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سحب  عمليات  استفحلت 
ــوال مـــن الــحــســابــات  ــ ــ األم
جعلت  لـــدرجـــة  الــبــنــكــيــة، 
الحكومية  األجهزة  تحذر  األبناك 
من هذه الظاهرة، وذلك بعد أن أقدم عدد 
كبير من الزبناء على سحب أموالهم من 
األبناك خوفا من أن تستولي عليها إدارة 
الضرائب، الشيء الذي جعل هذه اإلدارة 
تضطر إلى إيقاف العمليات التي تسمح 
لها بسحب األموال من حسابات الزبناء.
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 مراكش. األسبوع
تهافتت ا�واقع اإللكترونية على 
نشر خبر هجوم نظمته في مراكش، 
في  ــال(...)،  ــ رجـ سبعة  مــن  فرقة 
سيارت�، �هاجمة الحاج ا�ديوري، 
للملك  السابق  الخاص  الحارس 

الحسن الثاني.
الصحفية،  ا�صادر  اتفقت  وقد 
كيف  ــرف  }عـ صيغة  تناقل  على 
هذا  تجربة  ــى  إل ملمحة   ،zيفلت
البوليسي ا�حنك(...)، الذي سبق 
�حاولة  ســنــوات  منذ  تعرض  أن 
بها  علمت  ــاريــس،  ب فــي  اغــتــيــال 
فأخبرت  الفرنسي،  األمن  مصالح 

ا�عني� باألمر(...) الذين وسطوا أحد أمراء دولة 
اإلمارات لتبريد الوضع..

وتأتي حادثة مراكش، في شارع عالل الفاسي 
أكدت  حيث  بضخامتها،  ــوار،  األنـ مسجد  قــرب 
ثالثة  منهم  رجال  سبعة  أن  الصحفية،  ا�صادر 
مسلح�، أطلقوا النار على هذا الخبير في إطالق 
النار(...)، والذي حسب تجربته، يظهر أنه اطلع 
على مخطط اغتياله، فأفشله(...)، بحجة أنه ذهب 

محضر  إلمضاء  الحي  كوميسارية  إلى  شخصيا 
شكوى(...) ستكون امتحانا صعبا ألجهزة مدير 
ا�كون  الكومندو(...)  أمام هذا  الحموشي،  األمن 
التي  ا�همة  أداء  في  فشلوا  رجــال،  سبعة  من 
مؤامرة  لتنفيذ  اثنت�..  سيارت�  لها  سخروا 
كانت تحتاج إلى الكثير من التخطيط، ورغم ذلك 
من  توضيحيا  بالغا  يحتم  الذي  الشيء  أفشلت، 
بـكل  الـعـام  الـرأي  لتـنوير  الوطـني،  إدارة األمـن 

ما هو جديد في هذه القضية.

●  الرباط. األسبوع
 ،zهارفرد{ جامعة  اعترفت 
ــة في  ــع أكـــبـــر وأعـــــرق جــام
األمريكية،  ا�تحدة  الواليات 
باآلية 135 من سورة النساء، 
ــوق  ــق ــح ــة ال ــي ــل ــرت ك ــشــ ــ ون
آية:  ــورة  ــذكـ ا�ـ بــالـــــجــامــعــة 
كونوا  آمنوا  الذين  َأيها  ((يا 
للـه  شهداء  بالقسط  قوام� 
َأو الوالدين  َأنفسكم  ولو على 
َأو  غنيا  يكن  إن  ــ�  ــرب واَألق
فال  بهما  ــى  َأول فالـله  فقيرا 
إن  تعدلوا  َأن  الهوى  تتبعوا 
هللا  فــإن  تعرضوا  َأو  تــلــووا 
خبيرا))،  تعملون  بما  ــان  ك
الخاصة  ا�كتبة  مدخل  عند 

اآليــة  الكلية  ووصــفــت  بــهــا، 
السالفة الذكر، بكونها واحدة 
العدالة  تعبيرات  أعظم  مــن 
البشرية  تاريخ  في  اإلنسانية 

جمعاء.

من   135 ــة  اآليـ نــشــر  وتـــم 
الحائط  على  النساء،  ســورة 
الرئيسي  للمدخل  ــواجــه  ا�
ألفضل  ا�ــخــصــص  لــلــكــلــيــة، 
العبارات التي توضح العدالة.
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الجنرال السوداني عثمان حامد يتدخل َّـ ندوة 
صحفية وهو يمسك الذهب بيديه 

 وكاالت األنباء
ــة،  ــي ــادر اإلعــالم كــشــفــت ا�ـــصـ
الذهب  من  شحنة  اكتشاف  خبايا 
سوداني،  هيليكوبتير  ظهر  على 
حــســبــتــه مــيــلــيــشــيــات الــجــيــش 
لذهب  تهريب  عملية  السوداني، 
البشير،  السابق  الرئيس  يملكه 
الشيء الذي جعل جنراال كبيرا في 
حامد،  عثمان  السوداني،  الجيش 
ينبري لفضح العملية، بينما األمر 
يتعلق بذهب تستخرجه ا�ؤسسة 
شركة  عبر   zأونا{ ا�غربية  ا�لكية 
معادن  مــن  ا�ــغــربــيــة،   zمــنــاجــم{
ا�نطقة  ــي  ف ــرب  ــغ ا� يستغلها 
ليستمر   ،zماكباكا{ السودانية 
الفضح،  في  السوداني  الجنرال 
ا�غربية،  الشركة  هذه  بأن  قائال 
ــر مـــن الــذهــب  ــث ــت تــنــقــل أك ــان ك

ا�رخص به.
ا�غربية  الــجــهــات  ولــتــتــولــى 
ا�علقة، بقولها أن الذهب ا�حجوز 
األبناك  الزال محجوزا لدى إحدى 
ا�صير  انتظار  في  السودانية، 
الذي سيعرفه هذا الذهب ا�حجوز.

صورة وتعليق

فـي الصورة العقيد إبراهيم شمس الدين، وزير 
البشري  عمر  السابق، سجنه  السوداني  الدفاع 
السوداني  للنظام  معارضته  1995 بسبب  عام 

الديكتاتوري.
تم العثور عليه حيا َّـ سجن تحت مسجد َّـ 
الخرطوم، وقد سبق أن أعلن النظام السوداني 

عن وفاته عام 2008 َّـ حادث سقوط طائرة.

 ËôµdG ¿BGô≤dÉH ±Î©J á«µjôeCG á©eÉL ¥ôYCG

●  طانطان. األسبوع
ا�نظمة   zا�وكار{ مؤسسة  أعلنت 
آخر  في  شروعها  طانطان،  �وسم 
تحت   15 الدورة  لتنظيم  الترتيبات 
شــعــار: }مــوســم طــانــطــان.. حاضن 
برعاية   zالــعــا�ــيــة ــرحــل  ال لثقافة 
 14 ب�  ا�متدة  الفترة  في  سامية 

و19 يونيو 2019.
ا�لك  صديق  يترأسه  ا�ــهــرجــان 
فاضل  الدبلوماسي  السادس،  محمد 
أقطاب  مختلف  ويجمع  بنيعيش، 
واالقتصاد  والثقافة  الفكر 
بـــالـــصـــحـــراء، عــلــمــا 
ــن قبل  ــه مــصــنــف م أنـ
اليونيسكو  منظمة 
التراث  }روائـــع  ضمن 
مــادي  الغير  الشفهي 
 ،zــة ــ ــي ــ ــان ــ ــس ــ ــإلن ــ ل
سنة  ــل  ــج ــس وم
بالقائمة   ،2008
ــة  ــي ــل ــي ــث ــم ــت ال
ــراث  ــ ــ ــت ــ ــ ــل ــ ــ ل
الـــثـــقـــافـــي 
مادي  الغير 
لإلنسانية.

 áaÉ≤ãH »Øàëj ¢û«©«æH
AGôë°üdG ‘ πMôdG

بنيعيش

 GƒÑ°ùM ¿ƒ«fGOƒ°ùdG QGƒãdG
Ò°ûÑ∏d Éµ∏e ÖgòdG
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ما خفي
كان  أعظم

مشكور جدا، رئيس البر�ان ا�الكي، 
الذي تحلى بالجرأة �نع بعض أقطاب 
بعضهم  رغب  وقد  ا�وقر(...)،  مجلسه 
�ناصب  خليالتهم(...)  ترشيح  فــي 
عن  الخبر  يتحدث  حيث  بــر�ــانــيــة، 

غراميات السادة أقطاب البر�ان.

محكمة الجديدة االستينافية، فوجئت 
اتفقت  عصابة  نوعه،  من  فريد  بملف 
جلسات  أبانت  قاصر،  اغتصاب  على 
فيهم  ا�تابع�  ا�عتدين  أن  ا�حكمة 
كان  مستشار  وولد  العام،  الوكيل  ولد 
قوة  وال  حول  وال  غرفة،  رئيس  يشغل 
أخرى  محكمة  نظرت  مثلما  بالـله،  إال 
في ملف ولد كولونيل كبير يدير محل 
قمار في الرباط. أليست الدولة مطالبة 
بإصدار قوان� تنظم القرارات ا�ناسبة 

لهذه األحداث؟

أقطاب  من  قطب  الــربــاط  في  توفي 
ــزه، الطيب بن  ــام ع أي ــرار  حــزب األحـ

الشيخ، الذي كان وزيرا عدة مرات.
رحمه هللا وأسكنه جميل جناته.

عرف  الحكومة،  رئيس  العثماني 
في  الوزيرات  فشل  أزمة  يفضح  كيف 
فسماها  سبقتها،  والــتــي  حكومته، 

بعظمة لسانه: ثورة الوزيرات.

وخريج  ا�حارب�  قدماء  أحد  تفاعل 
أوهتيت،  موحى  العسكرية،  ا�ــدارس 
ــعــدد ا�ــاضــي من  مــع مــا نشر فــي ال
ــن }الــقــنــاص  }األســـبـــوعz ضــمــن ركـ
السياسيz حول ضرورة امتالك ا�غرب 
 ،zلـ}طائرة هيليكوبتر من نوع شينوك
لحسم ا�عركة في الصحراء، بقوله أن 
زمن  منذ  الطائرة  هــذه  يملك  ا�غرب 
جيمي  األمريكي  الرئيس  وأن  طويل، 
كارتر هو الذي حال دون امتالك ا�غرب 
القوية  األخرى  الهيليكوبتر  لطائرات 

.zو}آباتشي zمن نوع }الكوبرا

ــذي يعلم  ــال الــســايــب الـ ــود ا�ـ وجـ
السرقة في ا�غرب، أكده تحقيق داخل 
إدارة الجمارك أفضى إلى كشف فواتير 
استرجعت  مليار،  ألف  بقيمة  مــزورة 
منها الدولة فقط 300 مليار، بعد إرغام 
األموال  إرجاع  على  الفواتير  أصحاب 
ا�نهوبة، فكيف سيتم استرجاع الباقي 

استخالصه؟

ــوعz أن  ــ ــب ــ كــشــفــت مـــصـــادر }األس
بالوزير  أ�ــت  التي  الصحية  الوعكة 
في  للعالج  نقله  تطلبت  والتي  لفتيت 
أول  نقله  بعد  بــاريــس،  مستشفيات 
مرة إلى ا�ستشفى العسكري بالرباط، 
خاصة(..)،  ملكية  بمتابعة  تحظى 
بالتزامن مع لقاء مسؤول� في الديوان 
الدين  الحكومة سعد  ا�لكي مع رئيس 
الــوزراء  الئحة  تسلم  الذي  العثماني، 
سيغادرون  الــذيــن  عليهم  ا�غضوب 

الحكومة(..).

ال حديث في الجزائر إال عن األوامر 
صالح،  القايد  الجنرال  عن  الصادرة 
الرئيس  عائلة  بطرد  تقضي  والــتــي 
وعلى  بوتفليقة،  العزيز  عبد  السابق 
رأسهم شقيقته، من اإلقامات ا�حسوبة 
ذلك  في  بما  الجمهورية،  رئاسة  على 
رئيس  عليها  استولى  الــتــي  الفيال 
في  سنة،   25 منذ  أويحيى  الحكومة 
إقامة الصنوبر،  49 ضمن  الوالية رقم 
نظام  أقطاب  جل  بها  يقطن  كان  التي 
العائالت  شــوهــدت  حيث  بوتفليقة، 
من  أثاثها  نقل  بصدد  وهـي  ا�ـعـنية 

ع� ا�كان.
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 الرباط. األسبوع 
األخــيــرة  الــحــرب  أنعشت 
ــي نــشــبــت فـــي صــفــوف  ــت ال
وا�عاصرة،  األصــالــة  حــزب 
ا�نتهية  العام  األمــ�  أمــال 
ــه(..) حــكــيــم  ــ ــت ــ ــي ــ ــالح ــ ص
بوضع  بالخروج  بنشماس، 
 ،zــام ــب ــزب }ال مــشــرف مــن ح
وهو الذي تمت إهانته بشكل 
ممنهج وصل إلى حد صفعه 
قيادي  طرف  من  وجهه  على 
في الحزب على هامش توزيع 
ــذي  مــنــاصــب ا�ــســؤولــيــة ال
حــصــل مــؤخــرا فــي مجلس 

النواب(..).
وكان االجتماع الذي دعا له 
النتخاب  مؤخرا،  بنشماس 
التحضيرية،  اللجنة  هياكل 
قد عصف بكل األمال لحصول 
توافق ب� لوبيات العقار في 
الجدد(..)،  واألثرياء  الحزب 
ــلــوبــي الــداعــم إلشـــراف  وال
حكيم بنشماس، على مرحلة 
الحزب  داخل  انتقالية هادئة 
العاصفة  للتطورات  تفاديا 
حزب  بحل  تنتهي  قد  التي 
األصالة وا�عاصرة، وقد ظهر 
الحزب على  كوادر  أحد  اسم 
جديد،  من  األحــداث  واجهة 
كودار،  بسمير  األمر  ويتعلق 
ا�حظي�  ــن  م واحـــد  وهـــو 
سبق  آســفــي،  بجهة  الــجــدد 
كمطرود  اسمه  تــداول  تم  أن 
من  بقرار  الحزب،  طرف  من 
قاده  تمرد  بعد  العام،  األم� 
التنظيم،  ضد  آسفي  بجهة 

السنة ا�اضية(..).
روجت  التوقعات،  كل  ضد 
سمير  الســم  الجهات  بعض 
أحد  يعرفه  ال  ــذي  ال كـــودار، 
التحضيرية،  للجنة  كرئيس 
أحمد  تيار  طرف  من  مدعوم 
تعيينه  تم  الــذي  اخشيشن، 
ــب األمـــ�  ــائ فـــي مــنــصــب ن
ــام، إلطـــفـــاء الــحــرائــق  ــعـ الـ
التعي�  بهذا  فإذا  ا�شتعلة، 
الصادر عن بنشماس يوسع 
دائرة الخالف داخل الحزب، 
تيار  بــ�  التنافر  أدى  وقــد 
الزهراء  وفاطمة  اخشيشن 
صديق  وا�حامي  ا�نصوري 
تنسيق  إلــى  كــيــران(..)،  بن 
غير متوقع ب� جبهة األمناء 
وحكيم  السابق�،  العام� 
ــنــشــمــاس، تــحــت عــنــوان  ب

التوافق.
الحموتي،  لعب محمد  وقد 
الــفــيــدرالــي،  ا�كتب  رئــيــس 
ابتدعها  سياسية  بدعة  وهو 
ال  وا�عاصرة،  األصالة  حزب 
وال  الدستور  في  لها  وجــود 
ــزاب، دورا  ــ فــي قــانــون األح
رئيس  تسمية  فــي  كــبــيــرا 
دون  التحضيرية،  اللجنة 
ــتــوافــق  ــى ال ــحــصــول عــل ال

الـــالزم لــذلــك، وهــو مــا جعل 
معنى  ذات  غير  اللجنة  هذه 
التنظيم،  عن  بعدها  بسبب 
لهذه  أعــطــي  إذا  إال  الــلــهــم 
التصرف  في  الحق  اللجنة 
الزال  ونصف  ماليير   4 في 
وكتبت  غــامــضــا،  مصيرها 
الصحافة أنه تم تحويلها من 
السابق  العام  األمــ�  طــرف 
العماري،  إلياس  ا�ستقيل، 
ا�كتب  في  الحموتي  لصالح 

الفيدرالي.
إلى  الحموتي  يجب  ــم  ول
مصير  عـــن  الـــيـــوم  حــــدود 
رهن  وضعت  التي  ا�اليير 
األصالة  حزب  داخل  إشارته 
ــم يــقــدم أي  وا�ــعــاصــرة، ول
تـــوضـــيـــحـــات بــخــصــوص 
الحزب  جمعها  التي  ا�اليير 
ــه في  ــت ــشــارك بــمــنــاســبــة م
العنوان  ليبقى  االنتخابات، 
إصدار  هو  للمرحلة،  البارز 
منها  مــتــنــاقــضــة،  بــالغــات 
اللجنة  باسم  صــادر  هو  ما 
أسسها  التي  التحضيرية 
غياب  في  الحموتي،  محمد 
العام بنشماس، وهي  األم� 
رئيسها  ــد  أك الــتــي  اللجنة 
 zاالشتغال فــي  }اســتــمــراره 
حفاظا على }مصلحة الحزب 
والوطنz، بينما يتجه األم� 
إحالة  إلى  بنشماس،  العام 
ا�تورط� في انتخاب }لجنة 
ا�ساطر  على   zتحضيرية
تنتهي  قــد  التي  التأديبية 
عن  الحموتي  إبعاد  بإعالن 
ــاســة ا�ــكــتــب الــفــيــدرالــي  رئ
طرد  أو  عضوية  وتجميد 
باقي األعضاء، علما أن بعض 
أن  أكــدت  اإلعالمية  ا�صادر 
قد  بنشماس  الــعــام  األمـــ� 
الداخلية  وزارة  أبواب  طرق 
�نع استمرار كودار ومن معه 

اللجنة  باسم  االشتغال  في 
التحضيرية.

