الذي يخيم على 
العالقات املغربية اإلماراتية، من 
لالتصال  الدعاية  تجنب  خالل 
الهاتفي املعلن من جانب واحد، 
محمد  امللك  بني  ــارات،  اإلمـ هو 
السادس والشيخ محمد بن زايد 
أبوظبي  عهد  ولــي  نهيان،  آل 
للقوات  األعــلــى  الــقــائــد  نــائــب 

املسلحة.
ــالم  اإلع وســائــل  كــانــت  وإذا 
على  تهافتت  ــد  ق اإلمــاراتــيــة 
الشيخ  حساب  من  تغريدة  نقل 
ــر«،  ــت ــوي ــد عــلــى »ت ــ مــحــمــد زاي
االتــصــال مع  كــون  عــن  تتحدث 
»بحث  خالله  جرى  املغرب  ملك 
البلدين،  بني  األخوية  العالقات 
وتطويرها،  تعزيزها  وســبــل 
املشتركة  املصالح  يخدم  بما 
الشقيقني«،  والشعبني  للبلدين 
»صمت«  املغربي  الجانب  فــإن 
بشكل يدخل في إطار »التحفظ«، 
وكالة  سكوت  يؤكده  والتحفظ 
ــرب الــعــربــي لــأنــبــاء عن  ــغ امل
أن  يعني  مــا  ــو  وه ــوع،  ــوض امل
املــغــرب  ــني  ب املستتر  املــشــكــل 
واإلمــارات لم يحسم بعد، حيث 
مصير  اليوم  لحدود  يعرف  لم 
املغرب  فــي  اإلمــاراتــي  السفير 
ــم الــكــعــبــي، كــمــا لم  عــلــي ســال
املغرب  استثناء  أســرار  تكشف 
جولة  آخــر  من  اإلمـــارات  لدولة 
سياسية قام بها الوزير بوريطة 
امللك  وجه  حيث  الخليج،  لدول 
كل  إلى  رسائله  السادس  محمد 
من قطر وسلطنة عمان والكويت 

والبحرين..
ــث عن  ــدي ــح ــن ال ــزامـ ــد تـ ــ وق
للمغرب،  زايد  بن  محمد  تلفون 
ــل اإلعـــالم  ــع انــشــغــال وســائ م
بالتحليل  والوطنية  الــدولــيــة 
االستراتيجي الذي قدمه مؤخرا 
األمير موالي هشام، تحت عنوان: 
ــى الــســودان:  ــن الــجــزائــر إل »م
الــعــربــي«،  للربيع  جــديــد  زخــم 
هشام  موالي  األمير  اتهم  حيث 
واإلمـــارات،  السعودية  من  كال 
االستقرار  زحزحة  على  بالعمل 
توقع  لكنه  املغاربية،  الدول  في 

في  املذكورة  البلدان  تفشل  أن 
لدى  »تنامت  »ألنه  املهمة،  هذه 
الشعوب املغاربية في السنوات 
الحساسيات  املاضية  القليلة 
ضـــد الـــســـعـــوديـــة واإلمـــارات 
ومــصــر، بــشــكــل يــتــعــاظــم مع 
األيام«، حسب قول األمير موالي 

هشام.

ــوالي هـــشـــام، أكـــد أيــضــا  ــ م
وجود زخم جديد للربيع العربي 
املضاد  املحور  مجهودات  رغم 
حيث  والسعودية(،  )اإلمــارات 
قال: »إن املظاهرات في الجزائر 
والسودان منحت الربيع العربي 
زخما جديدا، بعد توقفه املؤقت 
بني عامي 2012 و2013، بسبب 
ــورة شمل  ــث ــل ل ــحــور مــضــاد  م
والقاهرة،  وأبوظبي  الــريــاض 
ــول بــعــض االنــتــفــاضــات  ــح وت
تفاقم  تحوال  أهلية،  حروب  إلى 
ــطــاب الــســيــاســي  ــق مـــع االســت
من  كــل  وساندته  املنطقة،  فــي 
األمريكية  املــتــحــدة  الــواليــات 

وإسرائيل وإيران وروسيا«.
ولم يتردد األمير موالي هشام 
فــي اتــهــام مــا ســمــاه »املــحــور 

لنشر  بالسعي  للثورة«،  املضاد 
انتقال  ملنع  العارمة  الفوضى 
أخرى،  دول  إلى  العربي  الربيع 
مع  مقارنة  جديد  تكتيك  وهــو 
التي  السابقة  استراتيجيتها 
األنظمة  دعــم  إلــى  تهدف  كانت 
األمير  يعتقد  كما  االستبدادية، 
الــريــاض  تـكـتـيـك  فـشـل  أن 
وأبو ظبي في املنطقة املغاربية، 

ــاب  ــه غــي ــب ســـيـــكـــون ســب
والطائفية  الدينية  االنقسامات 
الدينية  »فالتيارات  املنطقة،  في 
لأنظمة  مطيعة  تكون  ما  عادة 

الحاكمة..«.
وكانت الجزائر والسودان قد 
املقال  في  كبير  بتركيز  حظيتا 
هشام،  مـــوالي  لأمير  األخــيــر 
االنــتــفــاضــتــني  أن  قـــال  حــيــث 
ــة، ال  ــي ــســودان الــجــزائــريــة وال
الربيع  حــاالت  بتكرار  تكتفيان 
العربي، بل توسعان من رقعتها 
أن  وتثبتان  عمقا،  وتزيدانها 
للمقاومة  االجتماعية  التركيبة 
الجبهتني  فهاتني  تغيرت،  قــد 
الــشــعــبــيــتــني لــيــســتــا نــتــاجــا 
بل  فحسب،  شبابية  لحركات 
االجتماعية  األســس  ثمرة  هما 

للفئات  الــعــابــرة  الــعــمــيــقــة، 
والتي  وللطبقات،  االجتماعية 
تلعب فيها النساء بوضوح دورا 
أكبر من ذي قبل. وقد استخلص 
هؤالء الفاعلون الجدد املتمردون 
إذ   ،2011 عـــام  مــن  الــــدروس 
ــرؤســاء  ال ــاط  أدركــــوا أن إســق
يتعني  مــا  وهــو  يكفي،  يعد  لــم 
قواهم  يحشدوا  أن  اآلن،  عليهم 
متشابكة  حكم  منظومات  ضد 
تشترك فيها عناصر من الجيش 
والفصائل  والــبــيــروقــراطــيــة 
نفسها،  الــدولــة  فــي  املحافظة 
كما ألنهم لم يعودوا يقتصرون 
على الفضاءات العامة املعروفة، 
وأصبح وجودهم أكثر انتشارا.

مــوالي  يلخص  بــاخــتــصــار، 
املعادية  الجبهة  ــأزق  م هشام 
واإلمارات(،  )السعودية  للثورة 
الشاملة  الفوضى  إحــالل  هــو 
أي  ــدوث  حــ دون  والــحــيــلــولــة 
تغيير سياسي إيجابي قد ينتقل 
االستبداد  مراكز  إلى  ذلك  بعد 
الرهانات  باتت  ولقد  ــرى،  األخ
في  عليه  كانت  مما  أهمية  أكثر 
املحور  ــى  إل بالنسبة  املــاضــي 
لسببني:  وذلــك  للثورة،  املضاد 
املصري  النموذج  أن  أولهما، 
لم  االستبدادي  الحكم  في عودة 
بلدان  سائر  إلــى  عــدواه  تنتقل 
للجوء  مضطر  هو  بل  املنطقة، 
ليضمن  املــكــثــف  الــقــمــع  ــى  إلـ
بقاءه في الساحة. ثانيا، يعاني 
علة  من  للثورة  املضاد  املحور 
ــي الــريــاض.  جــوهــريــة، أال وه
ناحيته  مــن  املــصــري  فالنظام 
يركز  إذ  بسلوكه،  التكهن  يمكن 
االستقرار  ضمان  على  جهوده 
في الداخل وعلى القمع، والقادة 
استراتيجية  لهم  اإلمــارات  في 
االقتصادية  أهدافهم  وُيرفقون 
تدخل  بعمليات  املـــدى  بعيدة 
ــا فــي حالة  مــدروســة بــدقــة، أم
األمير  عهدها  بولي  السعودية 
أظهرت  فلقد  سلمان،  بن  محمد 
قلة دراية في ممارستها للسلطة، 
إلى  العنيفة  تدخالتها  أدت  إذ 
انشقاقات سياسية، وحاالت من 
وكوارث  الدبلوماسي،  اإلحراج 

إنسانية كبرى خطيرة.

 الرباط. األسبوع 
شن الفاعل اإللكتروني، 
العدراوي،  الرحمان  عبد 
مــع مواطنني  فــي حــوار 
الكندا، حملة  في  مغاربة 
ــوالي  ــر م ــي القـــتـــراح األم
لحكومة  رئيسا  هــشــام 

املغرب.
االقتراح،  هــذا  وجــاء 
عدة  تناقلت  أن  بعد 
ــة،  ــاريـ ــبـ ــع إخـ ــ ــواق ــ م

املهاجر)...(  لأمير  تحليالت 
حول نجاة املغرب من تالعبات 
والتأكيد  الخليج،  دول  بعض 
أن  من  فالت  املغرب  أن  على 
التالعبات  هذه  ضحية  يكون 
دول  بعض  لها  مهدت  التي 
املغرب  منها  وأفلت  الخليج، 

والجزائر.
هــذه  الــكــنــدا  ــن  م لتنطلق 
األمير  تقترح  التي  الحملة 
موالي هشام كرئيس لحكومة 

املغربية  الدفعة  لدعم  املغرب، 
املتدخل  لــيــقــول  ــدة،  ــجــدي ال
))نحن  الكندا:  في  املغربي 
قرب  عــن  نتابع  الــخــارج  مــن 
ــرى  األوضــــاع املــغــربــيــة، ون
الحكومة  رئــاســة  إســنــاد  أن 
املغربية لهذا األمير، من شأنه 
باملغرب  الدفع  في  يسهم  أن 
في  اإلشكالية  هذه  حل  نحو 
فيه  افتقدنا  الذي  الزمن  هذا 

الكبار((.

ما خفي
كان  أعظم

ــوع«  ـــ»األســب مــنــذ ســنــتــني، ســبــق ل
نشاط  إلى  صفحاتها  على  نبهت  أن 
بعنوان:  الرباط،  في  السكنى  مسؤول 
»خالد الخالد«، خالد هذا كان في أيام 
والي الرباط العمراني، مرشحا ليصبح 
وال للرباط قبل أن يبعد إلى مراكش، 
حيث ضبط مؤخرا متورطا في رشوة 
عدة  أن  األخبار  لتقول  ماليني،  بعدة 

ماليير ضبطت في بيته بمراكش.

ميزانية  املغربي  البرملان  يخصص 
تلفزيونية  قناة  إلطالق  مليارا  ستني 
السيد  يرأسها  التي  للمؤسسة  تابعة 
ترك  باإلمكان  وكان  املالكي،  الحبيب 

هذه املهمة للخواص.

استطاعت  طنجة،  في  عفريتة  فتاة 
لتعتقلها  املغربي،  الــتــراب  مــغــادرة 
فنادق  أحــد  في  اإلسبانية  السلطات 
مدينة ماالغا اإلسبانية، ومعها حصيلة 
تقنية  تالعبات  نتيجة  ماليير،  أربعة 

في مجاالت تزوير العقود العقارية.

للبحث  مغربية  بعثة  تدخلت  عندما 
أثناء  املغاربة،  من  ثمانية  مــوت  في 
هجوم املارشال الليبي حفتر على مركز 
أن الضحايا  لتجميع املهاجرين، تبني 
االنضمام  أجل  من  يتزاحمون  كانوا 
في  ــني  ــب ــراغ ال ــداد  ــ ع فــي  للتجنيد 
املساهمني  املرتزقة  لجنود  االنضمام 

في الحرب الليبية.

العثماني،  الحكومة  رئيس  اعترف 
بأن هناك فئات تريد اإليقاع بينه وبني 
السادس، إلفساد سمعته،  امللك محمد 
السيد  لنا  يقدم  أن  األوجب  من  وكان 
الوزير األول بيانات أوضح عن تشكيل 

تلك الفئات.

ــعــد اعــتــقــال رئــيــس الــحــكــومــة  ب
الــجــزائــريــة الــســابــق، أويــحــيــى، تم 
اعتقال ولده األمني في إطار املشاركة، 
الحكومة  رئــيــس  ولـــد  ــارك  شـ كــمــال 
ــارس  ف بــالــجــزائــر  املعتقل  الــســابــق 
األسبق  الحكومة  رئيس  ولد  السالل، 
اعتقال  إطــار  في  السالل،  املالك  عبد 

الوالد املعتقل.

أنه  إسبانية،  صحف  عــدة  كشفت 
سبتة  مدينتي  ــراف  أطـ على  تــجــري 
ومليلية، محاوالت لتحضير نخبة من 
املغاربة املتميزين، إلعطائهم الجنسية 
دور  للعب  تأهيلهم  قصد  اإلسبانية 
ــني املــغــرب  ــي الــتــقــريــب ب ســيــاســي ف

وإسبانيا.

األحــرار،  حــزب  باسم  متحدث  فتح 
الحزب  هذا  في صراع  جديدة  واجهة 
وقــال  الشعبية،  الحركة  حــزب  ضــد 
بوملان  إقليم  أن  مثال،  عبو،  البرملاني 
جديد  تعبير  وهو  لأحرار،  قلعة  هو 
بني  التقليدي  الــصــراع  قــامــوس  فــي 

األحزاب املغربية.

تتعقب  التي  الــســيــارات  عــدد  كــان 
املعتقل  تحمل  التي  الشرطة  سيارة 
الجديدة،  لبلدية  السابق  الرئيس 
األمر  ويتعلق  املوكب،  شكل  أخــذ  قد 
تلقى  الــذي  الجديدة  مدينة  ببرملاني 
سائقه  وكلف  مليون  خمسمائة  رشوة 
أن  قبل  عليها  بالحصول  الــخــاص 

يسلمها له.

مغاربة من كندا يقرتحون االأمري موالي ه�شام 
رئي�شا حلكومة املغرب

موالي ه�شام يتهم ال�شعودية واالإمارات مبحاولة 
اخرتاق املغرب واجلزائر وليبيا

تحت األضواء

بعد تخوفاته من تالعبات اخلليج:

تعاطف االأمري مع املغرب �شد »املحور امل�شاد للثورة«
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التدوينة التي لم تتحدث عنها األطراف الرسمية املغربية ولم 

تنشرها وكالة األنباء املغربية

موالي هشام





 الرباط. األسبوع
االشتراكي  االتــحــاد  مهازل  أن  يبدو 
من  إن  بل  تنتهي،  ال  الشعبية  للقوات 
»الــــوردة«،  حــزب  وضــع  ــيــوم  ال يتتبع 
ماضي  العتيد،  ماضيه  مــع  ويــقــارنــه 
والباحثني  واملفكرين  الوطنيني  الرجال 
والنساء  الرجال  ماضي  والحقوقيني، 
بالحمق  يصاب  الحقيقيني،  املناضلني 
القيم واملبادئ، وفي  املزري في  مآله  من 
مستوى األخالق التي بات عليها البعض 

اليوم.

فــفــي زمـــن وقـــوف قــيــادات االتــحــاد 
بقضايا  املــس  ضــد  سابقا  ومحاميه 
ــدفــاع  ــســان وال الــحــريــات وحــقــوق اإلن
والسيما  ــرأي،  الـ حرية  عــن  باستماتة 
وهو  التعبير،  في  الحرة  الصحافة  حق 
سواء  ذلــك،  ضريبة  يدفعون  جعلهم  ما 
جريدة  عهد  فــي  أو  »املــحــرر«  عهد  فــي 
من  إذ  الــيــوم،  على خــالف  »االتـــحـــاد«، 
)املحامية  ومحاميه،  وبرملانييه  قياداته 
يطالب  من  أمينة(،  الطالبي  االتحادية 
تشغل  إعالمية  مجموعات  بإغالق  علنا 

والتقنيني،  والعاملني  الصحافيني  مئات 
إال ألنهم يختلفون مع مديرها  ال لشيء، 
لهذه  املنتقد  الــتــحــريــري  الــخــط  ومـــع 

املحامية اليسارية »يا حسرة«.
الصحافيني  مــن  الكثير  واســتــغــرب 
حزب  في  التحول  هــذا  من  واملحامني، 
تزعم  وحــزب  الصحافيني،  عــن  الــدفــاع 
حتى  تأسيسها  منذ  الصحافيني  نقابة 
بإغالق  يطالب  أصــبــح  بعدما  ــيــوم،  ال
العاملني،  وتشريد  الصحفية  املؤسسات 
النيابة  حتى  تطلبها  لم  »شجاعة«  في 

الــعــامــة الــتــي مــيــزت مــا بــني املدير 
الشخصية،  الجنائية  ومسؤوليته 
وبني مؤسسات إعالمية يشتغل فيها 
أصحاب قناعات مختلفة ومتنوعة.. 
فما الذي أصاب االتحاد االشتراكي؟ 

االتحاد  أن  »حقا  أخرى:  بعبارة  أو 
قد تحولت  ربما  أنها  مدرسة، غير 

من مدرسة الفكر والنضال إلى 
مدرسة لتعلم الحالقة« يقول 

اتحادي متذمر من وضعية 
الحزب الحالية.
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للجنة  الجديد  الرئيس  أن  ))يبدو 
توفيق  البامي  النواب،  بمجلس  العدل 
امليموني، عازم على فك بلوكاج مناقشة 
حاليا  املوضوعة  العامة  النيابة  تقارير 
ــوف الــبــرملــان، حيث أنــه منذ  ــل رف داخ
للنيابة  تقرير  ألول  ــرة،  م أول  دخــول، 
البرملان،  لرفوف   2017 لسنة  العامة 
في  وهما   ،2018 لسنة  اليوم  وتقرير 
من  حول  الخالف  بسبب  بلوكاج،  حالة 
سيحضر  ومن  البرملان  أمام  سيقدمهم 
النيابة  رئيس  أم  الحكومة،  ملناقشتهم: 
العامة، أم رئيس املجلس األعلى للسلطة 
جد  برملاني  مصدر  يقول  القضائية؟(( 

مطلع.

املالكي  أن  ــه،  ذاتـ املــصــدر  ــح  وأوضـ
 2017 منذ سنة  الفرق  ورؤساء  ونوابه 
تقرير  مناقشة  كيفية  يناقشون  وهــم 
القانون  به  جــاء  الــذي  العامة  النيابة 
الجديد للمجلس األعلى للقضاء، وقانون 
استقاللية النيابة العامة، اللذين تحدثا 
في  التقرير  هــذا  مناقشة  ضــرورة  عن 
سيقدمه  عمن  صمتا  لكنهما  البرملان، 
ــة ومـــن ســيــدافــع عن  ــواب األمـ ــام نـ أمـ
مضمونه، بني من يقول بضرورة حضور 
أمــام  لتقديمه  العامة  النيابة  رئيس 
األمة ومناقشته في مضمون هذا  نواب 
النيابة  موقف  يتبني  من  وبني  التقرير، 
العامة نفسها التي ترفض الحضور إلى 
البرملان أو مساءلتها من طرف الحكومة 

مستقلة  سلطة  ألنها  املوضوع،  هذا  في 
عن البرملان والحكومة.

قد  الجديد،  العدل  لجنة  رئيس  وكان 
بحث عن مخرج لهذا اإلشكال القائم منذ 
2017، حني قاد وفدا من برملانيي اللجنة 
العامة  النيابة  رئاسة  ملقر  ــارة  زي إلــى 
استغلها  التي  بالرباط،  الرياض  بحي 
رئيس النيابة العامة، وقدم عرضا اعتبر 
ملخصا لتقرير 2018، بل اعتبره رئيس 
ما  وهو  نفسه،  للعرض  تقديما  اللجنة 
»البيجيدي«  نواب  بشدة  عليه  اعترض 
كانت  ــارة  ــزي ال أن  على  شـــددوا  الــذيــن 
»زيارة ود ومجاملة« وانتهى املوضوع، 
»»بلوكاج«  امليموني  توفيق  يفك  فهل 

مناقشة تقرير النيابة العامة؟

كواليس األخبار

دورة برملانية 

كلفت املاليري 

ومل ت�شرع 

اأية قوانني
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احتادي غا�شب يعلق: »االحتاد اال�شرتاكي مدر�شة.. لكنه مدر�شة للحالقة«

التجمعيون يقرون بت�شيي�س الريا�شة

فراغ ت�شريعي يكر�س �شوء الفهم بني النيابة العامة والربملان

 الرباط. األسبوع
ــالغ الــصــادر عن  ــب أكـــد ال
السياسي  املكتب  اجــتــمــاع 
لــأحــرار،  الوطني  للتجمع 
بفاس،  املاضية  الجمعة  يوم 
ــذي  ــ خـــبـــر »األســـــبـــــوع« ال
السابق  الــعــدد  فــي  ــه  ــ أوردت
الــذي  الــكــرة  تسييس  حــول 
جلسة  خــالل  بالبرملان،  وقــع 
اإلثنني املاضي، حيث أوردت 
وكواليس  تفاصيل  الجريدة 
الشباب  وزير  مساءلة  جلسة 
الطالبي  رشيد  والــريــاضــة، 
إقصاء  موضوع  في  العلمي، 

املنتخب الوطني لكرة القدم.
ــرار  ــ ــان األح ــي واعـــتـــرف ب
املوالي  اليوم  في  خرج  الذي 
ــوع«،  لــنــزول جــريــدة »األســب
أن  قبل  الجريدة،  كشفته  بما 
»االستغالل  سماه  بما  يندد 
في  للرياضة«،  السياسوي 

ــارة إلـــى خــصــمــهــم في  ــ إشـ
حزب  الحكومية،  األغلبية 
أن  دون  والتنمية،  العدالة 
التسييس  هذا  تفاصيل  يذكر 

الذي كشفته الجريدة.
»األسبوع«  جريدة  وكانت 
الحرب  بكواليس  انفردت  قد 
البرملان  عاشها  التي  الباردة 

املــوضــوع، حني  هــذا  بسبب 
أكدت أن البرملان املغربي كان 
قبل  املاضي،  األسبوع  هادئا 
أن يظهر إلحاح فريق العدالة 
والــتــنــمــيــة عــلــى مــحــاصــرة 
بالبرملان،  العلمي  الطالبي 
بسبب اإلقصاء املذل للمنتخب 
هذا  أمــام  أنــه  غير  الوطني، 
اإللحاح من رفاق سعد الدين 
طاحونة  ستتحرك  العثماني، 
الطالبي  من  النقالة  الهواتف 
استنجد  الــــذي  شــخــصــيــا 
البرملان،  في  األحــرار  بحزبه 
ــه مـــن الــحــركــة  ــائ ــدق ــأص وب
الشعبية واألصالة واملعاصرة 
لطرح  االشتراكي،  واالتحاد 
وتسييسه،  ــؤال  ــس ال نــفــس 
يضيع  حــتــى  وتمييعه  ــل  ب
النواب  أسئلة  مهزلة  وســط 
واســتــهــتــار جـــواب الــوزيــر، 

وهو ما كان.

ثالث �شنوات من »البلوكاج« املالكي يتحرك لتدارك ح�شيلة هزيلة

بعد املطالبة باإغالق موؤ�ش�شات اإعالمية

 الرباط. األسبوع
ــال مــصــدر بــرملــانــي جد  قـ
املالكي  الحبيب  أن  مطلع، 
ــس الـــنـــواب،  ــجــل ــيـــس م رئـ
العثماني  من  بشدة  غاضب 
الحكومية،  األغلبية  رئيس 
أغلبية  البرملانيني  ومن جميع 
الحصيلة  بسبب  ومعارضة، 

الهزيلة إلنتاج القوانني.
أن  ذاتــه،  املصدر  وأوضــح 
نهاية  اقــتــراب  ومــع  املالكي، 
الحالية،  التشريعية  ــدورة  ال
يوليوز  شهر  نهاية  املــقــررة 
موظفيه  مــع  تفقد  ــجــاري،  ال
املــصــادق  الــقــوانــني  حصيلة 
ــدورة  ــ عــلــيــهــا خـــالل هـــذه ال
اليوم(،  إلى  أبريل  شهر  )من 
وأغلبها  هــزيــلــة،  فــوجــدهــا 
من  تمت  اتفاقيات  عن  عبارة 
مع  املغربية  الحكومة  طــرف 
الدول األجنبية، وهي ال تشكل 
وأن  السيما  حقيقية،  قوانني 

يقترب  وال  يعدلها  ال  البرملان 
مــنــهــا، فــقــط يــقــوم بــاالطــالع 
عليها وتمريرها كما جاءت من 

الحكومة.
هذه  أن  ذاته،  املصدر  وأكد 
الهزيلة،  الرقمية  الحصيلة 
استنفار  إلــى  املالكي  دفعت 
على  األغلبية،  وفرق  الحكومة 
القوانني  بعض  لتمرير  األقل 
الــنــوعــيــة كــالــقــانــون اإلطـــار 
قد  ــذي  ال ــوازن«،  ــ »ال للتعليم 
التي  ــدورة  ــ ال هــذه  بــه  ينقذ 
فــائــدة  دون  املــاليــيــر  كــلــفــت 
إذ  الــتــشــريــع،  مستوى  على 
كما  قوانني  وال  مقترحات  ال 
عليها،  املصادقة  تمت  وكيفا 
األغلبية  فــرق  جعل  مــا  وهــو 
املصادقة  جــديــد،  مــن  تبرمج 
للتربية  اإلطــار  القانون  على 
فرق  تصادق  فهل  والتكوين، 
القانون  ــذا  ه على  األغلبية 
ماء  وتنقذ  الــدورة  هذه  خالل 

وجه البرملان؟

أمينة الطالبي

 الرباط. األسبوع
املغاربة  أصــوات  توحدت 
»الفيسبوك«،  في  الناشطني 
الجاري، ضد  األسبوع  بداية 
بإلغاء  يطالب  الــذي  اللوبي 
املطالبة  في  ــدام،  اإلع عقوبة 
بإعدام شخص همجي، ظهر 
وهو يمارس اعتداءات يندى 
لها الجبني على امرأة، داخل 
العتيقة  باملدينة  مغلقة  غرفة 

في الرباط.
حقيقة الفيديو الذي انتشر 
على نطاق واسع عبر تطبيق 
فيما  ظــهــرت  ــســاب«،  ــوات »ال
بعد، عقب صدور بالغ لأمن 
الوطني، أكد أن الحادث قديم، 

وأن السيدة املعنية باالعتداء 
لفضت أنفاسها بعد أيام من 
والــضــرب  عليها،  ــداء  ــت االع
على رأسها بواسطة مطرقة.

التي  املعطيات  وحــســب 
ــة الــعــامــة  ــري ــدي قــدمــتــهــا امل
لــأمــن الــوطــنــي، فــقــد تمت 
 8 بتاريخ  القضية  معالجة 
تم  بعدما  املــاضــي،  يونيو 
ملقاة  الضحية  على  العثور 
العتيقة  املدينة  ــة  أزق بأحد 
لفظت  لكنها  الـــربـــاط،  ــي  ف
يونيو،   11 بتاريخ  أنفاسها 
الخطيرة  املضاعفات  جــراء 
التي تعرضت لها بعد واقعة 

االغتصاب.

املغاربة يطالبون بتفعيل 
عقوبة االإعدام 

الطالبي العلمي

بعد انت�شار فيديو مروع 



القناص

لـ»األسبوع«، أن شركة  أسر مصدر موثوق 
جانب  إلى  تصنع  التي  اإلسبانية،  »إنميز« 
األملان والسويديني أدق صاروخ، هو »ميتيور« 
الذي يتفوق 300 في املائة على »أمرام 120«، 
أمن  لضمان  بمدينة سبتة،  لها  مكتبا  فتحت 

املدينتني املحتلتني، شمال املغرب.
من  نــاري  أن ضمان حــزام  املصدر،  ويــرى 
الجو في أي مواجهة، هو هدف »إنميز«، بما 
يتجاوز تحديثات »ف 16« املغربية، من طرف 

األمريكيني مؤخرا.
ــصــاروخ جــو ـ جــو فــي طــائــرات  وهـــذا ال
كرينب«،  و»تيغونو  و»أوروفايتر«  »الرافال« 
يضمن توجيها دفاعيا يجعل املدينتني ضمن 
منطقة »نيز«، أي مؤمنة ومضمونة تستطيع 
قتالية  مناورة  أي  من  ومليلية  سبتة  حماية 
من الجو تقودها طائرات من الجيل الخامس.
حاسمة  القتالية،  الخطوة  هــذه  وتــكــون 
ظرف  أي  في  مغربية  قوات  اجتياح  منع  في 
للمدينتني أو الجزر التي تحيط بها، وتديرها 
يعرف  املغرب  فإن  املصدر،  إسبانيا، وحسب 
جيدا تحديات مثيلة يحاول معالجتها بطريقة 

فعالة.

أن  لـــ»األســبــوع«،  مــوثــوق  مــصــدر  كشف 
في  اإلنسانية  املساعدة  مدير  كهيتالر،  بوملو 
»أفريكوم جي 5«، أي الخاصة بدول الساحل، 
أقر في تدريباته، بالتدخل في مخيمات تندوف 
اللحظة  ليست  »الكارثة  برنامج  سمي  فيما 
التي نتعلم فيها«، أي أننا نطبق ما تعلمناه، 
األزمة  لدرء  املفتوح  التعلم  »يجب  ذلك،  وعلى 

املفتوحة«، بلغة املسؤول األمريكي.
والــواليــات  فرنسا  أن  املــصــدر،  ويــوضــح 
الساحل  منطقة  عن  املغرب  عزلت  املتحدة 
العملياتي  الصعيد  على  إفريقيا  وغـــرب 
ألسباب  التدخل،  اعتبرتا  بــل  والتكتيكي، 
تندوف،  ومخيمات  الصحراء  في  إنسانية 

جزءا من أمن الساحل.
استثمر  مــنــه،  جــزء  فــي  البرنامج  وهـــذا 
سياسية  خارطة  لرسم  اإلنسانية  املساعدة 
للمنطقة، كما يؤكد املعلق، كندال سميث، من 

القيادة املركزية.
الثالثة في  املناورة  من جهة أخرى، شملت 
 / لكويرة  خليج  داخــل  من  العمل  التدريب، 
وأيضا  العاجلة،  املساعدة  لتقديم  نواذيبو، 
التدقيق في العمليات الخاصة من مركز قيادة 
في شمال موريتانيا، وطبقا لبرنامج »هارت«، 
فإن قدرات التدخل على الصعيد األفقي، تشمل 

البوليساريو في املناطق العازلة.

ألول مرة المغرب خارج 
»أفريكوم جي  5«

م�ساهمة امللك املغربي يف بناء 
كني�سة »نوتردام« تتحول اإىل 
رقم امليالد يف كنا�ش املحا�سبة

لـ«األسبوع«، أن املساهمة الشخصية  أكد مصدر مطلع 
للملك املغربي في بناء كنيسة »نوتردام«، تحولت إلى رقم 

فـــــي كـــنـــاش 
املـــحـــاســـبـــة، 
ــن الــخــطــأ  ــك ل
ــع عــنــدمــا  ــ وق
ضــــــم ســنــة 
والتي  ميالده 
كل  ــهــا  ــعــرف ي
املغاربة، ألنها 
عيد وطني في 
)عيد  اململكة 

الشباب(.
ونــتــيــجــة 
الخطإ،  لــهــذا 
حجب  تـــقـــرر 
ــم  ــرق ــل ثـــــان ل

الذي قدمه امللك املغربي ضمن »املساهمات الدولية« التي 
ساعدت وتساعد في بناء »نوتردام«.

بعد  الكنيسة،  بناء  في  املغربي  امللك  مساهمة  وجاءت 
تجديد كنيس يهودي في فاس من ماله الخاص.

�سركة »اإمنيز« الدفاعية 
يف مكتب لها ب�سبتة ل�سمان 

حزام ناري من اجلو

القوات الأمريكية تتدرب 
على التدخل الإن�ساين

 يف خميمات تندوف

�سفقة تطبيع بني اإ�سرائيل وجزائر قايد 
�سالح يف مدينة الدار البي�ساء

لقاء  أن  لـ»األسبوع«،  مطلع  أكد مصدر 
الشركة  لصفقة  هيأ  البيضاء،  بــالــدار 
بإسرائيل  الوثيقة  الصلة  ذات  القبرصية 
أو.  »أديسون/  صفقة  إلنجاز  »إنيرجني« 
جاءت  الصفقة  تفاصيل  وأن  إف«،  دي. 
بدايتها من لقاء بالدار البيضاء املغربية.

ــاريــش«  »ك حقلي  أبــيــب  ــل  ت ــاعــت  وب
للشركة  املتوسط  البحر  في  و»تانيني« 
وحسب  الــثــانــي(،  )الشطر  القبرصية 
ــرجــني«  ــي ــاط »إن ــش خــطــاطــتــهــا، فـــإن ن
ــكــي وشــرق  ــي ــات ــي األدري الــيــونــانــيــة، ف

على  عاملة  إفريقيا،  وشمال  املتوسط 
من  بدأت  التي  »أديسون«  صفقة  إنجاح 

الدار البيضاء وتواصلت في باريس.
»أديسون«  شراء  »إنيرجني«  واقترحت 
بـ 750 مليون دوالر، وضمت في بنودها 
تضمن  ــاز«  ــ غ ــد  أنـ ــل  ــ أوي »أوروبـــــا  أن 
األطلسي  املحيط  مياه  في  االستكشاف 
فصلها  ثالثة  بشروط  املغربية،  للمملكة 

االتفاق.
بني  تطبيع  أول  الصفقة  هــذه  وتعد 

جزائر قايد صالح وإسرائيل.
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نقو�ش عربية
 يف م�سجد احل�سن الثاين 

بالدار البي�ساء

بوتفليقة يقرتح بلحجوجة على راأ�ش »لو�سوار داجلريي« 
لتخفيف التوتر مع املغرب

لجريدة  مصدر  أسر 
روي  أن  ــوع«  ــبـ »األسـ
برنامج  مدير  ميتلمان، 
اليهودية  الــدراســات 
ــج«  ــول ــي ك ــت فـــي »ســي
يتورع  لم  بنيويورك، 
مــن الــتــأكــيــد عــلــى أن 
الحسن  مسجد  نقوش 
البيضاء  بالدار  الثاني 
بني  تميز  ولم  مغربية، 
ــوش الــيــهــوديــة  ــق ــن ال
انسجاما  واإلسالمية، 
ــراث أنــدلــســي  ــ ــع تـ مـ
ال  متسامح وتوحيدي، 
يزال يرى املسجد »بيت 
االصطالح  وهــو  هلل«، 
كنيس  السم  املشهور 

ــيــضــاء  ــب الـــــــدار ال
ــت إيـــــــل«،  ــ ــيـ ــ »بـ
وهــنــاك مــقــامــات 
أولـــــيـــــاء يــهــود 
مسلمون  يزورها 
ــرب أو  ــغـ ــي املـ فـ
اإلبــراهــيــمــيــون، 

الذي  االصطالح  وهــو 
الراحل  امللك  عليه  ركز 
ــي في  ــان ــث الــحــســن ال
لليهود  الحق  إعــطــاء 
إسرائيل،  في  للعيش 
ملا  مغاربة  عاشوا  كما 
يزيد عن ألفي سنة في 

بالده.
لكن ما أثار االنتباه، 
حـــــســـــب املـــــصـــــدر 
اعتراف  هو  اإلعالمي، 
النقوش  أن  ميتلمان، 
فـــي مــســجــد الــحــســن 
أي  تحمل  ال  الــثــانــي، 
على  ــة  ــري ــب ع ــة  ــاب ــت ك
اإلطالق، وهو ما يجعل 
»نقوش  بني  التمييز 
ــة  ــاب ــت ــة« و»ك ــري ــب ع
ــرا  ــ ــة« أمـ ــ ــري ــ ــب ــ ع
دقــيــقــا فـــي عــلــوم 
ــا،  ــي ــوج ــول ــي األرك
ــه يــخــلــق  ــ ــن ــ ــك ــ ل
في  أكبر  ضبابية 

اإلعالم.

●  خاص ـ األسبوع 
أكد مصدر مطلع لـ»األسبوع«، أن الرئيس 
بوتفليقة،  العزيز  عبد  املستقيل  الجزائري 
له  يشفع  لــم  الــذي  الشديد،  مرضه  ورغــم 
قرر  صالح،  قايد  من  بقرار  البالد  بمغادرة 
لوقف  معارفه،  من  تبقى  من  عند  التدخل 
حسب  الــحــرب،  ألن  املــغــرب،  مع  التصعيد 
قوله، حرام ضد شعبي أو ضد أي شعب آخر.
العزيز  عــبــد  املستقيل  الــرئــيــس  ــرر  وقـ
يتدخل  أن  جهد،  مــن  لديه  بما  بوتفليقة، 

رأس  على  بلحجوجة،  الصحافي  لوضع 
التصعيد  يكون  ال  كي  دالجيري«،  »لوسوار 
املــغــرب، وحــســب بعض  املــوقــف مــع  سيد 
إلى  طرطاق  بشير  رسائل  لنقل  األوســـاط، 
املغرب عن طريق املصريني، على األقل مرتني، 

في أمور حساسة للغاية.
املــريء،  في  تقرح  من  بوتفليقة  ويعاني 
قول  حسب  الهوائية،  القصبة  بداية  وفــي 
مما  البلع،  في  التحكم  عدم  نتيجة  املصدر، 
يجعل إصابته بأي نزلة برد، مشكلة حقيقية 
بوتفليقة  محادثة  وجاءت  للموت،  تؤدي  قد 

املــســربــة حـــول املــغــرب، 
خاصا،  عــرفــانــا  حاملة 
املغربي  الشعبني  ألن 
واحد  شعب  والجزائري 

واملستقبل،  التاريخ  في 
تعبير  حـــد  عــلــى 

املصدر.

رغم اعتقال أخيه ومنعه من السفر للعالج

أن  لـــ»األســبــوع«،  مطلع  مصدر  أســر 
خليفة حفتر، أجرى تحقيقا سريعا أظهر 
موقعا  األقــل  على  قصفت  طائراته  أن 
رفع العلم املغربي، ويظهر في الطلعات 
أن  يؤكد  مما  تسجيالت،  في  واضحا 

بعض األمكنة فيها مقيمون أجانب.
العلم  رفع  بنغازي  وسبق ملغاربة في 
حدا  مما  الــضــربــات،  لتجنب  املغربي 
بمغاربة ومهاجري طرابلس، أن يرفعوا 

ما  تجاهل  الطيران  لكن  اإلشــارة،  نفس 
شرق  على  الهجوم  في  القيادة  قررته 

بنغازي.
ــورد الــنــقــاط الــعــشــرة الــتــي جاء  وتـ
به  وأمــرت  صفحتني،  في  التحقيق  بها 
املغاربة  تأمني  أن  الفرنسية،  املخابرات 
عبر العودة إلى التلويح بالعلم املغربي 
عالمات  إحــدى  يعتبر  ثابتة،  نقطة  في 

تجنب القصف.

خليفة حفرت يبعد ت�سجيل العلم 
املغربي يف ق�سف طرابل�ش

مدريد تتحدى التقنيات 
األمريكية للجيش المغربي

قايد صالح

بوتفليقة



 السفير الفرنسي السابق في جنوب إفريقيا، 
كريستوف فارنو، هو رجل القارة السمراء 
في خارجية لودريان، يعمل على خارطة 
السالح والحروب، وال يستبعد حربا في 

الصحراء، لذلك فهو يشتغل حاليا على منع 
السالح عن البوليساريو 

املوظف السابق في شركة »طاليس«، وقد 
وبعدها  إفريقيا،  جنوب  في  سفيرا  أصبح 
رجل إفريقيا في الخارجية الفرنسية حاليا، 
يعرف جيدا ما قامت به شركته في القارة، 
لتسليح  إفريقيا  جنوب  تعود  أال  وطلب 
البوليساريو، ردا على هذا التاريخ األسود، 
فمنذ نهاية سبعينيات القرن املاضي وإلى 
سري  مكتب  اشتغل  التسعينات،  بداية 
مع  باريس  في  إفريقيا  جنوب  سفارة  في 
الجنوب  العمومية  املؤسسة  »أرمسكور«، 
وقد  التسليح،  ببرنامج  املكلفة  إفريقية 

دبلوماسية،  سفر  جوازات  موظفوها  حمل 
الدفاع  وزير   1969 يونيو   8 في  زار  وقد 
»بي. يو. بوتا«، وقد أصبح رئيس الحكومة 
لطلب  تلبية  باريس،  العاصمة  بعد،  فيما 
من  لـ»طاليس«،  القديم  االسم  »تومسون«، 
أجل تجريب صواريخ وشرب الخمر، وفي 
بول  العام،  املدير  الرئيس  التقى  بــوردو، 

ريتشارد)1(.
ــاح لــجــنــوب  ــسـ ــع الـ ــي ــع ب ــن وبـــعـــد م
عام  املتحدة  األمــم  قررته  والــذي  إفريقيا، 
باملناورة  لنفسها  فرنسا  سمحت   ،1977
وباعت  الــصــحــراء،  فــي  املــغــرب  لصالح 
خرق  في  ــك،  ذل مقابل  الفرنسية  الشركة 
طائرات  حاملة  مقابض  الــدولــي،  للحظر 
ــي اجــتــمــاع بــن عناصر  ف »ســيــســتــرال« 

املخابرات العسكرية في البلدين.
»طومسون«  غيرت   ،1999 سنة  وفــي 
اسـمـهـا إلى »طـالـيس«، ودخلت في صفقة 

الرئيس  نائب  مــع  دوالر،  مليارات   5 بـــ 
لتسليح  زومــا،  جاكوب  إفريقي،  الجنوب 
وانتهت  »أرمزيل«،  واملسماة  باده،  جيش 
ممثل  جانب  إلــى  القضاء،  ــام  أم بوقوفه 
هولدينغ«،  و»ثن  »ثن«  »طاليس«:  فرعي 
واملعروفة  الفرنسية،  الخارجية  رأت  وقد 
بـ»الكورساي«، تعين فارنو ليرسم الساح 
إفريقيا،  فــي  الفرنسية  العاقات  معالم 
وتحديدا مع جنوب إفريقيا، التي بلغ األمر 
بشأنها إلى رشوة سنوية بـ 500 ألف راند 
جاكوب  لحساب  يــورو(   62000( إفريقي 
مستشاره  أديــن  وقــد  دعمه،  مقابل  زومــا 

املالي سابير شايك.
وكما في وثيقة سرية، فإن تعين فارنو، 
األفارقة،  القادة  مع  لقاءاته  إطار  في  جاء 
8 مفاعات نووية  ورغبت باريس في ربح 

بـ 40 مليار يورو.
ــارة جنوب  ــ إث ــي  ف ــاريــس  ب تــرغــب  وال 

ملف  تجميد  إعادة  حاولت  ولذلك  إفريقيا، 
األملانية  املــخــابــرات  وأبلغت  الــصــحــراء، 
على  أنه  »أريفا«،  لشركة  وثيقة  خال  من 

هورست كوهلر املغادرة.

 وثيقة عالية السرية اطلعت عليها 
»األسبوع« تؤكد استحالة وصول فرنسا إلى 
صفقة 40 مليار يورو دون استقالة كوهلر، 

وعودة قضية الصحراء إلى الجمود كي ال 
تخسر باريس المغرب، وال تخسر شركة 

»أريفا« الفرنسية صفقة 8 مفاعالت نووية 
مع جنوب إفريقيا 

شخص  في  الفرنسية  الخارجية  تعمل 
الصحراء،  ملف  تجميد  على  ــان  ــودري ل
وطلب شخصيا من املغرب تخفيف لهجته 
في  بــاريــس  حلفاء  ألن  الــجــزائــريــن،  مــع 
السجون، الجنرال مدين وسعيد بوتفليقة، 

له  يرف  أن  دون  قايد صالح  اعتقلهم  وقد 
جفن.

يقول لودريان: »نحن ال نريد تصعيدا«، 
في  يجري  عما  الرباط  العاصمة  وسكتت 
الفرنسي،  للطلب  استجابة  »الكركرات« 
وألن الرباط لها قناعة ثابتة حول الوضع 
الثاني  الحسن  مقولة  في  يتلخص  القائم 
ــي مــغــربــهــا واملـــغـــرب في  ــراء ف ــح ــص »ال

صحرائه«.
عاقتها  تــوازن  كيف  باريس  وتعرف 
بن املغرب وجنوب إفريقيا، وتحديدا بن 
وصول  وحصار  جوهانسبورغ  تسليح 
الحرب  وبن  البوليساريو،  إلى  األسلحة 
لبناء 8 مفاعات نووية في جنوب إفريقيا 
األورانيوم  إنتاج  من  الشركة  نفس  ومنع 
انطاقا من الفوسفاط وبناء مفاعل نووي 
في املغرب، كما وعد الرئيس األسبق نيكوال 
ساركوزي العاصمة الرباط، وتدخلت وزارة 

عبد الحميد العوني إعداد:

قرر وزير الخارجية الفرنسي لودريان تعيين سفير بالده يف جنوب إفريقيا، كريستوف فارنو، رجل القارة السمراء يف الخارجية الفرنسية ملحاصرة تأثير جنوب 
إفريقيا يف مجلس األمن، عقب االستقالة املزلزلة للرئيس األملاني السابق هورست كوهلر، من مهامه مبعوثا لألمين العام لألمم املتحدة إلى الصحراء، ونتيجة 
خالف أملانيا وفرنسا يف السياسة اإلفريقية، قررت باريس العمل بشكل منفرد يف مناطق نفوذها، خصوصا مع املجموعة االقتصادية لغرب إفريقيا )سيداو(، 
ويف قواعد جيبوتي ومنصات االنتشار العسكري بدولة مالي، يف تطور انعكس ىلع الشراكة الفرنسية ـ املغربية ـ اإلفريقية، التي عادت تحت سقف الرئيس 
ماكرون، وقد انتهى إلى خمس نقط خالفية مع اململكة، يود الجانب الفرنسي تنازالت بشأنها من العاصمة الرباط الستعادة العمل الثنائي، وهو سر عدم افتتاح 
ماكرون إلى جانب امللك املغربي مصنع القنيطرة، ونسق القصر حركته الدبلوماسية يف جنوب إفريقيا إلى جانب الفرنسيين، بإرساله املكلف بمهمة يف ديوان 

امللك، وهو الرئيس السابق ملنظمة »من أجل املتوسط«، يوسف العمراني، سفيرا للرباط يف بريتوريا.
وأهل نجاح التنسيق بين فرنسا واملغرب يف مواجهة جنوب إفريقيا، ملحاولة بناء سياسة جديدة تتجاوز غياب هورست كوهلر ومواصلة مسيرته التي أطرها 
التنسيق الفرنسي - األملاني تحت شعار العمل األوروبي، وقد انتهى إلى الفشل، فاليوم تجاوز مسلسل السالم يف الصحراء سيناريو الحرب، واملفاوضات اإلقليمية 
بإشراك الجزائر وموريتانيا، وينتظر ورقة عمل أخرى لبناء لعبة فرنسية جديدة يف املنطقة، ومن الصعب بالنسبة لدبلوماسية املغرب، عودة أملانيا إلى الوراء 
وتجميدها ألي عمل دبلوماسي يف الصحراء إلى 2020 كي تعمل ىلع امللف من مجلس األمن، فيما تريد إدارة ترامب تهميش الدور الفرنسي باملزيد من التنسيق 
مع خارجية ميركل، ورد لودريان ىلع هذه الخطوة بزيارته األخيرة إلى الرباط، بتأكيده لصحايف مرافق، أن التنسيق األملانيـ  األمريكي يف ملف الصحراء يستدعي 
تنسيقا مغربيا فرنسيا يعيد حركة بوريطة إلى أجندة مشتركة مع الجانب الفرنسي، الذي يديره ويسيطر عليه وزير دفاع تحول إلى وزير خارجية )لودريان(، إلى 
جانب النائب السابق لرئيس شركة السالح »طاليس« واملكلف بنطاق إفريقيا، كريستوف فارنو، الذي انتقل من سفارة بالده يف جنوب إفريقيا إلى رجل القارة 
السمراء لدى الوزير لودريان والرئيس ماكرون، وقد انتهت خطة الثالوث ماكرون ـ لودريان ـ فارنو يف قضية الصحراء إلى تجاوز أزمة استقالة كوهلر، وإعالن تطور 

قادم يف إطار مواصلة مفاوضات الحل.

اللعبة الفرن�سية 
اجلديدة يف ال�صحراء

اأخطر الأ�صرار 
يف لقاء

 بوريطة ـ لودريان
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بعد رف�س فرن�سا ا�ستقالة لوران فابيو�س كي ل يعينه غوتريي�س لإمتام مهمة كوهلر

لودريانبوريطة

وبـاريـ�س تـبـيع املـغـرب بـ 40 مـلـيـار يـورو؟



مع  الصفقة  إلجهاض  الفرنسية  الــدفــاع 
املغرب.

 فرنسا في مأزق الصحراء بين المغرب، 
حليفها االستراتيجي في شمال القارة، 

وجنوب إفريقيا، شريكا استراتيجيا 
منذ 1994

إفريقيا  رجل  فارنو  كريستوف  بتعيني 
واضحا  أصبح  الفرنسية،  الخارجية  في 
التحول الذي حدث نحو الشراكة الدفاعية 
مع القارة، واالنتصار للصفقات والشراكات، 
بما يخدم مصالح باريس، التي تعمل على 
الجمود،  حالة  في  الصحراء  قضية  عودة 
بني  مصالحها  على  الحفاظ  من  لتمكينها 
شمال  في  املغرب  استراتيجيني،  شريكني 
الدائم  الشريك  إفريقيا  وجنوب  إفريقيا، 

لفرنسا منذ 1994.
أول زبون  إفريقيا  من جهة، تعد جنوب 
بما  الصحراء،  جنوب  إفريقيا  في  لفرنسا 
جنوب  في  تعمل  مقاولة   370 مجموعه 
بورصة  في  منها شركات مسجلة  إفريقيا، 
ألف   37 املجموع  في  باريس، وهي تشغل 

شخص في الصناعة والخدمات.
املغرب  اقتنع  الثقل،  هذا  مواجهة  ومن 
القصر  فــي  بمهمة  مكلف  سفير  بتعيني 
الجنوب  العداء  بجوهانسبورغ، رغم حالة 
لرغبة  لــلــصــحــراء،  ــد ضــمــه  إفــريــقــي ض
الشراكة  انجرار  عدم  في  الرباط  العاصمة 
الفرنسية ـ الجنوب إفريقية أبعد بما يضر 
ـ املغربي، خصوصا في  املشترك الفرنسي 
مع  الشراكة  تؤثر  ولن  الصحراء،  قضية 
الفرنسي  املوقف  تغيير  في  جوهانسبورغ 
الحدود  مستقرة  خارطة  على  يعمل  الذي 
في شمال غرب إفريقيا، وهي منطقة نفوذ 

تاريخية لباريس.
من جهة ثانية، فإن الشراكة التسليحية 
بني باريس وجوهانسبورغ ال تفيد بوجود 
شراكة دفاعية بني البلدين، كما أن الشراكة 
ــني الــطــرفــني،  االســتــراتــيــجــيــة املــوقــعــة ب
القارة  في  األمريكي  النفوذ  تقلص  تفيد 
بعض  مــن  التحفظ  وسيكون  اإلفريقية، 
النقط في استراتيجية جون بولتون جامعا 

للعاصمتني باريس وجوهانسبورغ.
عدم  إلى  املغرب  لدفع  لودريان  وخطط 
التمسك باملفاوضات الرباعية بني الجزائر 
البوليساريو،  وجبهة  وموريتانيا  واملغرب 
رغم التطمينات التي قدمها ولد الغزواني، 
الرئيس املوريتاني الجديد، فيما قايد صالح 
زلزل باقي مراكز نفوذ فرنسا في الجزائر، 
ولذلك، فإن مواصلة مشاركة بالده ستكون 
ضد املصالح املباشرة لباريس، وقد أنتجت 
للمفاوضات  نفقا  الجزائر  في  التحوالت 
كانت  للمغرب،  معلن  سقف  وجـــود  مــع 
موريتانيا  وتأكيد  تكن،  لم  أو  املفاوضات 
ال  وأمــريــكــا  ــي  ــ األوروب االتــحــاد  أن  علنا 
هذه  ــام  وأم صحراوية،  دولــة  في  يرغبان 
استقالته،  كوهلر  هورست  قدم  الوضعية، 
ألن ال أفق لخطة بولتون التي انحرفت عن 
مسارها بشكل كامل طبقا ملا سمته جنوب 
إفريقيا في مجلس األمن: اإلرادة األحادية 

في رفض استقالل الصحراء.
تعيني  على  جــوهــانــســبــورغ  ــت  ــق وواف
وزير الخارجية الفرنسي السابق، ورئيس 
املجلس الدستوري الحالي، لوران فابيوس، 
وقد رغب في مغادرة مهامه أخيرا، من أجل 
باريس  لكن  كوهلر،  هورست  مهمة  إتمام 
رغم  لحساباتها،  إحراجا  املهمة  في  تجد 
تــوازن  إيجاد  الفرنسية  الــدولــة  محاولة 
البرملان  فــي  البوليساريو  باستضافة 
وزيرا  كان  الذي  فابيوس  ولدى  الفرنسي، 
للمالية في عهد فرانسوا ميتران، من 1981 
االقتصادية  الخلفية  نفس   ،1983 ــى  إل
سنة  في  يتولى  أن  قبل  كوهلر،  لهورست 
واملالية  لالقتصاد  ــر  وزي منصب   2000

والصناعة مرة أخرى.
نظر  في  توازنا  ميتران  مرحلة  وعرفت 
الصحراء،  قضية  حل  مقاربة  في  األفارقة، 
قبل أن يشكل جاك شيراك الفارق اليميني 
ذاتيا،  حكما  مقترحا  امللف،  في  املحافظ 
إليجاد  الجزائر  مع  الحوار  عن  ومدافعا 
األمم  عبر  تمأسس  ما  وهــو  نهائي،  حل 
املتحدة من خالل محادثات جنيف، وبدعم 
خاص من واشنطن في القرارين األخيرين 
بخصوص  ــن  األم مجلس  عــن  الــصــادريــن 

قضية الصحراء.
وأضحت قناعة إفريقيا أكبر في اإلشراف 
حول  األممية  املفاوضات  على  الفرنسي 
الصحراء لتحميل باريس مسؤولية إخفاق 
الحل، والعودة إلى االستفتاء، لذلك سكتت 
إلتمام  فرنسي  اقتراح  عن  ماكرون  إدارة 
سيتأكد  جهة،  فمن  كوهلر،  هورست  مهمة 
هامش  تخلق  أن  تستطيع  ال  باريس  أن 
املناورة لبصم املسار، أو تظهر لإلعالم أن 

كوهلر كان مجرد منفذ الستراتيجية مقررة 
اضطرته أخيرا لتقديم استقالته، وفي هذه 
البدء بشكل صحيح في  الظروف، ال يمكن 
الفجوة بني  إنضاج مسلسل توقف بسبب 
ال  والتي  والبوليساريو،  املغرب  موقفي 

يمكن ألي مفاوضات جسرها أو تجاوزها.
القضية  إعادة  الدولي  للمجتمع  ويمكن 
في  يرغب  ألنــه  أخــرى،  مــرة  الثالجة  إلــى 
غير  وهو  النزاع،  طرفي  من  مرنة  مواقف 

متوقع مثل ذلك املرة.
فابيوس  مــيــراث  فــي  ــارقــة  األف يشك  ال 
أخذ  ــد  وق مــيــتــران،  إدارة  مــع  اإليــجــابــي 
محاربة   1985 ســنــة  مــنــذ  عــاتــقــه  عــلــى 
»األبارتهايد«، فتقرر وقف االستثمارات في 
- غداة  - النظام العنصري  جنوب إفريقيا 
لقاء فابيوس والقس األنجليكاني ديسموند 
وصــرح  بــبــاريــس،   1985 مــاي  فــي  توتو 
لعبة  في  لـــ»لــومــاتــان«:  الخصوص  بهذا 
اشتراكي  أني  أقول  أن  يمكن  التعريفات، 
حداثي، براغماتي محب للحرية، وفي نفس 
السنة، عارض الجنرال جاروزسكي، رئيس 
حل  بعد  البولونية،  الشعبية  الجمهورية 
نقابة »التضامن« التي قادها ليش فاليسا.

الرئيس  فــابــيــوس  ــوران  لـ ــد خــالــف  وق
في  أنا«  وأنا  هو،  هو  »إنه  قائال  ميتران، 
1984، حيث رأى العمل اإلنساني،  شتنبر 
لحل  كاف  غير  ميتران،  زوجة  منظمة  عبر 
كان  ولذلك،  تندوف،  في  الالجئني  قضية 
الحل،  إيجاد  ثم  ومن  الحرب،  ضد  خياره 
في مقابل وجهة نظر دانييل ميتران وجاك 
النغ، وقيادة االستخبارات الخارجية التي 
أطلقه  الــذي  للمسلسل  ــه  إدارتـ عــارضــت 

هورست كوهلر.
فابيوس  بــني  ــخــالف  ال ســبــب  ــعــود  وي
 20 إلــى  الخارجية،  بــالده  واستخبارات 
الــدفــاع  ــر  وزيـ قــدم  حــني   ،1985 شتنبر 
بعد  استقالته،  هيرنو  شــارل  الفرنسي 
»دي.  الفرنسية  املخابرات  لتفجير  تغطيته 
األخضر«  »السالم  لسفينة  أو«  إس.  جي. 

)غرين بيس( في ليلة 10 يوليوز 1985.
خاصة،  قناعة  عن  فابيوس،  يسمح  وال 
الصحراء  قضية  في  الفرنسي  بالتدخل 
عن طريق العمليات الخاصة، ولديه سجل 
جنوب  قبول  إلــى  أهله  االتــجــاه  هــذا  فــي 
لحل  خــاصــا  مبعوثا  لتعيينه  إفريقيا 
متواصلة  إكراهات  لكن  الصحراء،  قضية 
هذا  إنفاذ  دون  حالت  الدستوري  ملنصبه 
في  مهامه  بمواصلة  تعلل  وقد  الترشيح، 
املجلس الدستوري، رغم رغبته في مغادرة 
أول  تعيني  باريس  وتقترح  املنصب،  هذا 
لألمني  الخاص  املبعوث  منصب  في  امرأة 
ماري،  أليوت  ميشيل  املتحدة،  لألمم  العام 
أممية،  دوائــر  جانب  إلــى  دول،  ورفضت 
إلى  )نسبة  الديغولية  وهي  االقتراح،  هذا 
ديغول( املعروفة بدفاعها ودعمها لألنظمة 
أوسطية  الشرق  للمنطقة  الحاكمة  األمنية 

وفي شمال إفريقيا.
وفـــي حــــوارات لـــودريـــان، قـــال مرتني 
داخل  مرشح  فرنسا  لدى  »ليس  لنظرائه: 
املبعوث  ملنصب  خارجها  أو  أراضــيــهــا 
هذه  تريد  وال  املتحدة،  لألمم  الشخصي 
مع  ــرر  ق ولــذلــك  الــرغــبــة«،  أو  املسؤولية 
املبعوث  يكون  أن  رفض  املغربي،  نظيره 
هذا  ألن  بشروط،  إال  إفريقيا  أو  فرنسيا 
التعيني سيكون انقالبا على موازين القوى 
خصوصا  الصحراء،  صــراع  في  الحالية 
الفرنسية  الدبلوماسية  تعانيه  ما  أمــام 
رقم  السؤال  مثل  البرملانية،  املحاسبة  من 
بتاريخ  كويار،  بيراجير  للبرملانية   13154
لويك  ــؤال  وســ  ،)2(2018 أكــتــوبــر   23
برودأوهم)3(، مؤكدين على وجود مسار لم 
ينته بعد مرور 27 سنة، ولم يكن الجواب 
مستندا سوى على تمديد مهام »املينورسو« 
لسنة كاملة، وأن املهمة األممية لن تنقطع، 
فيما يجب إيجاد مخرج لوضعية الالجئني.
ويتأكد التنسيق الفرنسي ـ املغربي بعد 
لقاء بوريطة ـ لودريان في سيل سان كلود 
ما  نقاش  أجل  من  الرباط،  وفي  بفرنسا،  
ألنها  كوهلر)4(،  هورست  استقالة  بعد 
الزيارة  واستغرقت  كامال   مسارا  تهدد 
في  التعاون  وجــوه  كل  لبسط  أيــام،  ثالثة 
األخيرة في ملف  التعقيدات  بعد  املستقبل 
ال  حــرب  إلــى  تنزلق  قد  والتي  الصحراء، 

يرغب فيها الجانب الفرنسي.
جاء لودريان صريحا إلى الرباط قائال: 
العسكري  للجانب  إثـــارة  ألي  مجال  »ال 
ألن  الكركرات،  حول  أو  الجدار  شرق  في 
استقالة كوهلر قد يفسرها الجانب اآلخر، 
نهاية ملسار التفاوض«، وملزيد من املناورة، 
اختار لودريان في املغرب، زيارة املجموعة 
املدرسية »جون الفونتني« واملدرسة التابعة 
لنور  »شــمــس«  الحكومية  غير  للمنظمة 
الدين عيوش املعروف بفرنكفونيته ورفضه 

للتعريب.

وحاولت فرنسا دعم أصدقائها مباشرة، 
أعيد  مباشرة،  وبعدها  حــجــاب،  وبـــدون 
بعدما  البرملان  في  التعليم  قانون  تحريك 
املؤسسة  في  عليه  املصادقة  مسار  توقف 

التشريعية.
ــي لــلــخــارجــيــة  ــرســم ــان ال ــي ــب ــي ال ــ وف
الصحراء،  موضوع  يكن  لم  الفرنسية)5(، 
لكن  األجندة،  ضمن  كوهلر،  استقالة  بعد 
املسألة  هذه  ببسط  معا  اعترفا  الوزيرين 
استقالة  أبعاد  طــرح  ألن  طويال،  والنظر 
الرئيس األملاني السابق من إدارة مسلسل 
السالم في الصحراء، ال يجب أن يكون قاتال 
للعملية الرباعية التي بدأت، إذ أنها ليست 

سياسة شخص، بل قرارا وسياسة أممية.
ــا عن  ــالفــت أن امــتــنــاع روســي ومـــن ال
التصويت عن القرارين اللذين غيرا مجرى 
األمور  جعل  املحادثات«،  عبر  »املفاوضات 
لم  األمن  مجلس  إجماع  ألن  تعقيدا،  أكثر 
يتحقق، وال يمكن الدفاع عن مسلسل انتهى 

باستقالة قائده.
املسار،  كــل  حــول  الــخــالف  جملة  وفــي 
الصحراء،  قضية  دخلته  الــذي  واملنعرج 
هورست  بعد  )مــا  املسألة  هــذه  »إن  قــال: 

كوهلر( تخص األمم املتحدة«.
وال تريد فرنسا أن ترشح فرنسيا لقيادة 
مسلسل السالم في الصحراء، تقول مصادر 
جعلت  أسماء  من  اقترح  وما  »األسبوع«، 
فابيوس يتمسك بعدم استقالته من املجلس 
املشاورات  من  اسمه  إلبعاد  الدستوري، 
بتعويض  غوتيريس  أنطونيو  قررها  التي 
األوروبيني  ملساهمة  دعما  بفرنسي  أملاني 

في حل هذه القضية.
لقد أصبح األوروبيون، في نظر غوتيريس 
من  مرفوضا  اتفاقا  وقعوا  ألنهم  أضعف، 
الصيد  حــول  اململكة  مــع  البوليساريو 

كوهلر  هورست  استقالة  وقتلت  البحري، 
البعد  العمل على  التي حاولت  مساهمتهم 
البحري،  الصيد  اتفاق  لتمرير  اإلقليمي 
األوروبــيــني  تمرير  بــني  مثيرة  فاملسألة 
محادثات  عبر  البحري،  الصيد  التــفــاق 
إقليمية في جنيف حول الصحراء، رافعني 
إدارة  وبــني  االقتصادي،  االنــدمــاج  شعار 
خطة  على  إقليمية  موافقة  تريد  أمريكية 
تتجاوز  كي  الصحراء،  قضية  لحل  بيكر 

رفض العاصمة الرباط.
االتفاق  على  وقــعــوا  ــيــني  األوروب وألن 
الذي يريدون مع املغرب، قرروا التخلي عن 
إدارتهم للمسلسل، وال يريد وزير الخارجية 
األمم  مع  أوروبــي  اسم  أي  نقاش  لودريان 

املتحدة.
لقد وقع أنطونيو غوتيريس في إحراج 
بعيدا،  ذهبت  املصالح  لعبة  ألن  كبير، 
قضية  عن  الحديث  ممكنا  يعد  لم  ولذلك، 
تعيني  عــدم  لــودريــان  يزعج  وال  فرنسية، 

مبعوث في القريب العاجل.

 لودريان يكشف أن مسألة تعيين خليفة 
لهورست كوهلر، هي »مسألة خاصة 

بهم«، أي األمانة العامة لألمم المتحدة 
والواليات المتحدة 

واضحا  الفرنسي  الخارجية  وزير  كان 
في أن مسألة تعيني مبعوث جديد للصحراء 
تهم في جانب واحد: املغرب وفرنسا، وأن 
ندوته  في  وذكر  بهم،  خاصة  املسألة  هذه 
موردا  الجمع«،  »ضمير  بالرباط  الصحفية 
ويناقش  املتحدة،  لألمم  العامة  األمــانــة 
املغرب وفرنسا األسلوب الواحد في تعاون 
قاعدة  من  املفاوضات  إطــالق  في  البلدين 
في  واردا  يكن  لم  وهــذا  الــذاتــي«،  »الحكم 

يوما  يصف  لم  الذي  كوهلر،  استراتيجية 
توزيع  إعــادة  إلى  ونظر  املغربي،  املقترح 
أوزان الخارطة قبل االنخراط في مفاوضات 

إقليمية تهيئ ملفاوضات ثنائية.
الثنائية  املفاوضات  إبعاد  تأكد  وعندما 
»املفاوضات عن  نهائيا من خالل ما سمي 
كوهلر  هورست  قــدم  املــحــادثــات«،  طريق 

استقالته.
لواشنطن  والــربــاط  باريس  تركت  لقد 
العام  لألمني  الشخصي  املبعوث  تعيني 
لألمم املتحدة، من جهة، ألن عمل 25 شهرا 
هورست  املستقيل  املبعوث  قضاها  التي 
أمريكيني،  بني  فارقا  تكن سوى  لم  كوهلر، 
لهذا  القادم  واألمريكي  روس  كريستوفر 
تطوير  من  واشنطن  وقد خشيت  املنصب، 
تعطي  أو  تخلفها  خــاصــة«  »منهجية 
محادثات  كوهلر  تعيني  وســبــق  أكــلــهــا، 
وموريتانيا  والجزائر  املغرب  مع  أممية 
والبوليساريو، أي كل طرف على حدة، فيما 
لتكون  املسألة،  هذه  بولتون  يتجاوز جون 
مسألة التعيني أممية ال غير، وهو ما أوحى 
لن  الرباط، حيث  العاصمة  في  لودريان  به 
جنيف،  أطــراف  مع  محادثات  هناك  تكون 
قبل تعيني اسم خليفة لهورست كوهلر، وال 
مع أعضاء مجلس األمن، الذي يقيم ويؤطر 
لحل  املــحــادثــات«  عبر  »املــفــاوضــات  سير 
ثانية،  الصحراء، ومن جهة  لقضية  نهائي 
بنفس  أو  ثالثة،  جولة  األمريكيون  يريد  ال 
كان  فكوهلر  السابقتني،  الجولتني  نتائج 
ضغوط  دون  نتيجة  إلى  للوصول  مدعوا 
يضغطون  ال  واألمريكيون  األطــراف،  على 
يتحالفون  والــفــرنــســيــون  ــغــرب  امل عــلــى 
محايدون  والـــروس  موقفه،  مع  مباشرة 
لألمم  بالنسبة  فاملهم  للجزائر،  وداعمون 
مجرد  جنيف  مسلسل  يكون  أال  املتحدة 
على  العالم  يضغط  وأن  لكوهلر،  مسلسل 
طرفي النزاع إليجاد أرضية مشتركة للحل، 
ما  إلى  العودة  التقدير  هذا  على  ويغلب 
قبل مائدة جنيف، وتدافع باريس والرباط 
تتدخل  أن  دون  االستمرارية  سيناريو  عن 

العاصمتان في الشخص.
تعهدات  واملغاربة  الفرنسيون  ربح  لقد 
إعمار  عــدم  بشأن  لكوهلر  البوليساريو 
شرق الجدار، وقد تحول إلى تعهد قانوني 
مكشوف تضمنه قرار مجلس األمن، وربح 
األمريكيون استحالة نجاح منهجية أخرى 
استقالة  ألن  بيكر«،  جيمس  »خطة  خــارج 
فيما  املوقف،  تعقيدات  على  تؤكد  كوهلر 
لدى واشنطن خيار مواصلة نهج كوهلر أو 
توقيفه، ووضع ملف الصحراء في الثالجة 

مرة أخرى.
إدارة  يمكنه  ال  كوهلر  فإن  الواقع،  وفي 
حمراء  خــطــوط  مــع  بشأنه  متوافق  حــل 
الواليات  لكن  الــحــرب،  منع  وقــد  مسبقة، 
السياسي،  الحل  يربح  أن  تريد  ال  املتحدة 
ــا مــع األملــانــي  ــ ــد تضامن شــرق أوروب وق
املبعوث  تعيني  فيما  كــوهــلــر،  هــورســت 
بأي  يكون  لن  الجنوب،  دول  من  األممي 
مردودية، وسيتنازع األفارقة كي يكون من 

قارتهم، وهو ما ال ترغب فيه باريس.
أن  أحاديث جانبية،  في  بوريطة  وفضل 
يكون املبعوث من جنوب املتوسط، لكن هذه 
انقسام  إلى  ستؤدي  ألنها  خطيرة،  اللعبة 
وأن  خصوصا  القضية،  هذه  حول  عربي 
شرق أوروبا متضامن مع الرئيس األملاني 

السابق كوهلر.
معركة  غوتيريس  أنطونيو  ويخوض 
معقدة، ألنه يعرف أن هذا التعيني سيكون 
هامش  لديه  يعد  ولــم  بولتون،  جــون  من 
جانب  إلــى  سيقف  ألنــه  الكافي،  املــنــاورة 
إدخــال  لــودريــان  يريد  وال  بيكر«،  »خطة 
مبرر،  أي  تحت  ــة  ــزاوي ال هــذه  فــي  بــالده 
استقالة  منع  الفرنسية  الدولة  قــررت  إذ 
ال  حتى  الدستوري،  املجلس  من  فابيوس 
إن  ممكنة،  تعيينه  فرصة  لآلخرين  تكون 
سدت النوافذ قبل األبواب، كما يفعل دائما 
الوزير لودريان، إذ يؤسس ألمرين، أن يكون 
وزارة  قرار  هو  الفرنسية  الخارجية  قرار 
يصل  وأن  تحديدا،  واستخباراتها  الدفاع 
في  الفرنسي  للحلف  أوامــر  إلى  التنسيق 
املراحل الحرجة، فقضايا الجزائر الداخلية 

والصحراء تدخل في نفس املربع.
تقول مصادر »األسبوع«، إن إيجاد اسم 
صعوباته  فــي  يختلف  ال  لكوهلر،  بديل 
الــصــحــراء،  حــل قضية  عــن  وتــعــقــيــداتــه 
يريد  ال  ولـــودريـــان  يــقــتــرح،  ال  فبولتون 
نقاش األمر مع األمني العام لألمم املتحدة، 
وموسكو تريد تكريس الفراغ للقول بفشل 
حسابات  ألن  الطريق،  بداية  في  واشنطن 
باريس في إفريقيا تسبق التي مع حلفائها 

األمريكيني.
وألن قدرتها في توازن تأثيرها في البلدين 
تأتي  أن  أرادت  انتهت،  واملغرب  الجزائر 
بحليفها في الساحل: موريتانيا، والجزائر 
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لقد حرص على حضور إبراهيم غالي لحفل تنصيبه رئيسا، لنقل 
رسائل بني باريس وجبهة البوليساريو، وقد قال وزير الخارجية 

الفرنسي، »لقد انتقلت يف نواكشوط وزارة الدفاع املوريتاني إىل 
الرئاسة«، ويدير قايد صالح الجزائر، ويمكن 

للقاء الرباعي بحضور الوراق، بوساطة 
باريس، أن يغري املعطيات، وفكر األمريكيون 

باقرتاح مبعوث فرنسي لخالفة كوهلر، 
لكن لودريان رفض الدخول يف نقاش هذا 
السيناريو بعد سحب استقالة فابيوس من 

املجلس الدستوري، خوفا من اقرتاح اسمه 
مبعوثا لألمني العام لألمم املتحدة يف 

قضية الصحراء

 لودريان أسقط مرشحني فرنسيني لخالفة 
هورست كوهلر طالبا من المغرب إلغاء ثالث 

عمليات الجتياح رشق الجدار 
وزير الدفاع السابق ووزير الخارجية الفرنيس الحايل، يقرأ ما يسميه مستشار األمن 
القومي األمريكي جون بولتون بـ»ضيق النظرة الفرنسية خارج مجلس األمن«، بأنه 

تخوف من دفع باريس لرضيبة انتشار جندها من بنغازي إىل شمال مايل، وباقي 
المحيط األطليس، ولدى الجهاديني فرصة االنتقام والنكاية يف حرب جديدة يف 

الصحراء، يقول تقرير رسي: إن إعالن دولة يف شمال مايل )أزواد( كان خطئا، ويريد 
الجهاديون قتال الفرنسيني وحلفائهم.