تركه  الـــذي  للفراغ  وكـــان 
األم� العام ا�ستقيل إلياس 
في  ملحوظ  ــر  أث الــعــمــاري، 
 zأيتامه{ ب�  ا�رحلة،  تدبير 
الذين لم يعد لهم نفس التأثير، 
الجدد  لوبيات األغنياء  وب� 

العقارية،  ا�شاريع  ومالكي 
ا�عركة  لتعويض  ا�ستعدين 
للنفوذ  بمعارك  السياسية 
ا�الي(..)، غير أن رمي الكرة 
الداخلية،  وزارة  ملعب  في 
حيث ينتظر أن يكون قرارها 
االعتراف  خــالل  من  حاسما 
بشرعية  االعــتــراف  عــدم  أو 
التي  التحضيرية  اللجنة 
يعطي  قد  كـــودار،  يترأسها 
بــعــدا آخـــر لــلــصــراع داخــل 
استتبت  إذا  بينما   ،zالــبــام{
فإن  األمور لحكيم بنشماس، 
ستقضي  التأديبية  القرارات 
السياسي  ا�ستقبل  عــلــى 
خاصة  معه،  ومن  للحموتي 

الصادر  األخير  البالغ  وأن 
بــاســم األمـــ� الــعــام واضــح 
من حيث مدلوله، حيث يقول 
وهو يلغي كل تأسيس للجنة 
التـحـضـيـريـة: ((.. بـالــنظر 
التي  والعقبات  للصعوبات 
اصطدمت بها جهود ومساعي 
بلورة صيغة توافقية لهيكلة 

وبينما  التحضيرية،  اللجنة 
شرع األم� العام في مباشرة 
مسطرة فتح باب الترشيحات 
عمد  اللجنة،  رئــاســة  بشأن 
بلبلة  خــلــق  إلـــى  الــبــعــض 
أفضت إلى إعدام كل الشروط 
ا�ـــوضـــوعـــيـــة والــســلــيــمــة 
االجتماع،  أشغال  �واصلة 
الــتــطــاول على  ــك  ذل فــي  بما 
العامة  األمانة  اختصاصات 
أعلن  عليه،  وبناء  للحزب.. 
الجلسة  ــع  رف الــعــام  األمـــ� 
تحديد  سيتم  الحق  الجتماع 
طــارئ  اجتماع  فــي  تاريخه 
حسب  السياسي))  للمكتب 
البالغ ا�وقع باسم بنشماس.

بنشماس رفقة بيد اهللا وبنعدي واِّـحارشي

الحموتي رفقة كودار

4





●  الرباط. األسبوع
علمت »األسبوع« من مصدر جد مطلع، 
أن الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب، 
االقتطاع  إجراء  تفعيل  في  رسميا  شرع 
عن  »الساليتية«  البرملانيني  أجــور  من 
الجلسة  وليس  املرة،  هذه  اللجان  أعمال 
الهواء  على  منقولة  تكون  التي  العامة 

مباشرة كما جرت العادة.
وأكد املصدر، أن مصالح رئاسة مجلس 

اللجان  رؤساء  مختلف  أخبرت  النواب، 
الدائمة بالشروع في االقتطاع من أجور 
النواب املتغيبني عن أول اجتماع عقدته 
ذلك  املــاضــي،  األســبــوع  اللجان،  بعض 
اللجان  أشغال  داخل  الحضور  ورقة  أن 
من  االنتهاء  بعد  مباشرة  رفعت  املعنية، 
االجتماع،  انتهاء  بمجرد  إذ  االجتماع، 
ــي بــالئــحــة الــبــرملــانــيــني  ــك ــال ــوصــل امل ت
مسطرة  تطبيق  في  ليشرع  »الساليتية«، 
تالوة اسم الغائبني في االجتماع املوالي، 

قبل مباشرة فعل االقتطاع من األجر.
شرع  ــه،  ذات املصدر  يقول  وبــدورهــم، 
الفرق،  مختلف  من  »الساليتية«  النواب 
في وضع مختلف الحيل لتبرير غيابهم 
عن أشغال اللجان، منها توقيع بعضهم 
مما  الحضور،  ــة  ورق في  البعض  بــدل 
يؤشر على فشل العملية، كما هو الحال 
أنه  إذ  العامة،  الجلسات  مستوى  على 
الـحـضـور  يـسـجـل  القـاعة،  فـراغ  رغـم 

بـ 100 في املائة.

وزير طرده امللك من احلكومة ي�سكو اإهانة املغاربة من طرف الفرن�سيني
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●  الرباط. األسبوع
حكومة  في  السياحة  وزير  كشف 
تم  )والــذي  حداد  لحسن  كيران،  بن 
إعفاؤه من الحكومة بظهير الغضب 
مباشرة من امللك(، عن جوانب كبيرة 
يعيشها  التي  الكبرى  اإلهانات  من 
ــواب الــســفــارات  ــ املــغــاربــة عــلــى أب

األجنبية باملغرب.
والبرملاني  السابق  الوزير  وبسط 
الحالي في صفوف حزب االستقالل، 
الدولة  كاتبة  السابقة،  زميلته  أمام 
أن  بوستة،  مونية  الخارجية،  فــي 
تتعامل  األجنبية  الــســفــارات  هــذه 
خاللها  من  تحط  بطرق  املغاربة  مع 
وتمنحهم  وتحتقرهم  بكرامتهم، 
مواعيد طويلة للحصول على تأشيرة، 
حني  في  أشهر،  ثالثة  إلى  تصل  قد 
وبالوثائق  مستعجال  السفر  يكون 
واألدلة أحيانا، إما للعالج أو للمهام 
الرسمية كاملؤتمرات الدولية وغيرها.

ومما زاد في إحراج الوزير لرفاقه 
سمى  أنــه  الحكومة،  في  السابقني 
املواطنني  بإهانة  املعنيني  البلدين 
بل  وإسبانيا،  فرنسا  وهما  املغاربة، 
األكثر من ذلك، أن الوزير الخبير في 
العالقات الدولية والدبلوماسية، زاد 
قال  حني  الفضح،  حد  التوضيح  في 
مكانة  تحترم  ال  السفارات  هذه  بأن 

البرملانيني وال الوزراء في هذا الباب، 
داعيا الحكومة إلى عدم السكوت عن 

هذه اإلهانات. 
ــت رفــع  الـــوزيـــرة بــوســتــة حــاول
ــحــرج، وأكـــدت أن املــوضــوع له  ال

تضعها  ومساطر  بقواعد  ارتــبــاط 
تلك الدول وتطبقها داخل سفاراتها، 
وهذا ال يعني أن الحكومة املغربية 
مع  املباشرة  باالتصاالت  تقوم  ال 
لتدليل  الــســفــارات  هــذه  مسؤولي 

اإلشكاالت،  هذه  ومناقشة  العقبات 
سابق  ــر  وزيـ تسمية  تجلب  فهل 
مشاكل  للمغرب،  صديقتني  لدولتني 
جديدة للوزير حداد املغضوب عليه 

أصال؟

●  الرباط. األسبوع
كشفت عملية تقديم حصيلة نصف الوالية 
الحكومية، التي قدمها سعد الدين العثماني 
املــاضــي، عن  ــام ممثلي األمـــة، األســبــوع  أم
وليس  حدة  على  القطاعات  مختلف  حصيلة 
عن  يتحدث  ــد  واحـ وكــل  ــدة،  ــ واح حصيلة 
يتحدث  والكل  الخاصة،  بطريقته  حصيلته 
الواقع  أما  املغرب كيف رسمه هو،  عن وطن 

فشيء آخر.
ففي الوقت الذي كان فيه العثماني رئيس 
يصرخ  وهو  ومزهوا  جدا  سعيدا  الحكومة، 
حققتها  الــتــي  الكبيرة  بــاملــنــجــزات  عاليا 
مجال  ومنها  املجاالت،  جميع  في  حكومته 
هي  اململكة  باتت  التي  السيارات  صناعات 
حجم  من  رفعه  وكذلك  فيها،  إفريقيا  األولــى 
إلى عشرات  املقاوالت  لفائدة  املتأخرات  أداء 
ــن الـــدراهـــم،  املــاليــيــر مـ
املراكز  قطاع  وإصــالح 
لالستثمار  الجهوية 
اإلداري،  والالتمركز 
كانت املعارضة تصرخ 
الحكومة  تبني  ــأن  ب
لهذه األوراش، فضيحة 
على  بامتياز،  سياسية 
أوراش  أنــهــا  اعــتــبــار 
في  وردت  ملكية 
خـــطـــب مــلــكــيــة 
وأن  ــة،  ــ ــق ــ ــي ــ دق
حكومة العثماني 
ــت عــلــيــهــا  ــطـ سـ
ــا مــن  ــه ــت ــل وجــع

حصيلتها.

حكومة  حصيلة  داخـــل  ــام  ــ األرقـ لعبة 
بني  الــصــراع  حــد  عند  تقف  لــم  العثماني، 
وصلت  بل  املعارضة،  مواجهة  في  األغلبية 
نفسها،  الحكومية  األغلبية  داخــل  حدتها 
تالوة  من  العثماني  انتهاء  بعد  مباشرة  إذ 
خطاب منجزاته، شرع برملانيون من الحركة 
واالتحاد  واالشتراكية  والتقدم  الشعبية 
إلى  والغمز  باللمز  يشيرون  االشــتــراكــي، 
العثماني الذي همش وزراء أحزابهم، وبالغ 
في تقديم حصيلة الفالحة والصيد البحري 
ــرار،  األحـ زعيم  أخــنــوش  عزيز  لصاحبها 
الذي كان يقابل العثماني في القاعة، والذي 
العظيمة  املنجزات  وشكر  التنويه  بـ»كثرة 
نواب  حتى  جعل  األخضر،  املغرب  ملخطط 
من  سخرية  يقهقهون  نفسهم  البيجيدي 
إلرضــاء  يسعى  أنــه  يبدو  ــذي  ال العثماني 

أخنوش بكل الوسائل«.
واختالف  غضب  أن  مطلع،  مصدر  وقــال 
وزرائــهــم  حصيلة  حــول  األغلبية  ــزاب  أحـ
العثماني،  طـــرف  مــن  تقديمها  وطــريــقــة 
شرعت  التي  البرملانية  فرقها  إلــى  انتقل 
القطاعات  تمجد  طويلة  خطابات  إعداد  في 
لتلميعها  حزبها  وزراء  عليها  يشرف  التي 
التعقيب  جلسة  خــالل  جديد  من  وإبــرازهــا 
األربعاء األخير،  العثماني، يوم  على خطاب 
االستقالل،  حــزب  وخاصة  املعارضة،  أمــا 
عالقة  ال  إنشاء  مجرد  الحصيلة  اعتبر  فقد 
»أتى  االستقالل  فحزب  املرير،  بالواقع  له 
تقاس  ال  الحصيلة  أن  وقـــال  اآلخـــر«،  مــن 
بالخطابات، بل بواقع املؤشرات االجتماعية 
واالقتصادية الكبرى، كمعدل النمو الكارثي، 

وتراجع العديد من القطاعات.

ده�سة اأوجار 
من حجم الف�ساد

 يف اجلماعات املحلية
●  الرباط. األسبوع

ــد مــطــلــع من  كــشــف مــصــدر جـ
ــة، حني  ــ األم نـــواب  أن  ــان،  ــرمل ــب ال
ساخنتني  قضيتني  يناقشون  كانوا 
غير  اإلثــــراء  بــمــحــاربــة  تتعلقان 
ــزم مـــع الــفــســاد  ــحـ ــروع والـ ــشـ املـ
في  القانون  واحــتــرام  ــرشــوة،  وال
كان  العمومية،  الصفقات  مساطر 
فتحه  الــذي  جهنم  ــاب  ب مثل  ــك  ذل
أن  إذ  مصراعيه،  على  البرملانيون 
»املثقفني«  من  ونخبة  البرملانيني 
ينظرون  ظــلــوا  ــيــني«،  ــون ــان ــق و»ال
ــظــاهــرة مـــن فــــوق، ويــقــنــنــون  ــل ل
فساد  عــلــى  لــلــقــضــاء  ويــشــرعــون 
بـ»الشفوي«  العمومية  الصفقات 
يتدخل  أن  قــبــل  خــبــرة،  وبــــدون 
أصحاب الخبرة وأصحاب التجربة 
املنتخبني  البرملانيني  من  قرب  عن 
يعانون  الذين  الجماعات  ورؤســاء 
وشرعوا  املحترفني،  املفسدين  مع 
حتى  يستطيع  ال  حــاالت  بسط  في 
ــهــا، فــبــاألحــرى  ــقــيــام ب إبــلــيــس ال

بالقانون. محاصرتها 
املــصــدر نــفــســه، قــال بــأن بسط 
أمام  »الشيطانية«  األمثلة  بعض 
األمة،  نواب  وباقي  أوجــار  الوزير 
ــول من  ــ ــة ذه ــل فـــي حــال ــك ــرك ال تـ
املسيطر  »الشيطاني«  الفكر  حجم 
ال  يفلح  لن  والــذي  الفاسدين،  على 
منه،  الحد  في  الزجر  وال  القانون 
الجماعات  سمسرة  أمثلة  ومنها 
األوراش  أو  األسواق  كراء  لتفويت 
الكبرى، والتي كانت خير مثال على 
هــؤالء  محاربة  عــن  القانون  عجز 
مهما تشدد، حيث يجري اتفاق بني 
السمسرة  قاعة  خــارج  املتنافسني 
قبل  من  ويعني  الكعكة،  توزيع  على 
بأقل  الصفقة  عليه  سترسو  مــن 
إما  مقابل  أحد،  ينافسه  ولن  تكلفة 
مبلغ مالي وإما االستفادة من صفقة 
في مجال آخر، بل هناك من رؤساء 
املمنوع  ــني«  ــاول ــق »امل الــجــمــاعــات 

من  االستفادة  عليهم 
الجماعات  أوراش 
ــتــي يــرأســونــهــا،  ال
تغيير  إلى  يلجأ  من 
اســم الــشــركــات أو 
تبادل لألوراش  إلى 

فيما  و»املــارشــيــات« 
لعبة  أي  بينهم، 

ــي  ــ ــن ــ ــي ــ ــط ــ »اع
نـــعـــطـــيـــك«، 
أعــطــيــك  أي 
أوراش  ــا  أنـ

جــمــاعــتــي 
تعطيني  و
أنـــــــــــــت 
ش  ا ر و أ
جماعتك.

العثماني

العثماين يعلن ح�سيلة احلكومة لإر�ساء اأخنو�ش

أوجار

حداد رفقة العنصر

لأول مرة.. القتطاع من اأجور  النواب »ال�ساليتية«

عندما يتوقع ال�سحفيون 
وت�سدق توقعاتهم

املنتدب  الــوزيــر  الــضــريــس،  الشرقي  فقد 
الضريس،  عمر  شقيقه  الداخلية،  في  السابق 
السمارة  بمدينة  باشا  كــان  أن  سبق  ــذي  ال
لسنوات، وبعدد من املدن، ثم مندوبا للشؤون 
اإلسالمية بمراكش، وذلك إثر معاناة مع املرض 

لم يمهله كثيرا.
رأسه،  مسقط  في  الثرى  جثمانه  وري  وقد 

بلدة بني عمير ضاحية الفقيه بنصالح.
 إنا للـه وإنا إليه راجعون.

تعزية



خاص ـ األسبوع
 ،zأكد مصدر موثوق لـ}األسبوع
848 �جلس  االجتماع  نهاية  أن 
بتاريخ  اإلفريقي،  واألمــن  السلم 
بنقاش  انتهى   ،2019 مــاي   9
اإلفريقية  اآللــيــة  حــول  جانبي 
على  قال  الصحراء،  مشكل  لحل 
االتحاد  مفوضية  رئيس  ضوئه 

األمم  قمة  اقتراح  إن  اإلفريقي: 
ــاد اإلفــريــقــي  ا�ــتــحــدة واالتـــحـ
تناقش  فكرة  الــصــحــراء،  حــول 
السيد  مــع  دقيق  بشكل  حاليا 
قد  اعتراضات  وهناك  كوهلر، 
إبعاد  اتجاه  في  بعيدا  تذهب 
كوهلر،  لي  أكد  لقد  الفكرة.  هذه 
�جموعة  األخير  االجتماع  أن 
أن  أراد  ــصــحــراء،  ال أصــدقــاء 

كاف،  بشكل  الفكرة  هذه  يؤطر 
تــأجــلــت، ونحن  ا�ــســألــة  لــكــن 
فإن  ا�صدر،  وحسب  نناقشها، 
إرادة االتحاد اإلفريقي قوية في 
عقد هذا النوع من االجتماعات، 
لكن مصر ال تريد أن تستضيف 
هذا اللقاء، وهو ا�شكل ا�ثار في 
تجري  التي  ا�حادثات  كواليس 

على قدم وساق.

 :¬«≤a ≈°Sƒe ¬eób …òdG …ô°ùdG ìGÎb’G
AGôë°üdG ∫ƒM »≤jôaE’G OÉ–’Gh IóëàŸG ·C’G áªbالقناص

أكد مصدر لـ}األسبوعz، أن ا�داخلة التقنية للكولونيل 
األمريكية  للقيادة  األخير  االجتماع  في  نيستور،  دون 
في  الــوضــع  خطط  حــول  ســتــراســبــورغ،  فــي  إلفريقيا 
}أفريكوم جي z4 �سرح العمليات، ال تترقب حربا قادمة 
في الصحراء، ألن دعم }ا�ينورسوz هو دعم دولي لوقف 
أي انزالق نحو الحرب، فاالنضباط العسكري لدى طرفي 
النزاع، مرتفع للغاية، وهو ما يسمح بعدم وجود إطالق 

النار، إال في حاالت معزولة.
في  نسبيا  الهادئة  الوضعية  هذه  تتمثل  جهة،  من 
الصراع القوي على الصعيد السياسي، وهو ما ينعكس 
ا�ستمر  اإلعــالم  عبر  ولو  األمني،  الجانب  على  مــرارا 
بشكل واسع من ا�ملكة وجبهة البوليساريو، ومن جهة 
ثانية، فإن طرفي النزاع: الجبهة وا�ملكة، لديهما قيادة 
وسيطرة كبيرة إلى الحد الذي ال يمكن فيه تسجيل أي 
ا�واجهة،  طرفي  لدى  أعلى سلطة  من  بقرار  إال  انزالق 
عبد  السابق  الجزائري  الرئيس  أن  ا�حاضر،  وكشفت 
في  حــرب  إلــى  ــزالق  االن مرت�  منع  بوتفليقة،  العزيز 
الصحراء، وهذه الشروط تؤكد على أن الحل سياسي في 
هذه ا�نطقة، ومن ا�ستبعد أن يكون احتمال للحرب إن 

.zزاد تسليح }ا�ينورسو

سكرتير  مداخلة  أن   ،zلـ}األسبوع غربي  مصدر  أعلن 
الجيش األمريكي مارك إسبر، فاجأت الحاضرين في مقر 
}إننا نرفض  }أفريكومz بشتوتغارت األ�انية، عند قوله: 
التأثير الروسي في ملف الصحراء، وأن امتناع موسكو 
عن دعم ا�سلسل األمريكي للسالم في شمال إفريقيا هو 
رسالة إلى رفض بوت� لتحريك ا�نطقة نحو حل نهائي 
في  والدقيق  البطيء  }التقدم  إلى  مشيرا   ،zا�شكل لهذا 
لوقف  نخطط  ونحن  الــروســي،  التأثير  �نع  الصحراء 
.zالتأثيرين الصيني في الجزائر والروسي في الصحراء

كي  الصحراء  مشكل  في  روسيا  واشنطن  وتحاصر 
الحال  في  لروسيا أي دور، عكس ما كان عليه  ال يكون 
لتقزيم  بولتون  استراتيجية  وتوجهت  الباردة،  الحرب 
خطة  وهي  إفريقيا،  في  والص�  وروسيا  إيــران  ثالوث 
حروبا  أشعلت  وإن  ا�ــصــدر،  حسب  وفعالة،  حاسمة 

محدودة لبناء خارطة جديدة ومستقرة.