ولوجود هذا التقييم، قال لودريان للمغاربة: أريد تجميد أي خطة رابعة وإلغاء الخطط 
الثالثة التي عرفها يف اجتياح رشق الجدار.

ويذهب لودريان بعيدا يف ترتيب أوراق المنطقة، لمنع اندالع الحرب بسبب 
»الكركرات« أو رشق الجدار، أو  رد  الجزائر عىل مناورات مغربية بالذخرية الحية، 

فوزير خارجية فرنسا يعرف كيف منع حربا يف »الكركرات«، أرادها قايد صالح 
وجرناالت مغاربة لفرتة محدودة، وتمكن هورست كوهلر من إبعاد هذا السيناريو.

يقول تقرير االستخبارات الفرنسية الخارجية التي تدير خارجية فرنسا يف عهد 
لودريان، بأن قرار الجهاديني يف الساحل االلتحاق الفردي بالبوليساريو لدعم 

عملياتها النوعية واالنغماسية، هو قرار نهايئ، لذلك طلب لودريان مساعدة 
اإلمارات العربية المتحدة يف هذا الظرف، لكن العاصمة أبوظبي سكتت.

لم يتمكن لودريان وزير الدفاع 
الفرنسي السابق ورئيس الدبلوماسية 

الفرنسية حاليا، من عقد لقاء مع الجنرال 
الوراق، فأرسل عرب استخبارات بالده 

الخارجية رسالة، مفادها أن »اجتياح 
شرق الجدار تهديد مباشر لكل 

الجنرال الوراقجندي فرنسي يف املنطقة«

ولد الغزواني



واملغرب، إلعادة التحكم في دواليب القرار، 
ففي عهد الرئيس شيراك، وافق الجزائريون 
ــر  لــكــن وزي ــصــحــراء،  ال عــلــى حــل قضية 
أقفل  بنعيسى،  محمد  املغربي  الخارجية 
ممكنا  يعد  ولم  اإلليزيه،  وجه  في  الهاتف 
الحديث عن قبول الجزائر لحل، كما حدث 
للقرار  الفرنسية  املخابرات  فإدارة  سابقا، 

الجزائري انخفضت إلى الصفر.
في  املتحدة،  األمم  وال  ماكرون  يفد  ولم 
جر الجزائر إلى جانب املغرب وموريتانيا 
عجز  كما  املحادثات،  إلى  والبوليساريو 
القياس  على  الحل  ترتيب  عــن  بولتون 
األدوار،  تقسيم  إلــى  فانتهى  الفرنسي، 
يقول فيه لودريان أن الحكم الذاتي، قاعدة 
الحل  مفاوضات  إلطــاق  مصداقية  ذات 
النهائي  الحل  بولتون  ويسطر  النهائي، 
في  الاجئني،  عــودة  بعد  االستفتاء،  في 
إدارة  وتسلم  االتــفــاق،  مــن  ــى  أول مرحلة 
البوليساريو،  جبهة  تقودها  لإلقليم  ذاتية 
كل  تحويل  في  حدودا  أظهرت  اللعبة  لكن 
املشهد إلى »خطة بيكر« في الجولة الثالثة 
من »املفاوضات عبر املحادثات« في جنيف، 

وألن كوهلر لم تحترم منهجيته، استقال.
املستقيل  الــخــاص  املــبــعــوث  ــان  ك لقد 
لقضية  سريع  أو  بسيط  حل  »ال  مباشرا: 
راجعته  ــذي  ال التقييم  وهــو  الــصــحــراء«، 
فانتهى  املــتــحــدة،  لألمم  العامة  األمــانــة 
األملــان  مصداقية  بني  خــاف  إلــى  الوضع 
يقول  املتوسط،  البحر  ساكني  ومــنــاورة 

املصدر.
الصحافية ليزا شلني، حافظت على قول 
هورست كوهلر، بأنه غير قادر على تحمل 
هدر الزمان الذي يريده طرفا النزاع، وباقي 

دول الجوار.
ما يكشف عن  نقل عبارات كوهلر،  وفي 

هذه الوضعية املعقدة:
1( الخاف الذي دام 43 سنة، يستدعي 

االستثمار في نفس االتجاه.
عاقتها  تعيش  دولية  أطراف  هناك   )2

على »استثمار هدوء الصراع دون حله«.
واملغرب  البوليساريو  بني  الحوار   )3
ليس مكسبا جديا يمكن البناء عليه، ورغم 
نقل الحوار من الجوالت الثنائية إلى دول 
الجوار، فإن استمرار الوضع الحالي جزء 
لدول  والدفاعية  العسكرية  العقيدة  من 
حل  قبول  ملوريتانيا  يمكن  فا  املنطقة، 
يخرجها من الكويرة، وال يريد الجزائريون 
اإلقليمي،  التنافس  ينهي  حا  واملغاربة 
أو  للجزائريني  الجهوية  الزعامة  وبالتالي 
يكون  أن  البوليساريو  تريد  وال  املغاربة، 
الحل مشنقة انتحار، وهي تفضل املواجهة 
الصحراء،  في  ثانية  حربا  أي  العسكرية، 
ــتــحــار الحل  ــتــحــار يــقــل عــن ان ــو ان وهـ

السياسي، وهو ما يعنيه تماما لودريان.
أي  من  الثقة  لبناء  واحدة  ال خطوة   )4
جولتني،  بعد  جنيف  محادثات  في  طــرف 
يفشل  وعندما  الثالثة،  بدخول  والتعهد 
يمكن  ال  واحــدة،  التفاتة  إقرار  في  مبعوث 

ضمان حل نهائي بني نفس األطراف.
لقد خان الجميع هورست كوهلر، ورفض 
بعد  املنصب،  هذا  سابقني  خارجية  وزراء 
شيئا  تؤكد  فاملسألة  ودقته،  األملاني  حنكة 
واحدا: تكريس الوضع القائم، ألن الجولتني 
جنيف،  مسلسل  من  يطورا  لم  جنيف  في 
ما  إطــاق  ــى  إل األمــن  رغــم سعي مجلس 
سماه »املفاوضات عبر املحادثات«، إلنجاح 
الجولة الثالثة بدون كوهلر، وانتهى البعد 

الجديد باستقالة املهندس.

 لودريان، زعيم العقيدة االنعزالية لفرنسا 
في مشاكل الجزائر الداخلية، وقضية 

الصحراء، وأيضا قضية تعيين بديل عن 
هورست كوهلر، إذ اعتبرها قضية خاصة 
باألمين العام لألمم المتحدة، وعبر بالجمع 

»إنها قضيتهم« للقول إنها قضية 
األمريكيين وأنطونيو غوتيريس، وفرنسا 

ال تريد سوى التحكم في النهج وليس 
التحكم في قائده 

من  انــطــاقــا  ملغومة،  ــان  ــودري ل جمل 
لفظني: 

1( أن كل حل نهائي يسبقه حكم ذاتي، 
قضية  لحل  انتقالي  حــل  أمـــام  أنــنــا  أي 

الصحراء.
2( أن الحكم الذاتي ليس حا، بل قاعدة 
للتفاوض، دون تحديد معالم الحل النهائي، 

ففرنسا فقدت الوضوح والخبرة والدقة.
إن تسليم فرنسا للحل النهائي للواليات 
للحل  بــاريــس  إدارة  مقابل  فــي  املتحدة، 
االنتقالي، املشكل أساسا من الحكم الذاتي، 
يجمد املغرب في حركته وتطبيق مقترحه، 

كي ال يكون بعده شيء آخر.
إنها مناورة ثاثية األبعاد والتصورات، 
الحلفاء  بني  واحــدة  مرجعية  تشكل  وال 
ــاط(، ويــريــد  ــربـ ــاريــس والـ )واشــنــطــن، ب

األمريكيون نهاية البوليساريو.

 رسميا.. قضية الصحراء خارج أجندة تحقيق 
السالم الفرنسية في القارة السمراء 

حسب جرد لريمي ماريشو، مدير نطاق 
إفريقيا في الخارجية الفرنسية، فإن قضية 
األمــن  مــشــاكــل  ليست ضــمــن  الــصــحــراء 
والسام في القارة السمراء، وأن من املهم 
الوضع  إبقاء  هو  فرنسا  هدف  أن  القول 
االستراتيجية،  هذه  أمريكا  وتمول  القائم، 
وتستفيد  تدفع  أن  لواشنطن  يمكن  وال 
فرنسا، لذلك، فإن الحل الذي تريده فرنسا 

على  املتحدة،  الــواليــات  تدعمه  للمشكل، 
وما  واملعادن  لألوروبيني،  البحر  يكون  أن 
تحت األرض لواشنطن، في تقسيم مباشر 
محادثات  سبق  الصحراء  في  للمصالح 

جنيف.
ويوضح مقال ريمي ماريشو في »فرانس 
ديبلوماسي«، أن الرهانات املباشرة لفرنسا 
األبعاد،  والعاقات متعددة  بالدفاع  ترتبط 
وال مستقبل لكيان ـ أو دولة ـ  في املنطقة 
في  يمكن  وال  فرنسا،  مــع  عــاقــات  ــدون  ب
إضافي  كيان  على  الــوقــوف  باريس  نظر 
شمال غرب إفريقيا، كما تحددها الخرائط 
كوهلر  هــورســت  فضل  لــذلــك،  املتداخلة، 
إطار  في  الصحراء  قضية  تعريف  إعــادة 
املغرب العربي، ألن فرنكفونية غرب إفريقيا 
وترفض  للبوليساريو«،  ــة  »دولـ تــرفــض 
فالتعريفان  آخر،  كيان  ضم  الساحل  دول 
حسب  يــرفــضــان،  السابقان  اإلقليميان 
النظرة الفرنسية، وجود »دولة صحراوية«.
موسعا  ذاتــيــا  حكما  بــاريــس  وتقترح 
القوى  ملوازين  تبعا  تقليصه،  إلى  انتهى 
الحكم  لتوسيع  فالحرب  لذلك،  الحالية، 
الذاتي، خسارة، فيما يمكن لفرنسا ضمان 

عدم انزالق املنطقة إلى املواجهة.
»لقد أكدنا للمغرب على ضبط النفس في 

رسم  تعيد  قد  الحرب  ألن  مرارا،  الكركرات 
أو  للمغرب  نسمح  أن  يمكن  وال  الخارطة، 

الجزائر بصناعة خارطة«.
ويكون ضبط النفس الذي تقرره فرنسا 
على طرفي النزاع في الصحراء، جزءا من 
استراتيجيتها، وال يخشى لودريان من أي 
األزمة  يدير  الجزائري  الجيش  ألن  تحول، 
بوتفليقة، وقد  استقالة  بعد  ما  السياسية، 
إلحداثيات  تبعا  قوتها  الجزائر  صنعت 
في  يمكن  وال  اجترارها،  يمكن  ال  سابقة 
االستفزاز  إلى  الجزائر  جر  الظروف  هذه 
الصحراء،  في  تصوره  يمكن  ما  قبول  أو 
لذلك، يجب تجميد امللف مجددا، وهي نظرة 

األمريكيني بحكم نظرتهم الواقعية.
ماكرون،  ألقاه  الذي  واغادوغو  خطاب 
وفي  باريس،  لسياسة  محددا  مرجعا  يعد 
هذه الطفرة، يكشف ماريشو، أن ما تعيشه 
واملنهج،  املقاربة  فــي  تحول  هــو  فرنسا 
والتحقت قضية الصحراء بمنهج ومقاربة 
مع  أخــرى،  مــرة  تجمد  امللف  لكن  كوهلر، 
البوليساريو،  إثــارة  عدم  فرنسا  محاولة 
الداخل  بــني  األوراق  خلط  مــن  لتخوفها 
الجزائري ورهان البوليساريو على الحرب، 
بمستقبل  املهتمة  الدولية  األطــراف  وبني 

املنطقة االقتصادي.
في  الــحــرب  منع  على  فرنسا  ــدرة  ق إن 
الصحراء، هي القوة التي توضحها باريس 
تعد  ال  الورقة  هذه  لكن  األمــن،  مجلس  في 
كبح  في  لــودريــان  ألن  وحقيقية،  حاسمة 
هو  رهاناته،  إلــى  الــوصــول  على  املغرب 
الجزء الصلب من استراتيجية باريس في 

املنطقة.
وبناء على هذه الرؤية التي يتحكم فيها 

لودريان في القرار الفرنسي، فإن:
1( ال خيار عسكري لحل قضية الصحراء 
مشكل  حل  أو  الــجــدار،  شــرق  مهاجمة  أو 
أو  البوليساريو  مع  العالق  »الكركرات« 
يثير  قد  الحرب  سيناريو  ألن  موريتانيا، 

»الكويرة«.
2( أن الحرب في حزام 1979، أو الجزء 
»اتفاق  حسب  الصحراء  من  املوريتاني 
ملجلس  يمكن  إضافي  انــزالق  هو  مدريد«، 
األمن تكييفه، بما ال يناسب مصالح املغرب 

االستراتيجية.
3( أن فرنسا لن تشارك في حرب مباشرة 
بدأ فيها املغرب الهجوم، وهذا الكام كرره 

لودريان على أسماع املغاربة.
ال  والفرنسي،  املغربي  االقتصادان   )4
في  طويلة  حرب  فاتورة  دفع  يستطيعان 

الصحراء.
الفرنسية  االستخبارية  التقارير  أن   )5
تؤكد على رغبة جزائرية في تطوير الحرب 
في الصحراء إلى حرب إقليمية، وإن قالت 
اإلقليمية  بـ»املفاوضات«  كوهلر  منهجية 
على  ردا  جـــاءت  فــقــد  ــصــحــراء،  ال حـــول 
سيناريو الحرب اإلقليمية، وهذه الخاصة 

لم تعد أحادية الجانب، بل رؤية دولية.
مبنية  لفرنسا  الجديدة  اللعبة  وتكون 

على أمور منها:
منطلق  من  السياسي  الحل  تغليب   )1

التفاوض، أو تكريس الوضع القائم.
األطـــراف  متعدد  ــحــوار  ال اعــتــمــاد   )2
بمستقبل  املحدقة  األزمة  لتجاوز  واألبعاد، 

املغرب العربي.
وبناء عليه، فإن التقديرات االستراتيجية 
الفرنسية، ال تخدم »الستاتيكو« فحسب، بل 
تعمل على استدامة املصالح الفرنسية منذ 

ستينيات وسبعينيات القرن املاضي.
هناك  ــإن  ف ــان،  ــودري ل خطاطة  وحسب 
 ،2020 سنة  إلى  فرنسا  لحركة  خاصيات 
تأخذ بعني االعتبار، إعادة تجديد املخزون 
يمكن  وال  إفريقيا،  لغرب  االستراتيجي 
املنطقة،  هذه  مستقبل  عن  الصحراء  فصل 
ومن جهة أخرى، ال يمكن فصل بناء غاف 
استراتيجي جديد للمغرب العربي، انطاقا 
األحزمة  فإن  وبالتالي،  املشكل،  نفس  من 
عهد  في  الجديدة  الفرنسية  االستراتيجية 
ماكرون، تخدم في جزء رئيسي منها، قدرة 
منظومات  وبناء  الساح  بيع  على  باريس 

دفاعية مغلقة على الساح الفرنسي.
قضية  أن  ــى  إل الخاصة  هــذه  وتصل 
الصحراء، قضية معزولة عن غرب إفريقيا، 
وعن منطقة الساحل، وأصبحت محصورة 

فإن  وبالتالي،  العربي،  املغرب  مشاكل  في 
مالي،  في  حربني  تحمل  على  فرنسا  قــدرة 
املغربي،  الصحراء، عن طريق حليفها  وفي 
هي  فالحرب  ولذلك،  تماما،  مستبعد  شيء 
السيناريو األسوأ لفرنسا في شمال إفريقيا، 
في  القوي  شريكها  إمكانيات  ستدمر  ألنها 

شمال القارة.
ــة  ــن رؤي ــخــذت م ــس ات ــاري ــدو أن ب ــب وي
لودريان، الجزء املهم من سياستها في القارة 

السمراء،  انطاقا من تقديرين: 
مع  املتفاعل  الجيوسياسي  التقدير   )1

التطورات الحدودية.
ملحاربة  الساحل  دول  حـــزام  بــنــاء   )2
لتأمني باقي األحزمة األخــرى في  اإلرهــاب، 

القارة السمراء.
رؤيــة  على  ــرون  ــاك م الــرئــيــس  ويستند 
البوليساريو«،  على  ــرب  ح »ال  ــان  ــودري ل
»القاعدة«،  إلنجاح حرب فرنسا على تنظيم 
حرب  تبرير  يمكن  ال  ثــانــيــة،  جهة  ومـــن 
مشاركتها  بسبب  موريتانيا  على  مفتوحة 
خصوصا  الساحل،  بمنطقة  ــاب  اإلره ضد 
وهي تطلب تجميد الخاف الحدودي حول 
»الكويرة«، وقد كاد أن يشعل حربا مفتوحة 

في الصحراء.
إن الــحــرب فــي الــصــحــراء هــي آخــر ما 
تريد فرنسا، لوجود قواتها في شمال مالي 
قدرة  وأن  الساحل،  وفي  الجزائر  وجنوب 
مخابراتها على قيادة الحرب على الجهاديني 
في داخل الجزائر، فشلت وال يمكن تكرارها، 
املساعدة  مــن  حاليا  مــحــروم  املــغــرب  ألن 
الفعل  رد  ألن  لفرنسا،  املباشرة  العسكرية 
مالي،  وشمال  الجزائر  جنوب  من  سيكون 
وال يمكن لحركة عناصر املخابرات والقوات 
املحيط  إلى  بنغازي  من  تمتد  أن  الفرنسية 

األطلسي.
يقول لودريان: »ال شيء يمكنه منع حرب 
نقطة  كل  في  فرنسا  مصالح  على  شاملة 
املغرب  باريس  دعمت  إن  إفريقيا،  بشمال 
في مواجهة البوليساريو، أو دخل الجيشان 

الجزائري واملغربي في حرب مفتوحة«.
ويشير وزير الخارجية الفرنسي إلى ثاث 

اعتبارات:
ـ أن الخطف لم يعد ساحا ضد عناصر 
إدارة  ــى  إل ــودة  ــع وال الفرنسية،  ــوات  ــق ال
سيعيد  اإلرهابية،  للعمليات  الجزائريني 

األمور إلى األسوأ.
ـ أن املخابرات الفرنسية قررت وقف إطاق 
الفدية،  دفــع  طريق  عن  املختطفني  ســراح 

فأصبحت العمليات في املنطقة أكثر دموية.
ـ أن الحليف املغربي قد يستفيد من هذه 
الوحيد  الــتــجــاري  الخط  لكن  الــتــحــوالت، 
املفتوح في اتجاه غرب إفريقيا، ال يزال تحت 
تهديد املسلحني، وال تريد فرنسا أن تصنع 

تعقيدا إضافيا ملشكل الصحراء.
أي  تسليم  بعدم  نواكشوط  التزمت  لقد 
أرض للبوليساريو من أجل املناورة القتالية، 
مؤثرة  ستكون  شمالها،  فــي  حــربــا  لكن 
جديدة  خارطة  قــراءة  يمكن  وال  اقتصاديا، 
من  املــزيــد  دون  الصحراء  قضية  حــل  فــي 

املشاورات اإلقليمية.
ــاريــس مــن املــشــاركــة في  وانــســحــبــت ب
خليفة  تعيني  مــســألــة  ــي  ف كــوالــيــس  أيـــة 
في  البيض  تضع  حتى  كوهلر،  لهورست 
خطة  واشنطن  دعت  فيما  األمريكيني،  سلة 
في  تــرغــب  ال  بــاريــس  لكن  للحل،  فرنسا 
أمريكي يكرر نسخة كريستوفر روس، يقول 
في  التشكيك  »إن  للودريان:  موجه  تقرير 
في  معارضيه  دعم  أو  غالي  إبراهيم  إدارة 
مزودا  يكون  بأن  يهدد  البوليساريو،  جبهة 
وحاليا  بالطائرات،  صالح  قايد  طــرف  من 
طــيــار«،  بـــدون  بــطــائــرات  الجبهة  تتسلح 
القيادة  أن  العسكرية،  املخابرات  وتعرف 
الحالية للبوليساريو متورطة في استهداف 
فرنسا وإسبانيا،  فحرب غالي ستكون ضد 
باريس ومدريد قبل املغرب، وهذه الخاصة 
تجعل األمريكيني وحدهم قادرين على إعادة 
ترتيب األوراق مع إبراهيم غالي قبل تعيني 
غوتيريس ملبعوث خاص لقضية الصحراء، 
لتجميد  الفرنسية  واللعبة  معقد،  فالرهان 
إلى  االستقرار  إعــادة  عن  بحث  هي  امللف، 

املنطقة.
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ماكرون يهاتف لودريان: ال نريد معرفة
 من يعوض هورست كوهلر

»إن هذا شأن أمريكي«، ويقصد من يريد جون بولتون تعيينه بديال عن كريستوفر 
روس، آخر مبعوث لبالده يف قضية الصحراء، وال يريد أحد أن ينازع رغبة أنطونيو 

غوترييس يف أن يكون أورويب آخر لمواصلة مسلسل كوهلر، ورغبة بولتون كبرية يف 
دعم  »جيمس بيكر آخر« يف الصحراء، إلتمام المهمة.

وكل الوزراء السابقني يف الخارجية األمريكية، تحفظوا بهذا الشأن.

الرئيس  اقرتاح  بولتون  وجون  غوترييس  وصف  لقد 
إىل  الزخم  إعادة  على  والقادر  بـ»الحكيم«  ماكرون 
مجلس  بدأها  التي  املحادثات  عرب  املفاوضات 
استخبارات  لكن  الصحراء،  قضية  يف  األمن 
ضرورة  يرى  لودريان،  دفاعه  ووزير  بالده 
الحياد إىل جانب املغرب، لتمكني أمريكا 
فيما  تريده،  الذي  املناورة  هامش  من 
ننسق أكثر مع الجانب املغربي ملواجهة أي تطور أو انزالق، فإدارة قايد 
صالح للجزائر تزيد من الضبابية، فالحرب أقرب من أي وقت مضى يف 

الصحراء، وإبعاد املغرب عن هذا املربع هو املطلوب.

»املشكلة ليست فرنسية وال مغربية«، يقول 
ماكرون، ولذلك، فمشكلة تعيني خليفة كوهلر 
هي مشكلتهم، يقول لودريان بالحرف، وعلنا 

تقول  فيما  الرباط،  يف  الصحافيني  أمام 
وزيرة الدفاع بارلي: عدم التعيني أيضا 

مشكلتهم.

يف  التقليدي  إطاره  يف  المغريب  الجيش  حركة  تجميد   
الصحراء، يبعد المواجهة التي يرغب فيها إبراهيم غايل 
وقايد صالح لقتل زخم الشارع، لكن إطالق أول رصاصة 
مكان  يف  لفرنسا  صديق  وتعيني  فرنسا  أمن  عىل  خطر 

هورست كوهلر، خطر أكرب.

ماكرون 

أوروبية،  ليست  كوهلر  هورست  خليفة  مشكلة 
لمواصلة  ألمانيا  لدولة  خارجية  وزير  يكون  وأن 
للمنطقة  المفيد  الحل  هو  كوهلر،  عمل 

)خاص باألسبوع(.

بارلي 

ماكرون



ببالغ  تلقينا 
والحزن  األسى 
وفاة  العميق، 
ــة  ــ ــول ــ ــم ــشــ ــ امل
هلل،  بـــرحـــمـــة 
أوقــي  الحاجة 
ــة، بــعــد  ــنـ ــيـ مـ
صحية  وعــكــة 
ــم تــمــهــلــهــا  ــ لـ

طويال.
وبـــــــهـــــــذه 
ــة  ــ ــب ــ ــاس ــ ــن ــ امل
نتقدم  األليمة، 
التعازي  بأحر 
ــاة  ــ ــ ــواس ــ ــ وامل

الفقيدة، وتعبيرا منا عن عميق تأثرنا  لعائلة 
جل  هلل  إلــى  نتضرع  الجلل،  املــصــاب  بهذا 
الصديقني  مع  جناته  فسيح  يسكنها  أن  وعال 
برحمته  ويعمها  والــصــالــحــني،  والــشــهــداء 

ورضوانه.
ومواساتنا  القلبية  تعازينا  أحر  نقدم  كما 
الصادقة إلى أخينا وصديقنا األستاذ املوثق، 
إخــوانــه،  ولجميع  ــاج،  ــي امل إدريـــس  ــوالي  مـ
ولكافة  الكريمة،  عائلته  وأفـــراد  ــه،  وأخــوات
الصبر  لهم جميل  سائلني  واألصهار،  األحفاد 

والسلوان.
إنا لـله وإنا إليه راجعون.

بين اإلعالم الرياضي النبيل و»الحاقودي«!!
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قالوا ونقــــــــــــول بعد اإلقصاء المبكر للمنتخب الوطني

درو�س »الكان« ونواب الأمة يف خرب كان!

idbihi62@gmail.com
 إعداد: كريم إدبهي

● رونار يستعد للرحيل
قصاصات

● املاء والشطابة...
● حزين جدا، لكننا سنعود أقوى مستقبال

حكيمي، مدافع المنتخب الوطني
●  هذا هو الكالم املوزون.

● تسديدة زياش تصيب رأس الوزير الطالبي
جرائد

●  هادي ما فلتهاش!

● شد الحبل متواصل بني رونار والجامعة

المساء
●  رونار يبحث عن »جوا منجل«.

بعد  الجامعة  داخل  »الكراطة«  يستعمل  لقجع   ●
اإلقصاء

األخبار
●  خاص نيت شي كراطة كبيرة...

● تداعيات اإلقصاء تصل إداريي املنتخب
صحف

●  را هاذي هي الكراطة ديال بصح.

واهلل عيب

�ستان بني الأخالق واملهنية الراقية وال�سعبوية البئي�سة
علينا  يفرض  ــذي  ال الوقت  في   ...
األحداث  على  التركيز  املهني  الواجب 
نكون  قراءنا،  تهم  التي  واملستجدات 
نلقي  أن  األحيان  بعض  في  مضطرين 
التي  الكائنات  بعض  على  األضـــواء 
الحقل  على  نفسها  تفرض  أن  أرادت 
اإلعالمي الرياضي، بالرغم من الضرر 
بهذا  تلحقه  الــذي  والسلبي  الجسيم 
مفتوحة  األبواب  تجد  مادامت  املجال، 
املــواقــع  بعض  مــن  مصراعيها  على 

واألبواق الشعبوية.
ــمــاذج، شخص  ــن مــن بــني هـــذه ال
يظن  ال  حتى  بـ»الحاقودي«  نسميه 
يبحث  مــا  وهــذا  »مــعــروفــا«،  نفسه 
عنه... هذا الكائن الغريب دخل بقوة 

سلك  من  قادما  املــيــدان،  لهذا 
نكن  بأننا  علما  التعليم، 

والتقدير  الحب  كــل 
لرجال  واالحترام 

الذين  التعليم 

منذ  اآلخــر  واحترام  حب  فينا  زرعــوا 
الصغر.

للمنتخب  املفاجئ  اإلقــصــاء  فبعد 
بــدون  تــطــاول  ــان«،  ــك »ال فــي  الوطني 
اإلعالميني،  الزمالء  بعض  على  حياء 
للصحافة  الكثير  الشيء  أعطوا  الذين 
وطننا  ويشرفون  الوطنية،  الرياضية 
بل  والعربية،  اإلفريقية،  الواجهة  على 

العاملية.
»الشعبوي«  هذا 
انتقاد  على  تجرأ 
املغربية  الجمعية 
ــة  ــ ــاف ــ ــح ــصــ ــ ــل ــ ل
الــــريــــاضــــيــــة، 
والزميل الفيلسوف 
بدر الدين اإلدريسي، 
رئيس الجمعية، الذي 
راكم قرابة أربعني سنة 
من الخبرة في هذا 
ومثل  املـــيـــدان، 

الدولية،  املنتديات  أكبر  في  املغرب 
وكان بإمكانه أن يكون من أكبر حراس 
أن  لوال  الوطنية،  البطولة  في  املرمى 

الصحافة اختطفته.
الزميل  عــلــى  ينطبق  كــذلــك  ــذا  هـ
الذي  مقروف،  محمد  املتميز  اإلعالمي 
جــارح،  بــكــالم  الشخص  ــك  ذل قصفه 
مغربي  مواطن  على  يقال  أن  يليق  ال 

صادق، فضل العودة وخدمة 
وطــنــه عــلــى االســتــمــرار 
اإلعالمية  مغامرته  في 
أكبر قنوات  الرائعة في 
كما  الــعــربــي،  الخليج 
سبق له أن حمل قميص 

الوطني  املنتخب 
لكرة اليد خالل 
البحر  ألعاب 
األبـــــيـــــض 
ــط  ــوسـ ــتـ املـ
سنة 1983.

العديد  ــه  ل »الــحــاقــودي«  الــســيــد 
ترسله  أن  كــادت  التي  السوابق  من 
األخــالق  ــوال  ل السجن  ــى  إل مباشرة 
رأسهم  وعلى  الناس،  لبعض  العالية 
الذي  لقجع،  فــوزي  الجامعة،  رئيس 
ملف  فــي  لصالحه،  املحكمة  حكمت 
بتهمة  »الــحــاقــودي«  هــذا  فيه  أديــن 
السب والقذف، وحكمت عليه املحكمة 
وأداء  يستحقها،  زجــريــة  بعقوبات 
لصالح  سنتيم  مــلــيــون   80 مــبــلــغ 
الرضوخ  رفض  الذي  الجامعة  رئيس 
الستفزازاته ومساوماته الرخيصة، إال 
أن تدخل بعض ذوي النيات الحسنة، 
األفعال  هــذه  بكل  اعــتــرف  أن  بعد 
البعد عن  املشينة، والبعيدة كل 
قيم وأخالق الصحافة، دفعت 
برئيس الجامعة إلى التنازل 
لهذا  ليعطي  الــدعــوى،  عن 
الشخص درسا في األخالق 

والتسامح.

يكرس  أن  عليه  كــان  األخــيــر،  هــذا 
في  كأستاذ  لعمله  التافه  وقته  كــل 
بدل  ســال،  بمدينة  الثانويات  إحــدى 
»البوز« بشعبويته وكالمه  البحث عن 
املستمع  الذي يصيب  النابي، وعويله 
اعتبر  الــذي  وهو  بالغثيان،  املسكني 
فأل شؤم على جميع املنابر اإلعالمية 
باإلغالق  وانتهت  بها،  اشتغل  التي 
ــظــمــة«،  ــن ــدة »امل ــري ــج واإلفـــــــالس، ك
األولـــى«،  و»الــجــريــدة  و»الصحيفة« 

والباقي ربما في الطريق...
جميع  في  نفسه  يقدم  خجل،  بدون 
ليس  وأنــه  رياضي،  كناقد  »األبـــواق« 
ــذا صــحــيــح، مــادامــت  بــإعــالمــي، وهـ
الرياضية  الجمعية املغربية للصحافة 
أفعاله،  ومن  منه،  تبرأت  أن  لها  سبق 
الرابطة،  إلى  »امليركاتو«  في  لينتقل 
والتي  أخـــرى،  جمعيات  إلــى  وربــمــا 

أصبحت، ولألسف، تنتشر كالفطر.
فـ»القافلة تسير والكالب تنبح...«.

البرملانيون  النواب  حتى   ...
خروج  على  ركبوا  »املحترمون« 
املــنــتــخــب املــغــربــي مــن كــأس 
بدلوهم،  وأدلـــوا  إفريقيا،  أمــم 
البعض  أصبح  بل  وبــآرائــهــم، 
منهم، منظرين بشأن هذه الكرة 
آخر  فــي  تبقى  التي  اللعينة، 
املطاف، لعبة رياضية ال أقل وال 

أكثر...
مع  املواطنني،  مشاكل  تركوا 
والشغل،  والتعليم،  الصحة، 
واملعطلني  الدكاترة،  وإضرابات 
ليستعرضوا  البرملان،  مقر  أمام 
بعيد  مــوضــوع  فــي  عضالتهم 
كل البعد عن مهامهم الحقيقية، 
أجــورا  عنها  يتقاضون  التي 
إلى  باإلضافة  ضخمة،  شهرية 
العديد من االمتيازات التي تدفع 

من ضرائب املواطنني.
ــك، ألننا  ــ فــال غــرابــة فــي ذل
تعودنا على مثل هذه الخرجات، 
سقط  كلما  يستعرضونها  التي 

إحــدى  فــي  الــوطــنــي  املنتخب 
املسابقات التي يخوضها، حيث 
نواب  هم  هل  نتساءل:  مازلنا 

األمة، أم نواب الكرة؟
ما يهمنا نحن كمتتبعني لكرة 
نبقى  أن  هــو  الوطنية،  الــقــدم 
الوطني،  املنتخب  دائما بجانب 
الصفحة  ــذه  ــ ه نــطــوي  وأن 
بسرعة، ما دمنا قد تعودنا على 
مثل هذه النكسات منذ سنوات، 
التي  الغابون  دورة  باستثناء 

وصلنا خاللها إلى دور الربع.
تنتظره  املــغــربــي،  املنتخب 
وكـــمـــا أشـــرنـــا، الــعــديــد من 
كأس  )إقصائيات  االستحقاقات 
إفريقيا 2021 التي ستحتضنها 
كأس  وإقصائيات  الكاميرون، 
قطر  بدولة  ستنظم  التي  العالم 

سنة 2022(.
علينا أن نستعد لهذه املواعيد 
الهامة منذ اآلن، وعلى املسؤولني 
جلد  ــطــهــروا«  و»ي يــغــيــروا  أن 

الناخب  بقي  ســواء  املنتخب، 
وأول  رحــل،  أو  رونــار  الوطني 
شيء يجب القيام به، هو البحث 
بإمكانهم  الــذيــن  الالعبني  عــن 
املغادرين،  من  ترسانة  تعويض 
الذين حان وقت رحيلهم، وعلى 
نبيل  بنعطية،  العميد  رأسهم 
درار، فجر، داكوسطا، األحمدي، 
ما  وبوطيب،  بلهندة،  بوصوفة، 

يعني أكثر من نصف الفريق .
والحمد  ــوجــود  م فــالــخــلــف 
البطولة  داخــل  من  ســواء  لـله، 
مغاربة  شباب  من  أو  الوطنية، 
من  بعضهم  حرم  الذين  العالم، 
كأس  نهائيات  فــي  املــشــاركــة 
منافسات  من  أو   ،2018 العالم 

كأس إفريقيا لألمم األخيرة.
الــفــرص  تعطى  أن  نتمنى 
للجميع، ولكل من يستحق حمل 
عنه  والدفاع  الوطني،  القميص 

بتفان وبدون مزايدات.

الزميل بدر الدين اإلدريسي، رئيس 
الجمعية املغربية للصحافة الرياضية

الزميل مقروف، املستشار 
اإلعالمي لرئيس الجامعة

احلاجة مينة اأوقي يف ذمة اهلل
حينما اكتوى »التوان�سة« بلهيب »الفار«!

»املغربية لالألعاب والريا�سة« 
تتاألق  على الواجهة الإفريقية

تمكن املنتخب السينغالي 
من هزم نظيره التونسي، في 
لكأس  األولى  النهاية  نصف 
لصفر،  بهدف  إفريقيا،  أمم 
التجأ  شيقة  ــاراة  ــب م بــعــد 
األشواط  إلى  الطرفان  فيها 
اإلضافية، بعد انتهاء الوقت 
السلبي،  بالتعادل  الرسمي 
لضربة  منهما  كل  وتضييع 

جزاء.
ــاء نــجــم لــفــربــول  ــدقـ أصـ
من  تمكنوا  مــانــي،  ســاديــو 
بعد  السبق،  هــدف  تسجيل 

خطإ مشترك بني الدفاع والحارس، 
بشدة  احتجوا  التونسيني  أن  إال 
تيسيما،  اإلثــيــوبــي  الحكم  على 
جزاء  لضربة  احتسابه  عــدم  بعد 
مشكوك في أمرها، مما دفع بالحكم 
إلى اللجوء إلى حكام »الفار« الذين 

أكدوا له عدم شرعيتها.
من  عـــام،  بشكل  الــتــونــســيــون 
ــني ومــســؤولــني وجــمــهــور،  ــب الع
الحكم،  ــرار  ق بعد  الــدمــوع  ذرفــوا 
لكنهم تناسوا الظلم والحيف الذي 
الرياضي  الــوداد  فريق  له  تعرض 
بملعب  التونسي  الــتــرجــي  ضــد 
رادس، واملهزلة التي كانوا أبطالها 
الذي كان  لـ»الفار«  »تعطيلهم«  بعد 

البطولة، وأذاقهم  حاضرا في هذه 
املرارة والحسرة، واإلقصاء...