â°Sƒcƒdƒ¡dG
á«Hô¨ŸG ¢SQGóŸG ‘ 

:z…EG .…BG .»°ùdG{`d ôjô≤J ôNBG
ôé«ædG áHô°V ‘ »Hô¨e »HÉgQEG ’ 
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ــد مــصــدر غــربــي  ــ أك
لـ}األسبوعz، أن الخمسة 
ا�بحوث  اسما،  وست� 
بالحادث  صلتها  عــن 
ليس  بالنيجر،  الدموي 
بينهم مغربي، من أعلى 
إلى  الجديدة  الالئحة 
 38 الرقم  فيما  أدناها، 
في الالئحة األولى، جاء 
بانتمائه  مشكوك  باسم 

إلى ا�ملكة ا�غربية.
ولــــــــيــــــــس لــــــدى 
األمريكية  ا�ــخــابــرات 
تفاصيل  الفرنسية  أو 
حول (ر. س. ب)، لعدم 
في  ارتباطه بمتعاطف� 
بما  دولة)،   13) الغرب 
النيجر  ــة  ضــرب جــعــل 
جاءت  األثــر،  الشديدة 
نتيجة  ا�صدر،  حسب 
إلى  أمنية مسربة  ثغرة 
جــهــات غــيــر مــرغــوب 

فيها.
السلطات  واتــخــذت 
هذا  فــي  الجمهورية 
الـــبـــلـــد، إجــــــــراءات 
بمشاركة  ــة  ــرازي احــت
وعلى  كاملة،  فرنسية 
ــوء ا�ـــعـــطـــيـــات  ــ ــ ضـ

التقرير  جــاء  ا�تاحة، 
لـــلـــقـــول أن  مـــوجـــبـــا 
الــهــجــمــة ضـــد قـــوات 
منطقة  ــي  فـ الـــدفـــاع 
ــريz والــتــي  ــي }تــيــال ب
خلفت عددا من القتلى 
إثر  جــاءت  والجرحى، 
التنسيق  فـــي  خــطــإ 
ــش الــنــيــجــر  ــ� جــي بـ

وشرطتها.
ــت، أن  ــالفـ  ومـــن الـ
القارية  ا�يكانيزمات 
ا�تبعة، حسب مسلسل 
ــشــوط، أوصــلــت  ــواك ن
ــاد اإلفــريــقــي  ــ ــح ــ االت
مفادها  خــالصــة  إلــى 
الهجمات  ارتــفــاع  أن 
يستوجب  اإلرهــابــيــة، 
على  الجهود  مضاعفة 
ــوى الــتــنــســيــق  ــســت م
والعملياتي  ــي  ــن األم
ألن  الساحل،  دول  في 
تؤكد  أن  تريد  أطرافا 
األمن  في  ضعف  على 
عليه  تـــشـــرف  ــذي  ــ الـ
فرنسا في هذه ا�نطقة، 
التنسيق  وتريد نقل 
اإلدارة  إلى  العملياتي 

األمريكية.

 ،zصرح مصدر موثوق لـ}األسبوع
من  طلب  ــوزي  ســارك الرئيس  أن 
ا�غرب التوقيع على إعالن }كريست 
اإلرهابية  ا�ضام�  ضد   zتشورش
السنغال  األنترنيت، وعوضته  عبر 
ســال،  ماكي  رئيسها  شخص  فــي 

حيث وقعت دكار على اإلعالن.
الرئيس سال وحيدا من  وحضر 
ا�بادرة،  هذه  على  ليوقع  إفريقيا 
ــس مــاكــرون  ــي ــرئ ــى جــانــب ال ــ إل
النيوزيالندية  األولـــى  ــرة  ــوزي وال

جاسيندا أرديرن.
بعد  إعالنها،  أرديــرن  وأطلقت 
مسجدين  على  الدموي  الهجوم 
ــشــورش،  بـــــمــديـــــنــة كــريــســت ت
حيث  الرقمي،  اإلرهــاب  لتحارب 
أصبحت وسائل االتصال الحديثة 
تقول  اإلرهابي�،  يد  في  سالحا 
اإلعجاب  أثـــارت  التي  ــرن،  ــ أردي
مع  تضامنها  بسبب  الــشــديــد، 
ــذي ذهــب  ــ ضــحــايــا الـــحـــادث ال

ضحيته 51 قتيال.
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ــع  ــل ــط ــدر م ــ ــصـ ــ أكـــــــد مـ
 ،zأن }يا كالنوفا ،zلـ}األسبوع
العضوة اليهودية في البر�ان 
األوروبي، أعدت ورقة أولية في 
الخمسمائة  األوروبية  الدورة 
والثالثة وأربع�، أشارت إلى 
ا�غرب،  في  عقدة  وجود  عدم 
وا�حافظ�،  العلماني�  عند 
ــوكــوســت،  ــهــول ــس ال ــدري ــت ل
كي  درامــي  تاريخي  كحادث 
أخــرى،  بــلــدان  فــي  يتكرر  ال 
في  الــســيــاســي  ــي  ــوع ال ألن 
تكرار  عــدم  يفيد  البلد،  هــذا 
الجريمة، وهي فكرة محورية 
هيئة  أوصــت  وقــد  لعصرنا، 
على   zوا�صالحة }اإلنصاف 
التي تشمل، من  الــروح،  هذه 
جانب آخر، عدم تكرار الوضع 
هجرتهم  في  لليهود  السابق 
من ا�ملكة إلى إسرائيل، وهي 
فكرة يؤيدها الجميع، ولذلك، 
في  الــجــديــد  الجيل  يجد  ال 
تدريس  في  غضاضة  ا�غرب 
ما  وتــدريــس  الهولوكوست، 

وقع ويقع للفلسطيني�.

المغرب لم يرد على طلب ساركوزي بعد االعتراف بوجوده

 ،zأكد مصدر غربي لـ}األسبوع
لم  التي  التقييمية  الفقرات  أن 
تنشر في تقرير األخبار الكاذبة 
وا�وقع  األوروبية،  للمفوضية 
إلى  أشــارت   ،2019 أبريل  في 
األضعف  البلد  هو  ا�غرب  أن 
العالم،  فــي  لفرنسا  انــتــقــادا 
قاعدة  يكون  أن  يمكن  ال  وأنــه 
الــكــاذبــة  األخــبــار  لتصريف 
حول فرنسا، وأوروبا على حد 

سواء.
ــالن أخــيــرا عن  وجـــرى اإلعـ
السلوكات الجيدة ضد األخبار 
 zالفايسبوك{ عبر  الــكــاذبــة 
و}غوغلz و}تويترz، مع التوقيع 

قبل  ا�وضوع  في  مدونة  على 
األوروبــي  البر�ان  انتخابات 

في ماي 2019.
أنــدرو  تصريحات  وجـــاءت 
السوق  رئيس  نائب  أنسيب، 
فيرا  ومــدام  الرقمية،  ا�وحدة 
النوع،  بعدالة  ا�كلفة  جاروفا، 
وجوليان كينغ، ا�كلف باألمن، 
في  ا�سعى  هذا  على  للتأكيد 
والخبر  ــات  ــراق ــت االخ رفـــض 
متناغم  عمل  وبــنــاء  ــزائــف  ال
من  األوروبـــيـــة  القيم  يحمي 
الدول الشريكة، ويجمع ا�غرب 
واالتـــحـــاد األوروبـــــي اتــفــاق 

الشراكة.
إسرب

جاروفا

ساركوزي

فقيه



 السودان كشفت الخارطة الذهبية 
لشركة «مناجم» في إفريقيا 

شتنبر   15 فــي   zــرز ــت }روي نشرت 
شركة  ــراج  ــخ اســت بـــدايـــة   ،2008
}مــنــاجــمz �ــعــدن الــذهــب فــي حقل� 
بدولة السودان(1)، بعد اتفاقيات مع 
حكومة الخرطوم حول استغالل وادي 
قباقبا (جيجيا باإلنجليزية) ا�عروف 
بإنتاجه للذهب، منذ الحضارة النوبية 
مع  الصراع  حــدة  وأعاقت  القديمة، 
جنوب السودان االستثمار ا�عدني في 

سائر بقاع السودان.
لوكالة   zمــنــاجــم{ مــســؤول  ــد  وأكـ
 ،zسونا{ السودانية  الرسمية  األنباء 
دوالر  مــاليــ�   3 أنفقت  شركته  أن 
البلد،  هذا  في  الجارية  العمليات  في 
الطاقة  وزارة  مع  اتفاق�  ضوء  على 

وا�عادن السودانية.
وجرى اتفاق ب� الشركة والحكومة 
ــر األول  ــوزي الــســودانــيــة حــضــره ال
السابق معتز موسى ورئيس الشركة، 

في  ا�غرب  وسفير  الحجام،  يوسف 
الخرطوم، محمد ماء العين�، يوم 12 
دجنبر 2018(2)، أي قبل أربعة أشهر 

من حادثة الطائرة.
ــى مواصلة  إل االجــتــمــاع  وخــلــص 
عقود  لوجود  الجانب�،  ب�  التعاون 
لتسويق   zمناجم{ عقدتها  تجارية، 
موقعة   zا�متاز السوداني  }الــذهــب 
الشركة  وعـــدت  ــد  وقـ  ،2009 مــنــذ 
بإنتاج كميات هامة من هذا ا�عدن في 
منطقة }أبو حمدz، ألن مشروعها هو 
من  سنويا  كيلوغرام   800 استخراج 
الذهب من هذا الحقل، بقيمة سوقية 
دوالر،  ألــف  و800  مليونا   12 تبلغ 
وا�حولة  ا�صادرة  الشحنة  وبلغت 
إلى البنك ا�ركزي السوداني، 8 إلى 9 
أضعاف الكمية الشهرية لالستخراج 
مــن حقل االســتــخــراج، وهــو مــا نبه 
الشحن  }خطأz في  بأنه  ا�غاربة  إليه 
التي  فقط، لصعوبة األوضاع األمنية 
ضغطت  فيما  البلد،  هــذا  منها  يمر 
 35 في  إفريقية  الجنوب  الصحافة 

فيما  ذلــك،  غير  األمــر  العتبار  تقريرا 
تستخرجه  �ا  السوقية  القيمة  تبلغ 
}مناجمz كل شهر من ذهب السودان، 
ا�حولة  والكمية  دوالر،  مليون   16
خضعت  الــســودانــي  ا�ــركــزي  للبنك 
نقل  بخصوص  متواصلة  لتحقيقات 
مالي�   3 بقيمة  كيلوغراما   241
والية  من  منطلقة  دوالر،  ألف  و856 
من  كيلوغراما   93 فيما  النيل،  بحر 
للتصدير،  تراخيص  تحمل  الكمية، 
وثائق،  بــدون  كيلوغراما   48 وتبقى 
 ،zكما قال عثمان محمد لوكالة }رويترز
الشركة  السوداني  الجنرال  ولم يسم 

ا�غربية.
آخر  في  اإلخبارية  الوكالة  وتؤكد 
التقرير، أن 70 في ا�ائة من الكميات 
ا�ستخرجة من الذهب، يجري تهريبها 
ويجري تعميم نفس النسبة على 100 

طن من باقي ا�واد ا�عدنية(3).
للسودان  الرسمية  الوكالة  وحسب 
ــا، فــإن  ــه ــاz فـــي قــصــاصــة ل ــونـ }سـ
سنويا  تستخرج   zمــنــاجــم{ شــركــة 

دوالر)  مليون   192 طنا(4) (بـ   12
شركة  تبلغ 85  منافسة  دائــرة  ضمن 
من  طنا   38 أي  الباقي،  تنتج  أخرى 
الذهب، وتكون حصة األسد، كما يظهر 
من  ا�ائة  في   25 بـ   zمناجم{ لشركة 
استخراج وتسويق الذهب السوداني 
ملياري  التجارية  قيمته  تبلغ  الــذي 
ذهبية  كقوة  دوالر،  ا�ليار  ونصف 

صاعدة.
ألن  ا�راقب�،  النيل  والية  وفاجأت 
مخزونها غني، مما زاد التركيز على 
أكبر   zمناجم{ فشكلت  الحقل،  هــذا 
العب في السودان، بناء على توقعات 
اإلنتاج في مقابل شركة }أريابz التي 
جانب  إلــى  كندية  شركة  مع  تشترك 
الستخراج  الــســودانــيــة،  الحكومة 
على  مباشرة  احتياطات  من  الذهب 

السطح.
من  كيلوغراما   241 ســؤال  وأعــاد 
الصراع  السودان، خارطة  الذهب في 
في  الذهب  حــول  إفريقيا  جنوب  مع 

القارة السمراء.

 شـركـة «مـنـاجم» في مشاريع 
«تريـ  كا» بغينيا، توجه المنافسة 

المريرة مع بريتوريا 

تعمل }مناجمz على وصول إنتاجها 
قبل  ذهبية،  أونصة  ألــف   250 إلــى 
حوالي  أي   ،(2020) الــقــادم  العام 
ويستثمر  كيلوغراما،  و87  آالف   7
مشاريع  فـي  الـملكـي  الـهولـديـنغ 
}تريـ  كاz في غينيا لتسهيل الوصول 
 zإلى هذه النتيجة، عبر تعاون }مناجم
ويعد  الغينية،  والدولة   zو}أفوسيت
هذا ا�شروع بنية رئيسية في مشاريع 
كما  الصحراء،  جنوب  بدول  الشركة 
استثمارات  لتوسيع  قــاعــدة  يشكل 

ا�غرب في غرب إفريقيا.
وتستحوذ الشركة على 70 في ا�ائة 
مرحلته  دخول  بعد  ا�شروع(5)  من 
 zالثانية، في اتفاق مع شركة }أفوسيت
لتنتقل   ،2016 أكتوبر   7 في  ا�وقع 
في   70 إلى   40 من  الشركة  مساهمة 
ا�ائة في هولدينغ الشركات ا�عدنية 
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عبد الحميد العوني إعداد:

بعد سقوط حكم عمر البشير يف السودان، سقطت شحنة إضافية للذهب يف يد قوات التدخل السريع، إثر مصادرتها من طائرة تابعة لشركة «مناجم»، فأثارت 
القضية لغطا إعالميا وجه األنظار إلى استثمارات املغرب يف ذهب إفريقيا، عبر ذراع مختص للهولدينغ امللكي.

وتستثمر شركة «مناجم» يف غينيا، ويف مشروع «بومبي» بالكونغو، وحقلي «بدور» و«أسوزا» يف إثيوبيا، وأيضا يف برامج بساحل العاج وبوركينا فاسو 
والسودان، وجاءت الشحنة القادمة إلى الخرطوم من الحقل 15 بوادي قبقابا، فيما تستخرج الشركة الذهب من الحقلين: 24 املسمى «شريك»، والحقل التاسع 
«رامينيكس»  الهولدينغ  لنفس  تابعة  املنجزة من طرف شركة  الجدوى  دراسة  بعد   ،2013 عام  من  األول  الربع  استغالله يف  تاريخ  ودخل  «نجيم»،  املسمى 

للهندسة، واملكلفة منذ 1983 بأشغال املجموعة.
«باريك غولد» من كندا، و«نيومونت  إفريقيا،  «أنجلو غولد» يف جنوب  إفريقيا:  الثالث املهيمنة ىلع ذهب  الشركات  تزال حصة «مناجم» أضعف من  وال 

مينينغ» من الواليات املتحدة األمريكية، واملدعومة من قروض املؤسسات املالية الدولية، وهي تنتج كل سنة 500 طن من ذهب العالم.
وهذه الشركات املستثمرة، ال تهتم بأوضاع حقوق اإلنسان وباقي املعايير الدولية، وراقبت بكثافة االستثمار يف السودان، لكنه تحول إلى «مناجم» يف إطار 
التعاون مع اإلمارات والبنك الفرنسي (الشركة العامة)، ويسيطر البنك الفرنسي إلى جانب البنك امللكي لكندا، واتحاد األبناك السويسرية «يو. بي. إس»، وبنك 

«مورغان» ىلع شراء ذهب إفريقيا.
ووصل سعر الكيلوغرام الواحد من الذهب، املستخرج من القارة السمراء، 16 ألف يورو، متجاوزا أىلع ارتفاعاته منذ ثمانينيات القرن املاضي، وخصوصا بعد تأمين 
هذا الذهب من خالل السوقين الهندي والصيني، حيث يذهب الذهب اإلفريقي املتميز بمنشئه األصيل، إلى صناعة املجوهرات والساعات، فيما حدد تقرير 
أمريكي الخسائر البيئية الستثمارات هذا املعدن، بحوالي 55 مليار دوالر، يف خارطة إفريقية تستخرج سنويا 300 طن من جنوب إفريقيا، و75 طنا من غانا، و50 
طنا يف املتوسط من مالي، وأيضا نفس الكمية من تانزانيا، ويف كل من غينيا وزيمبابوي، ومن أصل 34 دولة «ذهبية» يف إفريقيا، توجد «مناجم» املغربية 
يف 5 دول برأسمال يصل إلى 950 مليون دوالر (حوالي مليار دوالر)، ويتجاوز رقم معامالتها املختلط بين أنشطتها يف املغرب والخارج، بـ 437 مليون دوالر، أي 

بربح سنوي صاف يصل إلى 28 مليون دوالر.
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لـ»مانديان«، من استثمار أساسي بلغ 
176 مليون دوالر، على مساحة 490 
كيلومتر بطاقة سنوية تصل 30 طنا 

من الذهب من مخزون يصل 85 طنا.
وأوسلو، سيطرت  لندن  من  وبدعم 
»أفوسيت« في وقت سابق على مائة 
في املائة من مشروع »تري ـ كا« الذي 
يحتوي على 3 ماليني أونصة، حسب 
املرحلة  حــددت  التي  املبرمة  العقود 
الثانية في نقل مساهمة »مناجم« إلى 
واستغالل  الستخراج  املائة  في   70
مليون أونصة، أي 30 طنا من الذهب 

في الحد األدنى.
اآلن  فإننا  التقديرات،  لهذه  وتبعا 
طنا   60 لـ  »مناجم«  استخراج  أمــام 
طنا سنويا  و12  الغيني،  الذهب  من 
تبعا  72 طنا  أي  السودان،  من ذهب 
مشاريعها  الــشــركــة  ــذه  ه ملــواصــلــة 
إلى  والسودان،  غينيا  في  التعدينية 
جانب مشاريع الحديد »بومبي« بإقليم 
الديمقراطية  الجمهورية  في  كاتانغا 
إثيوبيا  في  أخرى  ومعادن  للكونغو، 

وساحل العاج وبوركينا فاسو.
»مناجم«  شركة  محاولة  أن  ويبدو 
الوصول إلى 7 آالف و87 كيلوغراما 
رغــم  نجحت  ســنــويــا،  ــب  ــذه ال ــن  م

تعقيدات املنافسة.