ــالل  ــا عـــودتـــنـــا خـ ــمـ كـ
األخــيــرة،  ســنــوات  العشر 
لأللعاب  »املغربية  تألقت 
فـــي شخص  ــة«  ــريـــاضـ والـ
املشرفي،  يونس  رئيسها 
ــد الــثــقــة  ــجــدي ــم ت ــذي تـ ــ الـ
للجمعية  عــام  ككاتب  فيه 

اإلفريقية لليانصيب.
هـــــذا املـــؤتـــمـــر الــــذي 
ــدار  احــتــضــنــتــه مــديــنــة الـ
مشاركة  عـــرف  الــبــيــضــاء، 
 28 يمثلون  مؤتمرا   150
اإلفريقية،  القارة  من  دولــة 
ــدور  ونــاقــش املــشــاركــون ال
الكبير الذي تلعبه مؤسسات 
ــب، واألهـــــداف  ــصــي ــان ــي ال
في  تدعمها  التي  النبيلة 

جميع القطاعات.
ــش هـــذا  ــ ــام ــ ــى ه ــ ــل ــ وع

لأللعاب  »املغربية  وقعت  املؤتمر، 
مديرها  في  ممثلة  والــريــاضــة«، 
اتفاقيتي  املشرفي،  يونس  العام 
الوطني  اليانصيب  مــع  شــراكــة 
ممثلة   »LONAGUI« الغيني 
أميناتا  السيدة  العامة،  بمديرتها 
مدغشقر  مع  والثانية  ناسيلال، 

ومديرها جيرار فاليكير.
الهادفة  االتفاقيات  هذه  وتأتي 
والرياضة«،  لأللعاب  لـ»املغربية 
التي  الشراكات  من  العديد  بعد 
ــدول  ال بعض  مــع  عليها  أقــدمــت 
البينني،  كنيجيريا،  الصديقة، 
بوركينافاسو،  بــيــســاو،  غينيا 

الكوت ديفوار، والسينغال.

هذا الخبر
بسرعة

النهاية  نصف  فــإن  للتذكير، 
منتخب  جمعت  الــتــي  الــثــانــيــة 
الجزائر بنيجيريا، انتهت لصالح 
لهدف  بهدفني  الصحراء  ثعالب 
الجزائري  النجم  سجلهما  واحد، 
رياض  مانشيستر سيتي،  والعب 
محرز، ليخوضوا يوم غد الجمعة 
منتخب  ــد  ض الــنــهــايــة  مـــبـــاراة 
يوم  أجريت  أن  بعد  السينغال، 
أمس األربعاء مباراة الترتيب بني 

املنتخبني التونسي والنيجيري.

مالحظة:



وقع حزب العدالة والتنمية 
رسميا  األسبوع،  هذا  بداية 
مهمة  نــهــايــة  بـــدايـــة  عــلــى 
التي  الــســيــاســي  الــتــدبــيــر 
بتصويته  ــه)..(،  ــ ل فــوضــت 
املتعلق  اإلطار  القانون  على 
بــالــتــعــلــيــم، الــــذي يــفــرض 
العلمية  املـــــواد  ــدريـــس  تـ
هذه  وتعد  الفرنسية،  باللغة 
نوعها   من  الثانية  الضربة، 
التي يوجهها الحزب لزعيمه 
الحكومة  رئــيــس  الــســابــق 
كيران،  بن  اإلله  عبد  السابق 
منصب  مــن  إســقــاطــه  مــنــذ 
أمــام  املــجــال  لفسح  األمـــن، 
سعد الدين العثماني لتشكيل 

حكومة ال يحكم فيها)..(.
عمر  الباحث  لخص  ــد  وق
تلقى  الــــذي  ــاوي،  ــرقـ ــشـ الـ
في  املتخصصة  تــدويــنــاتــه 
العدالة  حــزب  غسيل  نشر 
على  كبيرا  رواجــا  والتنمية 
الحكاية  »الفيسبوك«،  موقع 
الثالثاء  يــوم  حصلت  التي 

املــاضــي بـــ»الــخــشــيــبــات«، 
عقدت  ــيــوم  ))ال قــال:  حيث 
بمجلس  الــتــعــلــيــم  لــجــنــة 
للتصويت  جلسة  ــواب  ــن ال
املتعلق  ــار  اإلط قانون  على 
بــالــتــعــلــيــم، الــلــجــنــة وفــق 
من  تتكون  الداخلي  النظام 
 14 بينهم  مــن  عــضــوا   44
البيجيدي.. خالل  عضوا من 
عضوا   30 حضر  الجلسة 
من  عــضــوا   14 بينهم  مــن 
تقريبا  يعني  الــبــيــجــيــدي، 
التصويت  وخالل  النصف.. 
على املادة الثانية، التي تثير 
امتنع  التدريس،  لغة  مشكل 
البيجيدي  من  برملانيا   12
منهم  واثنان  التصويت،  عن 
صوتوا برفضها، في حن أن 
بـ12  تمريرها  تم  املادة  هذه 
يعني  ما  وهــو  فقط،  صوتا 
بإمكانه  كــان  البيجيدي  أن 
عليها  بالتصويت  إسقاطها 
بالرفض، لكنه فضل االمتناع 
)املقصود  زيد  أبو  وتكليف 

زيد(  أبــو  املــقــرئ  البرملاني 
ــي  ــان ــم ــث ــع بـــرفـــضـــهـــا، وال
بالرفض، لكي يسجل املوقف 
ــادة تــمــر،  ــ فــقــط ويـــتـــرك املـ
فالنتيجة النهائية للتصويت 
خلقت  التي  املادة  هاته  على 
أظــهــرت  كــبــيــرا،  بوليميكا 
على  ضحك  البيجيدي  أن 
املادة  أن  تصوروا  املغاربة.. 
عن  وامتنع   12 عليها  وافق 
 14 منهم   ،18 الــتــصــويــت 
إنها  البيجيدي..  من  عضوا 
ــل مــع الــذئــب  ــ ســيــاســة األك

والبكاء مع السارح((.
مشكلة  تحولت  إذن  هكذا 
والتنمية  ــة  ــدال ــع ال ــزب  حـ
وإال  مصداقية،  مشكلة  إلــى 
الحزب  يقف  أن  يعني  فماذا 
منذ  انطلق  »بلوكاج«  وراء 
ــة  بــإحــال  ،2012 شــتــنــبــر 
على  املذكور  القانون  مقترح 
وبعد  األخير  وفي  البرملان، 
اللغة  ضد  الشارع  تجييش 
ــي الــتــدريــس،  الــفــرنــســيــة ف

أمام ضغط  »صاغرا«  يصوت 
مقابل  ــصــدره،  م يــعــرف  ــم  ل

االستمرار في الحكومة.
مــن  كـــثـــيـــرا  أن  ــك  ــ ــ والش
على  سيتأسفون  املــغــاربــة، 
ــة  ــي ــســؤول امل روح  ــاب  ــيـ غـ
ظهور  أنعش  بعد  الحزبية، 
ــيـــران على  كـ لـــن  ــاجــئ  مــف
فيه  ــدعــو  ي ــيــســبــوك«،  ــف »ال
عدم  إلــى  الحزب  في  زميله 
الــتــصــويــت عــلــى الــقــانــون 
اإلطار للتعليم، حتى لو كلف 
الحكومة،  هاته  سقوط  األمر 
في  املتعاطفن  آمــال  أنعش 
الحزب  على  الحفاظ  إمكانية 
السياسي  الــفــراغ  ملواجهة 

الذي يهدد البلد بأكمله)..(.
بعيدا عن كلمات بن كيران 
للعثماني:  فيها  قــال  التي 
))إن حزب االستقالل فاز منذ 
30 سنة بشرف إقرار تعريب 
فال  العلمية،  املـــواد  تعليم 
عار  يالحقك  بأن  أنت  تسمح 
إعادة فرنستها((، و))إنك إذا 

إعداد
سعيد الريحاني

إخبــاري
تحليل

نهاية حزب العدالة والتنمية بخيانة تنظيمية 
ملرجعية احلزب والتنكر لنب كريان
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لحظة »االنقالب« األول على بن كريان من طرف العثماني

انتحار �سيا�سي 
على طريقة

 االحتاد 
اال�سرتاكي

هكذا إذن تحولت 
مشكلة حزب العدالة 
والتنمية إلى مشكلة 
مصداقية، وإال فماذا 
يعني أن يقف الحزب 
وراء »بلوكاج« انطلق 

منذ شتنبر 2012، بإحالة 
مقترح القانون المذكور 

على البرلمان، وفي األخير 
وبعد تجييش الشارع 
ضد اللغة الفرنسية 

في التدريس، يصوت 
»صاغرا« أمام ضغط لم 

يعرف مصدره



القانون،  بهذا  قبلت 
يوما  تستطيع  فلن 
أمام  رأســك  ترفع  أن 
اصطفاف  فــإن  املغاربة((.. 
العثماني  الحكومة  رئيس 
إلـــى جــانــب تــمــريــر الــقــرار 
رئيس  أن  يعني  املـــذكـــور، 
خفض  ــار  ــتـ اخـ ــة  ــوم ــحــك ال
التقلبات،  مواجهة  في  رأسه 
االمــتــيــازات  على  والــحــفــاظ 
لـــم يكن  ــي  ــت ال ــة،  ــ ــوزاري ــ ال
الذي  الــدور  لوال  بها  ليحلم 
السابق  العام  األمني  به  قام 
املجموعة  ولكن  كيران،  بن 
الوزارية، املدعومة بمجموعة 
اآلن  حتى  اختارت  برملانية، 
السابق،  لزعيمهم  التنكر 
عزيز  لتيار  التملق  مقابل 

أخنوش)..(.
العثماني،  مــع  حصل  مــا 
وما يؤشر على نهاية وشيكة 
والتنمية،  الــعــدالــة  لــحــزب 
املغرب  في  حصل  أن  سبق 
فعبد  بعيد،  غير  والنموذج 
الــيــوســفــي سبق  الــرحــمــان 
وجــود  فــي  األمــر  لخص  أن 
ــادرة  ــت قـ ــان ــة، ك ــث ــال ــوة ث قـ
عــلــى إجـــهـــاض كـــل شـــيء: 

إنشاء  عملية  أفضت  ))لقد 
ــغــرب، إلــى  ــامل قـــوة ثــالــثــة ب
الديمقراطي  االنتقال  جعل 
أن  من  الرغم  على  أصعب، 
انخرطت  الوطنية  الحركة 
في هذا االنتقال منذ تقديمها 
 11 فــي  االســتــقــال  لوثيقة 
بــمــوافــقــة   ،1944 ــر  ــاي ــن ي
محمد  له  املغفور  ومباركة 
الـــخـــامـــس، لـــهـــذا الــســبــب 
الديمقراطية  إقــامــة  كــانــت 
بــاملــغــرب غـــداة االســتــقــال 
الثالثة  القوة  بإبعاد  ترتبط 

ــرار، ووضــع  ــق مــن مــراكــز ال
بــدأت  لقد  لهيمنتها..  حــد 
القوة الثالثة في شغل جميع 
حتى  والــوظــائــف  املناصب 
داخل القصر وفي كل دواليب 
الدولة، وهو األمر الذي أدى 
سياسية  أزمــة  حــدوث  ــى  إل
رسالة  )املصدر  الباد((  في 
في  اليوسفي  الرحمان  عبد 
بــروكــســيــل سنة  مــحــاضــرة 

.)2003
ضحية  ــان  ــ ك ــي  ــوســف ــي ال
ــن املــنــهــجــيــة  ــع عـ ــراجـ ــتـ الـ
جسدها  التي  الديمقراطية، 
وزيــرا  جطو  إدريــس  تعيني 
العثماني  هــو  ــا  وهـ أول، 
بنفسه يؤشر على التراجعات 
ستعجل  التي  الديمقراطية 
متعلق  ــر  األم ألن  بنهايته، 
مبادئ  عن  تنظيمي  بتراجع 
الحزب، كما أن الضغط الذي 
تعرض له العثماني، إن وجد، 
معروفا  مــصــدره  يــكــون  لــن 
التاريخ  يكتب  وربما  اليوم، 
وإخوانه  العثماني  أن  غدا، 
الوهم،  مقابل  حزبهم  باعوا 
ملكة  عــن  التخلي  ومــقــابــل 
الحلم، وربما يكرر العثماني 
آخر  فــي  اليوسفي  قاله  مــا 
كان  التي  الحكومية  تجربته 
االتحاد  تدمير  نتائجها  من 
االشتراكي: ))لقد كان قبولنا 
ــادة تــجــربــة الــتــنــاوب  ــي ــق ب
في  فيها  ــا  أخــذن مــخــاطــرة 
الوطنية  املصلحة  الحسبان 
الحزبية؟  املصلحة  وليس 
والـــيـــوم، وقـــد انــتــهــت هــذه 
التجربة بدون أن تفضي إلى 
بمعنى  منها،  ننتظره  كنا  ما 
الديمقراطية  نحو  التوجه 
إلى  تاريخية  خطوات  عبر 
األمام.. إننا نجد أنفسنا مرة 
وطني  متطلب  ــام  أم ــرى  أخ
يلزمنا باالنتظار سنتني على 
تحقق  إمكانية  نرى  أن  أمل 
الــحــلــم فــي انــتــقــال هـــادىء 
الديمقراطية،  نحو  وسلس 
في  نــفــقــد  ال  أن  ونــتــمــنــى 
الحلم  ملكة  القريب  املستقبل 

والقدرة عليه((.
وكانت موجة تدريس املواد 
الفرنسية،  باللغة  العلمية 
ومفادها الشروع في »فرنسة 
وزير  مع  بدأت  قد  التعليم«، 
السابق  الوطنية  التربية 
ــار، الــذي  ــخــت ــد بــن امل رشــي
سبق له أن أصدر مذكرة إلى 
مديري األكاديميات الجهوية 
تقول:  والــتــكــويــن  للتربية 
))تــصــحــيــحــا لــاخــتــاالت 
الــتــي تــعــرفــهــا املــنــظــومــة 
الــتــعــلــيــمــيــة، وخــصــوصــا 
بتكامل  املتعلقة  تلك  منها 
السلك  في  التعليمية  املــواد 
تقرر  فقد  التأهيلي،  الثانوي 
املدرسية  العودة  من  ابتداء 

 ،)2017/2016( املــقــبــلــة 
الرياضيات  مادتي  تدريس 
باللغة  الفزيائية  والعلوم 
العلوم  بشعبتي  الفرنسية، 
امليكانيكية  والتكنولوجيات 
والتكنولوجيات  والــعــلــوم 

الكهربائية((.
هكذا إذن، لم يقم العثماني 
بتطبيق  ســـوى  ورفـــقـــاؤه 
ــار الــذي  مــذكــرة بــن املــخــت
ينتمي للوبي املعروف بعدائه 
من  ــى  واألده العربية،  للغة 
في  تشاهدونه  ما  فكل  ذلــك، 
البرملان، هو مجرد مسرحية، 
املــــواد  تـــدريـــس  أن  ذلــــك 
الفرنسية،  باللغة  العلمية 
ــشــروع فــيــه مــنــذ مــدة  ــم ال ت
الحكومة،  إلذن  حاجة  دون 
واملثال على ذلك، ما قامت به 
اإلقليمية،  املديريات  بعض 
ــل مــديــريــة الــقــنــيــطــرة  ــث م
تدريس  تعميم  ــررت  ق التي 
واملعلوميات  العلمية  املواد 
بالنسبة  الفرنسية،  باللغة 
والــثــانــي  األول  للمستوى 
اإلعدادية،  الثانويات  بجميع 
باللغة  التدريس  تعميم  وكذا 
الفرنسية في الجدع املشترك 
إنــســانــيــة  وعـــلـــوم  آداب 
وشمل  الثانوية،  بمؤسسات 
العمومية  املؤسسات  القرار 
ولــم يجد  والــخــصــوصــيــة.. 
أحد من يسمع صرخة اآلباء 
))التاميذ  أن  قالوا  الذين 
ــي هـــذه  ــ ــلـــني ف ــيـــر مـــؤهـ غـ
املــواد  لتدريسهم  املــرحــلــة 
باللغة  واملعلوميات  العلمية 
من  يرفع  قــد  مــا  الفرنسية، 

نسبة الهدر املدرسي، ويعيق 
تمدرس نسبة كبيرة منهم((.

أما  الشكل،  حيث  من  هذا 
ــون، فقد  ــم ــض امل مـــن حــيــث 
العلمية،  املواد  فرنسة  تكون 
كبير  لسقوط  مقدمة  مجرد 
بالنسبة  ــارات  ــب ــت االخ ــي  ف
أن  علما  املغاربة،  للتاميذ 
في  الظاهر  الوحيد  املستفيذ 
هو  اآلن،  حتى  الصفقة  هذه 
لوبيات طبع الكتب املدرسية، 
والصفقات املرتبطة بذلك، ما 
صفقة  مجرد  األمر  أن  يعني 
صفقات  ــرار  غـ عــلــى  كــبــرى 
ــي  ــعــجــال »املـــخـــطـــط االســت

إلصاح التعليم«)..(.
الــبــارز  يــذكــر أن الــصــوت 
تعليم  عــارض  الــذي  الوحيد 
بالفرنسية،  العلمية  ــواد  امل
هو البرملاني املقرئ أبو زيد، 
الذي طاملا اعتبر أن الفرنسية 
لفئات  إقصاء«  »أداة  أضحت 
املغربي،  الشعب  من  واسعة 
وتــمــكــني«  هــيــمــنــة  و»أداة 

للنخبة الفرنكفونية كذلك.
اإلدريسي، سبق أن أوضح 
أيضا أن الفرنسية تعد إحدى 
أبناء  أمام  الرئيسة  العقبات 
الواسعة  الشعبية  الفئات 
ــاصــب  ــن ــى امل ــ ــوج إلـ ــولـ ــلـ لـ
حيث  االجتماعي،  واالرتقاء 
أبــنــاء  ــم أن  ــ ))رغ ــه  إنـ ــال  قـ
لهم  الفرنكفونية  النخبة 
أنه هم من  إال  ذكاء متوسط، 
ــدارس  واملـ املــعــاهــد  يلجون 
وغيرها،  للهندسة  العليا 
الفئات  ــاء  ــن أب تــجــد  بينما 
مواد  في  متفوقني  الشعبية 

الرياضيات  مثل  التخصص 
والفيزياء والعلوم، لكنهم قد 
يرسبون في االمتحان بسبب 

الفرنسية((. اللغة 
ــام  ك ــع  مـ ــي  ــاه ــم ــت ال إن 
ــو زيـــد، قــد يــؤدي  املــقــرئ أب
ــى فــهــم خــطــيــر ملــوضــوع  إلـ
األمر  أن  أي  التعليم،  فرنسة 
الشعب  ضد  بمؤامرة  يتعلق 
اللوبي  عند  خيوطها  تلتقي 
يعني  وهـــذا  الفرنكفوني، 
نهاية حزب العدالة والتنمية 
الشعبي  التيار  ونهاية  أوال، 

ثانيا)..(.
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هل ت�صبح فرن�صة املواد العلمية جمرد �صفقة
 على غرار  »املخطط اال�صتعجايل«؟

كانت موجة تدريس 
المواد العلمية باللغة 
الفرنسية، ومفادها 
الشروع في »فرنسة 

التعليم«، قد بدأت 
مع وزير التربية 
الوطنية السابق 

رشيد بن المختار، 
الذي سبق له أن 

أصدر مذكرة إلى 
مديري األكاديميات 

الجهوية

الصوت البارز الوحيد 
الذي عارض تعليم 

المواد العلمية 
بالفرنسية، هو 

البرلماني المقرئ 
أبو زيد، الذي طالما 
اعتبر أن الفرنسية 

أضحت »أداة إقصاء« 
لفئات واسعة من 
الشعب المغربي، 

و»أداة هيمنة 
وتمكين« للنخبة 

الفرنكفونية كذلك

التعليم يف املغرب حسب بعض املحتجني



 الرباط. األسبوع
ــي مجلسي  ف يــقــع  ــا  م غــريــب 
على  السيما  األيام،  هذه  البرملان 
ممثلي  وغياب  »سليت«  مستوى 
عن  مسبوقة  غير  بصورة  األمــة 
البعض  أن  البرملان، حتى  أشغال 
في  التشريعية  املؤسسة  أن  خال 

عطلة.
االنتباه  يثير  بــات  ما  أن  غير 
املعنيني بشؤون  القلق وسط  حد 
البرملان، هو أنه وسط هذا الصمت 
والــهــدوء والــفــراغ داخــل ردهــات 
اجتماعات  خالل  وحتى  البرملان، 
إذ  كــارثــيــة،  بــاتــت  الــتــي  لجانه 
قالئل  برملانيني  مشاركة  تعرف 
على  وسبعة  ثالثة  بني  ما  جــدا، 
ظاهرة  بــروز  هو  تقدير،  أقصى 
حضور  يثيرها  أصبح  جــديــدة، 
ــز أخـــنـــوش بــعــدمــا كــانــت  ــزي ع
مقتصرة على وزير الداخلية فقط.
بجمع  الظاهرة  هــذه  وتتعلق 
حدب  كل  من  البرملانيني  من  عدد 
وصوب، بعدما كانت تقتصر على 
فقط،  الداخلية  وزراء  اجتماعات 
األمة  ممثلي  حضور  أن  لدرجة 
موضوع  كان  مهما  غفيرا  يكون 
من  التقرب  هو  املهم  االجتماع، 
وزير الداخلية والتبرك بحضوره 
وأخذ صور معه، مما كان يضطر 
أن  قاعة كبيرة، غير  معه الختيار 
الجديد اليوم، هو دخول وزير آخر 
اجتماعات  طريقة  نفس خط  على 
أخنوش  الوزير  الداخلية،  وزارة 
زعيم األحرار، حيث بمجرد حلوله 

البرملانيني  ترى  الفالحة،  بلجنة 
والطينة  العدد  بنفس  يجتمعون 
حتى  الداخلية،  وزير  تتبع  التي 
للتقرب  القاعة عن آخرها،  تمتلئ 

منه وأخذ صور معه.
ــر، حسب  ــ ــي األم ــب ف ــغــري وال
والتنمية،  الــعــدالــة  مــن  مــصــدر 
ــه فــي الــوقــت الــذي تكون  هــو أن

ــاع أخــنــوش  ــم ــت ــه قــاعــة اج ــي ف
وهم  بــهــؤالء  ومــزدحــمــة  مكتظة 
من  بسيطة  مواضيع  يناقشون 
القطيع،  وصحة  الشعير  قبيل 
فارغة،  املجاورة  القاعات  تكون 
كان  اجتماع  مع  حصل  ما  مثل 
القيادي  يترأسه  الوقت  نفس  في 
موضوع  حول  شخصيا،  الرميد 

حقوق اإلنسان باملغرب وتقاريره 
وجد  حيث  بــالــخــارج،  ــة  ــدوري ال
نواب  خمس  أمــام  نفسه  الرميد 
مما  نواب حزبه،  فيهم  بمن  فقط، 
أسئلة  وإثــارة  الغضب  إلى  دفعه 
مع  البرملان  مستقبل  حول  كبيرة 
هؤالء »البرملانيني الكارثة«، يقول 

املصدر ذاته.

كواليس أخرى

الربملانيون يت�صابقون لأخذ �صور تذكارية مع اأخنو�ش والرميد 
ي�صف الو�صع بالكارثة
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مهزلة ما قبل العطلة ال�صيفية

●  الرباط. األسبوع
العنصر أمني  قال مصدر مقرب من امحند 
األخير غاضب  أن هذا  الشعبية،  الحركة  عام 
األخيرة،  األحرار  قيادات  تحركات  من  بشدة 
يرأسها  التي  بوملان  فــاس  جهة  في  خاصة 

العنصر.
الطعن  بعد  ومباشرة  ــك،  ذل مــن  أكثر  بــل 
الذي تلقاه من األحرار في جهة خنيفرة بني 
رفاق  من  غضبه  عن  العنصر  سيعبر  مــالل، 

العلمي  والطالبي  وأخنوش  أوجــار  محمد 
من اقتحامهم يومني بعد ذلك، وألول مرة في 
تاريخ قيادات األحرار، ملسقط رأس العنصر، 
بل داخل حدود دائرته االنتخابية الشخصية، 
التي ظل ينجح فيها كبرملاني لعقود من الزمن، 
وهي دائرة إيموزار مرموشة، بوملان، وكيكو.

الجماهيري  التجمع  أن  ذاته،  وأكد املصدر 
والشعبي الكبير الذي عقدته قيادات األحرار 
بجودة  املعروفة  »كيكو«  القروية  بالجماعة 
تجمع  هو  بكثرة،  البطاطس  إنتاج  ــرة  ووف

داخل الدائرة االنتخابية البن العنصر، حسن 
إيموزار  دائرة  عن  حاليا  العنصر، البرملاني 
الدائرة  داخــل  تجمع  وهــو  كيكو،  مرموشة 
الضيقة للعنصر وفي معقل دائرته االنتخابية 
اكتساح  على  يــؤشــر  مما  ــه،  رأسـ ومسقط 
ملعب  وســط  أخنوش  من  قــادم  »تسونامي« 
الستحقاقات  استعدادا  الشعبية،  الحركة 
في  بل  وحدها،  فاس  جهة  في  ليس   ،2021
ضد  العنصر  ينتفض  فهل  برمته،  املــغــرب 

األحرار؟ 

●  العرائش. األسبوع 
الخميس  ليلة  العرائش  اضطرت 
املتشردين  تجميع  ــى  إل املــاضــي، 
دروب  مــن  والحمقى  واملتسولني 
استعدادا  القديمة،  املدينة  ــة  وأزق
وزير  ساجد،  محمد  السيد  لزيارة 
الجوي والصناعة  السياحة والنقل 
االجتماعي،  واالقتصاد  التقليدية 
وقام »تقنيون« بتوهيم سعادته، بأن 
املدينة نظيفة من املشردين، ويمكن 
وسطها  يتجولوا  أن  للسائحني 

آمنني.
وفـــعـــال، نــجــحــت خــطــة إجـــالء 
املــتــشــرديــن الــتــي رســمــهــا أولــئــك 
عششوا  الذين  األبديون  املوظفون 
املاكثون  املدينة،  إدارة  مكاتب  في 
حوالي  منذ  تعيينهم  منذ  فيها 
سكان  لهم  ويشهد  عاما،  عشرين 
الكذب  تكتيك  في  باإلجازة  املدينة 
املسؤولني،  أمــام  الحقيقة  وتزوير 
امللتحقون  منهم،  الجدد  خصوصا 
للسيطرة  وذلــك  باإلقليم،  حديثا 
يــريــدون،  بما  وتوجيههم  عليهم 

وال  حــيــاء  ــال  ب يـــريـــدون،  وكيفما 
حشمة.

الحادث  على  عرائشي  علق  لقد 
برا آش خبارك  من  »املــزوق  بقوله: 
مظهر  عــن  تعبيرا  الـــداخـــل«،  مــن 
يحجبون  الذين  »التقنيني«  أولئك 
يمشون  املــســؤولــني،  عــن  الحقيقة 
بني أعضاء الوفد الرسمي مبتسمني 

عن  راضيا  كان  الذي  الوزير،  خلف 
أما  املدينة،  بأزقة  الظاهر  الوضع 
عليها  تستر  »مهزلة  فتلك  ما خفي، 
في  املتخصصون  املوظفون  أولئك 
تزوير الحقيقة بتأثيث املشاهد عند 
الرباط  من  الكبار  املسؤولني  زيارة 
ذلك  يعلق  الــعــرائــش«،  مدينة  إلــى 

العرائشي الغيور.

●  الرباط. األسبوع
بقوة وسط  متداولة  وثيقة  كشفت 
هو  املغرب  أن  »الفايسبوك«،  رواد 
في  واألكـــرم  واألجـــود  األغنى  البلد 
صرف املال الكثير جدا على كرة القدم 
في القارة اإلفريقية.. لكن دون نتائج.
بــل إن الــطــامــة الــكــبــرى، هــي أن 
املغرب  أن  كشفت  نفسها،  الوثيقة 
الذين  عن  بسيط  بفارق  األول  ليس 
أن  أوضحت  بل  الترتيب،  في  بعده 
بالدنا تشبه أي بلد بترولي كاإلمارات 
والسعودية، أو بلد أوروبي جد غني، 
على  كبير  بسخاء  املاليير  تصرف 
من  أقــل  تصرف  دول  مقابل  الــكــرة، 
ــرات، بــل بماليير  ــآالف املـ املــغــرب ب
متقدمة  أدوارا  لكنها وصلت  املرات، 

في كأس أمم إفريقيا مصر 2019.
أن  ذاتها،  الوثيقة  كشفت  وهكذا 
القدم تصرف  الجامعة املغربية لكرة 
سنتيم  مليار   88 يعادل  ما  سنويا 
املرتبة  فــي  تليها  الــقــدم،  كــرة  على 
جامعة  جــدا،  كبير  وبفارق  الثانية 
سنتيم،  مليار   27 بحوالي  الجزائر 
أما  سنتيم،  مليار   18 بـ  ونيجيريا 

الرابعة  املرتبة  في  فتأتي  تونس، 
املرتبة  فــي  ومــصــر  مــلــيــارا   12 بـــ 

السادسة بـ 9 ماليير سنتيم فقط.
والكارثة العظمى، أن دولة البينني 
النهائي،  ثمن  دور  في  أقصتنا  التي 
تحتل املرتبة األخيرة كأفقر جامعة ال 
تتعدى ميزانيتها 300 مليون سنتيم 
من  يقترب  رقــم  وهــو  الــســنــة،  فــي 
املنتخب  ملدرب  واحدة  شهرية  أجرة 

الوطني، رونار.

اأخنو�ش ي�صرع يف هدم قلعة العن�صر

املغرب ي�صرف على كرة القدم اأكرثالعرائ�ش تخفي م�صرديها حتى مير وزير ال�صياحة 
 من دول اخلليج

كوالي�ش جناح »املراأة 
احلديدية« يف الرباط 

و�صقوطها يف خنيفرة

●  الرباط. األسبوع
قال مصدر جد مطلع بالحركة الشعبية، أن 
الخالصات التي وصل إليها حزب »السنبلة« 
بعد الهزيمة املدوية لحليمة العسالي، املرأة 
الحديدية في الحركة، خالل انتخابات مجلس 
املاضي  األسبوع  جرت  التي  املستشارين، 
بجهة بني مالل خنيفرة، تتعلق بفقدان مركز 
قيادات األحزاب السياسية بالرباط السيطرة 
أوال،  واألقــالــيــم  بالجهات  قــواعــدهــم  على 
واملعاصرة  األصالة  تأثير صراعات  وثانيا، 

الداخلية على نتيجة حليمة العسالي.
ــه، أنـــه بــعــد تحليل  ــ ــصــدر ذات وأكـــد امل
موضوعي لهذه االنتخابات والتوصل بكافة 
عقدت  التي  االتفاقات  أن  تبني  املعطيات، 
السياسية  األحـــزاب  ــادة  ق بني  الــربــاط  في 
لدعم حليمة العسالي التي أعلنت فائزة في 
امليدانية  للمعطيات  مخالفة  كانت  الرباط، 
مناضلي  ألن  مـــالل،  بني  خنيفرة  بجهة 
خاضعني  يــعــودوا  لــم  الجهات  ومنتخبي 
للمركز )الرباط(، بل قراراتهم ستتخذ محليا 
ضغط  كــان  مهما  الجهات،  داخــل  اآلن  من 

األمناء العامني وقيادات األحزاب بالرباط.
وأوضح املصدر ذاته، أن أولى هذه الشظايا 
التي ضربت حليمة العسالي، كانت من حزب 
العام  أمينه  وعد  الذي  واملعاصرة،  األصالة 
دين  برد  العنصر،  امحند  بنشماس  حكيم 
التصويت عليه رئيسا ملجلس املستشارين، 
الحركيني خالل  البرملانيني  املستشارين  من 
حثه  على  والعمل  املــاضــي،  أكتوبر  شهر 
بالتصويت  »الباميني«  الجهة  ملستشاري 
التي  العملية  وهي  العسالي،  حليمة  على 
من  املطرود  الجهوي  األمني  مجاهد،  بسبب 
لها صدى في جهة  لم يعد  طرف بنشماس، 

خنيفرة.

العسالي

لقجعوزير السياحة يف جولة تفقدية بمدينة العرائش



وتجبر  وانتشر  ونما  تكون  كيف   ❐
عامة،  مفتشية  وزارة  ولكل  الفساد  وكبر 
وال نسمع إال مفتشية وزارة الداخلية التي 
اختصت في إصدار البيانات التي تتحول 
والكاوكاو..  الزريعة  بائعي  إلى  مباشرة 
املفتش  منصب  بــأن  تعرف  ــوزارات  ــ وال
العام هو تقريبا فخري إلرضاء قائد حزبي 
أي  إقالة  واملــفــروض  نــافــذ..  أو شخص 
في غفلة  وزارته  في  انفجرت  عام  مفتش 
وتهاون منه، فضائح كالتي نعيشها وال 

تعرفها املفتشيات العامة.
 

❐  لن تستقيم شؤون العاصمة إال إذا تم 
املسؤولني  كافة  تشطيب،  وبالواضح  تشذيب، 
الجماعة  أو  العمالة  في  سواء  مناصبهم،  من 
اإلقليمية  املديريات  من  وأيضا  املقاطعات،  أو 
األوراق  على  إال  لها  وجود  ال  التي  »النائمة«، 
واالمتيازات  والتعويضات  األجــور  لوائح  وفي 
تجسد  ال  التي  الفخمة  واملكاتب  وامليزانيات 
املصاريف من  تلك  املنعدمة من كل  مردوديتها 
ضرائب الرباطيني، فال بد من ضخ دماء جديدة.  

بعيد  مرة  ألول  العاصمة  احتفلت   ❐
بمبادرة   1933 نونبر   18 يــوم  العرش 
من الشعب، وزكاه املغفور له امللك محمد 
فيه:  جــاء  بخطاب  هلل،  رحمه  الخامس 
حول  مجتمعني  اليوم  أراكم  أن  »يسرني 
به  تعلقكم  يقدر  ــذي  ال سلطانكم  عــرش 
وإخالصكم لسدته الشريفة، كما تعلمون 
املتفانية  املحبة  من  لرعايانا  نكنه  ما 
وتصميمنا على أن نبذل النفيس والغالي 
في سبيل رقي البالد ومصلحة العباد«.. 
وها هو التاريخ يعيد نفسه في رباط املُلك. 

والنائب  وزارات  لعدة  الــوزيــر  نتذكر   ❐
البرملاني ورئيس مجلس عمالة الرباط األسبق، 
عبد الكامل الرغاي - هلل يذكره بخير- وعائلة 
الرغاي الرباطية يقول بعض املؤرخني أنها من 
بمصمودة،  »غياغانا«  قبيلة  من  بربرية،  أصول 
عربي  أصل  من  بأنها  آخــرون  يصنفها  بينما 
أحواز  في  تمركزا  الذين  الهالليني  من  متفرع 
مراكش في القرن 12 ميالدي، ثم توزعوا على 
الشاوية ودكالة وأوالد بوزيري بسطات في القرن 
زاويــة سيدي  في  هناك  مدفون  جد  ولهم   ،17
عيسى بن الرغاي، لينتقلوا إلى فاس ثم الرباط 
في القرن 18، حيث يرقد جدهم محمد بن أحمد 

الرغاي بالزاوية الناصرية.

التقطت هذه الصورة سنة 1966، لشجرة عائلة 
العالمة  فضيلة  املؤسس  يتوسطها  الــجــراري، 
املرحوم عبد هلل الجراري، وأعضاؤها ثالثة هم: 
والقاضي  العربي،  األدب  عميد  عباس  العالمة 

القانوني عبد الواحد، والطبيب األستاذ امحمد.
أصل  إلــى  سابق  عــدد  في  تطرقنا  أن  وسبق 
وجذور العائلة الجرارية التي لها فروعا في كل 
انتباهنا  وأثار  الرباط،  فرع  منها  اململكة،  أنحاء 

إدريس  واسمه  الرباطيني  الجراريني  أجداد  أحد 
بن حمان بن العربي الجراري، توفي سنة 1839، 
إقليم وجدة قبل أن يعني قائدا  وكان عامال على 
 3 له  وكــان  العاصمة،  بضواحي  األودايـــة  على 
أبناء هم: امحمد وعالل واملهدي، ورثوا عن أبيهم 
القيادة حيث تناوبوا على تسيير األوداية رحمهم 
وآداب  علوم  العالمة  أبناء  ورث  كما  تعالى،  هلل 

والدهم.

عندما هربت من الرباط سعادة سكانها.. 

نخجل من ترتيب مملكتنا يف املراتب الأوىل للف�ساد العام

والــتــحــذيــرات   2016 ســنــة  مــنــذ 
في  مؤسسة  أعــلــى  مــن  متواصلة 
إلى  بالخصوص  وموجهة  اململكة 
العابثني بمصالح املواطنني، وبرجاء 
هلل  بتقوى  ــادى  نـ الــنــصــوح،  األب 
فــي وطــنــنــا.. ومـــرت الــشــهــور، ولم 
واستقواءا  نفورا  إال  العابثني  تزد 
وتسلطا على حقوق املواطنني، فكان 
البد من تفعيل القانون.. وهذا ما كنا 
عم  الذي  التسيب  لفرملة  به،  نطالب 
والجماعة  العمالة  في  املــرافــق  كل 
الساهرة  اإلدارات  واملقاطعات، وهي 

على خدمة الرباطيني.
فعندما وصل األمر إلى االستهتار 
املزاد  في  وجعله  اإلنساني  بالتراث 
العلني إلعدامه وتعويضه بصناديق 
الشوارع  تحولت  وعندما  إسمنتية، 
السكنية  واألحــيــاء  جوطيات،  إلــى 
محتلة من طرف املقاهي، والساحات 
العمومية من »القامرات«، والفوضى 
ــجــارة والــصــنــاعــة  ــت ــي ال الــتــامــة ف
ــراجــات«  ــخــدمــات، وتــحــولــت »ك وال
ومعامل  مــصــانــع  إلـــى  ــارات  ــم ــع ال
خطيرة على صحة الساكنة، واحتالل 
قبل  من  السكنية  املــنــازل  فــضــاءات 
»داللــة«  على  بناء  املتجولني  الباعة 
ولكل  وبالعاللي،  األماكن،  لتفويت 

ثمنه،  شـــيء 
اليومي  منه 
في  وينحصر 
»اســتــعــمــار« 
املـــــــــلـــــــــك 
الـــعـــمـــومـــي 
إلى  وتحويله 
ــات  ــونـ ــالـ صـ
ــة  ــ ــرج ــ ــف ــ ــل ــ ل
والـــتـــدخـــني، 
مقاهي  وإلــى 
ــات  ورشــ أو 
نيكية  ميكا
ــة  ــاغـ ــبـ ــصـ لـ
هـــــيـــــاكـــــل 
ــارات  ــيـ ــسـ الـ
وبـــــــــيـــــــــع 
الـــعـــقـــاقـــيـــر 
ومواد تتطلب 
ــاطــات  ــي احــت

اشتعال  كوارث  من  للوقاية  إجبارية 
النيران أو تسرب إشعاعات وروائح 
مؤذية.. فهذه كان يطوف عليها طائف 
املكلفني  من  يومية  »تدويرات«  ألداء 
بحماية السكان من أخطارها، وكانت 
الحصيلة اليومية حوالي 45 مليونا: 
وكل  بالتقسيط،  الرباطيني  قتل  ثمن 

ــشــارك  ــن ي مـ
فــــــــي هـــــذا 
ــتــل« من  ــق »ال
»املسؤولني« 
املنتخبني  أو 
ــم،  ــ ــره ــ ــي ــ وغ
واحـــــــد  ال 
يسكن  منهم 
ــاء  ــي فـــي »أح

املوت«.
ــا هـــدم  ــ أمـ
مدينة التراث 
اإلنـــســـانـــي 
وتــشــويــهــهــا 
بـــبـــنـــايـــات 
ــم  ــي ــصــام ــت ب
الرباط  تبعد 
عـــــــن لـــقـــب 
ــة  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ »مـ
الـــــــتـــــــراث 
وقد  مرتفع،  جد  فثمنها  اإلنساني«، 
توضح األيام مع القضايا املعروضة 
تسلط  فتاكا  سرطانا  العدالة:  أمام 
املدينة  في  التاريخية  األحياء  على 
ومع  والــعــكــاري،  وحــســان  العتيقة 
»السرطان«  هــذا  استئصال  بــدايــة 
و»فطام« املسببني فيه عن »بزولة« 45 

مليونا يوميا، و»تدويرات البالنات«، 
اللوبيات  أن  حتى  التراخيص  وكل 
ولم  املاليير  أصحاب  من  أصبحوا 
الجديد  التطور  أمـــام  يستسلموا 
عشرات  وإنقاذ  الريع  على  للقضاء 
اليومي  الجحيم  من  السكان  آالف 
بــدون  فــشــرعــوا  عليهم،  ــروض  ــف امل
بــاإلجــراءات  »التنديد«  فــي  حشمة 
الشجاعة والجريئة، وسربوا كتابات 
وهم مجرد موظفني ينفذون تعليمات 
ــســؤول  ــون مــن رئــيــســهــم امل ــان ــق ال
الذي  األليم  الــعــذاب  من  لحمايتهم 

يتكبدونه يوميا.
مجرد  ــك  ذلـ ــكــون  ي أال  ونــتــمــنــى 
بعدها  ــودون  ــع وي موسمية  حملة 
سيتكتل  الحالة،  هذه  وفي  لالنتقام، 
مؤيدة  مسيرات  في  املواطنني  كل 
بتقديم  »االستعمار« ومطالبة  لنهاية 
وسلطات،  منتخبني  من  املتورطني 
هي  املرفقة،  والصورة  القضاء،  أمام 
مهددة  فــريــدة  هندسة  مــن  لعمارة 
ــة شــارعــي شالة  ــ ــي زاوي بــالــهــدم ف
انتظار  في  هي  وربما  املومن،  وعبد 
نهنئ  السياق،  نفس  وفي  »الداللة«، 
التام على  القضاء  العواصم على  أم 
العكاري،  في  قصديري  دوار  أكبر 

دوار عني عتيق.

أسرار العاصمة

»احل�سة املليونية« اليومية التي �سوهت اأم العوا�سم

بداية استقالل العاصمة من »اإلجرام«
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فـــي ظـــرف عــشــريــن يـــومـــا، مـــن 30 يــولــيــوز 
أعياد  أربعة  املقبل، ستحل  21 غشت  إلى  الجاري 
من  مؤطرين  غير  كاأليتام،  ســائــرون  إليها  نحن 
منتخبينا القانونيني وال من الجمعيات السياسية 
التي  والفنية  والثقافية  والرياضية  واالجتماعية 
تستفيد من أموال الشعب كدعم ومنح، وإن كنا ال 
نحملها مسؤولية شرف تنظيم حفالت واستقباالت 
مسؤولة  مادامت  الشعبية،  باملناسبات  وأنشطة 
املجالس  في  املنتخبني  ولكن  منخرطيها،  عن  فقط 
على  السكان  كل  نسبيا  يمثلون  املهنية  والغرف 
مختلف شرائحهم، وهم بذلك، كما أنهم مستودعون 
مدينتهم  وممتلكات  ورسومهم  ضرائبهم  على 
أفراح  عن  التعبير  على  مجبرون  فهم  وسلطاتهم، 

ناخبيهم.
أعياد،  مــن  مــعــدودة  ــام  أي بعد  على  نحن  وهــا 
ابتداء  الشعب  أجلها  من  وناضل  فرضها  ما  منها 
1933، ومنها ما كرم بها شبابه وعاهله،  من سنة 
وأخيرا  األضحى(،  )عيد  »الكبير«  العيد  وأيضا 
نحياها  ثــورة  وهــي  والشعب،  امللك  ثــورة  ذكــرى 
الوطن، ومنتخبونا  »مجرمي« هذا  األيام ضد  هذه 
واجهة  واجــهــات:  بــأربــع  العالم  فــي  الــوحــيــدون 
السلطة  وواجهة  املدني،  املجتمع  وواجهة  حزبية، 
املهام  هذه  كل  ريع  حصد  واجهة  ثم  االنتخابية 
حسب  واجهة  مقام  فلكل  وامتيازاتها،  ونفوذها 

الدور املطلوب منهم.
يتقون هلل  لعلهم  انتظرنا،  ثم  فحذرنا  وصبرنا، 
الوطن.. فما زادهم ذلك إال إصرارا على  فينا وفي 
تهميشنا وتهميش صبرنا وتحذيراتنا وانتظارنا، 
وتفقيرنا  مرمدتنا  طغيان  سوى  فيهم  »نفخ«  وما 
واحتقارنا حتى في أعيادنا وهم الذين في سعادة 
طيلة السنة في جنات خالدين فيها، نيابة عن كل 
الحياة،  في جحيم  القابعني  واملقهورين  املظلومني 
حتى شعرنا بالغنب والظلم و»الشمتة« من وكالئنا 
العواصم«:  »أم  نهضة  على  الجاثمني  الدائمني 

الرباط الفيحاء.
باألعياد  يحتفلوا  أن  ممثلينا  من  نطلب  ولــن 
تأطير  على  قادر  فالشعب  يحتفلوا،  ال  أو  األربعة 
كون  عندما   ،1933 سنة  فعل  كما  بنفسه  نفسه 
بذلك  وهو  العرش،  بعيد  لالحتفال  شعبية  لجانا 
فينا  »إلصاقها«  تحاولون  التي  اليتم  حالة  يكسر 
يختاركم  قد  اليتم  فهذا  علينا،  أشباحا  لتستمروا 
أنتم لتتجرعوا علقمه في يوم من األيام، فيكون ذلك 

بالنسبة إلينا »عيدا جديدا«.

اأربعة اأعياد 
يف انتظارنا 

ونحن كالأيتام 
�سائرون اإليها

 بقلم: بوشعيب اإلدريسي

مقاالت  عــن  عــبــارة  شــهــادات  نشر  نستأنف 
سياسية للزعيم املرحوم أحمد بالفريج، »قنبل« 
بها املستعمر في عقر داره بمدينة باريس عبر 
لنقل  هلل  رحمه  أسسها  التي  »مــغــرب«،  مجلة 
معاناة ملك وشعب املغرب إلى الشعب الفرنسي.
نلخص   ،1933 غشت  لشهر   13 عددها  ومن 
اإلقطاعيني  مع  املغاربة  معاناة  عن  كتبه  مقاال 
صراعنا  يكون  أن  يمكن  ال  لهذا   ...(( كاآلتي: 
ويتحمل  يعاني  مضطهد  صراع  ولكنه  طبقيا، 
كثيرا، يعمل ويرى عرقا آخر له كل االمتيازات، 
يستحوذ على عمله بدون أدنى حرج... ويفرض 
عليه أن يبقى جاهال، ويحرمه من حقوق اإلنسان 
األساسية، ولكن ستقولون لقد كان هناك إقطاع 
عن  القوم  كبار  تصرف  فيه  يختلف  ال  فظيع 
تصرف الطغاة.. نعم، ولكن هذا اإلقطاع قد خلق 
املضطهدين.  على  واعتمد  تقوى،  قد  يكن  لم  إن 
منفذين  خداما  إال  ليسوا  األهليني  القياد  إن 
بما  املبتهجة  الفرنسية  اإلمبريالية  ألوامـــر 
ييسرونه لها للقيام بمهمتها، ونحن على وعي 
الفرنسية،  اإلمبريالية  نحارب  عندما  بأننا  تام 
نزيل  أن  فلنحاول  كذلك،  اإلقطاع  نحارب  فإننا 
لهؤالء القياد النفوذ والسلطة التي يستمدونها 
من اإلمبريالية الفرنسية، ولننظر كيف سيكون 

مصيرهم؟(( انتهى.
بعد  تقلد  الـــذي  بالفريج  الزعيم  هلل  رحــم 
للخارجية  وزيــرا  املناصب:  ــع  أرف االستقالل 

ورئيسا للحكومة وممثال لجاللة امللك.

لم يجتمع أي حزب وال البرملان التخاذ ما يلزم 
إحصائيات  إليه  نبهت  ما  اعوجاج  لتصحيح 
بلدان  عدة  في  الفساد  انتشار  شأن  في  أخيرة 
مخجلة،  مرتبة  وفي  ضمنها،  من  اململكة  كانت 
باسم  تصرف  املاليير  ــآالف  ف تعلمون،  وكما 
محاربة الفساد، وأحزاب ونقابات في الحكومة 
واملؤسسات  املنتخبة  واملــجــالــس  والــبــرملــان 
أين  فمن  الفساد..  هــذا  ملحاربة  الدستورية، 
يطلق  وصامت  قاتل  سرطان  علينا  »تسلط« 
الحقيقة  في  هو  بينما  الفساد؟  خطئا:  عليه 
السرطان  هذا  مع  نتعامل  دمنا  وما  »جريمة«، 
مبادرة  أية  فلن تنجح  العادي،  الفساد  بمنظور 
مادام  بالجريمة،  نعته  يجب  بل  الستئصاله، 
من  اآلالف  مئات  بل  اآلالف  العاصمة،  في  هنا 
وممتلكاتهم  صحتهم  مــن  يـــؤدون  املواطنني 
السرطان  هــذا  بسبب  وراحــتــهــم  وأمــوالــهــم 
والجبروت  الظلم  انتشار  في  يرحم..  ال  الــذي 
إلى  الناس  حياة  لتحويل  السلطة  واستغالل 
في  نجحوا  يومية  ــدويــرات«  »ت مقابل  جحيم 
بتقارير  العاصمة،  في  املسؤولني  بعض  تغليط 
ــرى،  أخ ــاء  وأشــي بــاألمــن  ومرتبطة  مــخــدومــة 
45 مليونا  »بزولتها« في جمع حوالي  لتستمر 
الجيوب، وإلغراق  التدويرات، ويوميا، مللء  من 

السكان في الجحيم.
االحتالل  من  ونستغيث  األزبــال،  من  نشكو 
من  وفضاءاتنا  وشــوارعــنــا  منازلنا  ألبـــواب 
الجوطيات واملقاهي والنقل العشوائي واملعامل 

وروائــح  ومخلفاتها  األكــل  ومحالت  واملصانع 
ونطالب  نستنكر  أسبوع  وكل  إلخ،  نفاياتها... 
هم  ألنهم  املسؤولية،  ممثلينا  ونحمل  ونحتج 
إال  مباشرة،  غير  أو  مباشرة  بصفة  املسؤولون 
مع  وتطاحناتهم  أحزابهم  مع  »معاركهم«  أن 
بعضهم البعض القتناص املناصب واالمتيازات 
والنفوذ واملزيد من الريع، شغلتهم عنا، فتركونا 
نغرق في بحر كله فساد.. لذلك، فنحن نتحداهم 
وقراراتها  مداوالت مجالسهم  يطلعونا على  أن 
في شأن هذا الفساد الذي أصبح إجراما في حق 
كل  بينما  ورسومهم،  ضرائبهم  مقابل  الساكنة 
يعودون  النهار،  في  بجرائمهم  يسيئون  الذين 
إلى منازلهم البعيدة عن بؤر »الجرائم« املرتكبة، 
سكان  بينما  نظيفة،  بيئة  في  الليل  ويقضون 
األحياء املنكوبة يتمرمدون في كوارث ال حصر 
واستغاثاتنا  رسائلنا  وصلت  لـله  والحمد  لها، 
عقودا،  استمرت  معاناة  إلنهاء  الــالزم  واتخذ 
وكان أول من احتج كما هي العادة: املجرمون، 
تغيير  من  بد  فال  التهم،  عنهم  يبعدوا  حتى 
جذري في كل مراكز القرار حتى تتم تنحية من 
تسببوا في كل جرائم الفساد، حتى ال ينبعثوا 

من رمادهم من جديد. 
واإلجــرام..  الريع  من  باالستقالل  نشعر  إننا 
فاللهم أدمه وال تجعله لنا موسميا فيرمينا من 
هذه  وفي  الفاسدين،  املجرمني  ملعب  في  جديد 
عن  دفاع  بأشرس  الشعب  سيواجههم  الحالة، 

حقوقه.

 

أرشيف الرباط



 عزيز الفاطمي 
ــارع  ــشـ ــس نـــبـــض الـ ــر جــ ــؤشـ مـ
إلى  املعنية  بالجهات  دفع  املراكشي، 
تنظيم  أجــل  مــن  أجهزتها  تحريك 
حــمــات تــحــت غــطــاء تــحــريــر امللك 
العمومي من محتليه، حمات تمر من 

هنا وهناك دون الوصول إلى»تمة«؟
»تمة«،  قصة  إلى  نعود  أن  وقبل 
نشير إلى أن هذه الحمات تستهدف 
هشاشة،  واألكثر  املهمشة  املناطق 
أو  الجائل  البائع  على  وترتكز 
في  حلقة  أضعف  وهو  »الفراش«، 
العمومي،  امللك  احتال  منظومة 
الطرح  وهذا  متكافئة،  غير  عملية 
ال يعني إعفاء جهة دون أخرى، بل 
يجب تطبيق القانون على الجميع 
االجتماعية  الظروف  مراعاة  مع 
ــاك،  ــهــذه الــشــريــحــة هــنــا وهــن ل
أسواق  خلق  في  التفكير  ال  ولم 
للبائعني  مخصصة  نموذجية 
ساحات  استغال  أو  الجائلني 
كفضاءات  وتجهيزها  عمومية 
العمل  أوقات  تحديد  مع  تجارية 
بعض  فــي  بــه  معمول  هــو  كما 
التفرج  بــدل  ــة،  ــي الــدول األوروب
عشوائية  أســـواق  إنــشــاء  على 

ــل مــخــيــمــات لــاجــئــني،  ــى شــك ــل ع
محاصرة  الــشــوارع  أصبحت  حتى 
بالعربات املجرورة بالحمير والبغال 
وبعلم  السلطة  ــوان  أعـ ــني  أع أمـــام 
اإلداريـــة  امللحقات  رؤســـاء  بعض 
ليبقى  الباشوات،  بعض  وبمباركة 
دور املجالس الجماعية منعدما وكأن 
أهل  أنهم  العلم  مع  يعنيهم،  ال  األمر 

التراخيص  ومصدر  االختصاص 
املنظمة الستغال امللك العمومي؟

تلك  ــي  وه ــمــة«،  »ت ــى  إل لنعود 
كليا  أو  جزئيا  املعفية  األمــاكــن 
ومرت  قدر  وإن  الحمات،  هذه  من 
مرور  تمر  فإنها  الوصية،  الجهات 
واستئذان  إشــعــار  وبعد  الــكــرام، 
يمكن  مــا  ترتيب  أجــل  مــن  مسبق 
ترتيبه، واللعبة محبوكة، فاملواطن 
يدرك ويعاين ما يجري ويدور فوق 

جليز  منطقة  فــي  ولنا  الــواقــع،  ركــح 
األماكن  من  وغيرهما  الشتوي  والحي 
»تمة«،  في  قولنا  يزكي  ما  املحصنة، 
هناك تتجسد قمة الهيمنة املطلقة على 
امللك العمومي ألصحاب املقاهي الذين 
إلى صالونات  عمومية  ممرات  حولوا 
مؤثثة بكراسي وطاوالت تعرض فوقها 
ما لذ وطاب من مشروبات و»شهيوات« 
ــذا  ه وراء  ــن  مـ ــي  ــجــن وت ــاء  ــن ــزب ــل ل
ويدفعون  باهظة،  أمــواال  »االحــتــال« 

مع  إلى جنب  السير جنبا  إلى  باملارة 
مختلف وسائل النقل، مما يهدد سامة 
الجميع ويتسبب في حوادث خطيرة، 
توصيات  مــع  يتنافى  ــك  ذل أن  علما 
حـــوادث  ملكافحة  الــوطــنــيــة  اللجنة 
خمارات  نجد  قــادر،  بقدرة  إذ  السير، 
العمومي  امللك  على  استحوذت  قــد  
ــراس  وأغ كبيرة  مزهريات  بواسطة 
تستعمل كستائر ملا يدور بتلك األماكن 
من أفعال خارجة عن القانون، فكل ما 
أمام صمت  يجري هنا وهناك و»تمة« 
الجهات املعنية، جعل األمور تستفحل، 
جشع  إلى  الشاذ  الوضع  هذا  ووصل 
ــات  ــودادي آخــريــن فــي إطـــار بعض ال
السكنية، حيث تم تحويل أزقة بالكامل 
بحراس  محروسة  خاصة  ممرات  إلى 
خواص وممنوعة بحواجز حديدية في 
القاطنني، دون سند قانوني  وجه غير 
من  نماذج  لتروا  إسيل  منطقة  )زوروا 

هذه األزقة املخوصصة(.
بعلم  تقع  الفوضى  هذه  كانت  فإذا 
وإن  فظيع،  فاألمر  املعنية،  الجهات 
كانت ال تعلم، فاألمر أفظع، في انتظار 
باملدينة،  األول  األمــر  صاحب  تدخل 
نبيل قسو والي الجهة، املعروف عليه 
سرعة التجاوب مع نبض الشارع ومع 

مختلف املنابر اإلعامية الجادة.

أشغال  انطاق  من  أعــوام  بعد 
الجديدة،  الطرقية  املـحطة  بـنـاء 
ها هي تفتح أبوابها وسط استياء 
عارم من طرف املسافرين ومهنيي 
القطاع على السواء، بسبب وجود 
مما  املدينة،  مشارف  على  مقرها 
قطاع  مهنيي  مــن  العديد  جعل 
يرفضون  طنجة،  بمدينة  النقل 
باملحطة  ــال  ــغ واالشــت االنــتــقــال 

الجديدة.
رفضت  التي  الشركات  بني  من 
الجديدة،  املحطة  إلــى  االنتقال 
الــتــي تحركت  »ســتــيــام«،  شــركــة 
عمدة  رأسها  على  الجهات  جميع 
املدينة، من أجل إقناع املسؤولني 
املحطة  إلـــى  مــقــرهــا  لنقل  بــهــا 
النقل  دعت شركات  كما  الجديدة، 
الطرقي بطنجة، األسبوع املاضي، 
التصدي  أجــل  مــن  اجتماع  إلــى 

لقرار عمدة املدينة بخصوص نقل 
املحطة إلى مكان شبه قروي، وفق 
تعبير الشركات الرافضة لانتقال.
ــق، أعــلــنــت  ــابـ ــت سـ ــ ــي وق ــ وف
عن  لطنجة،  الترابية  الجماعة 

املحطة  بناء  أشغال  انتهاء  قرب 
الجديدة التي أضحت في املرحلة 
األخيرة، حسب اتفاقية شراكة بني 
الشمال،  أقاليم  ووكالة  الجماعة 
وتقول مصادر »األسبوع«، أن هذه 

مشروع  إطــار  في  تندرج  املحطة 
»طنجة الكبرى« الذي أعطى امللك 
بميزانية   ،2013 سنة  انطاقته 
وتم  درهم،  مايير   7.633 قدرها 
سير  بتتبع  طنجة  واليــة  تكليف 
أشغال هذا املشروع، دون الركوب 
الحمات  في  استغاله  أو  عليه 
هو  املاحظ،  أن  غير  االنتخابية، 
صار  الــبــوغــاز،  مدينة  عمدة  أن 
هذه  مشروع  باسم  املتحدث  هو 
انتقال  بــعــد  الــطــرقــيــة  املــحــطــة 
يخرج  حيث  اليعقوبي،  الــوالــي 
الجماعة،  موقع  عبر  مرة  كل  في 
ليبشر ساكنة طنجة بقرب تدشني 
عن  الــخــارجــة  الــجــديــدة  املحطة 
موقعها  أن  رغم  الحضري،  املدار 
مع  املسافرين  معاناة  سيكرس 
وسائل النقل، خصوصا في فصل 

الصيف.

الغابات  من  والعديد  سنوات  منذ 
لحرائق  تتعرض  الشمالية  باملناطق 
اآلن،  لحد  مجهولة  أسبابها  زالــت  ال 
رغم التحقيقات التي فتحت من طرف 
تدمير  يتم  حيث  املعنية،  الجهات 
العشرات من أشجار وأعشاب الغابات 
التي تعد املتنفس الوحيد لساكنة هذه 

املناطق.
وبيانات  بــاغــات  غياب  ظــل  وفــي 
التي  الجهات  طــرف  مــن  توضيحية 
الغابوي  الغطاء  حماية  على  تسهر 
تنوير  أجل  من  البيئة،  على  والحفاظ 
يقض  الـــذي  الشمالي  الــعــام  ــرأي  الـ
الغابات  هذه  حرائق  تزايد  مضجعه 
ألسباب يصفها املسؤولون باملجهولة، 
هذه  بخبايا  العارفني  بعض  يقول 
األمور، أن هذا الحريق، الغاية منه هو 

االستياء على األراضي الواسعة التي 
يتم حرقها.

سوداء  املاضية  السنة  مــرت   وقد 
حرقت،  التي  الغابات  من  العدد  على 
تحديد  مــن  الــســلــطــات  تتمكن  ولـــم 
املسؤول عن هذه الكارثة، وفق تعبير 
استفاد  حيث  املواطنني،  من  العديد 
ذلك، وإلى  العقار من  بعض سماسرة 
خصوصا  املنتخبني،  بعض  جانبهم 
وأمسا  لو  كــواد  الساحلية  بالجبال 
التابعة  الغابات  من  وغيرها  وأزال 

لتطوان وطنجة واملضيق.
ــوع«، أن  ــبـ ــول مــصــادر »األسـ ــق وت
ــن هـــذه املــســاحــات التي  الــعــديــد م
إلى  اآلن  تحولت  للحرائق،  تعرضت 
تم  أنــه  كما  للبناء،  صالحة  أراضــي 
السلطات  صمت  وسط  بعضها  بناء 

إدارة املياه  املحلية واملنتخبة، وكذلك 
والغابات التي ال يظهر لها وجود في 

هذه األيام.
ــل فــصــل صــيــف، تلتهم  ك ــال  وخـ
غابات الشمال نيران يصعب إخمادها، 
حيث تقضي على مساحات كبيرة من 
البناء،  أماكن  من  القريبة  األشــجــار 
إغــاق  بعد  عليها  االســتــيــاء  ليتم 
التحقيقات، التي وصفت بالفاشلة من 

طرف بعض الجهات املسؤولة.
تعرضت  التي  الغابات  بــني  ومــن 
ــي، غابة  ــاض امل ــوع  ــب ــراق األس ــإح ل
كويلما، وغابة عني لحصن، في انتظار 
األشجار  على  القضاء  أجل  من  املزيد 
مئات  عمرها  يــفــوق  الــتــي  املــعــمــرة، 
اآلن،  موجودة  تعد  لم  حيث  السنني، 

بعدما تم تقطيعها وبيعها.

هل تكون مافيا العقار وراء اإحراق غابات ال�شمال؟
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حمالت حترير امللك العمومي ت�شتثني الكبار وتركز على �شغار »الفرا�شة«
ما هذا يا والي مراكش؟

إعداد: زهير البوحاطي

عيـن على الشمال

مختصرات شمالية
 4 بعدد  »األسبوع«  مقال  بعد   ■
يوليوز 2019 بعنوان »عون سلطة 
لصالح  املـــاء  مــن  السكان  يــحــرم 
مزارعي الحشيش«، قام قائد قيادة 
بني حسان بإقليم تطوان في اليوم 
الخراطيم  جميع  بإزالة  املــوالــي، 
املياه..  تتم بواسطتها سرقة  التي 
ليتم بعد يومني فقط، تسجيل عودة 
تلك الخراطيم إلى سرقة املياه دون 

أي تدخل.

بإقليم  املرور  شرطي  تعرض   ■
للدهس  املاضي،  األسبوع  املضيق 
الحياة  فقد  نارية  دراجة  بواسطة 
على إثرها، هذا األمر الذي زاد عن 
وذلك  الشماليني،  تعبير  وفق  حده 
النارية  الدراجات  انتشار  بسبب 
باألحياء  خصوصا  وثــائــق  دون 
أصحابها  يقوم  حيث  الشعبية، 
بــألــعــاب بــهــلــوانــيــة تــســاهــم في 

انتشار الحوادث.

علي  أوالد  جماعة  معارضة   ■
إرادة  ضد  تطوان،  عمالة  منصور 
كل  فــي  تــعــارض  حيث  الساكنة، 
شيء رغم أن بعض القرارات تكون 
في صالح الساكنة واملنطقة بصفة 
تفضل  ألنها  إال  لشيء  ال  عــامــة، 
األغلبية  مــع  حساباتها  تصفية 
املسيرة للمجلس، الذي تحول إلى 
املساهمة  عــوض  للصراع  حلبة 
تعاني  التي  املنطقة،  تنمية  فــي 
تنموية  برامج  اإلهمال وغياب  من 

واضحة.

مهنيون يرف�شون العمل باملحطة الطرقية اجلديدة بطنجة

عمدة طنجة رفقة أعضاء مكتبه يف صورة تذكارية 
مع املحطة الجديدة قبل تدشينها

الحريق األخري بغابة عني 
لحصن األسبوع املاضي



 هشام شكار
تخص  قضائية،  سابقة  فــي 
يكن  لم  ما  وهو  األســرة،  مدونة 
معموال به من قبل، قضت املحكمة 
االبتدائية بالصويرة، في جلسة 
علنية بتاريخ 8 ماي 2019 ملف 
بإجراء   ،2018/1401/08 عدد: 
)ل.  السيدة  على  جينية،  خبرة 
ل(، عهد بتنفيذها ملعهد الشرطة 
العلمية والتقنية بالدار البيضاء، 
وتحديد مهمته في استدعاء كافة 
األطراف، في غياب األم امللتحقة 
بالرفيق األعلى منذ عشرين سنة 
مع  املــضــمــون،  بالبريد  خــلــت، 
أيام  خمسة  بالتوصل  اإلشعار 

على األقل، قبل موعد الخبرة.
الحكم الصادر، اعتبرته الهيئة 
حني  إلــى  تمهيديا،  القضائية 
الخبرة  بنتائج  املحكمة  توصل 
شهرين،  أجــل  داخــل  الجينية، 

تكميلية  جلسات  في  وإدراجها 
للنازلة.

وفي هذا الصدد، تؤكد املدعى 
من  شقيقها  أن  ل(،  )ل.  عليها 

أمها الهالكة، أنكر أنها أخته من 
األم بهدف االستحواذ عمدا على 
عبارة  الهالكة،  األم  خلفته  عقار 
العلوج  بــدرب  كائن  منزل  عــن 

أن  مدعيا  الــصــويــرة،  بمدينة 
وليست  تبنتها  قد  كانت  والدته 
ــن صــلــبــهــا، مــحــاوال  ابــنــتــهــا م
على  النسب، ضدا  ونفي  الطعن 
مقتضيات املادة 159 من مدونة 
األسرة، للوقوف على أن الذي له 
الحق في نفي النسب أو الطعن 
صاحبا  األم،  أو  األب  هو  فيه، 
في  إحالة  غيرهما،  دون  اإلقــرار 
 153 املادة  مقتضيات  على  ذلك 

من نفس القانون.
االدعاء، الذي دحضته الوثائق 
املدلى بها إلى املحكمة، صحيحة 
صفتها  تثبت  ومضمونا،  شكال 
ومصلحتها كوارثة من والدتها، 
ال يجوز الطعن فيها، ومن بينها 
عقد زوجها، يتضح أن وليها لم 
حضر  الــذي  أخاها،  ســوى  يكن 
أمام العدول وصرح أن العارضة 

تعد أخته من والدته.

الصويرة

لأول مرة..  ق�ساء ال�سويرة يلجاأ اإىل اخلربة الطبية  يف نازلة نفي الن�سب

لــوزارة  اإلقليمية  املندوبية  أوقفت 
األوقاف والشؤون اإلسالمية باشتوكة 
أيت باها، إمام وخطيب إحدى املساجد 
خطبة  منابر  اعــتــالء  عــن  ببيوكرى 
الجمعة بشكل مؤقت، وذلك على خلفية 
موضوع خطبة يوم الجمعة 12 يوليوز، 
التي تناول فيها غيرة املسؤولني على 
القدم  لكرة  املغربي  املنتخب  انتكاسة 
املقامة  لألمم  إفريقيا  كأس  بنهائيات 
بمصر، متسائال عن غياب ذات الغيرة 
القطاعات  باقي  في  املسؤولني  لــدى 

األخرى.

لسرية  امللكي  الدرك  مصالح  أوقفت 
تيزنيت، زوجا وزوجته وصهره، وذلك 
بعد تورطهم في عمليات ابتزاز ونصب 
السيارات  أصحاب  من  مجموعة  على 
مصدر  أوضــح  حيث  تيزنيت،  بإقليم 
في  بدأوا  الثالثة  العناصر  أن  محلي، 
تنفيذ خطتهم حيث تقف الزوجة بعدد 
من الطرقات بمجموعة من النقط بنفس 
اإلقليم، وتستوقف السيارات إليصالها 
ترسل  حتى  تصعد  إن  وما  لوجهتها، 
يقتفي  الــذي  لزوجها  نصية  رســالــة 
اعتراضها،  على  ويعمل  السيارة  أثار 
تتظاهر  الزوج،  الزوجة  تلمح  وبعدما 
بـــأن صــاحــب الــســيــارة تــحــرش بها 
تنزل  وبعدما  عليها،  االعتداء  وحاول 
من السيارة يقوم الزوج بمعية صهره 
ويثوران  السيارة  بصاحب  باإلمساك 
ضبطه  بــأن  ــاه  إي موهمني  وجهه  في 
الكرام،  مــرور  يمر  لن  الزوجة  بمعية 
بأنهما سيبلغان  البداية  في  ويهددانه 
يستدرجان  الــوقــت،  نفس  وفــي  عنه، 
مبلغ  على  يــســاومــاه  لكي  الضحية 
دون  باملغادرة  له  السماح  مقابل  مالي 

افتضاح أمره. 

بــضــرورة  تــغــازوت  ساكنة  تطالب 
توفير شاحنات لجمع حاويات األزبال 
بها  املعترف  للمعايير  مطابقة  تكون 
في هذا الشأن، خصوصا وأن املنطقة 
ــى  األول بــالــدرجــة  سياحية  أصبحت 
وقبلة مختارة من طرف العديد من زوار 
مدى  عن  عبروا  كما  والخارج،  الداخل 
في  »البدائية«  الطريقة  من  انزعاجهم 
حمل حاويات األزبال التي تكلف عمال 
نقل النفايات عناء حملها باليد ودفعها 
شاحنة  فــي  تفريغها  أجــل  مــن  بقوة 
في  ــذا  هـ الـــغـــرض،  ــهــذا  ل مخصصة 
تعمل  شاحنات  توفير  فيه  وجب  وقت 
شأنها  من  »هيدروليكية«  بمحركات 
حماية هذه الفئة من عمل يومي مضني 
ينضاف لغياب أبسط شروط الحماية، 

من قفازات وأحذية خاصة ومالبس.

على  الوافدين  السياح  عــدد  ارتفع 
الخمسة  الشهور  خالل  أكادير  مدينة 
بمعدل  وذلــك   ،2019 سنة  من  األولــى 
عدد  بلغ  حيث  املائة،  في   4.13 قــدره 
الوافدين على هذه الوجهة من مختلف 
مقابل  سائحا   425.902 الجنسيات، 
من  نفسها  الفترة  في  سائح   409.3
الصادرة  ــام  األرق وتفيد   ،2018 سنة 
عن املجلس الجهوي للسياحة بأكادير، 
من  أكادير  على  الوافدين  السياح  أن 
مختلف املدن املغربية، احتلوا الصدارة 
سائحا  و498  ألفا   130 مجموعه  بما 
مقابل 116 ألفا و919 سائحا عند متم 
شهر ماي من السنة املاضية، ليسجلوا 

بذلك تحسنا بمعدل 11.61 في املائة.
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تينغير

كوارث بيئية تهدد مدينة تينغري.. فهل هو تواطوؤ امل�سوؤولني؟ 
 األسبوع

تعيش مدينة تينغير جملة من 
وخاصة  االجتماعية،  املشاكل 
التحتية  بالبنية  املتعلقة  تلك 
وما يترتب عنها من نقص فرص 
لتلحق  املنطقة  وتنمية  الشغل 
على  االقتصادية  التنمية  بركب 

غرار عدد من املدن املغربية.
ــة، عــدم  ــن ــســاك وتــشــتــكــي ال
ــة  أزق معظم  ــالح  وإصــ تــأهــيــل 
املدينة، بعدما تحولت  وشوارع 
للعربات  تتسبب  حــفــر،  إلـــى 
امليكانيكية،  األعطاب  بمختلف 
حتى  منها  ــرور  ــ امل وصــعــوبــة 
بالنسبة للراجلني، وقد عبر عدد 
من فعاليات املجتمع املدني عن 
باتت  الذي  للوضع  استنكارهم 
مــؤخــرا،  املــديــنــة  فيه  تتخبط 
من  واإلقصاء  التهميش  بسبب 
تعبير  وفق  التنموية،  البرامج 
قالت  حيث  الساكنة،  من  عــدد 
الجمعويات:  الفاعالت  إحــدى 
ــوارع واألزقــــة الــتــي لم  ــشـ »الـ
التأهيل  عملية  بعد  تشملها 
شوارع  كثيرا  تشبه  والتعبيد، 
التي دمرتها  وأزقة مدن سوريا 
الـــحـــرب«، كــمــا اتــفــق عـــدد من 
»حــالــة  أن  عــلــى  الــجــمــعــويــني 

للغاية،  مؤسفة  تينغير  مدينة 
على  طبيعي  غير  وضع  نتيجة 
تشير  فيما  املستويات«،  كافة 
الشأن  ملدبري  االتــهــام  أصابع 
أن  أحــدهــم  قــال  حيث  املحلي، 
»املدينة تعيش وضعا اقتصاديا 
لالنفجار  قابال  مترديا  وبنيويا 
تدهورا  وتشهد  ــت،  وق أي  في 
األصعدة،  جميع  على  ملموسا 
وتعاني إهماال ال مثيل له بسبب 
سوء التسيير من قبل املتعاقبني 

على تدبير شؤونها«.
فقد  محلية،  مصادر  وحسب 
بــؤرة  النفايات  مطرح  أصبح 

بــوقــوع مشاكل  تــنــذر  ســـوداء 
بعد  خطيرة،  وصحية  بيئية 
للمواشي  مرعى  إلى  تحول  أن 
لالستهالك،  لحومها  املوجهة 
مع  األطفال،  فيه  يلعب  ومكانا 
على  خطورة  من  ذلك  يشكل  ما 

صحة الجميع. 
املجلس  الساكنة  وتــطــالــب 
بضرورة  لتينغير،  الجماعي 
من  كبير  بعدد  املدينة  تجهيز 
البيئة  على  للحفاظ  الحاويات، 
بدأ  الذي  التلوث  من  وحمايتها 
يرخي بظالله على املنطقة، قبل 

أن تستفحل األمور. 