 الدول الموقعة طرف رئيسي في 
اتفاقيات الذهب مع شركة »مناجم«

من  ــزء  ج السياسية  الــعــالقــة  إن 
إفريقيا،  في  الذهب  حول  التوافقات 
في  التوسع  فــي  »مــنــاجــم«  وتــرغــب 
دول جنوب الصحراء، لكنها تحتاج  
لألنظمة الداعمة في قضية الصحراء، 
أو التي تتعامل معها الرباط بحيادية 
هو  كما  القضية،  هــذه  بشأن  كبيرة 
الحال مع إثيوبيا، وأثبت شراء املغرب 
االستراتيجية  الــشــركــات  حصص 
نجاحا في استخراج الذهب اإلفريقي، 
ألن شراء 70 في املائة من »أفوسيت«، 
في  تلقائيا  بالتواجد  للمغرب  سمح 
»إنياتا غولدمني« ببوركينا فاسو، بما 
أونــصــة،  و755  ألــفــا   74 مجموعه 
بنفس  »سوما«  مشروع  في  وأيضا 
البلد وتطوير حقل »تري ـ كا« الغيني 
حسب  أونــصــة،  ألــف   480 بمخزون 

تقدير شهر مارس 2015.
األخيرة،  املالية  النتائج  وحسب 
بتاريخ 26 يونيو 2018، فإن األرباح 
العامة  الجمعية  تمنع  لــم  الجيدة 
في   5 بـ  الرأسمال  رفــع  من  للشركة 
»مناجم« حصة  تشتري  ال  كي  املائة، 
تمويل إضافي،  إضافية، وتتمكن من 
على  تستحوذ  املغربية  الشركة  ألن 
70 في املائة من 20.949.641 سهما 
في  الــذهــب  استخراج  ــى  إل موجهة 
بـرنامج  إفـريـقـيا:  وغـرب  غـينـيا، 
»بــودويــني  إدارة  تحت  ــا«  ك ـ  »تـــري 

وينتينك«.
لسوق  »السرية«  للمعطيات  وطبقا 
عبر  حصته  طــور  املغرب  فــإن  لندن، 
الذهب  استخراج  من  »مناجم«  شركة 
املائة،  فــي   70 بـــ  إفريقيا  غــرب  فــي 
 30 في  اكتملت  خطة  سقف  وتحت 
في  التطويرات  لتكون   ،2018 يونيو 
بوركينا فاسو قد دفعت إلى استثمار 
عبر   2018 مــارس  في  بــدأ  نرويجي 
شركة  دائنها  وعبر  للتعدين«،  »فيغا 
»إليوت للتدبير« بغرض إعادة هيكلة 
ذهب  في  لالستثمار  املالي  الوضع 
بتاريخ 5  أنه  وحصل  إفريقيا،  غرب 
في   30 الشركة  نقلت   ،2018 شتنبر 
كا«  ـ  »تــري  ذهــب  من  إضافية  املائة 
إلى شركة »مناجم«، عبر مقر تداولها 
التفاق  طبقا  الدارالبيضاء،  ببورصة 

أكتوبر 2016.
29.9 مليون  بـــ  ديــن  ــدود  وفــي ح
 ،2018 يونيو   30 حدود  إلى  دوالر، 
ــن فـــرع »إلـــيـــوت« املــســمــى شركة  م
إعادة  فإن  سيكورتيز«،  »مانشيستر 
بعد  متواصلة  تزال  ال  الديون  هيكلة 
إلى  الحصص  من  املائة  في   70 نقل 
الربح  هوامش  فإن  ولذلك،  »مناجم«، 
الذي كشف  تبقى غير دقيقة بالشكل 
وفي  السودان،  في  »مناجم«  عمل  أن 
يعتبرها  قد  أخطاء،  تشوبه  غيرها، 
أو  تهريب،  أو  تدبير  ســوء  البعض 

الــســوداء  الــســوق  مــع  ذكــيــا  تعامال 
املسيطرة على تعامالت إفريقيا.

وحدثت معاملة تجارية مع »بالجي 
فاسو، من خالل  بوركينا  في  غروب« 
أعمال  إلدارة  مينينغ«  »فيغا  بيع 
حدود  في  إفريقيا  غرب  في  التعدين 
يفيد  بما  نقدا،  للسهم  واحــد  دوالر 
غولدين«  »أناتا  حقل  على  اشتماله 
فيها  تمتلك  التي  لـ«أفوسيت«  التابع 

مناجم 70 في املائة.
وفي املعاملة التجارية التي جمعت 
»أفوسيت« و»فيغا للتعدين« أو »فيغا 
التحويل  فإن  »بالجي«،  مع  مينينغ« 

حدث ملليونني و499 ألف دوالر نقدا.
التي  الــســوق  ــذا  ه فــي  يمكن  وال 
أو  بــالــذهــب  ــدفــع  ال فيها  يــتــســاوى 
كبيرة  بشفافية  الحكم  نقدا،  بالدوالر 
على مستوى اإلنتاج املباشر من حقول 
عمليات  مــن خــالل  أو  االســتــخــراج، 
»فيغا  في حالة مع شركة  كما  البيع، 

للتعدين« بـ 400 ألف دوالر نقدا.

 شراء »مناجم« لـ 70 في المائة من 
»تري ـ كا« بـ 7 ماليين دوالر على 

أساس 4 ماليين دوالر لـ 40 في المائة 
في المرحلة األولى مع 10 ماليين 

دوالر لبرنامج العمل، وهو ما يجعل 
الشراء في حدود 17 مليون دوالر، 
وفي العقود، هناك شراء لبرنامج 
وليس ألسهم شركة »أفوسيت«

يجري   ،2016 أكتوبر  التفاق  تبعا 
تحويل 70 في املائة من أسهم »أفوسيت« 
بشرطني: شراء 40 في املائة بـ 4 ماليني 
دوالر، بما يجعل 70 في املائة في حدود 
7 ماليني دوالر، والشرط الثاني متوقف 
على إكمال برنامج العمل بـ 10 ماليني 
بالتعامل مع مليون  التي تقضي  دوالر 

أونصة ذهب.
وفي 22 ماي 2017، تلقت »أفوسيت« 
دوالر  ماليني   4 »مناجم«  شركة  من 
الخاصة بـ 40 في املائة من املشروع، 
وهو ما يجعل الشراء ليس من خالل 
أسهم الشركة، بل مشروع »تري ـ كا«.

الحسابية،  التدقيقات  هذه  وتجعل 
معقدة،  إفريقيا،  في  املعدنية  اللعبة 

وليست شفافة بما يكفي.
وتبعا لالتفاق املوقع، فإن »مناجم« 
دفعت في 3 غشت 2018 لـ»أفوسيت« 
املبلغ ملواصلة برنامج العمل ودراسة 
الجدوى بخصوص مليون و100 ألف 

أونصة.
وثيقة  تقول   ،2018 5 شتنبر  وفي 
تابعة لبنك في لندن: إن التحويل حدث 
لـ 30 في املائة من »أفوسيت« لـ»مانا 
غولد«؟ فيما سجلت ما دفعته »مناجم«، 
ضمن   2017 في  دوالر  ماليني   4 أي 
ماليني   5 بـــ  سنوية  نصف  خــســارة 
»مناجم«  ينقذ  ولم  دوالر،  ألف  و400 
من  املعتمدة  البديلة  املساعدة  سوى 

طرف االتحاد األوروبي.
 ،2018 يوليوز   31 لتقرير  وطبقا 
التي شاركت  الــجــدوى  حــول دراســة 
الجانب  عن  »رومينكس«  شركة  فيها 
السبتي  حاتم  شخص  فــي  املغربي 
ومحمد بوطيب، املوقعني على التوالي 
»رومينكس« و»مناجم«، سطرت  باسم 
 554 الصفحة  من  املخاطر  الوثيقة 
إلى الصفحة 560، وجاء فيها: نقص 
املاء، وليس هناك ضمانات لالستقالل 
وانخفاض  الذهب  ملخزونات  الجيد 
باملناطق  اإلنتاج  ورفــع  الحكامة  في 
املنجم  عمر  يجعل  مما  املحتملة، 
هي  منشأة  وأي  قــصــيــرا،  الــذهــبــي 
متحركة،  األرض  ألن  لزلزال،  معرضة 

ويحدد اإليجابيات في:
القابل لالستقالل  املخزون  امتداد  ـ 
لـ 27 كيلومتر مربع، بما يجعل منطقة 

االستغالل هي 460 كيلومتر مربع.
ـ مليون أونصة مع إضافة 100 ألف 
أونصة في وثيقة واحدة في كل سنة، 

وعلى مدى 9 سنوات.

 »مناجم« تضمن قدرتها على 
االستمرار العبا ذهبيا في غرب إفريقيا 

إلى سنة 2030

ستكون  املطلوبة،  الشفافية  بدون 
 ،2030 سنة  حـــدود  ــى  إل »مــنــاجــم« 

إفريقيا، لسبب  العبا ذهبيا في غرب 
»الدعم  استمرار  في  متمثل  أساسي 
جهة،  من  الشركة  لهذه  السياسي« 
الهيمنة  ملحاولتها  ثانية،  جهة  ومن 
على الذهب في غرب إفريقيا للتحكم 
في آفاق املجموعة االقتصادية لغرب 
إفريقيا »سيداو«، وهو ما دفع قادتها 
إلى  اململكة  دخول  على  التحفظ  إلى 

هذه املجموعة.
ــة،  ــارق ــرفــض املــتــنــافــســون األف وي
وهو  للمملكة،  التعدينية  السياسة 
الذهب،  حول  القائم  الخالف  جوهر 
وقام املغرب بتكييف هذه املسألة في 
لعملتها  إفريقيا  غرب  إطالق  أجــواء 

املوحدة.
ذهب  فــي  الــربــاط  استثمارات  إن 
إفريقيا، يزعزع توازنات دولة جنوب 
إفريقيا، املصدر األول للذهب، ويعرف 
الجميع نفوذ بريتوريا على مجموعة 
»سادك«،  السمراء  القارة  دول جنوب 
قائدة  نيجيريا،  منافسة  يثير  كما 
على  تحفظت  لــذلــك  إفريقيا،  ــرب  غ
دخول املغرب إلى مجموعة »سيداو«، 

دقيق  سياسي  تقدير  ساد  وبالتالي، 
يدور حول ضرورة التحكم في هيمنة 

املغرب على الذهب في إفريقيا.
باستثماره  املغرب  العالم  ويعرف 
في ذهب »تريـ  كا« من خالل مؤشرات 
درجة 1.85 غرام في الطن، بمستوى 
املائة،  في   87.48 إلى  يصل  تغطية 
على أن يكون استغالل 8 سنوات و7 
أشهر، قادرا على تأطير حركة الذهب 

في غرب إفريقيا.
ويؤكد التقرير، أن أي تأثير على هذا 
املنجم، هو تأثير في السياسة املالية 
تطوير  بعد  خصوصا  إفريقيا،  لغرب 
اكتشافات الذهب في دولة مالي التي 
تعرف عالقتها اليوم برودا مع الرباط، 
متميزة  لسياسة  انحيازها  بسبب 
عن غيرها في منطقة الساحل وتجاه 
املغرب العربي ومجموعة غرب إفريقيا، 
وبالتالي، فإن التقديرات االستراتيجية 
ملواصلة االستثمار في خارطة الذهب 
اإلفريقي، رهينة العمل مع دول حليفة 

وشبكة تمويل دولية نافذة.
األوروبــي  املالي  االحتياط  ويعمل 

إفريقية  تعدينية  سياسة  بناء  على 
الفرنسية  املصالح  فيها  تشتبك  ال 
باريس  وتسهر  تحديدا،  واألمريكية 
انطالقا من  املالي،  األمن  على حماية 
وفي  الذهب،  في  االستثمار  خارطة 
املعدنان  وهما  تحديدا،  اليورانيوم 

االستراتيجيان لدى باريس.

 تاريخيا.. من تحكم في ذهب غرب 
إفريقيا حكم إفريقيا؟

ـ  مالي  ـ  غانا  ثــالــوث  فــي  الــذهــب 
وما  األلباب،  يغري  فاسو،  بوركينا 
هذا  يظهر  حتى  إلفريقيا،  تأتي  إن 
البحث املضني عن املعدن األصفر، ألن 
على  يتفوقون  الفرادى  املستكشفني 
الشركات، لكن هذه األمم تحولت إلى 
دول منتجة للذهب، تتقدمها غانا التي 
بشكل  التقليديني  الباحثني  تحتضن 
واسع، إلى جانب إنتاجها لـ 80 طنا 
في كل سنة، لكن ذهبها توجهه شركة 
 200 بني  ملا  املنتجة  غولد«  »أسانكو 

إلى 220 ألف أونصة.
ويحاول املغرب عبر ساحل العاج، 
ومن خالل مخزونات منطقة »أديكان« 
 53 إلى  الوصول  غانا،  مع  املشتركة 
مليون طن، بـ 1.1 غرام للطن الواحد، 
تسمح  ال  السياسية  ــواء  األجــ لكن 
ما  وهو  تمدد،  بأي  »مناجم«  لشركة 
تظهره وثيقة تابعة لشركة »بي. سي. 
منذ  تستغل  التي  أنترناسيونال«  إم 
املسمى  الذهبي  الحزام   2011 سنة 
إفريقية  الــجــنــوب  الــشــركــة  بــاســم 
»أشانتي«، ويسميه اآلخرون »الحزام 

األنجلو ذهبي أشانتي«.
ونفس الشأن مع مالي، ثالث منتج 
إفريقيا  جنوب  بعد  للذهب  إفريقي 
رئيسيني:  حقلني  خالل  ومن  وغانا، 
»ســاديــوال« و»يــاتــيــال«، ولــم تخترق 
شركة »مناجم« هذه السلسة الذهبية 
العمل  تــحــاول  فيما  ــة،  زاويـ أي  مــن 
بشكل متقدم في بوركينا فاسو التي 
الذهب،  من  طن   45.5 إنتاجها  يبلغ 
تبعا   ،2018 في  طنا   55 إلــى  وقفز 

لوكالة »رويترز«.
وحسب التقرير السنوي لـ»مناجم« 
املغربية  الشركة  ــإن  ف  ،2017 ــام  ع
كبيرا  »استغالال  سمته  فيما  دخلت 
بوركينا  ــي  ف غــولــد  مــانــا  ــشــروع  مل
إلى  الحقل  هذا  فاسو«)7(، وتستغل 
»سيمافو«،  شركة  »مناجم«،  جانب 
حيث يتمكن هذا الحقل من استخراج 
مليون و600 ألف أونصة منذ 2008، 

ويتواصل إنتاجه إلى اآلن.
في  الكندية  »ســيــمــافــو«  وتــوجــد 
الشركة  جانب  إلــى  »مــانــا«  حقلني: 
»بونغو«  وحقل  »مناجم«،  املغربية 
شركة  تتفرد  كما  ــه،  ب تتفرد  الـــذي 
»روكس غولد« بحقل »باراموكو«، وبدأ 

استغالله منذ أكتوبر 2016.
فرعها  عــلــى  »مــنــاجــم«  وأطــلــقــت 
ــم شركة  فــي بــوركــيــنــا فــاســو، اسـ
باألساس  »أتروسكان«)8( العاملة 
ــد«، بـــل في  ــولـ ــيــس فـــي »مـــانـــا غـ ل
يولغو،  إلقليم  التابع  »يــوغــا«  حقل 
»مناجم«  شركة  أن  املراقب  ويالحظ 
الحقل  غير  حقل  في  نشاطها  تدعي 
عن  أكثر  لالبتعاد  فيه،  تنشط  الــذي 
األضواء، وفـي مراجعة ذراع »مناجم« 
الذي  املنجم  فإن  فاسو،  بوركينا  في 
تتواجد فيه انتهى استغالله القانوني 
إلى  »أتروسكان«  لتنتقل   ،2011 في 
أي  تحديد  دون  لكن  ــا«،  ــان »م حقل 
تقديرات بهذا الشأن، فيما »أتروسكان 
ــان  ــكـ ــروسـ ــس »أتـ ــيـ ــم«، ولـ ــاجـ ــنـ مـ
تمديدا  تقدم  الكندية،  روســورســز« 
للعمل داخل نفس الحقل، وتؤكد هذه 
الذهب  استغالل  شبكة  أن  املعطيات 
املصالح،  معقدة  إفريقيا،  غــرب  في 
ــي غــرب  وتــحــاول صــنــاعــة لــوبــي ف
إفريقيا ال يزال فيه األمريكيون بعيدين 
للتعاون  األخضر  الضوء  إعطاء  عن 
مع الرأسمال املغربي، لكن هذا املعطى 
املتداول غير دقيق، ففي الصفحة 58 
إفريقيا«)9(، فإن  »معادن  كتاب  من 
»سيمافو«  شركة  من  املائة  في   50
املغربية  للشركة  ذراع  لـ»أتروسكان«، 

»مناجم«.
يؤكد  للمصالح،  دقيق  اشتباك  إنه 

9 ملف العددالعدد:  1028الخميس  23 ماي 2019

حرب الذهب تشتعل بني رشكة »مناجم« 
المغربية و»أنجلو غولد أشانتي« اإلفريقية

 يف رصاعهما عىل ذهب غرب إفريقيا

الذهب يحرم المغرب من عضوية المجموعة 
االقتصادية األوروبية

ترفض نيجرييا أي تقدم الستثمارات المغرب يف ذهب غانا، وال يمكن قيادة أي وضع متقدم يف 
غرب إفريقيا دون السيطرة عىل احتياط العملة قبل توحيدها من قبل المجموعة االقتصادية 

لغرب إفريقيا »سيداو«.
إن تحكم المغرب يف ذهب غرب إفريقيا هو تحكم يف عملة »سيداو«، وهذا السيناريو خطري 
عىل أمن المجموعة، لذلك، فالتوجه األنجلفوين، ضد هيمنة المغرب عىل ذهب غرب إفريقيا، 

فيما تدور عرشات الماليري بني المؤسسات والجيوب، إلعادة ترتيب المنطقة، وحاليا، يدعم 
االتحاد األورويب والفرنسيون »مناجم« تحت مسمى المبادرة البديلة يف التمويل، إلنجاح 

تموقعها أمام األنجلفونيني، وهناك حرب عموالت بهدف السيطرة عىل غرب إفريقيا.

المغرب خارج تصنيف مؤسسة »فرازر«، ألنه ال يستجيب لمعايري الشفافية 
التعدينية، وهو الغارق يف حرب مع جنوب إفريقيا حول الذهب يف منطقة غرب 

إفريقيا، إذ ال يستثمر المغرب يف غانا، ثاين منتج قاري للذهب، بسبب قوة الرشكة 
الجنوب إفريقية »أنجلو غولد أشانتي« التي قفزت إىل الموقع العارش عالميا 

يف دولة مايل الستثمارها »جبال ساديوال«، وقد بنى هذا الموقع إمرباطوريات 
وتراجعت أخرى بسبب الذهب.

ويتواجد الفرنسيون بجيشهم يف مايل والجنوب إفريقيون برشكتهم »أشانتي«، 
وحاليا تقود جوهانسبورغ المنطقة من »جبال ساديوال« منتجة الذهب، وتحاول 

»مناجم« العمل يف مايل بما يسمح لها بهامش المناورة.



أن املغرب يسيطر على ربع احتياطات 
بوركينا فاسو عبر تحالفات معقدة من 

شراء األسهم والعمليات واملشاريع.
وفي حقل »بونغو« الذي عملت فيه 
»مناجم«، تقدمت »سيمافو« في 2018، 
ضمان  مع  أونصة،  ألف   240 لتنتج 
دوالرا   514 بـ  العقود  حسب  بيعها 

لألونصة.
للشركة،  حسابي  تقرير  آخر  يقول 
»مانا«  حقلي  في  »سيمافو«  عمل  أن 
و»بونغو« يجعل شركة »مناجم« عاملة 
ذراع  فإن  لذلك،  الحقلني،  في  بدورها 
الذي  »أتروسكان«  املسمى  »مناجم« 
لديه 50 في املائة من شركة »سيمافو«، 
»مناجم«  أن  رئيسيا:  شيئا  يفيد 
تسيطر على ما يتجاوز الثلث إلى 40 
في املائة من إنتاج الذهب في بوركينا 
إلى  الشبكة  هذه  عمل  ويمتد  فاسو، 
النيجر، وتعمل »مناجم« على تحالف 
وساحل  الغابون  بخصوص  آخــر، 

العاج.

امتداد »مناجم« إلى الغابون وساحل 
العاج

املغربية  الدبلوماسية  تمكنت  لو 
بترتيب  مالي  ذهب  إلى  الوصول  من 
عليه  كانت  ملا  تبعا  وذكـــي،  مبرمج 
العالقات بني الرباط وباماكو، النتهى 
إلى  إفريقيا  غرب  في  الذهب  مجمل 

املغرب.
واختارت »مناجم« حقل مناورة آخر 
العمل على  بعد السودان، متمثل في 
ساحل  في  التعدينية  البنية  مجمل 
في  الشركة  وقدمت  والغابون،  العاج 
الغابونية،  للحكومة  املاضي  شتنبر 
الذهب  حقل  استغالل  بــدء  مشروع 
كيلومترا،   530 مساحة  على  »إيكي« 
ما يسمى  دراسته عبر  بــدأت  والــذي 

»مناجم الغابون« منذ 2007.
ويتخوف الخبراء، أن تكون محاولة 
على  املغربية  والسيطرة  الهيمنة 
أربــاح  ألن  سياسية،  مسألة  الذهب 
 54( الشركة قادمة، وبنسبة النصف 

في املائة( من الحديد والكوبالت.
املعطى،  بهذا  النيجيريون  ويدفع 
إلى املزيد من تعقيد مسطرة انضمام 
االقتصادية  املجموعة  إلــى  املــغــرب 
ركنا  الذهب  ويبقى  إفريقيا،  لغرب 
وخفض  »مناجم«  عمل  في  أساسيا 
حقل  نتائج  مع  حــدث  كما  ديونها، 
كبير  بشكل  ساهمت  التي  »بومبي« 
في   40 إلى  املالية  النتيجة  رفع  في 
الدين بنسبة  املائة، وتسجيل خفض 
النتيجة  فارتفعت  ــة،  ــائ امل فــي   30
املالية الصافية بـ 51 في املائة بفعل 
إفريقيا،  غــرب  ذهــب  في  االستثمار 
وقد ال يكتمل هذا القوس دون ساحل 
العاج، التي نشرت الصحف في ماي 
به  أول ترخيص تحظى  2017، خبر 
»مناجم« للعمل فوق أراضي هذا البلد 
دباكاال  في  »بواكي«  يسمى  حقل  في 
وسط ساحل العاج، وتطمح أبيدجان 
في  الذهب  من  طنا   30 تصدير  إلــى 

نهاية 2020.
عـن  الـــــوضـــــع  يـخــتـلــف  وال 
مـالـي  فـي  يـتــقـدم  مـغـربـي  وجـود 
حقل  لجعلهما  فــاســو،  وبــوركــيــنــا 
عمليات واحد في استراتيجية شركة 
»مناجم«، إذ حققت 446 مليون دوالر 
في 2016 مع 21 وحدة صناعية في 

البلدين.
الـتأكـيد  »مـناجـم«  وتـــــحـــــاول 
مـالـي  فـي  الـمبـرمـج  عـمـلـها  عـلـى 
استراتيجية  وهي  فاسو،  وبوركينا 
بوركينا  على  يركز  آخر  توازن  لخلق 
في  للذهب  ثالث مصدر  لتكون  فاسو 

إفريقيا في الخمس سنوات القادمة.
ونــجــحــت الــخــطــوات املــعــتــمــدة 
لتكون  إفريقيا،  غرب  في  لـ»مناجم« 

الــذهــب تحت الــشــراكــة أو  مــصــادر 
الراغبة  الشركة،  لهذه  املباشر  العمل 
في إنتاج 9 أطنان سنويا من الذهب 

في غرب إفريقيا.
ومــع هــذا الــتــقــدم، فــإن مؤسسة 
املــغــرب  بـــأن  »فرازر«)10(، تقول 
التعدينية،  املــســائــل  عــن  يجيب  ال 
بدورها  تجيب  ال  العاملة  والشركات 
بالشكل املطلوب واملستوفي للمعايير 
سوداء  إفريقيا  فكل  ولذلك،  الدولية، 
في تدبيرها املعدني، لتتقدم بوتسوانا 
إلى املقدمة قاريا بالدرجة 32 عامليا، 
الدرجة  إفريقيا  جنوب  احتلت  فيما 
في  وغانا   ،45 الدرجة  وزامبيا   ،43
املرتبة  فــي  والكونغو   ،68 الــدرجــة 
67، وفي آخر السلم، نجد إثيوبيا في 

الرتبة 77.
ــرب خــارج  ــغ ــإن امل وكــمــا قــلــنــا، فـ
سياسته  أن  يؤكد  بما  ترتيب،  أي 
التعدينية غير واضحة، بني استغالل 

داخل اململكة، وفي إفريقيا.
من  قوية  املنافسة  فــإن  يكن،  وأيــا 
الهيمنة  املغرب  ملحاولة  »مناجم«، 
وقد  إفريقيا،  غــرب  في  الذهب  على 
اختارت الرباط توقيع شراكة مع غانا، 
وحاول املغرب شراء أسهم من بعض 
وتبقى  الذهب،  عن  املنقبة  الشركات 
تنتج  التي  الوحيدة  الدولة  هي  غانا 
تصل  ولــم  إفريقيا  غــرب  في  الذهب 

إليها شركة »مناجم«.
والحظ املراقبون، أن قدرة »مناجم«، 
في  الذهب  خارطة  في صناعة  كامنة 
إفريقيا، من خالل تواجدها املالي أو 
اإلداري أو االستشاري، وعلى مستوى 
الشراكة املالية أو الشراكة بني اململكة 
وأي دولة إفريقية منتجة للذهب، وهو 
ما يؤهل للقول أن االستثمار في ذهب 
اقتصاديا  قــرارا  ليس  إفريقيا،  غرب 
لكنه  صــرف،  مقاوالتي  طابع  له  أو 
جعل  سياسي  قرار  األمر،  حقيقة  في 
في  الشفافية  ترتيب  خــارج  املغرب 
يحاول  معقد  فاألمر  لذلك،  املــعــادن، 
في  امللكي  الهولدينغ  فرع  خالله  من 
املعادن، مسايرة استراتيجية متكاملة 
القول  يمكن  وال  املالية،  ــاح  األرب في 
بتحقيق نتائج على مستويات أخرى.

 العالقات مع غانا، التي تتجه من 
مجلس مشترك لألعمال إلى تطوير 

استثمارات موجهة للذهب 

إن الهدف املركزي لشركة »مناجم« 
دون  إفريقيا  غــرب  فــي  يتحقق  لــن 
االستثمار في غانا، ومنذ ماي 2018، 
جـاء خـلـق مجـلس مـشـترك لـألعمال، 
إفـريقـيا  غــرب  في  األهـــداف  إلدارة 
التمدد  مــن  بــاملــزيــد  يسمح  بشكل 
لشركة »مناجم«، خصوصا وأن غانا 
العالم  للذهب في  مـنـتج  هـي عـاشر 
بـ 101.7 تـتقـدمـهـا جـنوب إفـريقـيا 

بـ 139.9 طنا.
وال يمكن قيادة وضع متقدم في غرب 
إفريقيا دون االستثمار في ذهب غانا، 
صعوبة  النيجيريون  يعتبره  الــذي 
على  والسيطرة  املغرب  لتقدم  أخرى، 
في  توحيدها  قبل  العملة  احتياط 
إفريقيا  لغرب  االقتصادية  املجموعة 
أبوجا،  نظر  في  غانا  ألن  )سيداو(، 
السماح  أو  الكبح  على  القادرة  هي 
وقد  إفريقيا،  لغرب  املغرب  باجتياح 

أصبحت هوية اقتصادية للمملكة.
دولة  دخــول  في  »مناجم«  لعبة  إن 
»صنع  وضع  من   2016 منذ  تمكنت 
من  املستخرج  الذهب  على  غانا«  في 
أراضــيــهــا، جــاء بسبب االتــفــاق مع 
وبرصيد  سنة   14 لـ  إفريقيا  جنوب 

بلغ 400 مليون دوالر.
خلق  مــن  »مــنــاجــم«  تتمكن  ولـــن 
االختراق الضروري، بسبب قوة شركة 
غولد  »أنغلو  مجموعة  فــرع  ــاك«  »س

بمدينة  مقرها  املــوجــود  أشــانــتــي«، 
الــدول  هيمنة  تمثل  ألنها  سيرغي، 
»مناجم«  تمثل  فيما  األنجلفونية، 
الدول  ومصالح  الفرنكفوني  االتجاه 

الناطقة بالفرنسية.
غولدن  »أنجلو  شركة  سيطرة  إن 
إفريقية على ذهب  أشانتي« الجنوب 
هذا  دخــول  من  »مناجم«  يمنع  غانا، 
البلد، وهذه الشركة التي تأسست في 
1999 خسرتها اململكة، ألن اتفاقا كان 
الثاني  الحسن  الراحل  امللك  يطبخه 
زاويــة  إلــى  انتهى  نــار هــادئــة،  على 

النسيان.
 ومنذ إعادة إطالقها مرة أخرى في 
للغاية،  األمور معقدة  تزال  2004، ال 
والعاصمة  بريتوريا  صــراع  بسبب 
بما  الصحراء،  قضية  حــول  الرباط 
معروف  مــأزق  أمــام  »مناجم«  يجعل 
ــب غــرب  ــشــأن الــهــيــمــنــة عــلــى ذهـ ب
إفريقيا، ألن الشركة الجنوب إفريقية 
تعمل في مالي، وفي باقي الدول التي 
الذي  الحد  إلى  »مناجم«  فيها  تعمل 
تحالف  املغربية  الشركة  فيه  عقدت 
للحد  الكندي،  الرأسمال  مع  مصالح 
غرب  في  إفريقي  الجنوب  التقدم  من 
إفريقيا، وتعد »أنجلو غولد أشانتي« 
أمريكان«  لـ»أنجلو  تاريخيا  امتدادا 
التي تأسست في1917 عبر »أرنست 
الرساميل  توحيد  عبر  أوبنهيمر« 
األمريكية، وقد نوعت املجموعة أخيرا 
احتياطاتها من الذهب، ألنها تملك 21 
)18.4 طنا  10 دول  حقال ذهبيا في 
و16.7  غانا،  في  سنويا  الذهب  من 
ودائما  طنا  و14.5  مالي،  في  طنا 
سنويا في أستراليا، و10.5 أطنان في 
تتنزانيا،  في  أطنان  و9.6  البرازيل، 
املتحدة،  الــواليــات  في  أطنان  و8.8 
و8 أطنان في غينيا، و6.7 أطنان في 

األرجنتني، و2.7 طن في ناميبيا(.
ــام هـــذه الـــقـــدرة، فـــإن شركة  ــ وأم
نقط  فــي  نشاطها  توسع  »مــنــاجــم« 

أو  العقدة  وتبقى  مالي،  في  التماس 
التي  القاعدة  ألن  غانا،  في  املعضلة، 
قدرة  هي  بعيدا،  بها  الذهاب  يمكن 
»مناجم« على الهيمنة على ذهب غرب 

إفريقيا.
بني  حاليا  ــدور  ت التي  اللعبة  إن 
»مناجم« و»أنجلو غولد أشانتي« في 
مالي، معقدة وحاسمة، ويطلق عليها 
ألن  ساديوال«،  جبال  »معركة  البعض 
في  استثمرت  »أشــانــتــي«  مجموعة 
مالي،  إلــى  تدخل  كي  واعــدة  حقول 
بفعل  قوية  إفريقيا  جنوب  تــزال  وال 
استراتيجيا  عرقلت  التي  »أشانتي« 
ــي املــجــمــوعــة  ــ ــرب ف ــ ــغ ــ ــود امل ــ ــ وج
»سيداو«،  إفريقيا  لغرب  االقتصادية 
خلف  »أشــانــتــي«  وتبقى  ونجحت، 
سنويا  تنتج  التي  فيلدس«،  »غولد 
وهي  طنا،   82.6 إفريقيا  جنوب  من 
مدرجة في بورصة باريس إلى جانب 
وجوهانسبورغ،  نيويورك  بورصتي 

ومنذ 1887 وهي مسجلة في لندن.
فــيــلــدس« شركة  ــد  ــول »غ ــم  ــدع  وت
»أشانتي« بشكل مباشر للتواجد في 
الرسمي  املــوقــع  يوضح  كما  مــالــي، 

»سوسييتي شيميك دو فرانس«.
فرنسي  بدعم  »مناجم«،  وتــواجــه 
إفريقي  الجنوب  التوغل  هذا  أيضا، 

في غرب إفريقيا.
»ساديوال«  أن جبال  باريس  وتعتقد 
في  الذهب  مواقع  أبــرز  من  مالي،  في 
لـ»غانا«  العالم، وليس هناك أي موقع 
في الئحة املواقع األربعة عشر األوائل 

في العالم.
الذهبية في غرب  الخارطة  وتكشف 
ألن  مباشرة،  حسابات  عــن  إفريقيا 
وفي  إفريقيا،  جنوب  نظر  في  املعركة 
نتائجها  راجعنا  منجمية،  دراسة   15
)ليست في غانا(، بل في مالي وحول 
مليزان  تحول  وأي  »ســاديــوال«،  جبال 
القوى في مالي، سيحسم بشكل كامل 
ثم  ومــن  إفريقيا،  غــرب  على  الهيمنة 

لغرب  االقــتــصــاديــة  املجموعة  عملة 
إفريقيا )سيداو(.

»مناجم«  تدفع  الــخــالصــة،   وهـــذه 
الحقول  في  استثماراتها  توسيع  إلى 
معركتها  لتمويل  املنطقة  في  الواعدة 
إفريقيا،  جنوب  مع  املعلنة  التجارية 
تحت  كتابه  فــي  مــارشــان  جــاك  يقول 
وسط  في  املعدني  »االقتصاد  عنوان: 
»إن من يقود جنوب إفريقيا  إفريقيا«: 
ويسيطر على ذهب غرب إفريقيا، هما 

القادران على حسم الزعامة القارية«.
أن  يدري،  املغرب، من حيث  ويطمح 
بناء زعامة قارية، هي السبيل إلى حل 
قضية الصحراء، بما يناسب مخططه 

الداخلي والقاري.
جنوب  فــي  مضاد  اعتقاد  ويــســود 
إفريقي  الجنوب  الوجود  أن  إفريقيا، 
الفرنسي  الجيش  مقابل  في  مالي  في 
املوضوعي  ــادل  ــع امل هــو  وشــركــاتــه، 

الحاسم.
إن الدعم السياسي واملالي لبقاء ذهب 
قبضة  في  مالي  في  »ســاديــوال«  جبال 
شركة  مكن  الــذي  هو  إفريقيا،  جنوب 
»أشانتي« من تقديم غانا قوة أولى في 
غرب إفريقيا، وهو التطور الذي خفف 

حرارة االستثمارات املغربية.
ويالحظ املراقبون، أن شركة »مناجم« 
املدعومة داخليا بوصول استثماراتها 
إلى كل املعادن، عدا احتكار الفوسفاط 
للفوسفاط،  الشريف  املكتب  طرف  من 
واملدعومة خارجيا من املبادرة البديلة 
األوروبــي،  لالتحاد  التابعة  للتمويل، 
التي  املناورة  من  واسعا  جزء  تواجه 
تقودها جنوب إفريقيا سياسيا وماليا، 

كما يرد املغرب من نفس الزاوية.
وتعد »حرب الذهب« في غرب إفريقيا، 
من أخطر الحروب التي تعيشها القارة، 
الشفافية  عــدم  مــن  تمتح  فاملسألة 
وبعض  للشركات  السري  والتمويل 

األحزاب، وأيضا انتزاع املواقف.
الذهب  حــول  الحرب  إدارة  وتسير 
أبعد من السياسة، لتداخل عالقاتها مع 
الحكومات املحلية، فـ 30 في املائة، هو 

الذي يعود إلى خزائن الدول.
النفوذ،  بــدوائــر  الــذهــب  ويلتصق 
القادر  إفريقيا، ألنه  خصوصا بمنطقة 
القيادة ورجاالتها،  على تغيير خرائط 
»أشانتي«  شركة  مثال  تمكنت  لذلك 
البيئة  تراخيص  على  الحصول  من 
وابتدعت  قياسي،  وقت  في  غانا  في 
الستغالل  التنمية«  »إعــادة  مصطلح 
البلد، فيما  »أوباييسي« في هذا  حقل 
»كيبالي«  مشروع  في  وجودها  يشكل 
غينيا  فــي  و»ســيــغــري«  الكونغو  فــي 
و»جيتا« في تانزانيا، فوارق بني رجال 
املشاريع  لهذه  الداعمني  السياسة 
تتقدمهم  املنافسني  وبــني  املهيكلة، 

شركة »مناجم«.
حروبا  الكبرى  الــشــركــات  وتــقــود 
ــدول التي  ــ ــهــا وال بــالــوكــالــة عــن دول
تربح منها، ألن الربح هو دين وديدن 
ليكرر  الذهب  ويتقدم  الحالي،  العصر 
كما  االقتصادي،  القرار  على  هيمنته 
في السابق، ومليارات »مناجم« تواجه 
إفريقيا،  جنوب  مــن  حـــادة  منافسة 
وحيث وصلت »مناجم« وصلت الهيمنة 
املغربية، أو على األقل تأثير اململكة في 

غرب إفريقيا.
واملال والسياسة متحدان في التأثير 
داخل القارة السمراء، ألن خارطة الدول 
تتقدمها شركاتها، والحرب حول »غرب 
الهيمنة  خالل  من  متواصلة  إفريقيا« 
احتكار  في  ينتصر  ومن  الذهب،  على 
البيضاء  البطاقة  له  األصفر،  الذهب 

لتصريف سياسته القارية.
ورمــادي،  كبير  ــاح  األرب هامش   إن 
في  الحاكمة  األنظمة  بمصالح  ويهتم 
مقابل مصالح الشعوب، حسب الرأي 
املعارض، فيما تحارب الدول بشركاتها 
من أجل خلق املوقع السياسي املناسب.
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المغرب ال يتوقف عن االستثمار والبحث عن كل مصادر الذهب يف غرب إفريقيا، 
ويحاول اخرتاق غانا إلكمال قوس مصالحه والضغط للوصول إىل مقعد دائم يف 

»سيداو«.
هذه المعارك االسرتاتيجية، يمولها الذهب، وباقي المعادن التي تستخرج من 

حقول إفريقيا وتستقر نتائجها المالية يف بورصات لندن وباريس والواليات 
المتحدة، وهذه األموال تشعل حرب المصالح الدائمة.