اتهام م�ست�سفى احل�سن الثاين ب�سوء معاملة احلوامل
سطات

 نور الدين هراوي
اإلقليمي  املستشفى  يعيش 
مسبوق،  غير  احتقانا  بسطات 
وضعف  االكتظاظ  بسبب  وذلك 
ولم  املقدمة،  الصحية  الخدمات 
يتردد مواطنون في اتهام مباشر 
عبر مواقع التواصل االجتماعي 
ــي قسم  فـ ــني  ــل ــام ــع ال لــبــعــض 
الحوامل  معاملة  الوالدة، بسوء 
ــن  أوالدهـ ــاة  وفـ فــي  والتسبب 
على  أحيانا  وبالضغط  أحيانا، 
أسرهن بغرض أداء مبالغ مالية 
أو  االعتناء  مقابل  قانونية  غير 

تسهيل مسطرة استقبالهن.
جمعوية  مــصــادر  وحــســب 
بإقليم  الصحي  للشأن  متتبعة 
ــرأي الــعــام  ــ ــذا الـ ــ ســـطـــات، وك
بعض  فــبــاســتــثــنــاء  ــي،  ــحــل امل
أداء  عــلــى  املــواظــبــة  األقــســام 
الواجب املهني والحريصة على 
القلب  كقسم  االستقبال،  حسن 

الجراحة،  وقسم  والــشــرايــني، 
والجهاز الهضمي،  فإن األقسام 
شبه  تعاني  األخــرى،  واملصالح 
املرضى من  اإلفالس مع معاناة 
وكــذا  االنــتــظــار،  طــول  طوابير 
ــات الــصــحــيــة،  ــدم ــخ ضــعــف ال
ــد طــويــلــة األمــــد، إذ  ــي ــواع وامل
الفحص  أجهزة  تكون  ما  غالبا 
ويتم  لــهــا،  يـــروج  كما  معطلة 
مصحات  على  املواطنني  عرض 

ــذا الــســيــاق،  ــي هـ خــاصــة، وفـ
ما  غير  محلية  جمعيات  دعــت 
إيفاد  إلــى  الصحة،  وزارة  مــرة 
مفاجئة  بزيارات  والقيام  لجان 
مجموعة  على  الوقوف  أجل  من 
لبعض  الصحية  االختالالت  من 
تفترش  أن  يعقل  ال  إذ  املصالح، 
عدة  وتحصل  األرض،  حوامل 
ــوالدات، ويتم  ــ وفــيــات أثــنــاء ال
واهية  بمبررات  لذلك  التبرير 

وغير مسؤولة.
املــصــادر،  نفس  واستغربت 
التزام إدارة املستشفى واإلدارة 
اإلقــلــيــمــيــة لــــــوزارة الــصــحــة 
االنتقادات،  كل  تجاه  الصمت 
انعقاد  خالل  تبررها  ما  وغالبا 
دعوتها،  عند  العمالة  مجالس 
واالشتغال  التسويف  بسياسة 
ملموسة،  نتيجة  دون  عليها، 
املهمة  املالية  التحويالت  رغــم 
ــى  ــمــي إل ــي ــل ــس اإلق مـــن املــجــل
ــســطــات، إذ  ــاع الــصــحــة ب ــط ق
مواجهة  مقابل  اإلدارة  تحرص 
بالترويج  االختالالت املرصودة، 
واجتماعات  طبية  بقوافل  لها 
مكاتب  ــي  ف نــظــريــة  تــدارســيــة 
السوداوي  الواقع  بينما  مكيفة، 
عدم  ظــل  فــي  مكانه،  فــي  قــابــع 
من  الــقــطــاع  مــســؤولــي  تمكن 
ميثاق  قــانــون  مــشــروع  تفعيل 
املـــرافـــق الــعــمــومــيــة الــخــاص 

بجودة الخدمات. 

تلكس

سطات  إقليم  عامل  قام 
مفاجئة  ــارة  ــزي ب ــؤخــرا  م
التابعة  املصالح  ملختلف 
الوقوف  أجل  من  للعمالة، 
على ما يجري يف اإلدارات، 
غري  للغياب  حــد  وجــعــل 
ــروع عـــن الــعــمــل  ــ ــش ــ امل
النظامي  الــوقــت  وضبط 
املوظفني،  وخــروج  لدخول 
وذلــــك وقـــت الــظــهــرية 
إذ  بـ»السليت«،  املعروفة 
وقسم  مصالح  باستثناء 
الــتــعــمــري املــضــبــوطــة يف 
اإلداري،  التوقيت  تدبري 
حاالت  عدة  العامل  سجل 
املصالح  يف  الغيابات  من 
ــذي  ــيء ال ــش ــرى، ال ــ األخـ
ــراءات  إجـ عنه  سترتتب 
تأمني  ــل  أج مــن  تأديبية 
ال  حــتــى  اإلداري  ــن  ــزم ال
املرتفقني  مصالح  تتعطل 
لإلدارة، خاصة وأن الكاتب 
له  املوكول  للعمالة  العام 
البشرية  ــوارد  ــ امل تــدبــري 
يوجد  التقييم،  ومنظومة 
عنه  نتجت  مما  عطلة،  يف 
مكتب  إىل  وصلت  غيابات 
عمال  يحدو  فهل  العامل.. 
عامل  حدو  األخرى  األقاليم 

سطات؟
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��ستقالة جماعية 
من قيادة �لبولي�ساريو

●  عبد اهلل جداد. العيون 
ــوف جبهة  فـــي صــف ــى االســـتـــقـــاالت  ــوال ــت ت
ــا يسمى  الــبــولــيــســاريــو، آخــرهــا اســتــقــالــة م
الغير  الدولة  وكاتب  النوشة  الديه  بالبرملاني 
معلن عنها، وما صاحبها من غياب تام لقيادات 
الصف األول من املدنيني وحتى من العسكريني 
عطلهم  لقضاء  وتوجهوا  مواقعهم  تركوا  الذين 
أجواء  عن  بعيدا  اإلسبانية،  بالديار  الصيفية 
املخيمات التي تعرف ارتفاعا قياسيا في درجات 

الحرارة.
تسريب  بعد  وخاصة  التضاربات،  هذه  أمام 
تقديم إبراهيم أحمد محمود عضو األمانة العامة 
الدولة  بكاتب  يسمى  وما  البوليساريو  لجبهة 
لألمن والتوثيق الستقالته، التي رفضها إبراهيم 
وفد  أحمد  إبراهيم  يقود  أن  قــرر  الــذي  غالي، 
السادسة  الدورة  أشغال  في  للمشاركة  الجبهة 
واملخابرات  األمن  أجهزة  للجنة  العادية  عشر 
والتي  أبوجا،  النيجيرية  بالعاصمة  املنعقدة 
بني  املمتدة  الفترة  فــي  املــغــرب  فيها  يــشــارك 
الخامس عشر والتاسع عشر من الشهر الجاري.
وتعتبر هذه أول مشاركة علنية إلبراهيم أحمد 
تم  التي  الستقالته  تقديمه  إشاعة  منذ  محمود 
االستقالة،  خبر  تفنيد  يعني  وتكليفه،  رفضها، 
وقد ال تحسم التصدعات الواقعة بداخل قيادات 
البوليساريو إال باملزيد من التشتت، فيما تشبث 
بالبرملان  يسمى  مما  باستقالته  النوشة  الديه 
اعتصامات  عــدة  خــاض  أن  بعد  الــصــحــراوي 
في  انتشر، خاصة  الذي  الفساد  على  احتجاجا 
منها  فضائح،  عدة  ظهور  بعد  األخيرة  األعــوام 

قضية اختفاء 56 مليار سنتيم جزائري.

�أن�سار �لبولي�ساريو يف زيارة 
ر�سمية للمغرب

●  العيون. األسبوع 
أكدت مصادر مطلعة من داخل 
لالستثمار«،  الدرهم  »هولدينغ 
طنجة  عمدة  الدرهم،  دحمان  أن 
بالعاصمة  أنــهــى  قــد  ــق،  األســب
جميع  ــد،  ــ ــدري ــ م اإلســـبـــانـــيـــة 
اإلجــــــراءات املــتــعــلــقــة بــدخــول 
في  اإلسباني  العمالق  »سيبسا« 
مجال توزيع الوقود، إلى اململكة 

املغربية.
وأوردت ذات املصادر، أن شركة 
و»أطلس  اإلسبانية  »سيبسا« 

نشاطاتها  ستوسع  صــحــراء« 
مع  الجديدة  الشراكة  طريق  عن 
والبدء  الدرهم،  هولدينغ  شركة 
محطات  مــن  عــدد  استغالل  فــي 
مناطق  بمختلف  املحروقات  بيع 
االتفاق  لبنود  تطبيقا  اململكة، 
باتت  الذي  الرسمي  والترخيص 

تتوفر عليه.
دحمان  أن  عليم  مصدر  وأكــد 
لشركة  ــام  ــع ــرال ــدي امل ــم،  ــدرهـ الـ
بأن  صــرح  الــصــحــراء«،  »أطلس 
بتوزيع  الخاصة  »االستثمارات 
إلى  األســاس،  في  تهدف  الوقود 
ــم االقــتــصــاد الــوطــنــي وزرع  دع
املغاربة  املستثمرين  بني  الثقة 
واألجــــانــــب، وتــرســيــخ مــبــدإ 
بالدنا  به  تنعم  الــذي  االستقرار 
تحت قيادة امللك محمد السادس«، 
القائم  »التعاون  أن يضيف:  قبل 

جميع  في  وإسبانيا  املغرب  بني 
تبني  عــلــى  شــجــع  املـــجـــاالت، 
بني  كبير  اســتــثــمــاري  بــرنــامــج 
والشركة  الصحراء  أطلس  شركة 
إنشاء  إلى  للوصول  اإلسبانية، 
إلى  تنضاف  للتوزيع،  محطات 
محطات تتوفر عليها حاليا شركة 
أطلس صحراء في كل من العيون 
وطرفاية  وبــوجــدور  والسمارة 

والداخلة وأوسرد«.
»الشراكة  أن  املصدر،  وأورد 
بصفته  الدرهم  طرف  من  وقعت 
لهولدينغ  العام  املدير  الرئيس 
الدرهم، الذي يسير شركة أطلس 
ــصــحــراء، ومـــن طـــرف خــوان  ال
العام  املــديــر  ــفــارو،  أل أنطونيو 
للشركة اإلسبانية سيبسا«، فيما 
اختار املستثمر حسن الدرهم منذ 

صحراء«  »أطلس  عن  انفصاله 
في  ــار  ــم ــث االســت  ،2010 مــنــذ 
املجال الفالحي وتوسيع نشاطه 
الفالحي بالداخلة واشتوكة أيت 
بعد  والراشيدية  باها وشيشاوة 
شركاء  باقي  ومع  معه  التوافق 
الذين اختاروا توسيع  املجموعة 
املحروقات،  في  االستثمار  مجال 

يضيف املصدر. 

دحمان الدرهم وخوان أنطونيو ألفارو لحظة التوقيع على عقد الشراكة االسرتاتيجية 
بمدريد بني شركة »سيبسا« للمحروقات و»أطلس صحراء«

●  العيون. األسبوع  
املنتدب  الوزير  الخلفي،  مصطفى  كشف 
مع  بالعالقات  املكلف  الحكومة  رئيس  لدى 
اختتام  خــالل  املــدنــي،  واملجتمع  البرملان 
مغربية  عن  املدني  للترافع  الوطني  امللتقى 
عن  بمراكش،  الثانية  دورتــه  في  الصحراء 
استراتيجيته التي تتبناها حكومة العثماني 
فيما يخص دور املجتمع املدني في الترافع 
والدفاع عن مغربية الصحراء، حيث قال أن 
بخصوص  الدفاع  وضع  من  انتقل  املغرب 

قضية الصحراء، إلى وضع الهجوم.
العالم  دول  من  العديد  أن  الخلفي،  وأكد 
أن  مؤكدا  بالبوليساريو،  اعترافها  سحبت 
نسبة هذه الدول تراجعت من 40 في املائة 
خالل سنوات الثمانينات إلى أقل من 15 في 

املائة، في الوقت الحالي.
ــد مــن 300  ــام أزيـ وأضـــاف الــوزيــر، أمـ
املجتمع  جــمــعــيــات  ممثلي  ــن  م شــخــص 
املغربية  الصحراء  بقضية  املهتمة  املدني 
واملؤسسات  الحكومية  القطاعات  وممثلي 
وممثلي  وباحثني  وشخصيات  العمومية 
وسائل اإلعالم، أنه البد من تجديد الخطاب 
وتقويته  الصحراء  مغربية  حول  الترافعي 
باملناسبة،  تم  كما  ومنابره،  آلياته  وتنويع 
تقديم دليل من أجل ترافع فعال ومؤثر عن 
»مغربية  عنوان  تحت  الصحراء  مغربية 
النزاع«  حــول  وأوهــام  حقائق  الصحراء: 

بأربع لغات، في نسخة ثانية.
وتميزت مشاركة املجتمع املدني باألقاليم 
والعطاء  الجدية  مــن  بالكثير  الجنوبية 

الوافر.

❐ أجمعت كافة اآلراء والتدخالت 
مقرا  الداخلة  مدينة  اختيار  على 
للدراسات  إفریقي  مركز  إلحــداث 
الذكاء االقتصادي  واألبحاث حول 
جاء  وقد  االستراتیجیة،  والیقظة 
ملنتدى  الثاني  امللتقى  خالل  ذلك 
ــيــة لــلــذكــاء  ــق الــجــمــعــيــات اإلفــري
احتضنته  الــــذي  االقـــتـــصـــادي 
عملیة  كترجمة  ــك  وذلـ املــديــنــة، 
التي  التأسیسیة،  بــنــوده  ألحــد 
إفریقي  مركز  »إحــداث  إلى  تدعو 
للدراسات واألبحاث یعنى بالذكاء 
االقتصادي والیقظة االستراتیجیة 

والدراسات املستقبلیة«.

عبر  العيون  جماعة  ــررت  ق  ❐
املحلي،  العام  الرأي  إلى  إعالنات 
دعوة املواطنني إلى تحفيظ دورهم 
بإمكانهم  ــات  ب وأنـــه  السكنية، 
ــت،  ــرع وق ــي أســ ــك ف ــذل ــقــيــام ب ال
األمــر  ويتعلق  السبل،  وبأيسر 
بتجزئة الراحة، وتجزئة 120 حي 
باستثناء   707 وتجزئة  املسيرة، 

تجزئة عصام صوفيا.
وأشـــارت اإلعــالنــات إلــى دعوة 
للمدينة،  الجماعي  املجلس  رئيس 
تحفيظ  فــي  الراغبني  املواطنني 
دورهــــم الــســكــنــيــة بــالــتــجــزئــات 
املذكورة، إلى التقدم إلى امللحقات 
املحلية  للسلطة  التابعة  ــة  اإلداري
من  املــزيــد  تقديم  قصد  املعنية، 
الخاصة  والــوثــائــق  املــعــلــومــات 
بعملية التحفيظ، وأبرز حمدي ولد 
املتعلقة  العملية  هذه  أن  الرشيد، 
إخراجها  فــي  ســاهــم  بالتحفيظ 

وتنفيذها والي الجهة.

كواليس صحراوية

جامعة بن زهر تعلن �سر�كتها مع جامعة ال�س باملا�س
●  العيون. األسبوع  

في خطوة استباقية لجامعة ابن 
زهر، استطاعت الجامعة بعد أكثر 
من عقد من الزمن، أن تكسر جدار 
جامعة  مــع  والقطيعة  الصمت 
هام  بوفد  حلت  التي  باملاس  الس 
أول  في  للمشاركة  العيون  بمدينة 

نشاط جامعي، شكل فيه موضوع 
الصحراوية  السياحة  »تسويق 
محور  املستدامة«  التنمية  ظل  في 
تبنته  الذي  األول  الدولي  امللتقى 
للتكنولوجيا  العليا  املــدرســة 
ابن زهر  التابعة لجامعة  بالعيون 
الس  جامعة  مع  بشراكة  بأكادير 
أربعة  مــدى  على  وذلــك  بــاملــاس، 

أيام.
زهر  ابــن  جامعة  رئيس  وقــال 
هذا  أن  لـ»األسبوع«،  حيلي  عمر 
امللتقى املنظم بتنسيق مع الوكالة 
الوطنية إلنعاش الكفاءات، ومكتب 
بالعيون،  والتكوين  االستشارة 
استطاع أن يؤسس لعمل تشاركي 
ويعتبر  اإلسبانيني،  األشقاء  مع 

أجل  مــن  شــراكــات  لخلق  فــرصــة 
بني  والــتــجــارب  الخبرات  تــبــادل 
التدبير  مــجــال  فــي  الجامعتني 
قصد  السياحي  للقطاع  األمــثــل 
بها  تزخر  التي  املؤهالت  تثمني 
التنمية  لتعزيز  الجنوبية  األقاليم 

املحلية.
الجهة،  والي  شدد  جهته،  ومن 

أهمية  على  بيكرات،  السالم  عبد 
في مجال  الجامعتني  التقارب بني 
الوفود  وتــبــادل  العلمي  البحث 
واالستفادة من تجارب الجامعتني، 
بزيارة  اإلسباني  الوفد  قــام  كما 
الخط  لعدوة  دعما  طرفاية،  مدينة 
تينريفي  بــني  ــط  ــراب ال الــبــحــري 

وطرفاية.

�خللفي يعلن تقل�س د�ئرة �ملعرتفني بالبولي�ساريو

●   األسبوع  
والسياسيني  املستثمرين  مــن  عــدد  باملغرب  حــل 
إفريقيا وكينيا وليسوتو  رفيعي املستوى من جنوب 
ونيجيريا، يومي 15 و16 يوليوز الجاري، حيث يشمل 
برنامج الزيارة الذي أعدته وزارة الشؤون الخارجية 
والتعاون الدولي، القيام بجوالت إلى بعض املنشآت 
االقتصادية الكبرى في املغرب، على غرار ميناء طنجة 

املتوسط، ومحطة الطاقة الشمسية نور بورزازات.
ويضم الوفد كال من أولو سيجون أوباسانجو الذي 
لواليتني  نيجيريا  رئيس  منصب  شغل  أن  له  سبق 
شخصية  اآلن  وهو  و2007-1999(،   1979-1976(
اإلفــريــقــيــة، وجــونــاس  الــقــارة  فــي  مــؤثــرة  سياسية 
الخاص  املبعوث  منصب  يتولى  الــذي  ميسيبيسي 
للرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوسا لالستثمار، 
علما أنه سبق له أن شغل منصب نائب وزير املالية من 

26 ماي 2014 إلى 31 مارس 2017.
الجنوب  املــســؤول  ــارة  زيـ وتــعــد 
إفريقي، أول زيارة يقوم بها مسؤول 
الواقع جنوب  البلد  هذا  من  رسمي 

واملعروف  السمراء،  القارة 
لجبهة  الكبير  بدعمه 

بعد  الــبــولــيــســاريــو، 
ــس  ــي ــرئ وصــــــول ال
رامافوسا إلى رئاسة 

لجاكوب  خلفا  البالد 
الوفد  يضم  كما  زوما، 
املالية  وزير  اإلفريقي، 
ــة لــيــســوتــو،  ــ ــي دولـ فـ
مــوكــيــتــســي مــاجــورو، 
ــتــي تــعــتــرف بــدورهــا  ال

بجبهة البوليساريو.

هل هو تغيير  في المواقف؟

أولو سيجون 
أوباسانجو رئيس 

نيجرييا سابقا



إدريس أبايا

�جلهوية بني �ملغرب و�أملانيا.. 
النهب مقابل الدميقراطية

حتى ال ينعدم 
العمل الثقايف 

من م�شروعية طبعه
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عبد  عن  السابقة  الحلقة  في  أوردتــه  مما 
إعادة  اتخذ من استغالل  أنه  بلكبير  الصمد 
طبع كتاب »اإلسالم السياسي« ملؤلفه محمد 
مادية،  مصلحة  مجرد  العشماوي،  سعيد 
وكذلك لطبعه كتاب الشيخ محمد بن العربي 
ــى كــتــاب »اإلســـالم  الــعــلــوي، وبــالــرجــوع إل
االستغالل  هذا  يؤكد  ما  نجد  ال  السياسي«، 
في الطبعة األولى للكتاب في حلقتها الثانية، 
ولكن هناك إشارة تلمح أن هناك ما يؤكد هذا 
وبتاريخ  األدبي،  أقول  وال  املادي  االستغالل 
جــريــدة  وفـــي   ،1992 يــنــايــر   17 الجمعة 
األزهــر  شيخ  صــرح   ،14 صفحة  »األهـــرام« 
لألزهر  ))ليس  بأنه  صحفي(  حديث  )فــي 
حق مصادرة الفكر، وكل ما له من حق، كتابة 
تقرير عن العمل الذي ال يوافق عليه، ويرفع 
إلى الجهات املختصة، ولم يبني شيخ األزهر 
عن  اإلسالمية  البحوث  مجمع  خروج  سبب 
واعتدائه  القانون  عن  وخروجه  الحد،  هذا 
الــحــريــة((  على  ــه  ــدوان وع الــدســتــور  على 
)اإلسالم السياسي/ الطبعة الثانية. صفحة 

.)10
شيخ  من  الفتوى  هــذه  صــدور  وباعتبار 
نشره  تــم  مــا  ــإن  ف  ،1992 سنة  فــي  األزهـــر 
كان  إنما  مغربي،  طرف  من  التزوير  نازلة  في 
وتأكيد  القضية  هذه  تطور  وأن  سنة 1993، 
الوقت  مـــرور  بعد  واقــعــا  أصــبــح  وقوعها 
والزمان إلثباتها، والكتاب املزور كما أظهرته 
جريدة »األسبوع« في أصغر حجم، وصورته 
بسعر  ويــبــاع  األصــلــيــة،  للصورة  مخالفة 
أرخص، وأما ما كتب عن شيخ اإلسالم محمد 
عما  بالحرف  نقل  فهو  العلوي،  العربي  بن 
كتبه عبد الصمد بلكبير في الصفحة املقدمة 
»السلفية،  العنوان  تحت  إثبات  مع  للكتاب، 
إثبات  مع  كقيم«،  والديمقراطية  الوطنية 
»إعــداد  اإلســـالم:  شيخ  صــورة  تحت  جملة 
وتقديم: د.ع. الصمد بلكبير«، وتحت الصورة 
املكبرة لشيخ اإلسالم: نصوص لعبد القادر 
الصحراوي بتمامها في 125 صفحة، وكذلك 
واملختار  الفاسي  عــالل  الــراحــل  كتبه  مــا 
زنيبر،  ومحمد  الكتاني  وإبراهيم  السوسي 
وجاك كابي، وعبد الكريم غالب، وثريا برادة، 
الحجم  تضخيم  بها  أريــد  نصوص  وهــي 

الورقي للكتاب. 
ــم«،  ــدي ــق ــف عــنــد جــمــلــة »إعـــــداد وت ــق ون
غيرهما  مع  تقتضيان  ومدلولهما  فالكلمتان 
من مساهمات املذكورين، أن تتناول شخصية 
خدمات  من  قدمه  ما  أهم  في  اإلســالم  شيخ 
والديني  السياسي  املجال  في  الوطن  لهذا 
والفكري، وآرائه في املجال العدلي، باعتبار 
من  نفيسة،  كتب  مــن  ــار  اإلطـ هــذا  ألفه  مــا 
مواضيع  في  الفقه«  »قواعد  كتاب  جملتها 
»الــقــواعــد  ــي  ف الــفــقــهــاء  يلخصها  عــدلــيــة 
وقتنا،  في  شرحها  يتناول  والتي  الفقهية«، 
علماء  أحد  الروكي،  محمد  املتضلع  الفقيه 
كراسي »القناة السادسة« في وزارة األوقاف 
تناوله  ومما  بمغربنا،  اإلسالمية  والشؤون 
 2030 عــدد  منشور  بتأليف  اإلســالم  شيخ 
الشريفة  اإليالة  لقضاة  العدلية  وزارة  من 
في  إدراجها  بقصد  اإلراثــات  إقامة  في شأن 
وأمضى  املحافظة،  بإدارة  العقارية  الرسوم 
على هذا امللف في يونيه 1941 بإمضاء وزير 
العدلية، محمد بن العربي العلوي، وكان من 
مواقف  بعض  يذكر  أن  بلكبير  الباحث  حق 
ودوره  العربي  بن  محمد  الشيخ  ومميزات 
وشؤون  أمــور  إقامة  في  املغاربة  خدمة  في 
دينهم، من ذلك، توليه لقراءة مبايعة الحسن 
الثاني رحمه هلل في قاعة  العرش بمحضر 
امللك محمد الخامس رحمه هلل، وكذلك توليه 
محمد  الراحل  على  الجنازة  بصالة  القيام 
بذله شيخ  الجميع، ومما  الخامس رحم هلل 
نصوحا  كان  أنه  وطنه،  خدمة  في  اإلســالم 
عن  وناهيا  سائليه،  إرشــاد  في  وصريحا 

املنكر وآمرا باملعروف.

 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى ال�شعب في دار غفلون

اإن الوطن غفور رحيم
شعار كان املرحوم امللك الحسن 
يحرص  وكــان  رفــعــه،  قــد  الثاني 
مراحل  جميع  فــي  تطبيقه  على 
حياته التي كانت حبلى باملفاجآت 
السارة والحزينة وكأنه كانت له يد 
من حديد في قفاز من حرير يضرب 
تستدعي  حــني  وقــســاوة  بــشــدة 
ويصفح  ويعفو  ــك،  ذلـ ــظــروف  ال
التي  عند املقدرة، معتزا بالوصية 
املرحوم  الكبير  املجاهد  له  خلفها 
فيها:  جاء  والتي  الخامس  محمد 
الشعب  بحب  أوصــيــك  بني،  »يــا 
عن  ــذود  ــال وب كرامته  وبــاحــتــرام 

حياض البالد ووحدتها«.
تربى  هلل  رحمه  الثاني  الحسن 
زئيره  كان  الــذي  األســد  عرين  في 
يزعج دهاقنة االستعمار الفرنسي، 
يعنى  الخامس  محمد  كــان  لذلك 
بتربية ولي عهده ويصطحبه معه 
دائما  يكون  حتى  رحالته  كل  في 
أدل  وال  ومراقبته،  رعايته  تحت 
العهد  ولــي  حضور  من  ذلــك  على 
في  الحسن،  مــوالي  األمير  آنــذاك 
طفل  وهو  التاريخي  أنفا  اجتماع 
رؤســاء  أن  املعلوم  ومــن  صغير، 
يتشكل  كان  التي  العظمى  الــدول 
منها الحلفاء نذكر من بينهم رئيس 
الواليات املتحدة روزفيلت، ورئيس 
فرنسا  بريطانيا تشرشل، ورئيس 
دوغول، وقد غاب عن ذلك االجتماع 
الذي  ستالني،  الــروســي  الرئيس 

رفض الدعوة لالنضمام إلى هؤالء 
الرؤساء، وما يهمنا نحن في هذا 
املؤتمر هو الناحية التاريخية، ألن 
خالله حصل محمد الخامس رحمه 
الرؤساء  هــؤالء  من  وعد  على  هلل 
بمجرد  باالستقالل  بالدنا  بتمتيع 

ما تنتهي الحرب العاملية.
بها  قام  زيــارة  أول  نتذكر  وهنا 
املـــرحـــوم مــحــمــد الــخــامــس إلــى 
الرئيس  استقبله  حيث  بــاريــس، 
بوسام  وكــرمــه  دوغـــول  الجنرال 
»رفيق الحرب«، وقد اغتنم املجاهد 
ــخــامــس هــذه  الــكــبــيــر مــحــمــد ال
املغرب  بمطالب  للتذكير  الفرصة، 

إلنهاء عهد الحماية.
عاش املغرب فترات حرجة، كان 
املغربية  لألحزاب  اليساري  التيار 
االشتراكي  االتحاد  رأسها  وعلى 
للقوات الشعبية يطمع في الوصول 
إلى مراكز الحكم، كما كان الحسن 
الــثــانــي رحــمــه هلل يــحــرص على 
وقد  منازع،  دون  بالحكم  االنفراد 
بني  تصادمات  الفترة  تلك  تخللت 
الثوري،  التيار  هذا  وبني  القصر 
ومحاكمات  اعتقاالت  إلى  أفضت 
وبعضها  حضوريا  كــان  بعضها 
اإلعــدام  حكم  صدر  حيث  غيابيا، 
السياسيني  القادة  بعض  حق  في 
نذكر منهم عبد الرحمان اليوسفي 
املومن  وعبد  البصري   والفقيه 
املــحــاوالت  ننسى  وال  ــوري،  ــدي ال

والتي  الحكم،  نظام  لقلب  الفاشلة 
 1971 سنتي  املغرب  منها  عانى 
العسكرية  املحاولة  فبعد  و1972، 
بالصخيرات تحت قيادة الكولونيل 
إسقاط  مــحــاولــة  كــانــت  اعــبــابــو، 
الجنرال  بقيادة  امللكية  الطائرة 
الرجل  أوفقير، وهنا ظهرت حكمة 
األعداء  يحترمه  كان  الذي  العظيم 
الحسن  املــرحــوم  األصــدقــاء،  قبل 
حنكته  بــفــضــل  ــذي  ــ ال ــي،  ــان ــث ال
السياسية، أخذ امليكروفون من يد 
ربان الطائرة وغير صوته مخاطبا 
يقودون  كــانــوا  الــذيــن  الطيارين 
أرسلوا  حيث  املهاجمة،  الطائرات 
الطائرة  على  الرصاص  من  وابال 
بقوله:  جاللته  وخاطبهم  امللكية، 
»إذا كنتم تريدون قتل امللك فإنه قد 
مات، ولم يبق إال مواطنني مدنيني 
أبرياء«، ورغم أن الطائرة أصيبت 
استطاع  فقد  خطيرة،  بأعطاب 
أن  الــقــبــاج،  املحنك  الــكــومــنــدار 
أبهرت  بأعجوبة  بمطار سال  ينزل 
الطيران،  مجال  في  الخبراء  أعتى 
وهكذا نجا املرحوم الحسن الثاني 
بفضل  انقالبيتني  محاولتني  من 
»البركة«، أي العناية الربانية التي 
كانت تحيط به حيثما حل وارتحل.
يحميها  ربــا  البالد  لهذه  وألن 
من كل سوء، هنا نتذكر املحاكمات 
بالقنيطرة  جــرت  التي  الطويلة 
حق  فــي  قاسية  أحــكــام  إلصـــدار 

حيث  بهم،  املغرر  الجنود  هــؤالء 
يقضوا سنوات  أن  األقــدار  شاءت 
واملعتقالت  السجون  غياهب  في 
السرية، أشهرها تازمامارت، الذي 
قضى بــه هـــؤالء ســنــوات طــوال، 
من  ومنهم  نحبه  قضى  من  منهم 
الزال حيا يرزق، بفضل العفو الذي 
الثاني،  الحسن  املرحوم  أصــدره 
ــان يــعــامــل شــعــبــه كــأب  ــذي كـ ــ ال
تربيته،  وعلى  ولده  على  حريص 
إذا  عنه  ويعفو  أخطأ  إذا  يعاقبه 

كف عن أخطائه.
حلقتي  في  جاء  كما  تمنيت  كم 
ملكنا  يــحــدو  أن  الــســابــقــة،  قبل 
ــيــه ويــعــفــو عن  ــدو أب الــهــمــام حـ
بسبب  املعتقلني  ــن  م تبقى  ــا  م
مشاركتهم في الحراك الذي عرفته 
غير  ــرادة،  وجـ الحسيمة  مدينتا 
الرقابة  حذفته  التمني  هــذا  أن 
جاللة  أن  املعلوم  ومــن  الــذاتــيــة، 
هلل،  حفظه  السادس  محمد  امللك 
اعتاد بمناسبة حلول ذكرى ميالده 
امليمون، أن يصدر عفوه عن بعض 
السعيدة،  املناسبة  بهذه  املعتقلني 
وكرم  الكبيرة  الشيم  من  والعفو 
ال  كــرامــة  وهــي  العلويني،  املــلــوك 
وأمــام  عظيم،  حظ  ذو  إال  يلقاها 
عزائي  أجد  ال  هذه،  البتر  عمليات 
إال في قوله تعالى: »إن شانئك هو 

األبتر«.   
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الجهوية  نظام  املغرب  اختار 
ليضمن  ــره  ــ ــت ودســ املـــوســـعـــة 
وتـعد  ونـجاعته.  اسـتـمـراريـتـه 
ــة الــنــمــوذج  ــي ــان الــتــجــربــة األمل
املغري للمغرب في بناء الجهوية 
املوسعة، من جهة، الحتواء آمال 
ومن  الصحراويني،  االنفصاليني 
عن  الــضــغــط  لتخفيف  ــرى،  ــ أخ
الجهوية  نظام  ويختلف  املركز، 
فرنسا،  أملانيا عن نظيره في  في 
الجهوية  اعتماد  يتم  أملانيا  ففي 
تعتمد  فرنسا  بينما  السياسية، 
املغرب  فهل  اإلداريـــة..  الجهوية 
السياسية  لــلــجــهــويــة  ــل  ــؤه م
الــجــواب  أملــانــيــا؟  فــي  املعتمدة 
واحـــد  ــال  ــث م إدراج  يــقــتــضــي 
لتوضيح مهام الجهات في أملانيا 

حتى تتضح األمور.
وهي  جهة،   16 أملــانــيــا،  ففي 
الذات  قائمة  جمهوريات  بمثابة 
ومستقلة في قراراتها وبرامجها 
ولكل  املــركــز،  عــن  ومخططاتها 
ديمقراطيا  منتخب  برملان  جهة 
بكل  التشريع  صالحية  يمارس 
املــركــز،  عــن  واستقاللية  حــريــة 
ولها  الــرقــابــة،  مهام  عــن  فضال 
مــنــبــثــقــة عنه  ــة  ــوم كـــذلـــك حــك
التي  التنفيذية  سلطتها  تمارس 
يخولها لها الدستور، وفي مجال 
برامجها  لكل جهة  مثال،  التعليم 
ومناهجها وسنوات التدريس في 
الذي  هو  البرملان  إذ  االبتدائي، 
ويقرر  واملناهج  البرامج  يحدد 
فيه  يتم  الذي  الدراسي  املستوى 
األجنبية  اللغة  التالميذ  تعليم 
اللغة األجنبية  الثانية، بل يحدد 
للتالميذ  تـــدرس  الــتــي  الثانية 
الحكومة  فليست  تــدرس،  ومتى 
البرامج  تضع  التي  الفيدرالية 
الحكومة  ــا  ــم وإن التعليمية، 

املحلية.
أملانيا  فــي  التعليم  ويتميز 
التالميذ،  بني  التامة  باملساواة 
الخصوصي  للتعليم  إذ ال وجود 
املــؤدى  اإلضافية  للساعات  وال 
من  هم  املــدرســني  أن  كما  عنها، 
الشعب  إلــى  التالميذ  يوجهون 
التي تناسب مؤهالتهم وقدراتهم 
إجباري  التعليم  أن  كما  العقلية، 
أي  التاسعة،  السنة  حــدود  إلــى 
فهل  اإلعـــــدادي،  مرحلة  نهاية 
واالجتماعية  السياسية  الظروف 
في املغرب تسمح بممارسة نظام 

الجهوية السياسي؟
التشريع: إذا  مستوى  على   )1
كان البرملان، كمؤسسة تشريعية 
املغربي،  الشعب  لعموم  مركزية 
ويتنافس من أجل العضوية فيه 
سياسيا،  حزبا  ثالثني  من  أزيــد 
يتوفرون  ال  عضو   100 يضم 
على شهادة البكالوريا، ما يعني 
التعليمي واملعرفي  أن مستواهم 
وال  بــالــتــشــريــع  لــهــم  يسمح  ال 
الــقــادمــة،  لــألجــيــال  بالتخطيط 
ــات  ــان ــرمل ــب ــون ال ــك ــت ــكــيــف س ف
األحزاب  عجزت  وإذا  الجهوية؟ 
مرشحني  تقديم  عن  السياسية 
عالية  تعليمية  بــمــســتــويــات 
الوطني،  البرملان  في  للعضوية 
ذوي  ترشيح  فــي  ستنجح  فهل 
إلى  واملعرفية  العلمية  الكفاءة 
كان  وإذا  الجهوية؟  البرملانات 
ثلث الشعب املغربي أميا، فكيف 
األحــزاب  برامج  بني  التمييز  له 
وخطاباتها حتى يحسن االختيار 

بني املرشحني؟
القوانني  تشريع  مسألة  إن 
ووضع البرامج واالستراتيجيات، 
اليومي  التدبير  عن  كليا  تختلف 
ــشــأن املــحــلــي، فــالــتــشــريــع  ــل ل

النواب  لدى  جيدا  إملاما  يقتضي 
ــع، واطـــالعـــا أوســع  ــاملــواضــي ب
ــوب األخــــرى،  ــشــع ــجــارب ال ــت ب
للمستقبل  دقيقا  واســتــشــرافــا 
على  بناء  استراتيجية  ورؤيـــة 
التي  واألبحاث  الدراسات  نتائج 
همت قطاعات معينة أو اتجاهات 
ال  وهذا  محددة،  اجتماعية  فئات 
املحدود..  التعليم  لــذوي  يتأتى 
فكيف لهؤالء مثال أن يقرروا في 
املدرسة  ــواد  واملـ التدريس  لغة 
ــتــمــدرس وإحـــداث  وســنــوات ال
ــاق  وآف والشعب  التخصصات 
الــجــامــعــات واملــعــاهــد؟ بــل أية 
على  ستفرض  تعليمية  بــرامــج 
التالميذ املغاربة لو كانت لحزب 
صالحيات  كل  والتنمية  العدالة 

الحكومات الجهوية األملانية؟
مــــســــتــــوى  عــــــلــــــى   )2
ــعــرف املــجــالــس  ــر: ت ــي ــي ــس ــت ال
املنتخبة في عموم التراب الوطني 
التسيير  وســوء  النهب  فضائح 
والفساد والتبذير، ورغم التقارير، 
أعدها  التي  محدوديتها،  على 
قضاة املجلس األعلى للحسابات، 
لم تتم محاسبة املتورطني تطبيقا 
ربط  على  ينص  الــذي  للدستور 
وتكفي  باملحاسبة،  املسؤولية 
إطاللة سريعة على أبواب صرف 
النهب  حجم  ليتضح  امليزانيات 

والتبذير الذي تتعرض له.
إن التواطؤ مع الفساد والتستر 
على املفسدين وناهبي املال العام، 
لن يحدا من النهب والتبذير، بل 
أسس  فإن  لهذا  سيشجعانهما، 
إقامة الجهوية ليست هي تشكيل 
ــؤســســات وإعــــــداد نــصــوص  م
تطبيق  في  الحزم  بل  تنظيمية، 
القانون ومحاسبة كل املسؤولني 
على طريقة تدبيرهم للشأن العام 

وقبل  امليزانية،  صــرف  وأوجـــه 
هذا وذاك، ال بد من بناء املواطن 
وثقافة  املواطنة  بقيم  املتشبع 
فالنصوص  ــان،  اإلنـــسـ حــقــوق 
ال  والدستورية وحدها  القانونية 

تكفي لبناء مجتمع ديمقراطي.
صوته  يبيع  الـــذي  فــاملــواطــن 
يجعل  الــذي  أو  االنتخابات  في 
فوق  الحزب/الجماعة  مصلحة 
لن  والــوطــن،  الشعب  مصلحة 
يساهم في بناء مجتمع ديمقراطي 
وأخالقه  بوعيه  للفساد  يتصدى 

قبل القوانني.
الديمقراطية  على  التربية  إن 
واملواطنة تتم أساسا داخل املدرسة، 
في  يساهم  باملغرب  التعليم  فهل 
املواطنة  على  التالميذ  تنشئة 
نحن  القوانني؟  واحترام  والنزاهة 
والبرامج  التعليم  من  أنــواع  أمام 
تزيد  بل  بينها،  ناظم  ال  واملناهج 
فئات  تشكل  بــأن  تمزقا  املجتمع 
يجمعهم  ال  املواطنني  من  متنافرة 
من  الــعــام،  والصالح  الوطن  حب 
هنا فنظامنا التعليمي نظام فاشل، 
بخالف النظام التعليمي في أملانيا.
أن  التعليمي  لنظامنا  كــيــف 
إلى  ينتمي  بناء مواطن  في  يسهم 
اإلنسانية  بقيم  ومتشبع  عصره 
واملواطنة وشعبة التعليم األصيل/
العتيق والدراسات اإلسالمية تعيد 
وذهنية  ــدان  ووجـ تفكير  تشكيل 
تام  تنافر  فــي  والطلبة  التالميذ 
وتطلع  ومدنيته،  العصر  قيم  مع 
مهووس إلى قيم البداوة وأعرافها 

االجتماعية؟
ديمقراطية،  دون  إذن  جهوية  ال 
على  التنشئة  دون  ديمقراطية  وال 
قيم املــواطــنــة وحــقــوق اإلنــســان، 
وكذا الربط الصارم بني املسؤولية 

واملحاسبة.