بتكلفة تزيد عن ملياري دوالر، تدور معركة كشفها موقع »سوسييتي شيميك دو 
فرانس« بني الرشكة الجنوب إفريقية القوية عالميا »أنجلو غولد أشانتي«، وتمولها 

»غولد فيلدس« من وراء حجاب، من أجل إحكام القبضة عىل »جبال ساديوال« يف 
مايل، وهو ما يعني أن الحرب اسرتاتيجية ولديها امتدادات وواجهات، أهمها ملف 

الصحراء الزاخرة بالذهب واليورانيوم، فيما ذهب رصاع المصالح الفرنسية ـ الجنوب 
إفريقية أبعد من المتوقع، وكان فيه المغرب، من خالل محاولة هيمنته عىل الذهب يف 

غرب إفريقيا، جزء مهما من الصعوبة التي يمر منها اإلقليم.

الدبلوماسية 
االقتصادية 

يتقدمها الذهب 
يف غرب إفريقيا 

الجازولي

تحالف صنايع أنجلوفوين ضد الجيش الفرنيس 
ورشكاته وحلفائه... و»مناجم« يه الرشكة 11 يف 

ترتيب المواجهة المفتوحة عىل غرب إفريقيا 



الطويلة،  لخبرته  نظرا 
مجال  في  الرائدة  وتجربته 
التي  واإلشــهــار،  التسويق 
ــة، ع�  ــت أربــعــ� ســن ــاق ف
ــس الــلــجــنــة األو�ــبــيــة  ــي رئ
ــاخ،  ــة، تـــومـــاس بـ ــيـ ــدولـ الـ
الكبير  ا�ــغــربــي  ــي  اإلعــالم
نائب  لحلو،  كمال  وا�تميز، 
ــس الــلــجــنــة األو�ــبــيــة  ــي رئ
في  ــارزا  ب عضوا  الوطنية، 
باللجنة  الــتــســويــق  لجنة 
أتى  وقد  الدولية،  األو�بية 
ــذا الــتــعــيــ� ا�ـــهـــم، في  ــ ه
لألجندة   40 التوصية  إطار 
التي تعتبر   ،2020 األو�بية 
مــن أهــم خــطــوات وأهـــداف 

الرئيس الحالي.
تــعــيــ� كــمــال لــحــلــو في 
ــذا ا�ــنــصــب، شــرف كبير  ه
لــوطــنــه ا�ـــغـــرب، كــمــا أنــه 
طرف  مــن  اعــتــراف  بمثابة 
الهام،  الدولي  الجهاز  هــذا 
وتفانيه  الرجل،  هذا  بكفاءة 
ا�يثاق  شعارات  خدمة  في 

األو�بي.

لحلو،  كمال  فإن  للتذكير، 
ــم تــجــارب طــويــلــة في  ــ راك
والتسويق،  التدبير  ميدان 
حيث يعتبر أول مسير انتقل 
بشكل  الوطنية  بالرياضة 
الــهــاوي  التسيير  مــن  ــام  ع
سياسة  عــلــى  واالعـــتـــمـــاد 
 ،zو}الصينية  zــارة ــشــك }ال
ــى الــتــســيــيــر الــعــصــري  ــ إل
رياضتنا  بولوج  والعقالني، 
إلى عالم اإلشهار، الذي كان 
غريبا عنها، بعد أن أتى كمال 
الثمانينات،  بداية  في  لحلو 
ا�ساعدات  من  العديد  وقدم 
ــريــاضــة، وذلـــك  ــل الــقــيــمــة ل
بــاالعــتــمــاد عــلــى الــلــوحــات 
الشركات  ألكبر  اإلشهارية 

داخل ا�العب ا�غربية.
كمال  لصديقنا  فهنيئا 
الدولي،  التتويج  بهذا  لحلو 
العديد  إلــى  ينضاف  ــذي  ال
ــازات الــكــبــيــرة  ــ ــج ــ مـــن اإلن
مسيرته  طوال  حققها  التي 
التي  والرياضية،  اإلعالمية 

فاقت نصف قرن من الزمن.

الصفاقسي  فــريــق  يستسغ  ــم  ل
ا�ذل  واإلقــصــاء  الهزيمة  التونسي 
الذي تكبده أمام نهضة بركان بثالثية 
نظيفة، في ظرف النصف ساعة األولى 
الحصة  هــذه  كانت  بل  ا�قابلة،  من 

ستتضاعف لوال تسرع ا�هاجم�.
ــي ا�ــنــتــشــي  ــس ــون ــت الـــفـــريـــق ال
بانتصاره في مباراة الذهاب بهدف� 
لصفر، ظن أن ورقة التأهيل أصبحت 
في جيبه، قبل أن يفاجئه البركانيون 
بعزيمتهم الفوالذية، وإرادتهم القوية، 
التي حولت الهزيمة إلى انتصار كبير 
تابعته ا�الي� من الجماهير ا�غربية 

عبر أنحاء ا�عمور.
خرب  أن  وبعد  اإلقصاء،  هذا  بعد 
ا�البس،  مستودع  الصفاقسي  العبو 
وقبل ذلك اعتدوا على الحكام، وعلى 
ا�نظم�،  من  العديد 
التونسيون  شن 
إعالمية  حــربــا 
قــــــــذرة عــلــى 
الـــجـــامـــعـــة 
ا�ــــلــــكــــيــــة 
ــة  ــ ــي ــ ــرب ــ ــغ ــ ا�
ــدم،  ــق ــرة ال ــك ل
واتـــهـــمـــوهـــا 

من  لها  أســاس  ال  باطلة  ــادعــاءات  ب
فريقهم  على  كالتشويش  الصحة، 
ليلة ا�قابلة، علما بأن العبي فريقهم 
فوضى  وخلفوا   ،zالشيشا{ مدمنو 
أحسن  الـــذي  الفندق  داخـــل  كبيرة 

ضيافتهم.
نحن ا�غاربة، لم نستغرب لكل هذه 
من  العديد  عاشتها  التي  االتهامات، 
األندية الوطنية في الديار التونسية، 
عاشته  الذي  الكبير  العذاب  ويكفينا 
 20 قبل  البيضاوي  الــرجــاء  بعثة 
حينما   ،1999 سنة  وبالضبط  سنة، 
إياب  الترجي في مباراة  واجه فريق 
نهاية دوري أبطال إفريقيا، وفي مثل 
لإلهانة  تعرض  الفضيل  الشهر  هذا 
بكل  قــام  ــذي  ال التحكيمي،  وللظلم 
شيء من أجل منح الكأس للتونسي�، 
كطرد العميد جريندو، ومنح ضربات 
لكن  أخــرى،  وأشياء  خيالية،  جــزاء 
الكأس  خطف  استطاعوا  الرجاوي� 
من ملعب ا�نزه، وأمام أنظار الرئيس 
العابدين  زيــن  ا�خلوع،  التونسي 

بنعلي وحاشيته...
فيكفي الغرامة ا�الية، والتوقيفات 
في  اإلفريقي  االتحاد  أصدرها  التي 
زرع  فــي  البارع�  التونسي�  حــق 

الفتنة.
ا�صريون، ورغبة منهم في زعزعة 
الذي  بركان،  نهضة  فريق  استقرار 
واجه مساء األحد األخير في نهائي 

انطلق  الزمالك،  فريق   ،zالكاف{ كأس 
مرتضى   ،zا�ــعــتــوه{ رئيسه  مبكرا 
التصريحات  إعــطــاء  فــي  مــنــصــور، 
ا�صرية،  ــالم  اإلع لوسائل  ا�جانية 
مباشرة  تهديدات  إلى  تحولت  التي 
من  خاللها  من  يحذرهم  للمغاربة، 

سوء معاملة ا�غاربة.
الطائشة  التصرفات  جيدا  نعرف 
كما  مــســؤول،  الغير  الرئيس  لهذا 
بالسحر  وإيمانه  الكبير،  جهله  نعلم 
وراء  من  الوحيد  فهمه  والشعوذة، 
هو  الالمسؤولة،  الخرجات  هذه  كل 
الــكــأس،  بــهــذه  الــزمــالــك  فريقه  ــوز  ف
غير  بطرق  نهايتها  إلى  وصل  التي 
التحكيمية  ا�جزرة  آخرها  مشروعة، 
التي تعرض لها فريق حسنية أكادير 
بالقاهرة، أمام أع� الجميع، بدون أن 

يتحرك ا�سؤولون عن الحسنية، 
وبـــاألحـــرى الــجــامــعــة الــتــي لم 
تتدخل يوما في شؤون أنديتها، 

له،  تتعرض  الــذي  الظلم  من  بالرغم 
 ،zتاركة الحكم للمسؤول� عن }الكاف

التخاذ اإلجراءات الالزمة.
الفاشلة والعدوانية،  هذه الحروب 
ــون،  ــســي ــون ــت ــتـــي يــمــارســهــا ال الـ
هو  الرئيسي  سببها  وا�ــصــريــون، 
أقدامهم،  تحت  مــن  البساط  سحب 
أحمد  أحمد  ا�لغاشي  وصــول  بعد 
القدم،  لكرة  اإلفريقي  االتحاد  لرئاسة 
التي  الكثيرة  للمؤامرات  فطن  والذي 

اللوبي، الذي مازال،  يقوم بها هذا 
في  حاضرا  ــك،  ذل كل  من  بالرغم 
 ،zالكاف{ داخل  اللجن  من  العديد 
الحضور  كذلك  يستسغ  لم  والذي 
الـــقـــوي واإليـــجـــابـــي لــألعــضــاء 
داخل  قوة  الذين يشكلون  ا�غاربة 

هــذا الــجــهــاز الــذي 
يسترجع  أصبح 
ــه  ــتـ ــيـ ــداقـ ــصـ مـ
خالل  ا�فقودة 
عيسى  فـــتـــرة 

حياتو.
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قالوا ونقــــــــــــول قبيل نهائي عصبة األبطال و«الكاف»
Üô¨ŸG ó°V á«°ùfƒàdG ájô°üŸG äGôeGDƒŸG

...â≤∏£fG
●  رجاء بني مالل يبدأ الجهاد األكبر

 الصباح
خلق  من  باراكا  حرب،  ماشي  الكرة،  غير  هاذي    ●

الفتنة.

نهضة  مع  عقده  تجديد  في  يرغب  قديوي   ●

الزمامرة
جرائد
●  الرجل لعب غير مقابلة واحدة، من األحسن الخروج 

بشرف..
● مالكمان بارزان يختاران }الحريكz بأ�انيا 

مواقع
●  حتى واحد ما تيهرب من دار العرس.

لخالفة  رئيس  عن  يبحث  الفاسي  ا�غرب   ●

بناني
المساء
●  يشوفوا مع نهضة الزمامرة، اللي حتاقروهم، واش 

عندهم شي رئيس زايد.
● الجيش ا�لكي يطلب ا�شاركة في كأس محمد 

السادس
قصاصات

●  يمشي بعدا غير يحل مشاكل الالعب�..
● فرق مغربية وسعودية تتصارع على فوزير

األخبار 
●  تتصارع كاع؟ مارادونا هذا.

● نجوم }البارصاz في اعتزال أحمد فراس
مواقع

●  راه ربع� عام باش عتازل.. عاد تفكرتوه.

 ≥jƒ°ùàdG áæ÷ ‘ ƒ∏◊ ∫Éªc
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 إعداد: كريم إدبهي
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تــصــريــح غــيــر مـــســـؤول ألحــد 
ا�غرب  فريق  مكتب  في  ا�سؤول� 
فريق  صعود  بعد  جــاء  الفاسي، 

نهضة الزمامرة إلى قسم الكبار.
دف�،  حقد  عن  ينم  جــارح  كالم 
سنوات  إلى  بنا  تعود  وعنصرية 
فرنسا  أرادت  حينما  االستعمار، 

ــر  ــ ــم ــ ــع ــ ليوطي، وا� الجنرال 
تـــقـــســـيـــم 
ا�ــغــاربــة، 
يلها  بتنز
لــلــظــهــيــر 
ــري،  ــرب ــب ال
ــا لــم  ــه ــن ــك ل
في  تفلح 

يصعب  األحــرار،  ا�غاربة  ألن  ذلك، 
على أي كان خلق التفرقة بينهم.

بتعدد  ا�ــغــرب  لهجات  فتعدد 
مــنــاطــقــه، مــن أمــازيــغــيــ� وعــرب 
فــأل خير على  وصــحــراويــ�، هــو 
فيما  يتعايشون  الذين  ا�غاربة، 
وأمـــان،  وحــب  صــدق  بكل  بينهم 
التصريح  ــذا  ه ــى  إل نــعــود  وحــ� 
نهضة  فريق  وصف  الذي  ا�تخلف 
لقسم  بصعوده  ا�نتشي  الزمامرة، 
فا�غاربة   ،zبـ}العروبية األضــواء 
كان  فقد  وأمــازيــغ...  عروبية  كلهم 
إلى  عليه وعلى أمثاله، أن يلتفتوا 
العريق،  الفاسي  ا�غرب  فريقهم 
 zالطوائف }حــروب  أنهكته  ــذي  ال
داخل جميع مكاتبه ا�سيرة، خالل 
هناك  أن  ذلــك  األخيرين،  العقدين 
فــاس،  بمدينة  يقطنون  مسيرين 
ــدار  ال بمدينة  يعيشون  وآخــريــن 

}قنصلية  أصبحت  التي  البيضاء، 
أحد  شبهها  كما   zــفــاس ل تابعة 

الظرفاء.
يعيشها  وتصدعات  انقسامات 
كافية  كــانــت  ــن،  زمـ آخــر  مسيرو 
ــي الــحــالــة ا�ـــزريـــة  لــلــتــســبــب فـ
هذا  يستحقها  ال  التي  والبئيسة 
كبار  رؤساء  منه  مر  الذي  النادي، 
بنزاكور،  كا�رحوم  ا�ستوى،  في 
ــال هللا في  ــ وســعــيــد بــلــخــيــاط أط
عمره، الذي قاد }ا�اصz للعديد من 

األلقاب والبطوالت.
فــريــق ا�ــغــرب الــفــاســي، وعلى 
من  العب�  على  اعتمد  السن�،  مر 
األوســط  كا�دافع  ا�دينة،  ــارج  خ
مدينة  من  اليمان  ا�رحوم  الدولي، 
الدكتور  ا�تألق  والهداف  خنيفرة، 
صفرو،  مدينة  مــن  خـــراك  حميد 
من  وحميدو  علي،  األيمن  وا�دافع 

سيدي  من  والــلــومــاري  البيضاء، 
قاسم، وغيرهم من الالعب� الذين ال 

يعرفهم مثل هؤالء ا�سيرون.
الزمامرة  نهضة  فريق  كان  فإذا 
في  فشل  ــذي  ال الصعود  حقق  قد 
فألنه  الــفــاســي،  ا�ــغــرب  تحقيقه 
وعلى  محترم،  رئيس  على  يتوفر 
مدينتهم  على  يغيرون  مسيرين 
الجميلة، وعلى منطقة دكالة بشكل 
بالكرم  ساكنتها  تتميز  التي  عام، 

والتواضع وحب اآلخرين.
لن  الالمسؤول،  التصريح  فهذا 
الزمامرة  نهضة  مسؤولي  يزيد 
ودعمهم  مجهوداتهم  مضاعفة  إال 
الوقوف  قــرروا  أنهم  كما  للفريق، 
ماديا  ومساعدته  ناديهم،  بجانب 
هــؤالء  مثل  يــرى  حتى  ومعنويا، 
ــة عــالش  ــي ــروب ــع ــاص }ال ــخـ األشـ

  .zقادين

هذا الخبر

كمال لحلو بجانب توماس باخ رئيس اللجنة 
األوِّـبية الدولية

لقجع 

مالحظة:
يكتف  لـــم  مــنــصــور  مــرتــضــى 
ا�باشرة،  وتهديداته  بخزعبالته 
بل أراد مضاعفة هذه الضغوطات، 
السيسي  ا�صري  الرئيس  بدعوة 
إلى مباراة النهاية، ليخلق نوعا من 

االرتباك لطاقم التحكيم.. ولكن.
يقول هللا في كتابه العزيز: 

وهللا  هللا  ويمكر  ويمكرون   ...))
خير ا�اكرين)) صدق هللا العظيم.

سعيد بلخياط الرئيس السابق 
واِّـرجعي للمغرب الفاسي

بركان خطوة كبيرة  فريق نهضة  ... خطى 
نحو الظفر بلقب كأس االتحاد اإلفريقي، بعد 
الزمالك  فريق  على  والثم�  الصعب  الفوز 
احتضنها  التي  الذهاب،  مباراة  في  ا�صري 
عرفت حضورا  والتي  ببركان،  البلدي  ا�لعب 
الوهلة  منذ  فريقه  ساند  كبيرا،  جماهيريا 
فريق  ذلك  قبل  واستقبل  ا�باراة،  من  األولــى 
الزمالك استقباال كبيرا ينم عن الكرم وحسن 
وادعاءات  أكاذيب  كل  مفندا  ا�غاربة،  ضيافة 
كل  شكر  الـــذي  منصور،  مرتضى  الرئيس 

ا�غاربة على حسن استقبالهم.
ا�قابلة انطلقت بسيطرة كبيرة للبركاني�، 
الــفــرص، خاصة  مــن  العديد  ــدروا  أهـ الــذيــن 
بواسطة يوسوفو دايو والهداف البا كودجو، 

الذي مورست عليه حراسة مشددة ولصيقة من 
طرف مدافعي الزمالك، الذين عانوا كثيرا من 
ضغط البركاني� الذين وجدوا أمامهم حارسا 
كبيرا، هو عمر صالح، الحارس الثالث للفريق، 

والذي أنقذ مرماه من العديد من األهداف.
الضغط  امتصاص  حــاول  الزمالك،  فريق 
إلى  واللجوء  الثانية،  الجولة  البركاني خالل 
الخطير  بواسطة  ا�ــضــادة  الحمالت  بعض 
إلى  البرتقالي  الفريق  يعود  أن  قبل   ،zكهربا{

مضاعفة الهجومات التي لم تعط ثمارها...
الحكم  فيه  يستعد  كان  الــذي  الوقت  ففي 
ا�ــبــاراة  إلنــهــاء  سيكازوي  جاني  الــزامــبــي، 
البا  ــهــداف  ال استطاع  السلبي،  بالتعادل 
كودجو الهروب من ا�راقبة، وسجل هدفا قاتال 

التي  النهاية،  هذه  من  األخيرة  األنفاس  في 
ستعرف ال محالة تنافسية كبيرة خالل مباراة 

اإلياب، يوم األحد القادم بملعب اإلسكندرية.
ا�ــنــافــســة،  ــذه  هـ فــي  �مثلنا  نتمنى 
على  يتوفر  وأنـــه  خــاصــة  سعيدا،  حظا 
قلب  مــن  بالكأس  للعودة  اإلمــكــانــات  كــل 

اإلسكندرية إن شاء هللا.

فرحة برتقالية 

مرتضى منصور



الدبلوماسية  األوساط  تتابع 
تطورات  شديد  بقلق  املغربية 
الخليج،  منطقة  فــي  الــوضــع 
قد  املكلف  الفريق  ــان  ك حيث 
الترتيبات  ــراء  إجــ ــي  ف شـــرع 
ــزيــارة املــلــك محمد  ــة، ل ــازم ال
الــدول  من  ملجموعة  الــســادس 
بها  قام  جولة  بعد  الخليجية، 
بوريطة  ناصر  الخارجية  وزير 
عن  مطمئنة  بوعود  فيها  عــاد 
هــذه  مــع  الــعــاقــات  مستقبل 
الحديث  أن  غير  الــبــلــدان)..(، 
في  حــرب  انـــدالع  إمكانية  عــن 
املنطقة، بعد التصعيد األمريكي 
إلغاء  إلى  يــؤدي  قد  اإليــرانــي، 
مصادر  حسب  ــارة،  ــزي ال هــذه 

»األسبوع«.
ــرة الــتــوتــر قد  ــي ــت وت ــان وك
ارتفعت بشكل غير مسبوق في 
على  أشهر  عدة  فبعد  الخليج، 
شرارتها  اندلعت  التي  األزمــة 
جانب  مــن  قطر  دولـــة  باتهام 
السعودية واإلمارات والبحرين 
وهو  اإلرهـــاب،  بدعم  ومــصــر، 
سلبي  بــشــكــل  ــس  ــك ــع ان مـــا 
الدبلوماسية  الــعــاقــات  على 
ــدول الــعــربــيــة  ــ بـــن بــعــض الـ
األنظار  عادت  والخليجية)..(، 

املنطقة،  على  جديد  من  لتتركز 
إلمكانية  القصوى  الدعاية  بعد 
ــوب حـــرب فـــي املــنــطــقــة،  ــش ن
املتحدة  الواليات  بإعان  تبدأ 
إيــران،  على  لهجوم  األمريكية 
ــرة األولــى  وتــعــد هــذه هــي املـ
التي تتخذ فيها دولة خليجية، 
علنية  إجــراءات  الكويت،  مثل 

استعدادا لحرب محتملة.
التي  الكويت،  ــة  دول وكانت 
ــهــا،  ــوع احــتــال ــوضـ ــل مـ شــك
أساسا لتدمير العراق من طرف 
أمريكا  تــقــوده  دولـــي  تحالف 
على  رجحت  قــد   ،1990 سنة 
رئيس  الغانم،  مـــرزوق  لسان 
احتماالت  الكويتي،  البرملان 
الخليج،  بمنطقة  حرب  نشوب 
خاصة بعد الحشود العسكرية 
األمــريــكــيــة الــتــي وصــلــت إلى 
إيــران،  ملواجهة  املنطقة  مياه 
من  أمريكين  موظفن  وسحب 
العراق، عقب تهديدات مباشرة 
عراقية  مــجــمــوعــات  قــبــل  ــن  م
رئيس  وأضاف  إليران،  موالية 
جلسة  عقب  الكويتي،  البرملان 
سرية دعا إليها املجلس للبحث 
التحديات  فــي  الحكومة  مــع 
الحكومة  أن  الحالية،  اإلقليمية 

الكويتية ترجح وقوع حرب في 
املرحلة  أن  موضحا  الخليج، 
ــاع  الــقــادمــة خــطــيــرة، واألوضـ
مطمئنة  ليست  املنطقة  ــي  ف

)املصدر: عدة وكاالت(.
من  كثير  يــعــرف  ال  ــا  ــم ورب
األزمــة  أن  املغاربة،  املواطنن 
تؤثر  قد  الخليج،  في  األخيرة 
الوطنية  األســـواق  ــزود  ت على 
وهي  بــاملــحــروقــات،  املغربية 
منذ  أصـــا،  املرتبكة  الــســوق 
لتكرير  »السامير«  شركة  توقف 
بات  حيث  العمل،  عن  البترول 
املــغــرب رهــن إجـــراءات لوبي 
املحروقات، املدعوم بشكل سافر 
املغربية،  الحكومة  طــرف  مــن 
الحكامة  وزيــر  رأســهــا  وعلى 
وكانت طبول  الــداودي،  لحسن 
الحرب قد دقت في الخليج منذ 
جماعة  فيه  أعلنت  الذي  اليوم 
استهدافها  مــؤخــرا،  الحوثي 
ملنشآت نفطية سعودية، ونقلت 
املتحدث  عــن  ــام  اإلعـ وســائــل 
محمد  الحوثين،  باسم جماعة 
العملية  بأن  قوله  السام،  عبد 
قامت  التي  الكبرى  العسكرية 
بها الجماعة اليوم ضد منشآت 
انتقاال  تعتبر  سعودية،  نفطية 

التصعيد  مــن  جــديــدة  ملرحلة 
إياها  واصفا  السعودية،  ضد 
سيتم  ــذي  ال الغاشم،  بالعدو 
»حتى  اقــتــصــاديــا  اســتــهــدافــه 
استهداف  عن  السعودية  تكف 
االعــتــداء  عــن  وتتوقف  اليمن 

على اليمنين«.
ــرب خيرا  ــغ امل فــعــل  ــا  ــم ورب
بابتعاده عن مستنقع الحرب في 
اليمن، بعد إعان انسحابه من 
الذي  الحزم«  »عاصفة  تحالف 
تقوده السعودية، لكن تداعيات 
تزود السوق العاملي بالنفط، قد 
ال يسلم منها املغرب، السيما بعد 
التوتر الصامت الذي خيم على 
السعودية،  املغربية  العاقات 
اإلماراتية  املغربية  والعاقات 
أن  غير  األخيرة،  األشهر  طيلة 
ــى حــد انــدالع  ــك لــم يصل إل ذل

أزمة دبلوماسية)..(.
والزالت األوساط الدبلوماسية 
شديد،  بحذر  تتعامل  املغربية 
أو  تأكيد  أي  عنها  يصدر  ولم 
القمتن  فــي  للمشاركة  نفي 
العربية والخليجية، اللتن دعا 
لهما امللك سلمان بن عبد العزيز، 
مباشرة بعد موافقة السعودية 
ودول خليجية على نشر قوات 

بدعوى  املنطقة  فــي  أمريكية 
قالت  حيث  ــران،  ــ إي مــواجــهــة 
السعودية  الخارجية  وزارة 
امللك  ــوة  دع أن  لها،  بيان  فــي 
لعقد  العزيز  عبد  بــن  سلمان 
قمتن خليجية وعربية طارئتن 
بمكة  ــجــاري  ال مــايــو   30 فــي 
من  »حــرصــا  تأتيان  املــكــرمــة، 
على  الشريفن  الحرمن  خادم 
الدول  مع  والتنسيق  التشاور 
التعاون  مجلس  في  الشقيقة 
وجامعة  العربية  الخليج  لدول 
من  ما  كل  في  العربية،  الــدول 
واالستقرار  األمن  تعزيز  شأنه 
الهجوم  ظل  وفي  املنطقة،  في 
املياه  فــي  تجارية  سفن  على 
وما  اإلمــارات،  لدولة  اإلقليمية 
الحوثي  ميليشيات  به  قامت 
إيــران  من  املدعومة  اإلرهابية 
على محطتي ضخ  الهجوم  من 
من  لذلك  وملا  باململكة،  نفطية 
السلم  على  خطيرة  تداعيات 
واألمن اإلقليمي والدولي وعلى 
إمــــدادات واســتــقــرار أســواق 

النفط العاملية«.
سنة  بــاألمــس،  حصل  وكــمــا 
دول  ــأت  ــي ه عــنــدمــا   ،1990
خليجية على رأسها السعودية 

إعداد
سعيد الريحاني

حروب »اآخر الزمان« وتكرار �سيناريو 

البحث عن »ياأجوج وماأجوج« يف العراق

إخبــاري
تحليل
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األمريكية  للقوات  ا�جال 
مــن أجــل إيــجــاد موطئ 
على  للهجوم  لــهــا  قـــدم 
الــــعــــراق، بــــات مـــؤكـــدا أن 
في  تصب  األخيرة  التحركات 
اتجاه تحضير األجواء لهجوم 
أن  غير  إيـــران،  على  أمريكي 
إيــــران لــيــســت هــي الــعــراق، 
قد  الحسابات  فــي  خطإ  وأي 
دول  منظومة  تدمير  إلى  يؤدي 
متصارعة  باتت  التي  الخليج، 
عنوان  ظل  بعدما  بينها،  فيما 
}التعاون الخليجيz هو السمة 
الــغــالــبــة عــلــى عــالقــات دول 
مدى  على  بينها  فيما  الخليج 
للمغرب،  سمح  بشكل  سنوات، 
على سبيل ا�ثال، بالحفاظ على 
شركائه  مــع  متميزة  عــالقــات 
دون  والـــعـــرب  الــخــلــيــجــيــ�، 
تدبير  فإن  اليوم،  أما  استثناء، 
الــعــالقــات الــدبــلــومــاســيــة مع 
منطقة  دخــل  قد  البلدان،  هــذه 
الــرؤى  تباين  بسبب  معتمة، 
لم  إذ  والسعودية،  أمريكا  مع 
معارضة  أحــد  على  خفيا  يعد 
 zالقرن }صفقة  �شروع  ا�غرب 
التي يتم الترويج لها من طرف 
الرئيس األمريكي دونالد  إدارة 
ب�  العالقات  أن  كما  ترامب، 
الجامعة  داخل  العربية  الــدول 
مراحلها،  بأبرد  تمر  العربية 
}عاصفة  االنقسام حول  بسبب 
الـــحـــزمz، وتـــطـــورات ا�ــوجــة 
الثانية من الثورات، التي تهدف 

إلى إسقاط أنظمة جديدة(..).
قد  السعودي  اإلعــالم  ــان  وك
شـــرع مــنــذ مـــدة فــي بــســط ما 
إلعالن  مبررات  اعتباره  يمكن 
خالل  من  إيــران،  على  الحرب 
غير  لــتــصــريــحــات  الــدعــايــة 
سعودي�،  �سؤول�  مسبوقة 
للشؤون  الــدولــة  ــر  وزي أمــثــال 
ــن أحمد  ب ــادل  الــخــارجــيــة، عـ
استعداد  ــد  أك الـــذي  الجبير، 
قوة  بكل  للحرب  الــســعــوديــة 
السعودية،  ا�صالح  عن  دفاعا 
ــه ا�ــســؤول  ــال ــا ق ــ� م ــن ب ومـ
السعودي، أن }النظام اإليراني 
واالستقرار  األمن  عن  يبحث  ال 
إن ا�شاكل في  ا�نطقة، بل  فى 
هذا  وصول  منذ  بدأت  ا�نطقة 
عام  إيــران  فى  للحكم  النظام 
دستوره  يقوم  والذي  1979م، 
والتدخل  الثورة  تصدير  على 
للدول  الداخلية  الــشــؤون  فى 
باستغالل  مستشهدا  األخــرى، 
 1986 ــام  عـ ــحــج  ال مــوســمــي 
و1987م بإرسال متفجرات مع 
حجاجها  وتحريض  الحجاج 
على القيام بأعمال شغب خالل 
االعتداء  وكذلك  الحج،  موسم 
طهران  فى  ا�ملكة  سفارة  على 
دبلوماسيي  ــد  أحـ ــال  ــي واغــت
على  واالعــتــداء  هناك،  ا�ملكة 
إضافة  آخــريــن،  دبلوماسي� 
من  إرهابية  عناصر  قيام  إلى 
حزب هللا الحجاز، ا�دعومة من 

على  بهجمات  اإليراني  النظام 
ا�جمع النفطي فى رأس تنورة 
ــدف، كــل ذلــك عام  وشــركــة صـ
1987م، واغتيال الدبلوماسي� 
عام  تــايــالنــد  فــى  السعودي� 
(ا�صدر:   z..و1991م  1990

عدة وكاالت).
يرد  كما  ــران  إيـ اتــهــام  صــك 
على لسان مسؤول� سعودي�، 
الحرب  ــأن  ب االنــطــبــاع  يعطي 
تكون  ال  وقــد  محالة،  ال  قادمة 
ــ� أمــريــكــا  ــاك مــواجــهــة ب هــن
ــاشــر، بل  وإيـــــران بــشــكــل مــب
مواجهة  في  النفخ  طريق  عن 
مباشرة ب� بعض دول الخليج 
ــران،  وإيـ الــســعــوديــة،  بزعامة 
علما أن الحرب لن تجري فوق 

األراضي األمريكية.
انــدالع  إمكانية  عن  الحديث 
إلى  أعـــاد  الخليج،  فــي  حــرب 
األذهان سيناريو تدمير العراق 
ــرف قــــوات الــتــحــالــف  ــ ــن ط مـ
في  لنقرأ  أمريكا،  قادته  الــذي 
ترويجه  أعــيــد  صـــادم  كــتــاب 
األمريكي  }الرئيس  أن  مؤخرا، 
بوش،  دبليو  جــورج  السابق، 
بحثا  ــراق  ــعـ الـ بــتــدمــيــر  قـــام 
ــأجــوجz، حيث  عــن يــأجــوج وم
والدبلوماسي  اإلعالمي  كشف 
موريس،  كلود  جون  الفرنسي 
حقيقة الهجوم من أجل احتالل 
كامل،  بشكل  وتدميره  العراق، 
ليس بسبب توفره على أسلحة 
ذلك  كان  وإنما  الشامل،  الدمار 
مسيحية  }دينية  لحرب  عنوانا 
صهيونية أكثر عنفا وتطرفاz ال 

أقل وال أكثر.
الفرنسي  ــكــاتــب  ((ال ــان  وكـ
عرض  قد  موريس،  كلود  جون 

يسميه  ــا  م الــجــرأة  بمنتهى 
في  تتمثل   zخــطــيــرة ــة  ــع }واق
جرت  التي  الهاتفية  ا�كا�ات 
األمريكي  األبيض  البيت  ب� 
ب�  الباريسي  اإلليزيه  وقصر 
عامي 2002 و2003 ا�يالدي�، 
فكان جورج دبليو بوش يتصل 
بالرئيس الفرنسي جاك شيراك 
ليحثه  اليوم،  بمعدل مرت� في 
ــة في  ــشــارك عــلــى ضــــرورة ا�
العراق!  على  القادمة  الحرب 
اإلعالم  حــاول  وإن   ،(39 (ص 
تمرير  ا�ــتــصــهــ�  ــي  ــك ــري األم
أسلحة  على  }القضاء  رسالة 
الصعيد  على   zالشامل الدمار 
صحف  حاولت  بينما  الدولي، 
}ضرورة  لعبة  تمرير  أوروبية 
ــة نــظــام ديــمــقــراطــي في  ــام إق
العراقz و}التخلص من النظام 
أن  إال   ،zالديكتاتوري العراقي 
والحقيقية  الحقيقية  األسباب 
غامضة،  ظلت  للحرب،  جــدا 
ليس ألن العالم كان يعي جيدا 
أنه ال أسلحة دمار في العراق 
إسرائيل  في  يوجد  مما  أكثر 
}ظل  الكاتب:  يقول  نفسها.. 
يــردد  طويلة  لشهور  العالم 
ــة ا�ــشــروخــة عن  ــوان األســط
التي  الشامل  الدمار  أسلحة 
ــكــذب  ال بــحــســب  ـ  ــد  ــوج ت ال 
العراق،  في  ســوى  ـ  الدعائي 
كانت  الــحــرب  أن  درجــة  ــى  إل
أشبه  ــداث،  ــألحـ لـ بــالــنــســبــة 
بتحصيل حاصل، لكن الواقع، 
أن ما كان يبحث عنه الرئيس 
بوش،  دبليو  جورج  األمريكي 
إلى  األقــرب  حلفائه  عن  نيابة 
لـه  عالقة  ال  ـ  اليهود  ـ  قلبه 
باألسـلحة، لـقد كـان يـبـحث 