تواصل فرقة »محترف الفدان 
املتفردة  تجاربها  للمسرح« 
ــفــرقــة  ــي إطـــــار تـــوطـــن ال فـ
الفنيدق،  الــثــقــافــي  بــاملــركــز 
الجديدة  التجربة  وتنفتح 
ــدان« على  ــفـ الـ ـــ»مــحــتــرف  ل
من  السجنية  ــفــضــاءات  ال
»التكوين  مــشــروع  خـــال 
داخل السجن« لفائدة نزالء 
بتطوان،  املحلي  السجن 
إلى  املشروع  هذا  ويهدف 
املؤسسات  ــزالء  ن إدمـــاج 
السجنية ضمن محيطهم 
ــي  ــافـ ــقـ ــوثـ ــيـ ــوسـ ــسـ الـ
وتقريب  واالجتماعي، 
املسرحية  ــارســة  ــم امل
ــك عــبــر  ــ ــ مـــنـــهـــم، وذل
ورشــــــات تــكــويــنــيــة 
التلقي  فــي  مــتــعــددة 

والــتــشــخــيــص قــصــد تــطــويــر 
إلعادة  آلية  املسرح  وجعل  الفنية  مهاراتهم 

الورشة  هذه  ويؤطر  املجتمع،  داخل  اإلدمــاج 
محسن  الفنان  التوطن،  فترة  طيلة 
ــذي يــزاوج  ــودرار، ال ــب ال
فـــــي تـــخـــصـــصـــه بــن 
املمارسة الفنية املسرحية 
في  األكاديمي  والتكوين 

علم االجتماع.
ــى  وتـــجـــدر اإلشــــــارة إل
الفدان  »محترف  فرقة  أن 
تجربة  تــخــوض  للمسرح« 
املركز  فضاء  داخل  التوطن 
من  بدعم  الفنيدق،  الثقافي 
ــال  ــص واالت الــثــقــافــة  وزارة 
ويتضمن  الــثــقــافــة،  قــطــاع   /
الفترة  خال  التوطن  برنامج 
 ،2019 ودجنبر  يونيو  بن  ما 
ــات تــكــويــنــيــة ولـــقـــاءات  ــ ورشـ
مسرحي  عمل  وترويج  وإنتاج 
لــفــائــدة  مختلفة  ــات  ــق ومــســاب
املهتمن والعموم بكل من الفنيدق 

املضيق تطوان ومارتيل.

الرباط،  بالعاصمة  تتواصل 
من  الثالثة  النسخة  فعاليات 
والفنية  الثقافية  التظاهرة 
ــي«، الــتــي  ــاف ــق ــث »اإلكــلــيــل ال

الفتح  ــاط  رب جمعية  تنظمها 
للتنمية املستديمة، تحت شعار 
في  وتختتم  التجديد«،  »مغرب 

الـ 20 من يوليوز الجاري. 
الــذي  وكــان حفل االفــتــتــاح 
ــه عــــدة شــخــصــيــات  ــرت ــض ح
عرف  قــد  وثقافية،  سياسية 
ــصــور  ــل ــم مـــعـــرض ل ــي ــظ ــن ت
أحمد  للفنان  الفوتوغرافية 
تتواصل  أن  قبل  اإلسماعيلي، 
الثقافي«  »اإلكــلــيــل  فعاليات 
للفن  مــعــارض  عـــدة  بتنظيم 
الــتــشــكــيــلــي، مــنــهــا املــعــرض 

بصيغة  ــن  ــفـ »الـ ــاعــي  ــجــم ال
املــؤنــث«، الــذي عــرف مشاركة 
وحكيمة  الــصــايــغ،  عــتــيــقــة 
الضحى  وشــمــس  الـــجـــراري 
معرض  جانب  إلى  هلل،  أطــاع 
نــظــم تــحــت عـــنـــوان »شــغــف 
ــرف مــشــاركــة  ــ مـــشـــرق«، وعـ
ــر، الــعــربــي  ــســف الــحــبــيــب امل
بنجلون  اللطيف  عبد  بركاش، 
على  عــاوة  الفتح،  هلل  وعبد 
لفناني  التشكيلي  للفن  ورشة 
فضاء »محمد بنعلي الرباطي«.
عدة  عقد  التظاهرة  وعرفت 
منها  ــرات،  ــاض ــح وم ــدوات  ــ ن
ــعــوملــة وبــلــدان  مــحــاضــرة »ال
الوزير  قدمها  التي  الجنوب« 
هلل  فتح  السابق  واالقتصادي 

املحاضرة  جانب  إلى  ولعلو، 
والروائي  الكاتب  ألقاها  التي 
ــي مــوضــوع:  ــارك ربــيــع ف ــب م
والوحدة  التربوية  »املنظومة 

ندوة  إلى  إضافة  املجتمعية«، 
الوطني  امليثاق  »تفعيل  حول 
خــال  ــن  م البيئية  للثقافة 

اإلعام«.
الثقافي«  »اإلكليل  وسيتوج 
بسهرة فنية كبرى احتفاء بعيد 
املسرح  سيحتضنها  العرش، 
يوم  الخامس  محمد  الوطني 
الجاري،  يوليوز   20 السبت 
البشير عبدو  بمشاركة كل من 
ومحسن  ــادر  ــق ال عبد  ــال  وأمـ
ــؤاد طــرب  ــ ــاح الـــديـــن وفـ صـ

وإبراهيم بركات.
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الدرامية  والفنون  للثقافة  »مــادس«  جمعية  تنظم 
العيون  وجهة  واالتصال  الثقافة  وزارة  مع  بشراكة 
الحساني  للمسرح  العيون  مهرجان  الحمراء،  الساقية 
من 26 إلى 29 يوليوز 2019 بدار الثقافة »أم السعد« 

بالعيون.
وسيعرف املهرجان تكريم عدد من الفنانن واملبدعن 
حسانية،  مسرحية  عروض  وتقديم  املسرح،  مجال  في 
لفائدة  تكوينية  ورشات  املهرجان  أيام  خال  وستنظم 
حول  ندوة  تنظيم  سيتم  كما  املسرح،  ومحترفي  هواة 
»توظيف التراث في املسرح: الحكاية الشعبية الحسانية 

بمشاركة  نموذجا« 
ــذة  ــاتـ كـــتـــاب وأسـ
كما  ــن،  ــثـ ــاحـ وبـ
لقاء  تنظيم  سيتم 
لتقديم  مــفــتــوح 
وتوقيع مسرحية 
»لوزيعة« للكاتب 

املـــــســـــرحـــــي 
الـــــحـــــســـــن 

الشعبي.
ويـــتـــمـــيـــز 
املـــهـــرجـــان 
فرقة  بحلول 
ــة  ــســرحــي م
من إسبانيا 
ــة  ــ ــف ــ ــي ــ ض
شرف على 
الـــــــدورة 
األولــــــى، 

عرضا  ستقدم  والتي 
وذلك  املهرجان،  لجمهور  مسرحيا 

الثقافات  التواصل مع مختلف  أواصر  تعزيز  أجل  من 
والتجارب املسرحية الدولية.

دار الثقافة »اأم ال�سعد« بالعيون 
حتت�سن مهرجان امل�سرح احل�ساين
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»الــشــاعــر وســؤال  تحت شــعــار: 
الغد«، تنظم جمعية أصدقاء املعتمد 
الدورة  فعاليات  شفشاون،  بمدينة 
للشعر  الوطني  املهرجان  من  الـ34 
و24   23 يومي  الحديث،  املغربي 
من شهر يوليوز الجاري بالجوهرة 
النقاد  مــن  ثلة  بحضور  ــاء،  ــزرق ال

والشعراء والفنانن املرموقن.
وســيــشــهــد بــرنــامــج الــتــظــاهــرة 
األدبية، تنظيم فقرات أدبية وثقافية 
إبداعية  تجارب  على  الضوء  تسلط 
ونقدية متراكمة عبر عقود من الزمن، 
على  ــاع  االطـ فــي  املتلقي  تسعف 
واستشراف  الثقافي  الشأن  جديد 
األدبــي  املوعد  سيشكل  كما  آفاقه، 

والشعراء  بالشعر  لاحتفاء  لحظة 
والــنــقــاد وعــمــوم املــبــدعــن، ضمن 
العوالم  أغــوار  لسبر  مهمة  محطة 
الشعرية للنماذج الشعرية االسمية.

كما ستتخلل فعاليات هذه الدورة، 
جلسات شعرية، وفقرات موسيقية، 
في  أكاديمية  نقدية  ندوة  عن  فضا 
املغربي:  الشعر  »جغرافية  محور: 
تنظمها  والتجليات«،  املرجعيات 
مع  بشراكة  بتطوان،  الشعر  دار 
باإلضافة  املعتمد،  أصدقاء  جمعية 
»درع اإلبداع« في لحظة  إلى تسليم 
ــاء واعــتــراف مــن خــال تكريم  وفـ
بعض األسماء املرموقة التي بصمت 
املشهد الشعري واألدبي واإلعامي.

�سف�ساون حتت�سن »ال�ساعر و�سوؤال الغد«

»حمرتف الفدان للم�سرح« تخو�ض جتربة التكوين 
امل�سرحي لنزالء املوؤ�س�سات ال�سجنية

»االإكليل 
الثقايف« 
جلمعية 

رباط الفتح

لسينما  الــدولــي  املــهــرجــان  إدارة  أعلنت 
بمدينة  ينعقد سنويا  الذي  املشتركة،  الذاكرة 
الناضور، أن فعاليات الدورة الثامنة ستنطلق 
غاية  ــى  إل وستمتد  املقبل،  أكتوبر   5 ــوم  ي
على  فعالياتها  وستتوزع  منه،  عشر  الحادي 
أكثر من مؤسسة ثقافية وتعليمية وأكاديمية.

من  الثامنة  الــدورة  فعاليات  وستتمحور 
تيمة  حــول  للمنظمن،  بــاغ  وفــق  املهرجان، 
للسينما  يمكن  كيف  أو  املستقبل،  ــرة  »ذاكـ

السلم«،  وثقافة  املصالحة  تجارب  من  اإلعاء 
الوثائقية  األفام  هذه موضوع  حيث ستكون 
كما  ــدورة،  ال في  املتنافسة  الدولية  الطويلة 
ستعطى األولوية في باقي املنافسات، لألفام 

املشتغلة على املوضوع نفسه.
وستتنافس خال املهرجان 9 أفام وثائقية، 
ومثل هذا العدد في مسابقة األفام الحكائية 
فيلما   16 عــرض  سيتم  حــن  فــي  الطويلة، 
في  أفــام  عــرض  سيتم  كما  قصيرا،  حكائيا 
وقضايا  السينما  حول  خاصة  مسابقة  إطار 

الزمن الراهن.

النا�سور ت�ستعد
 لـ »ذاكرة امل�ستقبل«

عبد الكريم بناني رئيس جمعية رباط الفتح



ملغادرة  أستعد  كنت  عندما 
ــحــو املــمــلــكــة  ــا ن ــادمـ ــصــر قـ م
بقية  فيها  لالستقرار  املغربية 
حياتي بعد أن أسند إلي منصب 
الدولية  للطبعة  إقليمي  مدير 
الكويتية،  »السياسة«  لجريدة 
املغرب،  من  تصدر  كانت  التي 
أجريت حوارا مطوال مع املمثلة 
قد  كانت  التي  شقتها  في  نورا 
املوعد  وفــي  حديثا،  اشترتها 
باب  عند  استقبلتني  املــحــدد، 
املــنــزل والحــظــت وجـــود ســارة 
ومي معها، وهما ابنتا شقيقتها 
الشريف، والحظت  بوسي ونور 
أنها كانت طيلة اللقاء تعانقهما 
فسألتها:  ــرى،  وأخــ فينة  بــن 
في  الطفلتن  وجـــود  »الحــظــت 
بيتك..« وقبل أن أنهي مالحظتي، 
ومّي  »سارة  مبتسمة:  لي  قالت 
هما حياتي وهما ابنتاي اللتن 
سرا  لك  وسأقول  أنجبهما،  لم 
تحت  شقتي  اشتريت  أنني  هو 
واحد  لسبب  ونور  بوسي  شقة 
قرب  دائما  أكــون  أن  هو  فقط، 
فهما  ــرى،  ت وكما  ومــّي،  ســارة 
وبعدها  عني«،  أبدا  تفترقان  ال 
أخذت الخادمة سارة ومّي نحو 
غــرفــة أخـــرى، فــبــدأت حــواري 
ــســؤال مــحــرج قــائــال:  مــعــهــا ب
»عندما وقفت أمام املطرب هاني 
فيلم  في  البطولة  دور  في  شاكر 
بأن  قيل  أريده،  وهذا  أحبه  هذا 
بينك  تجمع  حــب  عالقة  هناك 
ــأن زواجــكــمــا  وبـــن هــانــي، وبـ
العاجل«،  القريب  فــي  مرتقب 
الشائعة  بـــدأت  »كــمــا  فــقــالــت: 
بهدوء، خفتت بهدوء أكبر حتى 
انتهت، وأنا بطبعي ال أعلق أبدا 
الزمن  أترك  بل  الشائعات،  على 
ثم  طيا«،  ويطويها  بها  ليتكفل 
الشائعة  ليست  »هذه  سألتها: 
بل  راجت حولك،  التي  الوحيدة 
ربطت  وتعليقات  همسات  هناك 
بعد  شقيقتك  زوج  وبــن  بينك 
أفالم  لعدة  كبطلة  لك  اختياره 
ولن  ــعــار،  وال الشياطن،  مثل 
تهز  وهي  لي  فقالت  أبدا،  أغفر 
للدرجة  األسف:  فرط  من  رأسها 
الناس عايزة تشوه عالقتي  دي 
بأخي الكبير نور، اللي ما أنسى 
ثم  قليال  وسكتت  علي«،  فضله 
واصلت كالمها: »نور هو أخي. 
أمي  من  شقيق  عندي  كان  ولو 
وأبي ما كان ليعمل معي ما عمله 
معلومات  أضيف  وحتى  نــور، 
لهم  أقول  فإني  الخبثاء،  لهؤالء 
بوسي  وشقيقتي  نور  حب  بأن 
أقاويلهم،  ومن  منهم  أكبر  هو 
تؤثر  ال  متماسكة  عائلة  ونحن 
وإذا  املغرضة،  الشائعات  فيها 

لبطولة  اختارني  قد  نــور  كــان 
بعض أفالمه، فلسبب واحد، هو 
مواصفات  وبن  بيني  التطابق 
ألن  فيلم،  لكل  املــحــددة  البطلة 
يجامل  وال  أبدا  يتساهل  ال  نور 
أبدا في اختيار بطالت أفالمه«، 
فسألتها: »وهل هناك قصة حب 
قالت:  حــيــاتــك؟«،  فــي  حقيقية 
معه  مثلت  فــنــان  هــنــاك  »نــعــم. 
ذلــك  أن  إال  مــحــرجــا،  مــشــهــدا 
فتيل  إلشعال  كافيا  كان  املشهد 
حاليا  ونحن  قلبينا،  في  الحب 
البعض  بعضنا  عــن  نفترق  ال 
وزواجنا قريب جدا فانتظرونا«، 
سعيد  هــو  ــن  ــ »وم فــســألــتــهــا: 
أعطيتك  »لقد  قــالــت:  الــحــظ؟«، 
معلومات لم أعطها ألي صحفي 
آخر، ولكن اسم عريسي سيظهر 
ولإلشارة،  زواجنا،  بعد  قريبا 

فستكون مدعوا لحفل زفافي«.
وفعال، فلم تمر إال فترة قصيرة 

لقائي بنورا، فسمعت خبر  على 
ذو  حاتم  الفنان  إلى  خطوبتها 
بالنجم  اتصلت  وعندما  الفقار، 
نور الشريف مهنئا، قال لي بأن 
بن  نشأت  قد  عنيفة  حب  قصة 
معا  أن شاركا  بعد  نورا وحاتم 
سيفه«،  شايل  »عنتر  فيلم  في 
حاتم  اغــتــصــاب  مــشــهــد  وأن 
النجمن  مشاعر  حــرك  لــنــورا 
ــة  ــعــالق الـــشـــابـــن لــيــحــوال ال
حب  عــالقــة  إلـــى  السينمائية 
الزفاف  تم  فترة  وبعد  فخطوبة، 
أشهر  بحضور  أسطوري  بشكل 
ورقصت  والنجمات،  النجوم 
وهي  تغمرها  والــفــرحــة  نـــورا 
الوسيم،  عريسها  أحضان  بن 
ــأن أطــفــاال  ــع الــجــمــيــع بـ ــوق وت
بيتهما  ســيــمــلــؤون  كــثــيــريــن 
السعيد، غير أنه بعد مرور شهر 
واحـــد ونــصــف فــقــط، حــدث ما 
تم  حيث  الحسبان،  في  يكن  لم 

طالقهما بهدوء تام وسط ذهول 
أن  هــذا،  من  واألغــرب  الجميع، 
حياتهما  واصــــال  ــن  ــزوجـ الـ
بشكل عادي جدا، حيث توجهت 
نـــورا فــي الــيــوم املــوالــي نحو 
لتصور  الــتــصــويــر  اســتــوديــو 
آنــذاك  الجديد  فيلمها  مشاهد 
أن حاتم  فــي حــن  ــحــراف«،  »ان
مشاهد  لتصوير  بـــدوره  ذهــب 
فيلمه »سري للغاية«، وبعد أيام 
قليلة، توجه إلى شقة نورا ألخذ 
من  خارجا  وأغــراضــه  مالبسه 
حياتها إلى األبد، ولكن الخبثاء 
لم يدعوا الطليقن وشأنهما، بل 
وقالوا  بوسي  بيت  إلى  ذهبوا 
بالتسبب  اتهمها  حاتم  بأن  لها 
نــورا،  شقيقتها  من  طالقه  في 
فأجابتهم بأن هذا الكالم مردود 
على من اختلقوه، يومها اتصلت 
من  بالهاتف  الفقار  ذو  بحاتم 
ــعــد أن  ــي املـــغـــرب، وب بــيــتــي ف

حقيقة  وعن  أحواله  عن  سألته 
بهدوء  أجابني  نورا،  من  طالقه 
ونصيب،  قسمة  شيء  »كل  تام: 
كل  لإلنسان  تعطي  ال  والحياة 
تقصد  »مــاذا  فسألته:  شــيء«، 
أحببت  »لقد  أجابني:  بكالمك؟« 
نورا من كل قلبي وتمنيت البقاء 
طيلة  ووفيا  محبا  زوجــا  معها 
حياتي، ولكن القدر تربص بنا«، 
ــالل كالمك  ــن خ ثــم ســألــتــه: »م
يبدو أنك الزلت تحبها«، قال لي: 
التي  الوحيدة  املرأة  هي  »نورا 
طالقنا  بعد  وحتى  أحببتها، 
عن  جميلة  ــذكــرى  ب سأحتفظ 
عشرتنا وحبنا، وأتمنى لها حظا 
وسألته:  حياتها«،  في  سعيدا 
لبعض  صــرحــت  ــك  ــأن ب ــل  ــي »ق
هي  بوسي  بــأن  منك،  املقربن 
وشقيقتها  أنت  طالقكما  سبب 
هذا  بشأن  تقول  فــمــاذا  نـــورا. 
ــذا هـــراء  ــ ــال: »ه ــ ــالم؟«، ق ــ ــك ــ ال

واضح، فهل أنا بليد حتى أقول 
الجارحة  التصريحات  هذه  مثل 
في حق فنانة أحترمها، فبوسي 
لم يسبق لها أبدا أن تدخلت في 
ناضجة  نورا  ألن  أختها،  حياة 
هي  هــل  مصلحتها،  ــعــرف  وت
شقيقتها  فيها  تؤثر  حتى  طفلة 
وتتسبب في تشتيت بيتها؟ لقد 
قلت لك بأن طالقنا هو من صميم 
فسألته:  والنصيب«،  القسمة 
بعد  ــزوج  ــت ت أن  يمكن  »وهـــل 
بسرعة:  لي  قال  الطالق؟«،  هذا 
»نورا كانت املرأة الوحيدة التي 
تمنيت قضاء بقية حياتي معها 
ولكن  قبلها،  تزوجت  أنني  رغم 
الزواج بعد طالقنا سيظل أيضا 

قسمة ونصيب«.
الفقار  ذو  حاتم  خرج  وهكذا 
مـــن حــيــاة نــــورا إلـــى األبـــد، 
الجميلة  ــفــنــانــة  ال ــواصــل  ــت ل
القدر  أن  غير  الفني،  مسارها 

كان يخبئ لها قصة حب جديدة، 
بينها  القدر  جمع  عندما  وذلــك 
مصطفى  هشام  امللياردير  وبن 
التسعينات،  مطلع  في  طلعت، 
وكان هشام أصغر من نورا بعدة 
سنوات، مما جعل نور الشريف، 
يعتبرها  هلل  رحمه  كــان  ــذي  ال
ــزواج،  ال هــذا  يرفض  لــه،  أختا 
السن  فـــارق  مــن  عليها  خــوفــا 
بينها وبن هشام، وخوفا عليها 
العاطفية،  مزاجيته  من  أيضا 
ولكن هشام كان غارقا في حبها، 
وبعد زواجهما، اعتزلت وارتدت 
عن  وتطايرت شائعات  الحجاب 
مرة،  من  أكثر  لها  تطليقه  قصة 
لثالث  وصــل  الطالق  أن  وقيل 
مرات، وكان حديث مصر وقتها 
أحد  بها  له  أفتى  التي  بالفتوى 
املشايخ، أن التطليق الثالث غير 
محسوب، فتم االنفصال النهائي 
رواية  حسب  ونورا،  هشام  بن 

طلعت  هشام  من  مقربن  شهود 
قبل  أي   ،2000 عــام  أوائــل  في 
كان  الذي  مصطفى  طلعت  وفاة 
الجميع  وكان  الزواج،  هذا  ضد 
نهاية  الـــزواج  انتهاء  يتوقع 
طباع  اخــتــالف  بسبب  سريعة 

نورا وهشام.
يمن  بإلقاء  هشام  قام  وهكذا 
الطالق على الفنانة نورا مرتن، 
في  مثبتا  يكن  لم  الطالق  ولكن 
ــان مجرد  وكـ ــق رســمــيــة،  ــائ وث
الطالق  جــاء  ثم  شفوي،  طــالق 
ــودة  ــع ــذي جــعــل ال ــ ــث ال ــال ــث ال
ذلك،  ورغــم  شرعيا،  مستحيلة 
إال  نورا،  استعادة  هشام  حاول 
أصدرت  املصرية  اإلفتاء  دار  أن 
بن  رابعة  زيجة  بتحريم  فتوى 
الذي  وزوجها  الجميلة  الفنانة 
بشكل  لها  عاشقا  يــزال  ال  كــان 
نورا  واصلت  وبعدها،  جنوني، 
مبتعدة  طبيعي  بشكل  حياتها 
الفني،  الوسط  عن  فشيئا  شيئا 
أسرتها  مع  بيتها  في  ومنزوية 
جديدا  حبا  القدر  وضــع  حتى 
هذه  العريس  وكان  حياتها،  في 
حسن  محمد  املنتج  هــو  املـــرة، 
ــزي، شــقــيــق الــنــجــمــة هــدى  ــ رم
بهدوء  الخطوبة  فتمت  رمــزي، 
ــارب  األقـ مــن  نخبة  وســـط  تـــام 
اختالف  ولكن  فقط،  واألصدقاء 
بونا  خلق  واألفكار،  التصورات 
املنتج  وبــن  نــورا  بن  شاسعا 
يداهم  بدأ  قد  املرض  كان  الذي 
وكان  فانفصال،  النحيل،  جسده 
ــاط عاطفي  ــب ارت ــر  آخ ــك هــو  ذل
استسلمت  التي  نورا  حياة  في 
العائلي،  الختيارها  ذلــك  بعد 
الروحيتن،  ابنتيها  مــراعــيــة 
بالحجاب  وملتزمة  ومّي،  سارة 
الحب.  وعن  العيون  عن  بعيدا 
كونها  رغم  نورا  تعيش  واليوم، 
العمر، حالة  منتصف  في  التزال 
شفائها  بــعــد  االســتــقــرار  مــن 
ــت قد  ــان ــة مــرضــيــة ك ــال مـــن ح
عندما  وخاصة  محبيها،  أقلقت 
في  جــراحــيــة  لعملية  خضعت 
مواقع  رواد  من  عدد  كان  لندن، 
تفننوا  قد  التواصل االجتماعي، 
حالتها  تدهور  عن  التحدث  في 

الصحية.
ومهما قيل وأعيد، تبقى نورا 
السينما  سماء  أضــاءت  نجمة 
وجمالها  الرومانسية  بأدوارها 
التي  ــي  وهـ ــاذ،  ــ األخـ ــتــركــي  ال
تاركة  تركية  أصول  من  تنحدر 
قدري،  علوية  الحقيقي  اسمها 
وهو االسم الذي غيرته باسمها 
ــورا، لــتــنــيــر قــاعــات  ــ الــفــنــي نـ
قبل  وسنوات  لسنوات  السينما 

أن تتفرغ لحياتها العائلية.
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عندما قالت نورا: احل�ساد واملنافقون ربطوين بعالقة 
حب مع نور ال�سريف زوج �سقيقتي

بقلم: رمزي صوفيا

الصحفي رمزي صوفيا يف إحدى حواراته مع املمثلة املصرية نورا

عندما ظهرت الفنانة نورا بجمالها األخاذ وأنوثتها الطاغية، اعتقد الكثيرون أنها لن تعمر طويال في عالم 
السينما، وأن جمالها وقرابتها لن يشفعا لها لالستمرار  وسط جميالت السينما العربية آنذاك، مثل شقيقتها 

بوسي وميرفت أمين ونجالء فتحي وشمس البارودي وسهير رمزي، ولكن نورا، التي كانت قد تخطت سن 
العشرين ببضع سنوات فقط، عرفت كيف تفرض موهبتها الفنية وسط زخم نجمات تلك الفترة وحققت 

شهرة كبيرة ومداخيل أكبر.



العدد:  1036الخميس 18 يوليوز 2019المنوعات 22

آزمـــور هــي املــديــنــة التي 
ــة  ــري ــدائ ال بصمتها  بــقــيــت 
في  غائبة  املــخــزن  لبوسطة 
تنتظر،  ومــازالــت  إصــدارهــا، 
مبشرة  ظهرت  عالمات  لكن 
بأنها ستكون موضوع إصدار 
لوحتها  أما  هلل،  بــإذن  الحق 
وعليها  حقها،  فاستوفيتها 
البصمة الغائبة في اإلصدار، 
ــات الــتــي  ــوح ــل وهـــي مـــن ال
املرحوم  ورثــة  عند  مــازالــت 
عبد اللطيف الزين مع لوحات 
يعيدون  أن  أمنيتي  أخــرى، 
تشكراتي  ــع  م أعــمــالــي  ــي  ل
النص  هو  وهــذا  سلفا،  لهم 
الذي نقلته عليها من الظهير 
فيه  فلتتمشوا   ... الحسني: 
وهي  املذكورة،  الشروط  على 
الــربــاط كل  أمـــن  يــكــون  أن 
أربعة  وخميس:  إثنن  يــوم 
لديه  يجتمع  بما  رقــاقــيــص 
للحوز:  إثنان  املكاتيب،  من 
بمكاتب  للصويرة  أحدهما 
البيضاء  للدار  التي  الغرب 
وءاسفي  والجديدة  وءازمــور 
ــرة، وبــمــا يــجــده  ــويـ ــصـ والـ

التي  بــاملــراســي  املكاتب  مــن 
إلى  أمامها  للتي  عليها  يمر 
الــصــويــرة، وكــذلــك مــا يجده 
ءازمور  مكاتيب  من  بالجديدة 
تتوجه  التي  مراكش  ومكاتب 
الذي  الرقاص  مع  ءازمور  من 
يمر به ملراكش، واآلخر ملراكش 
البيضاء  ــدار  ــ ال عــلــى  مـــارا 
وءازمور، ليحمل من كل منهما 
املكاتيب  ــن  م ــه  ب يــجــده  ــا  م

ملراكش، على أن يصل املنهض 
الثامن  اليوم  في  منهما  لكل 
يكون  وأن  نهوضه،  يــوم  من 
يجده  بما  الوصول  غد  يرجع 

من املكاتيب.
فالراجع من الصويرة يحمل 
والــجــديــدة  ءاســفــي  مكاتيب 
البيضاء  والــــدار  ــور  ــ وءازمـ
بلد  وكل  والغرب،  والعدوتن 
ألمينه،  مكاتيبه  يدفع  به  يمر 

ــجــده فــيــه من  ويــحــمــل مــا ي
املكاتيب ملا بعده، إلى أن يصل 
بمكاتيبه  منه  املنهض  الرباط 
تتوجه  التي  الغرب  ومكاتيب 
والراجع  أمينه،  يد  على  منه 
من مراكش يحمل ما يجده بها 
ومكاتيب  ءازمور  مكاتيب  من 
الــجــديــدة الــتــي تــتــوجــه لها 
البيضاء  والــدار  ءازمــور  من 
الغرب  ومكاتب  والــعــدوتــن 
أمن  يــد  على  تتوجه  الــتــي 
الرباط، فيكون خروج الرقاص 
الذي يرجع من مراكش، والذي 
يوم  كل  الصويرة  من  يرجع 
جــمــعــة، ويـــوم ثــالثــاء، وإن 
الرقاقيص  لبعض  عذر  حدث 
ذلــك  ــي  ف الــتــوجــه  ــن  م منعه 
اليوم املعن، كاملرض وشبهه، 
ينهض أمن البلد رقاصا غيره 
ويكتب  اليوم،  ذلك  في  للرباط 
ألمن الرباط بالعذر املانع من 
رجوع املنهض من قبله ليصير 
له أجرة الذهاب فقط التي هي 
نصف أجرته املعتادة للذهاب 
أجــرة  وهــو يصير  ــاب،  ــ واإلي

ذهاب املنهض من قبله بدال.

ب�صمة خاتم اآزمور الدائرية على طابع بريدي!● الخضر غيالن

ت�صريحة �صعر الالعب املغربي 
ال�صماخ يف اأر�صنال �صمن 50 
ت�صريحة يف عامل كرة القدم

تفراوت حتتفي بفنون القرية 

اإلي�صا تعلن ان�صحابها من املو�صم اجلديد 
 The Voice  لـ  

ــت تــســريــحــة  حــصــل
الــدولــي  الــالعــب  شعر 
مروان  السابق  املغربي 
املرتبة  على  الــشــمــاخ، 
 50 ــل  أصـ ــن  م  39 ـــ  الـ
يمكن  ال  شعر  تسريحة 
كرة  عالم  في  نسيانها 
وفقا  الــعــاملــيــة،  ــدم  ــق ال

لصحيفة »90 دقيقة«.
وتفوق مروان الشماخ 
الشهيرة  بتسريحته 
ــي ظـــهـــر بـــهـــا فــي  ــتـ الـ
قبل  اإلنجليزي  الــدوري 

يعتزل  أن  قبل  سنوات، 
رسميا،  القدم  كرة  لعب 
ــن عــاملــيــن،  ــب عــلــى الع
دافيدس  إدغـــارد  أمثال 
ــي املــرتــبــة  ــل ف ــذي ح ــ ال
الخمسن، وكيفن كامبل 
سترلينغ  ورحــيــم   ،49
جيلود  والــويــفــري   ،47
 ،42 بيل  وغــاريــت   ،46
تسريحة  احتلت  بينما 
ــد بــيــكــهــام  ــيـ ــر دافـ شــع
هذا  فــي  األولـــى  املرتبة 

التصنيف.

تنظم جمعية ملتقى الثقافات الحضارية بدعم من وزارة 
الثقافة واالتصال، وتحت إشراف الجماعة الحضرية لسال 

اإلســــبــــانــــيــــة وبشراكة مع السفارة 
رقراق،  أبي  وجمعية 
ــيــات الــــدورة  فــعــال
ملهرجان  التاسعة 
املوسيقي  »شابكة« 

الذي يسلط الضوء 
الراب  صنف  على 
أن  حيث  العربي، 
مدينة  جــمــهــور 
موعد  على  ســال 
ــع عــــــدد مــن  ــ مـ
املغاربة  النجوم 
منذ  ــرب  ــ ــع ــ وال
ــى  إل  13 ــوم  ــ ي
من   21 ــة  ــاي غ
يوليوز  شهر 
الــــــجــــــاري، 
أبـــــــرزهـــــــم 
ــور  ــ ــ ــرابـ ــ ــ الـ
املــــغــــربــــي 

والفنانة  ــام،  ــن غ ــد  ــري وف مــســلــم، 
من  الحالية  ــدورة  ال شــرف  ضيف  كساب،  مي  املصرية 

املهرجان.

مهرجان »�صابكة« يجمع جنوم 
الراب العربي مبدينة �صال 

لجنة  في  املشاركة  عن  اعتذارها  إليسا  اللبنانية  املطربة  أعلنت 
تـحـكيم املـوسم املـقـبل مـن بـرنامـج اكـتـشـاف املواهـب الـغنائية »ذو 

فويس«.
»تويتر« قد وجه لها سؤاال حول  وكان أحد متابعي إليسا على 
الذي من املنتظر أن  البرنامج،  مشاركتها في املوسم الخامس من 

إدارة  من  اتصاال  تتلق  لم  بأنها  الفور  على  لترد  قريبا،  ينطلق 
املقبل،  املوسم  تحكيم  لجنة   في  املشاركة  أجل  من  البرنامج 
قبل أن تستدرك قائلة بأنه حتى في حال عرضت عليها إدارة 
فإنها ستعتذر، نظرا  التحكيم،  إلى لجنة  البرنامج االنضمام 

النشغالها بالتحضير أللبومها الغنائي املقبل.
وجدير بالذكر، أن املوسم الرابع من The Voice، شارك في 
لجنة تحكيمه كل من الفنانن أحالم وإليسا ومحمد حماقي، 
إلى جانب عاصي الحالني، الذي استمر من املواسم السابقة.
»أحلى صوت« قد انطلق في   The Voice وكان برنامج 
النسخة  وهو  بيروت،  اللبنانية  العاصمة  من   2012 عام 

العربية مـن بـرنامـج مـسـابقـات املـواهـب الـغـنـائـية املعروف 
عامليا The Voice الذي تعود فكرة ابتكاره إلى جون دي مول 

عام 2010.

غادة عبد الرازق: 
»وجدت يف املغرب جماال 

مل اأكن اأتخيله«
أحد  فــي  الـــرازق،  عبد  ــادة  غ املصرية  الفنانة  تطرقت 

حياتها  فــي  والــتــرحــال  السفر  لجانب  تصريحاتها، 
الشخصية، ومدى استغالل فترات ابتعادها عن التمثيل 

لزيارة دول مختلفة لالستجمام.
املالديف،  جزر  إلى  رحلتها  عن  غــادة  وتحدثت 

السنوات  خــالل  ــة  دول  40 من  ألكثر  وزيــاراتــهــا 
بجمال  تفاجأت  أنها  مؤكدة  األخيرة،  العشر 

املغرب بشكل كبير قائلة: »أقرب دولتن لقلبي 
هما لبنان واإلمارات، والدولة التي فوجئت 

لقدت  املغربية،  اململكة  كانت  بجمالها 
وجدت فيها جماال لم أكن أتخيله«.

تستعد مدينة تفراوت الحتضان 
دورته  فـي  تـفـاويـن«  »فسـتـيـفال 
»االنتصار  شعار  تحت   ،14 الـــ 
لفنون القرية«، وذلك خالل الفترة 
غشت  و24   22 بــن  مــا  املمتدة 
من  مجموعة  مــن  بــدعــم  املــقــبــل، 
الشركاء املؤسساتين والخواص.
»فستيفال  لجمعية  بالغ  وأفاد 
تفاوين«، أن التظاهرة التي تنظم 
تــفــراوت  جماعتي  بــن  بشراكة 
متميزة  برمجة  ستعرف  وأملن، 
الثقافي  الــســؤال  فيها  يتناغم 
واالجتماعي،  التنموي  بمثيله 
التفاعل  لــضــمــان  الــســعــي  مــع 

الشعبية  الفنون  جماليات  بن 
بتراثها  القرية  وجمالية  املغربية 
ــن أجــل  ــد، مـ ــريـ ــفـ املــتــنــوع والـ
»االحتفاء  الحدث  تيمة  تجسيد 
ستشهد  إذ  الــقــرويــة«،  بالفنون 
هذه النسخة، مشاركة مجموعات 
جهات  مختلف  تــمــثــل  تــراثــيــة 
ألوان  وتعبر عن مختلف  اململكة، 
الفنون القروية، فضال عن حضور 
وازن ملجموعات غنائية رائدة في 
بشقيها  املغربية  األغنية  سماء 
جانب  إلى  والعربي،  األمازيغي 
أنشطة وفقرات كالسيكية، حسب 

ذات املصدر.

يــنــطــلــق مـــهـــرجـــان الــفــضــة 
العاشرة  ــه  دورتـ فــي  بتيزنيت 
يوم 18 يوليوز الجاري ويستمر 
تحت شعاره  منه،   22 غاية  إلى 
الفضية:  »الــصــيــاغــة  الـــدائـــم: 

هوية، إبداع وتنمية«.
فإن  املنظمن،  بــالغ  وحسب 
جمعية  تنظيم  مــن  املــهــرجــان 
وزارة  مع  بشراكة  »تيميزار«، 
السياحة  ووزارة  الــداخــلــيــة، 
ــل الـــجـــوي والــصــنــاعــة  ــق ــن وال

التقليدية واالقتصاد االجتماعي، 
واملجلسن  ماسة،  سوس  وجهة 
لتيزنيت،  واإلقليمي  الجماعي 
وغرفة  الصانع،  دار  ومؤسسة 

الصناعة التقليدية بالجهة.
مهرجان  بــرنــامــج  ويتضمن 
موعدا  أصبح  الــذي  »تيميزار«، 
املواعيد  أجندة  في  قارا  سنويا 
الثقافية النوعية التي تحتضنها 
إقامة  اململكة،  جهات  مختلف 
مـــعـــرض كــبــيــر لــلــمــجــوهــرات 

الحرف  وباقي  الفضية، 
ــي تــزخــر  ــت الــيــدويــة ال
بــهــا مــديــنــة تــيــزنــيــت، 
رائعة  أمسيات  وإحياء 
والــرقــص،  الغناء  فــي 
ــة  ــي ــوم وعـــــــــروض ي
وعــرض  للتبوريدة، 
ــي  ــحــل ــاء وال ــ ــأزي ــ ل
املــحــلــيــة، ونــــدوة 
موضوع  في  فكرية 

الصياغة الفضية.

الف�صة تطفئ �صمعتها العا�صرة بتيزنيت



يتبع

م�سرح النون والفنون 

يف جولة »تك�شبيلة«

ــوس  ــوشــي ــف ــون ــك كــلــمــا قــــــرأت شــيــئــا ل
 -  479 العظيم  الصني  حكيم   )confucius(
551 قبل امليالد، كلما أدركت سر األمم العظيمة 
في  ذلك  ترجمة  وحاولت  بأفكاره  تأثرت  التي 
لها،  دستورا  حكمه  من  اتخذت  بل  قوانينها، 
يزيد  ما  منذ  البشرية  إليها  التجأت  فالحكمة 
حياة  على  البشر  لتساعد  سنة،   2500 عن 
يحقق  ال  شــيء  وأي  واملجتمع،  للفرد  أفضل 
في  واملعنوي  املـــادي  حجمه  كــان  مهما  ذلــك 
في  وجدنا  وهكذا  يفيد،  ال  البشرية  الحياة 
نطلق  أصبحنا  ما  بعض  اإلنساني  التاريخ 
وتخفت  األول  في  تبرق  معينة  ظواهر  عليه 
تلك  تحقق  لم  ألنها  إال  لشيء  ال  األخير،  في 
وسميت  ومجتمعه،  لــإنــســان  األفضلية 
ولو  بعضها  مع  نتعايش  والزلنا  ظواهر، 
كان  لقد  العصور.  جميع  في  مضض  عن 
أن  تحب  ال  »ما  دائما:  يقول  كونفوشيوس 

يحدث لك، ال تفعله مع اآلخرين«.
الحكمة  فلو استطاع اإلنسان أن يطبق هذه 
وحدها، ألقفلت أبواب جميع املحاكم في العالم، 
بالجهل  مرتبطة  عوامل  هناك  األسف،  مع  لكن 
والتهور،  القناعة،  وانعدام  والفقر  والجوع 
وحدها  التطبيق،  صعبة  الحكم  هــذه  تجعل 
إشاعتها  تحاول  التي  هي  الراقية  املجتمعات 
بشعوبها،  وتسمو  فتتقدم  مكوناتها،  بــني 
ممن  البعض  سبب  هو  ما  نتساءل  وتجعلنا 
الفكري  التخلف  مــن  الــخــروج  على  يقدر  لــم 
يؤدي  مادي  تقدم  لكل  منيعا  سدا  يبقى  الذي 

بالبشرية إلى العيش األفضل.
أول  هــو  »مــا  ــرة:  م الحكيم  هــذا  سئل  لقد 
شيء تقوم به إذا ما حكمت الدولة؟«، فأجاب: 

»بالتأكيد سوف أقوم بتصحيح اللغة«.
وطبعا، اندهش السائلون كما ربما اندهشنا 
سرعان  لكنه  بالحكامة؟  اللغة  عالقة  ما  نحن: 
هذين  بني  تربط  التي  الرابطة  لهم  أوضح  ما 
األمرين قائال: »إن اللغة السائدة ليست صائبة، 
ألن ما يقال عادة ال يحمل املعنى املقصود، فإننا 
ال نستطيع القيام بما ينبغي أن نقوم به، وإذا 
لم نفعل الشيء املطلوب، فإن األخالق والفنون 
األخــالق  فسدت  وإذا  تتلف،  أو  تفسد  ســوف 
العدالة سوف تضل، وإذا ضلت  فإن  والفنون، 
الناس سوف يقفون في حالة من  العدالة، فإن 
الخلط أو التداخل بدون حول أو قوة، وحينئذ، 

لن يكون هناك تحكم فيما يقال أو يمارس«.
عن  حتمية  بصفة  نــاتــج  الــعــدالــة  فــضــالل 
تنحرف  الــتــي  الــســائــدة  اللغة  فــي  انــحــراف 
فيما  شلل  إلــى  ــؤدي  ت وبالتالي،  باملقصود، 

ينبغي القيام به.
وعندما رتب كونفوشيوس عن فساد األخالق 
والفنون ضالل العدالة، فهو لم يخرج عن رأي 
بأن  قال  الذي  كسقراط  اإلنساني،  الفكر  أئمة 
التربية الخلقية أهم لإنسان من خبزه وثوبه. 
وفنون؟  أخــالق  أزمــة  العدالة  تعيش  فهل 
أن  إلصالحها  فيجب  كــذلــك،  األمــر  كــان  وإن 
باللغة  املقصود  ولربما  أوال،  اللغة  تصحح 
التواصل واملخاطبة فقط، وإنما  ليست وسيلة 
الناس  عقول  بأن  أفالطون  عنه  عبر  ما  كذلك 
حسن  في  وظاهرة  أقالمهم  أطراف  في  مدونة 
تصحح  اللغة،  هذه  تتوحد  فعندما  اختيارهم، 
األخالق والفنون، إال أن تصحيح هذه األخيرة 
هو الصعب، ألن الفن مرتبط بالجمال والحقيقة 
تكون  أن  يجب  القوي،  العدالة  ركن  هي  التي 
جميلة، كما كان يقول برناردشو بفكره الساخر: 
»لو أن الحقيقة صيغت بصورة امرأة حسناء، 
ألحبها الجميع«.. فهل الحقيقة دائما تجيئ في 
بيننا  مــازال  أنه  أم  نحبها،  كي  الصورة  هذه 
وبني تصحيح الفنون شوط يجب أن نقطعه من 

أجل إصالح فعلي لعدالتنا؟
أن  الكبيرة،  الجلسات  ــدى  إح فــي  ــدث  وح
أطال  املتواضع  التهامي  األستاذ موالي  حضر 
أكبر  أحد  دراسة  من  بعد  أنته  ولم  عمره،  هلل 
ملفات النصب التي شهدتها الدار البيضاء في 
بداية الثمانينات، وعهد إلي وكيل امللك بصفة 
مبتدئ،  العامة  للنيابة  قاضي  وأنا  استثنائية 
يوقعه  تقريرا  إليه  وأرفــع  بعناية  أدرســه  أن 
النصب  قضية  ألن  العدل،  وزيــر  إلى  ويرسله 
كانت قد شغلت الرأي العام وكانت محل تتبع 

الصحافة الوطنية والدولية.
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العلوي،  إيـنـاس  حـصــلت 
حـفــيدة مـدير »األسبوع« 
العلوي، عـلـى  مــصـطـفى 
فــي  مـــمـتــازة  درجــة 
بــمــدرسـة  الــباكـالـوريا 
»ماسينيون« بالدار البيضاء، 
عـمـر  المقاول  ابنة  وهي 
مـريم  والدكتورة  العلوي 
لجميع  والـشكر  بلـكناوي، 
إلـى تهنئتنا  بـادروا  الـذين 

بنجاحها.  

وايل الأمن بالنيابة يف الدار البي�شاء ينال الدكتوراه باأطروحته 
عن »الأقاليم ال�شحراوية بني اجلهود املتقدمة واحلكم الذاتي«

املراقب  بــحــري،  حميد  تمكن 
بالدار  األمــن  والــي  ونائب  العام 
في  دكــتــوراه  نيل  من  البيضاء، 
العلوم السياسية بميزة »مشرف 
جدا«، بعد أن قدم أطروحته بكلية 
االقتصادية  بالعاصمة  الحقوق 
ــاري،  ــجـ الـ يـــولـــيـــوز   13 ــوم  ــ ي
ــون الــعــام والــعــلــوم  ــان ــق فــي ال
السياسية تحت عنوان: »األقاليم 
الصحراوية بني الجهود املتقدمة 

والحكم الذاتي«.
لهذا  بحري  »الدكتور«  اختيار 
ــم يــأت  ــحــســاس، ل املـــوضـــوع ال
بعد  جاء  بل  الصدفة،  طريق  عن 
تجربة طويلة، ووقوفه على جميع 
مستجدات هذا امللف، حينما كان 
في  كبير  أمــنــي  كــإطــار  يشتغل 

مدينة العيون.
التي  املناقشة  لجنة  وأشــادت 

أحمد  الدكتور  من  مكونة  كانت 
بصفته  ــي  ــســ ــ اإلدري ــي  ــامل ــس ال
خطابي  حسن  والدكتور  مشرفا، 
بجامعة  العالي  التعليم  أستاذ 
محمد  والدكتور  األول،  الحسن 
التعليم  أستاذ  الورياغلي  سالم 
الثاني،  الحسن  بجامعة  العالي 
مسعود  الحاج  محمد  والدكتور 
بجامعة  العالي  التعليم  أستاذ 
بكل  ونــوهــت  الــثــانــي،  الحسن 
لـ»الدكتور«  العميقة  املجهودات 

حميد بحري.
ويعد الرجل من بني أهم األطر 
إدارة  بها  تفتخر  التي  األمنية 
احترافيته  الوطني، بفضل  األمن 
للمواطن،  لــإنــصــات  وإتــقــانــه 
السياسة  وهي  البسيط،  خاصة 
املؤسسة  هـــذه  تنهجها  الــتــي 

األمنية.

تستعد الديفا سميرة سعيد لطرح أغنية مشتركة 
مع فرقة فناير، التي تضم الثالثي، محسن تيزاف 
القليلة  األيام  في  عرابي،  وأشرف  مناني  وخليفة 

املقبلة.
وأكد أعضاء فناير في تصريحات سابقة، أنهم 
على  األخيرة  املوسيقية  اللمسات  بصدد وضع 
انتهى  التسجيل  وأن  الجديد،  الغنائي  العمل 

منذ مدة، ومن املقرر إطالقه على شكل »سينغل« 
مفاجئ خالل موسم الصيف الجاري.

أكبر  من  الفناير،  أن  إلى  اإلشــارة  وتجدر 
حيث  وإفريقيا،  املغرب  في  الغنائية  الفرق 
يمتد مشوارها لقرابة عقد من الزمن، ولقيت 
في  الهندية،  »ديــلــبــار«  إصــداراتــهــا  آخــر 
االستعراضية  الفنانة  مع  العربية،  نسختها 

املغربية، نورا فتحي، نجاحا كبيرا.

الفنان املغربي عبد الفتاح 
اجلريني ين�شم اإىل جلنة حتكيم

 يف برنامج »روتانا«

عمل جديد يجمع الفناير ب�شمرية �شعيد تكرمي الفنان عبد الوهاب الدكايل 
يف مهرجان تازة الدويل لل�شينما 

يتبع

حفيدة ال�شحفي 

م�شطفى العلوي

باكالوريا متميزة
 يف »ما�شينيون«

الزغبي  نوال  ويضم   The talent اسم  يحمل  البرنامج 
أبو  طارق  وامللحن  الجريني،  الفتاح  عبد  املغربي  والفنان 
جودة، وسيكون برنامجا فريدا، إذ أنه لن يعرض عبر شاشة 

التلفزيون، بل من خالل تطبيق يتم تحميله 
أصحاب  فيه  سيتنافس  الهاتف،  عبر 
تكشف  لم  جديدة  صيغة  في  املــواهــب 

تفاصيلها بعد.
مرارا  أعلنت  قد  الزغبي  نوال  وكانت 

أنها »رفضت عروضا لالنضمام إلى 
خريجة  أنها  رغم  تحكيم  لجان 
برنامج مواهب، ألن األمر يتطلب 
منها الظهور مرة أو مرتني في 
وهي  الشاشة،  على  األسبوع 
اإلعالمي،  الظهور  بقلة  تؤمن 
كما أنها ستضطر أحيانا إلى 
بالفشل،  موهبة  على  الحكم 
ــر صــاحــبــهــا  ــاطـ ــر خـ ــسـ وكـ
أن  وتشعر  حلمه،  وتحطيم 

هذا األمر صعب عليها«.

النون  مسرح  فرقة  تقوم 
صالح،  بن  بالفقيه  والفنون 
بعرضها  مسرحية  بجولة 
وذلــك  »تكشبيلة«،  الــجــديــد 
الــثــقــافــة  وزارة  مـــن  ــم  ــدع ب
الثقافة،  قطاع  ــصــال/  واالت
مراكز  عــدة  مع  وبالتنسيق 

ثقافية.
املسرحية  عــرض  وسيتم 
بن  الفقيه  الثقافي  باملركب 
املجلس  مع  بشراكة  صالح 
الــجــمــاعــي لــلــمــديــنــة، يــوم 
الجاري،  يوليوز   29 اإلثنني 
بني  الثقافة  بــدار  بعدها  ثم 
مالل يوم الثالثاء 30 يوليوز، 
ثم تحط الرحال يوم األربعاء 
31 يوليوز بدار الثقافة بقلعة 
الجولة  لتختتم  السراغنة، 
يوم  بسطات  الثقافي  باملركز 

فاتح غشت املقبل.

تكريما  بتازة،  للسينما  الدولي  املهرجان  إدارة  خصصت 
للفنان عبد الوهاب الدكالي، ضمن فعاليات نسخته الثانية، 
يوليوز  و27   22 بني  ما  املمتدة  الفترة  خالل  ستنظم  التي 

الجاري.
»مرسول  أغنية  صاحب  تكريم  املهرجان  إدارة  واختارت 
الحب« في حفل افتتاح التظاهرة، عرفانا له باألعمال الخالدة 

التي بصمت اسمه في الساحة الفنية منذ بداية مشواره.
الشخصيات  من  نخبة  حضور  االفتتاح  حفل  وسيشهد 
ستتخله  كما  بالدكالي،  االحتفاء  ليلة  اختارت حضور  التي 
مجموعة من الفقرات الثقافية واملوسيقية 

التي ستحييها مجموعة »كرافاطا«.
التظاهرة،  إلدارة  بــالغ  وحــســب 
ستكون السينما الكندية ضيفة شرف 
للتنوع  نموذجا  باعتبارها  املهرجان، 

والتعددية الثقافية بكل أطيافها.
بقوة  املغربية  السينما  وتحضر 
جانب  فإلى  ــدورة،  ال هذه  خالل 
الــشــريــط الــســيــنــمــائــي الــذي 
املسابقة  في  املغرب  سيمثل 
قررت  للمهرجان،  الرسمية 
الـــجـــهـــة املــنــظــمــة عـــرض 
املغربية  األفالم  من  مجموعة 
ترابية  وبجماعات  باملدينة 

تابعة لإقليم.
ــرأس املـــخـــرج املــصــري  ــ ويـ
لجنة تحكيم  بدرخان  علي  املعروف 
يعتبر  إذ  ــالم،  ــ األف مسابقة 
بــمــثــابــة نــقــطــة قـــوة 
مازال  الذي  للمهرجان 

في بداياته.



 

حصل  الذي  الوحيد  والحادث 
هو  الحرجة،  اللحظات  تلك  في 
مــا حــكــاه األمــيــر مـــوالي هشام 
بعد  مــذكــراتــه، وهــو يحكي  فــي 
املغرب،  إلــى  بالطائرة  رجوعه 
بعد سماع خبر وفاة عمه، ليكتب 
القصر:  ــي  ف رآه  ــا  م أول  ــن  ع
غريب،  حــادث  انتباهي  ))لفت 
الدرك  عناصر  من  اثنني  رأيــت 
املقربني،  امللك  حــراس  فرقة  يف 
يف  الــبــصــري  إدريـــس  ميسكون 
ــد املــكــاتــب ويــهــددونــه على  أح
اجلنرالني  من  قليلة  أمتار  بعد 
والبصري  وبنسليمان،  ــروب  ع
االستفزاز،  هذا  أوقفوا  يصيح: 
إني وزير الداخلية، فاستفسرت 
بأنه  فأجابني  عــروب،  اجلنرال 
إلى  فأشرت  وقــائــي)...(  إجــراء 
للغاية،  سيئة  الطريقة  هذه  أن 
يف  العاملية  ــام  اإلع وسائل  وأن 
باخلبر  علمت  وإن  ترقب،  حالة 
ستعطي صورة سيئة عن امللكية، 
يحمي  كان  الذي  امللك  مات  لقد 
البصري، وها هو وزير الداخلية 
أسرف  بعدما  الضربات  يتلقى 
مبدل  فسبحان  تسديدها،  يف 
مبعد.  أمير  )سيرة  األحــوال(( 

موالي هشام(.
فما هي الخلفيات الكامنة وراء 
هذا اإلجراء الوقائي)...( رغم أن 
القوي،  الوزير  البصري  إدريس 
في مستشفى  دقائق  قبل  شوهد 
بجثمان  محيطا  ســيــنــا،  ابـــن 
العهد  ولي  رفقة  الثاني  الحسن 
واألمير موالي رشيد، حني اقترب 
منه ضابط حامال للتلفون ويقدمه 
إلدريس البصري الذي كان يتلقى 
مكاملة من عند الرئيس الجزائري 
كان  الذي  بوتفليقة،  العزيز  عبد 
يسأله: هل حقا أن امللك الحسن 

البصري  ويقدم  توفي؟  الثاني 
محمد  لسيدي  التلفون  جــهــاز 
الذي أكد للرئيس الجزائري خبر 

وفاة امللك.
على  مهيمنا  التساؤل  ويبقى 
القوي  الوزير  احتجاز  أسباب 
بعد إبعاده عن املهام الحكومية، 
سنوات ثالث بعد الوفاة، لتشاء 
الظروف الصحفية أن تجرني وأنا 
في شارع الشانزيليزي بباريس، 
البصري  إدريس  فاجأني  عندما 
باالتصال معي تلفونيا، واسألوا 
عمن أخبره بتواجدي في باريس، 
وهو  املغرب  يحكم  بقي  أنــه  أم 
الجئ في باريس)...(؟ ليقول لي 
أنشطتي  يتتبع  مراسلك  مازحا: 
في  نشرت  عندما  بــاريــس،  فــي 
اشتريت  أني  املاضي  األسبوع 
جــريــدتــك مــن الــكــشــك املــجــاور 
ملقهى »دروكستور الشـانزيليزي« 
وانــشــغــلــت بــمــوضــوعــك وأنــا 
على  ألسقط  سيارتي  أركب  أكاد 
األرض، وها أنا بدوري أصطادك 
إلى  ليدعوني  باريس،  في  وأنت 
بمشاركته  معه  صراعاتي  دفــن 
الذي  البيت  في  معه  الغذاء  في 
كان يسكنه بباريس، بيت رئيس 
السابق  الفرنسية  الــحــكــومــة 

»مانديس فرانس«.
ما  معه:  األول  سؤالي  ــان  وك
جنازة  يوم  اعتقالك  حكاية  هي 
الحسن الثاني؟ ليؤكد لي حكاية 
ــق  راف وأنـــه  بوتفليقة  تــلــفــون 

الجثمان امللكي إلى القصر، وأنه 
قال بصوت مرتفع: يجب  عندما 
تحضير الجنازة امللكية بمنتهى 
السرعة، فوجئ بالظروف تتغير، 
بمعلومات  تــزويــدي  فــي  ليبدأ 
تبقى  بــأن  ناشدني  كــثــيــرة)...( 
ســـرا الــتــزمــت بــاالحــتــفــاظ بــه، 
الجزئيات  تــلــك  كــانــت  ــا  ــم ورب
مع  الكامنة  هــي  معلنة  الغير 
فما  وإال  الــنــهــائــي)...(،  الــقــرار 
الداخلية،  ــر  وزي اعتقال  معنى 
بعيد من جثمان  غير  واحتجازه 
هــذا  وإدراج  ــوم،  ــرحـ املـ ــك  ــل امل
االعتقال في سياق الوقاية، أم أن 
معينة)...(  بوصية  تعلق  األمر 
خصوصا  معني)...(  برفض  أو 
البصري  إدريــس  احتجاز  وأن 

يذكر  إذ  املبايعة،  ساعة  انتهى 
للوزير  دبروا  أنهم  الحاضرون، 
مناسب  زي  على  املحتجز)...( 
لحظة  املخازنية  أحد  له  أعطاه 
الجديد،  للملك  البيعة  تقديم 
وكأن شيئا لم يكن، بل إن مهمة 
إدريس البصري جددت له كوزير 
هذا  بعد  طويلة  مــدة  للداخلية 

االحتجاز.
ــوالي هــشــام،  ــر مـ ــاء األمــي دهـ
كامن في سرده في إطار مذكراته، 
وفي الفقرة املوالية لخبر اعتقال 
سابقة  لحادثة  البصري،  إدريس 
محمد  األب  بـــوفـــاة  مــرتــبــطــة 
الخامس، وقد كتب: ))بعد وفاة 
ويف  املفاجئة،  اخلامس  محمد 
مابساتها،  عن  الكشف  انتظار 
اهلل(  عبد  )مــوالي  والــدي  وقع 
ــض  ــه رف ــن ــك ــبــيــعــة ول ــد ال ــق ع
أعقبتها،  التي  املراسيم  حضور 
التي  املعلومات  ــإن  ف ــك  ذل ــع  وم
محمد  أن  تؤكد  استقيتها)...( 
نية  أية  لديه  تكن  لم  السادس 
التاريخ((  من  لانتقام  مضمرة، 

)نفس املصدر(.
السابق  الــجــزائــري  الرئيس 
ــو مـــعـــروف  ــ ــة، وهـ ــق ــي ــل ــف ــوت ب
على  االطــــالع  ــي  ف بتخصصه 
بــدوره  ســأل  املغربية،  الخبايا 
صديقه الرئيس الفرنسي شيراك 
عن الخبايا)...( فأجابه شيراك: 
كإنسان  الــســادس  محمد  ))إن 
هو  محيطه  ولكن  طيب..  رجل 

)كتاب  املشاكل((  يطرح  الــذي 
جان بيير توكوا(.

التي  الــجــزئــيــات  قبيل  ومــن 
ــضــاء الــبــيــعــة، عــدم  ــت إم ــب واك
ليكتب  إلمضائها،  قلم  تحضير 
يحمل  أحد  ))ال  هشام:  موالي 
حتى  للتوقيع)...(  قلما  معه 
وبعد  األمــر،  أغفل  البروتوكول 
الــشــعــور  خــضــم  ويف  ــة..  ــرهـ بـ
اقترحت  ــرج)...(  ــاحلـ بـ الــعــام 
مبــدادي  سطر  وهــكــذا  قلمي، 
الذي  البيعة  نص  على  التوقيع 
احملكومني  ــني  ب ــوالء  ــ ال يــجــدد 
موالي  )مــذكــرات  واحلاكمني(( 

هشام(.
الطباع)...(  األمريكي  األمير 
استغرب غياب النساء عن البيعة 

باستثناء  عنها  غائبات  ألنهن 
الــوزيــرات، بل إنــه وهــو ينصح 
القصر  مــغــادرة  بعدم  عمه  ابــن 
بعد انتهاء البيعة، وقضاء ليلته 
في القصر امللكي، ذكر بما اتفق 
امللك  بإتمام  قديما  العلماء  عليه 
املرشح لدينه، عبر احترام حتمية 
الشيء  الــنــصــر،  ليلة  ــزواج  ــ ال
ليصدر  األحداث،  تجاوزته  الذي 
الجنائزية،  ــظــروف  ال تلك  فــي 
»الفيغارو«  جريدة  نشرته  بالغ 
يوليوز   27 عــدد  في  الفرنسية 
1999 يكذب األخبار التي صدرت 
امللك  زواج  عــن  املناسبة  بتلك 
أول  أنــه  تبني  الــســادس،  محمد 
بيان صدر عن الديوان امللكي في 

عهد امللك الجديد.
بقي  وقــد  الثاني  الحسن  أمــا 
ــني مــســجــى في  ــل ــام يـــومـــني ك
القاعة التي تسمى غرفة القباط، 
قاعة  تسمى  قاعة  في  املتواجدة 
أبكى  فــقــد  الــبــخــاري،  اإلمــــام 
كتب  كما  هشام،  مــوالي  األمير 
ــه، عــنــدمــا شــاهــد:  ــرات ــذك ــي م ف
القبة  تلك  وسط  ظهرت  ))لقد 
حيث  السادس  محمد  إنسانية 
ــده، وأخــذ  ــ ســجــى جــثــمــان والـ
برفق  والــده  رأس  يامس  االبــن 
عليها  ليتجرأ  يكن  لم  حركة  يف 
أبـــدا يف حــيــاتــه، وقـــد تــأثــرت 
دموعي((  وسالت  املشهد  بهذا 

)مذكرات األمير موالي هشام(.
ليلتزم هذا األمير، الذي تراوده 

هذه األيام فكرة التنازل عن لقب 
شرف  ــزام  ــت ال بتسجيل  أمــيــر، 
في  إدراجــه  على  أصر  للتاريخ، 
فيه:  يقول  وهو  مذكراته،  نهاية 
دون  أوقع  أن  اليوم  مستعد  ))أنا 
الثوري  االختيار  وثيقة  حتفظ 
املهدي   1962 سنة  طرحها  التي 
معتدلة  وثيقة  وهــي  بنبركة، 
دستورية،  ملكية  بإقامة  تنادي 
استمرارية  رمز  هو  امللك  حيث 
من  تنبثق  واحلكومة  املؤسسات، 
الشعب الذي ميارس السلطة((.

تكتب  وصــيــة  أثــمــن  ولعلها 
التي  املغربية،  امللكية  لتاريخ 
العشرين  بــالــذكــرى  ستحتفل 
ملكا  السادس  محمد  لتنصيب 

على املغرب.

املغرب  يسعد  قليلة،  أيام  بعد 
محمد  امللك  قــرر  احتفاالت،  في 
السادس، وأعلن أنها لن تكتسي 
طابع االحتفاالت الكبرى، بالذكرى 
العشرين،  السنة  على  املطلة 
ملكا  الــســادس  محمد  لتنصيب 
االحتفال  ليكون  املــغــرب،  على 
الذي  الهدوء،  بذلك  الحقيقي هو 
رافق موت القطب الحسن الثاني 
وهذا   ،1999 يوليوز   25 ليلة 
السنني  مئات  منذ  املغرب  تاريخ 
وخالفته،  ملك  كــل  مــوت  يربط 
هادئة..  تكون  ما  قل  بــأحــداث، 
الخامس،  محمد  موت  باستثناء 
ولم  الجماهير  معبود  كان  الذي 
اعتبار  على  واحد  مغربي  يجرؤ 
لعهد  وبداية  لعهد  نهاية  موته 

آخر)...(.
وهذا التاريخ املقارب ملوت أب 
يوسف،  املولى  الخامس  محمد 
الفرنسي  املؤرخ  عنه  كتب  الذي 
»ج هاردي« بأن ))احلماية كانت 
كمجرد  يــوســف  مـــوالي  تــقــدم 
للناس  هيكل.. »مانكان«، تظهره 
)تاريخ  سلطان((  بأنه  لتقنعهم 
املغرب  الفرنسية.  املستعمرات 

.)1931
الفرنسي  الــحــاكــم  ولــيــكــتــب 
مذكراته  فــي  ليوطي  ــارشــال  امل
التي  املشاكل  تجاه  معاناته  عن 
طرحت قبل تنصيب هذا السلطان، 
حاولت  ))عندما  يعترف:  وهو 
الهبة،  الصحراوي  القطب  إقناع 
باملشاركة يف بيعة موالي يوسف 
الساقية  منطقة  على  سلطانا 
احلمراء، التابعة للعرش العلوي، 
يفاجئني بأنه هو الذي يريد أن 
يكون سلطانا على هذه املنطقة، 
ولم يقبل تقدمي بيعته إال بعد 
أن وعدته بأنه هو الذي سيكون 
إطار  يف  املنطقة،  لهذه  حاكما 
)ليوطي  يوسف((  موالي  بيعة 

واملؤسسات. دنييل ريفي(.
ــوالي يــوســف،  وبــعــد مـــوت مـ
إلى  ))أســرعــت  ليوطي:  يحكي 
بقيادة  جديدة  حكومة  تشكيل 
ــتـــرط علي  اشـ الــــذي  ــقـــري  املـ
مزيدا من نفوذ رئيس احلكومة، 
وعينت الشيخ بوشعيب الدكالي 
اجلامعي  وأحمد  للعدل،  وزيــرا 
التازي  وعمر  لــأوقــاف،  وزيـــرا 
وزيرا لأماك قبل اإلعان عن 
)نفس  يوسف((  موالي  مبايعة 

املصدر(.
فقد كان موت السلطان، مقترنا 
ــام مــوالي  ــي املــغــرب حــتــى أيـ ف
الخامس،  محمد  أب  يــوســف، 
ــروط، الــتــي  ــشــ ــ بـــاألحـــداث وال
سلطان،  كل  ملوت  مواكبة  تكون 
املنطلق  الجديد،  العهد  ليسهم 
تكريس  في  الثاني،  الحسن  مع 
النفوذ  وابتعاد  االستقالل،  دور 
جديد،  لعهد  بــدايــة  الفرنسي 
ملوت  املــواكــبــة  املشاكل  لتبقى 
امللك الحسن الثاني، هادئة شيئا 
ما، وربما مطبوعة بما أسميناه 
سابقا، الخوف من امللك الحسن، 
كان  كما  ميتا،  وهو  الزمه  خوفا 

يالزمه وهو حي.
وقــد كــان الــحــدث الــذي كرس 
وغير  مرئية،  الغير  التخوفات 
العظيم  امللك  وجثمان  املعلنة، 
ولحظات  املستشفى  في  مسجى 
اإلعالن عن وفاته، تنتظر القرار.
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و�صية املهدي بنربكة للمحافظة 
على امللكية املغربية

احتجاز الوزير الب�صري بجانب جثمان 
احل�صن الثاين �صابقة مل تظهر مربراتها

بقلـــــــم:
مصطفى العلوي

ما معنى اعتقال وزير الداخلية، واحتجازه غير 
بعيد من جثمان الملك المرحوم، وإدراج هذا 
االعتقال في سياق الوقاية، أم أن األمر تعلق 

بوصية معينة)...( أو برفض معين)...( خصوصا 
وأن احتجاز إدريس البصري انتهى ساعة 

المبايعة.