ـ نيابة عن إسرائيل - عن يأجوج 
ومأجوج!! إنها الحقيقة األغرب 
يتخيلها!  أن  العالم  يمكن  التي 
69)، ويضيف في وصفه  (ص 
أن  يمكن  أحـــد  }ال  األشـــيـــاء: 
يصدق مجرد التصديق أن يقرر 
رئيس أكبر دولة في العالم شن 
قارة  في  تقع  دولة  على  الحرب 
أخرى بحثا عن شيء غريب، 
الرئيس  بل وغريب جدا، ألن 
األمريكي كان يبحث حقا عن 
يــأجــوج ومــأجــوج، هــذا ألن 
جورج دبليو بوش، لم يخف 
وأن   ،zجــدا }مؤمن  أنه  يوما 
األهداف  نحو  يوجهه  }الرب 
الـتـي يـسـعـى إلـيها!z، وأنـه 
ـ وهذا األخطرـ  ال يؤمن بأهداف 
في خدمة  التي تصب  تلك  غير 
ا�صالح اليهودية األكثر تطرفا، 
القضاء  تحاول  ببساطة  والتي 
العقيدة،  في  يخالفها  من  على 
التفكير، وفي  الرأي، وفي  وفي 
الوجود ككل..)) (ا�صدر: قراءة 
الفرنسي  اإلعــالمــي  كتاب  فــي 
موريس  كــلــود  جــون  الشهير 
ذلك  كــررت  }لــو  مثير:  بعنوان 
على مسمعي فلن أصدقهz/ عن 

عدة وكاالت).
إذن، الحرب على العراق، كان 
 zومأجوج }يــأجــوج  عن  بحثا 
 z�ا�تصه{ للجانب  وعنوانا 
السابق  األمريكي  الرئيس  من 
تكون  وقد  بوش،  دبليو  جورج 
بينه  كثيرة  نقط مشتركة  هناك 
وب� الرئيس األمريكي الحالي 
إلسرائيل(..)،  ا�ساند  ترامب، 
منذ  ــدؤوا،  ــ بـ الــكــتــاب  إن  ــل  ب
الحرب  طبول  دق  عن  الحديث 
الجانب  إبراز  في  الخليج،  في 

فالحرب  ترامب،  من  ا�تصه� 
تــرامــب،  مــع  تتكرر  أن  يمكن 
التصاقا  ــر  ــث ((األك باعتباره 
 zا�سيحية }الصهيونية-  بتيار 
واألكثر  ا�تحدة،  الواليات  في 
اليهودية..  الحركة  مع  تعاطفا 
فابنته إيفانكا يهودية، وزوجها 
مستشاره  كــوشــنــيــر  ــد  ــاري ج
داعم  يهودي  ــط  األوس للشرق 
لالستيطان، ونائبه مايك بنس، 
ومستشاره لألمن القومي جون 
وإيمانا  التصاقا  أكثر  بولتون، 
}الصهيونية-  تيار  بــروايــات 
معركة  وخــاصــة   ،zا�سيحية
ــب  ــواجـ ــانz والـ ــ ــزم ــ ــر ال ــ }آخـ
لنصرة  التاريخي  األمــريــكــي 
إسرائيل، ووزير خارجيته مايك 
ا�تشددين  أكثر  من  بومبيو، 
ضد إيران، واألكثر دعما �طالب 
القلب  وفي  اإلسرائيلي،  األمن 
العسكرية  القدرات  تدمير  منها 
ــدر: عن  ــصـ ــة)) (ا�ـ ــيـ ــرانـ اإليـ
الكاتب ا�صري، محمد السعيد 

إدريس/ األهرام).
تهيئ  ا�ـــؤشـــرات  كـــل  إذن، 
ــران،  ــ الـــظـــروف لــلــحــرب مــع إي
وتدميرها، غير أن تدمير إيران قد 
يكون مجرد مقدمة لتدمير الخليج 
نفسه، طا�ا أن اآللة الصهيونية، 
ال تميز ب� السنة والشيعة، وال 
والسعودية،  إيـــران  بــ�  تفرق 
و�ن يشك في ذلك، ما عليه إال أن 
ا�هينة  ترامب  تصريحات  يتابع 
السعودي  والنظام  للمسلم�، 
وفي  يدفعها،  التي  الجزية  رغم 
ا�غرب، تتطلب ا�رحلة حسابات 
دقيقة فيما يتعلق بكل اصطفاف 
هذا  فــي  دبلوماسي،  تحرك  أو 

الظرف بالذات.
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صورة من أيام الرئيس صدام حسني 
قبل تدمري العراق من طرف جورج 

دبليو بوش بحثا عن يأجوج ومأجوج 



 بداية نود لو تقدمون أنفسكم لقراء 
«األسبوع».

بقطاع  الهتمامكم  شكرا  أوال   
نقاشا  هناك  وأن  خصوصا  الصيدلة، 
ربه  وعبد  ا�وضوع.  هذا  وطنيا حول 
ا�جلس  رئيس  كديرة،  حمزة  الدكتور 

الوطني لهيئة الصيادلة با�غرب.

ــاك مــشــكــل يــطــغــى يف ســاحــة  ــن  ه
مساعدي  من  كبير  بعدد  متعلق  الصيادلة 
بهذا  شعبة  توجد  ال  أنــه  رغــم  الصيادلة، 
االسم يف منظومة التعليم والتكوين املغربي، 

ما قولك؟
تناقضات  هذه  الشديد،  لألسف   
التشريع ا�غربي، فالقانون الذي يعتبر 
واألدويـــة،  الصيدلة  مــدونــة  بمثابة 
والذي صادق عليه البر�ان في 2006 
على  ينص   ،2008 فــي  تطبيقه  وتــم 
يتوفر  أن  يجب  الصيدلي،  مساعد  أن 
على شهادة، ولكن مع األسف الشديد، 
ال يتوفر ا�غرب على معهد يكون هذه 
نقوم  جهتنا  مــن  ونــحــن  الشريحة، 
على  الحاصل  الشباب  لتكوين  بمجهود 
(البكالوريا +3 ) + 3 و(البكالوريا +4 )، 
وطني  كمجلس  نحن  ذلك،  إلى  أضف 
في  للحكومة  كتابي  باقتراح  تقدمنا 
الحصول  مفاده  مختلفت�،  مناسبت� 
حاملي  الــعــاطــل  الــشــبــاب  ــدد  ع على 
الشهادات من أجل أن نتكفل بتكوينهم 
بهدف  الشغل  ســوق  فــي  وإدمــاجــهــم 
ــة  األدوي تصريف  مستوى  من  الرفع 
لألسف  ــه  أن إال  الصيدليات،  داخـــل 
جـواب  بـأي  نـتـوصـل  لـم  الـشـديد، 

لحد اآلن.

ــاؤون مــن قــانــون   الــصــيــادلــة مــســت
 ،1922 لسنة  تاريخه  يعود  الذي  الصيادلة 

كيف تعلقون؟
مشاكل  مــن  ــقــطــاع  ال يــعــانــي   
عديدة تتعلق با�ردودية، ومن مشاكل 
أن  كما  إلخ،  واجتماعية...  اقتصادية 
التي  بالقوان�  مرتبطة  مشاكل  هناك 
تؤطر ا�هنة، وهي ثالثة قوان�: األول 
 ،zالسامة ا�ــواد  حول   1922 }قانون 
الواقع،  مع  يتعارض  أفقي  قانون  هو 
 ،zا�ــجــالــس حـــول   1976 و}قـــانـــون 
فخالل أربع سنوات على رأس ا�جلس 
الوطني، ونحن نعمل على قدم وساق 
مع األمانة العامة للحكومة ومع وزارة 
ألن  جــديــد،  قــانــون  لصياغة  الصحة 
الظرفية  مع  يتالءم  كان  القانون  هذا 
400 صيدلية فقط،  لدينا  عندما كانت 
إلى  الــعــدد  تضاعف  فقد  الــيــوم  ــا  أم
12000 صيدلية، ومن تم فهذا القانون 
الــدور  جــاء  ولهذا  صالحيته،  انتهت 
فيما  الدولة  سياسات  لنساير  علينا 
 12 يعني  ا�تقدمة،  بالجهوية  يتعلق 
مجلسا لهم كل الصالحيات، وا�جلس 
الوطني ا�ركزي يسهر على كل ما هو 
وحاليا  بالقطاع،  مرتبط  استراتيجي 
ا�شروع جاهز، وبهذه ا�ناسبة أغتنم 
ا�حترم،  منبركم  خــالل  من  الفرصة 
من  للحكومة  العام  األم�  ألستعطف 
أجل التسريع بإخراجه لحيز الوجود، 
التي  االنتخابات  ــواب  أب على  فنحن 
الجهوية  إطــار  فــي  تكون  أن  نسعى 
بالقانون  االنتخابات  ألن  ا�وسعة، 

الحالي سيزيد من تأزيم الوضع.

بخصوص  احلــكــومــة  رد  كـــان  ماذا 
مشروع القانون ذاك؟   

إيجابيا  تفاعال  كــان  صــراحــة،   
من  وال  الصحة  وزارة  طــرف  مــن  ال 
للحكومة،  العام  األمــ�  السيد  طــرف 
ا�غرب  في  ا�ساطر  أن  ا�شكل،  ولكن 
الــزمــن  ألن  ــال،  طــوي وقــتــا  تستغرق 
يجب  يــرحــم،  ال  االقتصاد  مجال  فــي 
تستغرقها  الــتــي  ــدة  ا�ـ تنسجم  أن 

من  االقتصادي،  الوقت  مع  السياسة 
قانون  هناك  أخــرى،  جهة  ومن  جهة، 
أنا  الذي يطرح مشاكل عديدة،   1922
عن  وأجيب  أتدخل  أن  يجب  شخصيا 
أسئلة الزمالء، ألن هناك كميات هائلة 
لوصفات طبية مزورة، وبا�قابل هناك 
طابع  ذات  لألدوية  يتعاطون  شباب 
الهلوسة، طبعا نحن كصيادلة نتحمل 
الرقابة،  بتشديد  ونقوم  مسؤوليتنا 
ولكن ذلك غير كاف، وللخروج من هذا 
اقترحنا كمجلس وطني على  الوضع، 
الوصفة  أسلوب  نهج  الصحة،  وزارة 
بها  سيحتفظ  التي  ا�ؤمنة  الطبية 
الصيدالني على أساس اإلدالء بها عند 
مراقبة مفتشية، ألن هذه اآلفة أصبحت 
وفي  العام،  األمن  على  انعكاسات  لها 
السيد  مــع  اجتمعت  الــســيــاق  هـــذا 
النباوي،  عبد  األستاذ  العام  الوكيل 
حيث تبادلنا اآلراء واألفكار، ووضعت 
العام�  الوكالء  السادة  اإلشارة  رهن 
استدعت  إذا  الوطني  ا�جلس  أعضاء 

الضرورة.

سلبياته،  رغــم   1922 قانون  ينص   
الوحيدة  اجلهة  أن  على  بــنــوده،  أحــد  يف 
الصيدلية،  األدويــة هي  بيع  لها  يحق  التي 
توزع  أو  تبيع  أخــرى  جهات  أننا جند  غير 
البيطري  والطبيب  العيادات  مثل  ــدواء  ال
الغذائية..  املواد  بائع  وحتى  واملستشفيات 

مباذا تعلقون؟
ا�وضوع  لهذا  لتطرقكم  شكرا   
االمتياز،  في  الحق  وهــو  جــدا،  ا�هم 
الذي نحن بصدد االشتغال عليه، ذلك 
األدويــة  مونوبول  أعطى  ا�شرع  أن 
والحيوان  اإلنسان  يستعملها  التي 
لــلــصــيــدالنــي، لــســبــبــ�، أولــهــمــا أن 
الــصــيــدالنــي لــه تــكــويــن أكــاديــمــي، 
في  يشتغل  يجعله  ــذي  ــ ال الــشــيء 
أراد  ا�شرع  أن  وثانيهما،  أريحية، 
األثار  عنده  تكون  أن  ا�ونوبول  بهذا 
الشديد،  لألسف  والــيــوم  القانونية، 
هناك هجمة على هذا ا�ونوبول، حيث 
نجد أدوية في أماكن خارج الصيدليات 
أنه  بالذكر  والجدير  بيطرية،  وأدويــة 
كان سبب تعفن أضاحي العيد، وهناك 

في  محلها  غير  فــي  تستعمل  أدويـــة 
خارج  األدويــة  وبيع  الحيوان،  مجال 
من  مجموعة  فــي  ســبــب  الصيدلية 
في  هــي  التي  السرطانية  ــراض  األمـ
تصاعد بناءا على دراسات علمية تثبت 
السنة  من  دجنبر   18 وفي  أقوله،  ما 
ممثلي  الصحة  وزير  استقبل  الفارطة 
العام  ا�دير  السيد  بحضور  القطاع 
وقدمت  فــرج،  عمر  الضرائب،  إلدارة 
ثالث  خلق  على  االتفاق  وتــم  عرضا، 
تحيـيـن  ولجنة  ا�سالك  لجنة  لجان: 
الجديد  ــرســوم  ا� ولجنة  الــقــوانــ� 
ــة،  األدوي أثمنة  يحدد  الــذي  ا�شؤوم 
مديرية  مع  اشتغلت  الثالثة  واللجان 
األدوية للصيدلة وتقدمت بدرجة كبيرة 
الخالصات  عرض  وسيتم  العمل،  في 
القليلة  األيــام  في  الصحة  وزيــر  على 
بهذا  النهوض  أســاس  على  القادمة 
ليست  ا�صنع�  ألن  ا�حبط،  القطاع 
لديهم نظرة مستقبلية، وا�وزع� كذلك 
يعانون من مشاكل كثيرة مع الصيادلة 
والصيدليات، وهنا يمكن أن أجزم أن 
بكل  إفالس  3500 صيدالني في حالة 
مرسوم  بسبب  معنى،  من  للكلمة  ما 
 ،2014 في  الذي صدر  األدوية  تحديد 
بنوع  اتخذ  اعتقادي،  حسب  ــذي  وال
من السرعة بدون دراسات النعكاساته 
جدا،  سلبية  كانت  التي  القطاع،  على 
تصاحب  أن  ا�ــفــروض  من  أنــه  حيث 

ا�رسوم إجراءات ا�تابعة. 

والصيدالني  مستاؤون  املــواطــنــون   
فيما  مستمرة  إحــراج  حالة  يعيش  ــدوره  ب
من  سحبها  أو  األدويــــة  بــانــقــطــاع  يتعلق 

السوق، إلى ماذا ترجعون ذلك؟
 صحيح، أحد انعكاسات ا�رسوم 
جد  الئحة  هناك  أن  هو  الذكر،  سالف 
بسيطة  أثمنتها  األدويـــة  مــن  مهمة 
وغــيــر مــتــواجــدة فــي األســــواق، ألن 
ا�ختبرات لم تعد ترغب في تصنيعها، 
تنبيه  وتم  فيها،  الربح  النعدام  نظرا 
تنادي،  �ن  حياة  ال  ولكن  ا�سؤول� 
ا�تواضعة،  تجربتي  بحكم  نظري  في 
استهداف  في  الحكومة  استمرت  إذا 
شك  بــدون  ــة،  ــ األدوي ثمن  وتخفيض 

بجودتها،  ستغامر  تلقائي  وبشكل 
الدواء ليس مادة عادية مثل بقية  ألن 
السلع، الدواء هو الصحة إن لم نهتم 
على  يعود  أن  يمكن  األدويـــة  بجودة 
يجب  ولهذا  عكسية،  بنتائج  ا�واطن 
ولـله  نحن  ألنــنــا  ــحــذر  وال الحيطة 
الحمد، لدينا سوق األدوية في ا�غرب 
أن  ا�ستبعد  من  ليس  ولكن  مضبوط، 
ا�زيفة، وليكن في  األدوية  نتضرر من 
ــة  األدوي من  ا�ائة  في   10 أن  علمكم 
هناك  مــزورة  العا�ية،  األســـواق  في 
ا�ائة من األدوية  50 في  إفريقية  دول 
يجب  األمــور  فهذه  وبالتالي  ــزورة،  م

على الدولة أن تأخذها بع� االعتبار.

شركة  هــنــاك  أن  علمنا  إلـــى  بــلــغ   
إنتاج أدوية القلب والشرايني تهدد بسحب 

الدواء، ما هي األسباب؟
األمـــــر  يـــتـــعـــلـــق  ــح  ــيـ ــحـ صـ  
يخفف  دواء  وهـــو   ،zــروم ــط ـــ}ســان ب
جريان الدم، هذا ا�ختبر أبلغ الجهات 
ا�عنية في مناسبات عديدة، أنه يتكبد 
الدواء،  هذا  بتصنيعه  كبيرة  خسائر 
زيــادة  على  ا�صادقة  تمت  ومــؤخــرا 
نسبية بحكم أنه هو الوحيد ا�تواجد 
ألننا  راجع  وهذا  ا�غربي،  السوق  في 
نفتقد للثقافة االستباقية، ونحن نعمل 
الوضع،  هذا  تغيير  أجل  من  جاهدين 
بالقانون،  مكبلة  أيدينا  نجد  أننا  إال 

ولهذا يجب تغييره.

والتكنولوجيا،  الرقمنة  عصر  يف   
هناك بعض املواقع على الشبكة العنكبوتية 
تــبــيــع الـــــدواء أو مـــا يــســمــى بــاملــكــمــالت 
أن  الــذي ميكن  الضرر  مدى  ما  الغذائية، 

يلحق بالصيدالني بصفة عامة؟
ا�ــحــاوالت،  بعض  هناك  كانت   
رفع  مــن خــالل  بــا�ــرصــاد  لها  وكــنــا 
والذي  ا�وضوع،  في  قضائية  دعوى 
في  صارمة  فالدولة  بإنصافنا،  انتهى 
بالنسبة  ولكن  التجاوزات،  هذه  مثل 
صــراحــة  فــهــي  الــغــذائــيــة  للمكمالت 
بعض  ــكــن  ول األدويـــــة،  مــثــل  مثلها 
على  بالتحايل  يقومون  األشــخــاص 
في  بتعديالت طفيفة  بقيامهم  القانون 
ا�ختبرات لكي يتم تصنيفها في خانة 
ا�كمالت الغذائية، ألن القانون ا�تعلق 
هفوات  تشوبه  الغذائية  با�كمالت 
وليس صارما، لهذا نبهنا الوزارة في 
إطار الثالث لجان التي سبق أن ذكرت، 
أن  الغذائية  ا�كمالت  على  يجب  بأنه 
ألنه  الصيدلي،  اختصاص  في  تدخل 
ستكون  سلبي  بشكل  استعملت  إذا 
انــعــكــاســاتــهــا وخــيــمــة عــلــى صحة 

ا�واطن.

 مجموعة من املنخرطني يعتبرون أن 
وال  فيه  مبالغ  درهم   600 االنخراط  مبلغ 

يستفيدون منه، ما رأيكم؟
والتجاذبات  القوية  الصراعات   
الطريق  إلــى  أوصلتنا  ا�هنة  داخــل 
ا�جلس  شلل  عنها  وترتب  ا�سدود، 
لم  حيث  سنوات،  ثالث  �دة  الوطني 
يحزنون،  ولهم  مجلس  ال  هناك  يكن 
الــوردي  حكومة  علينا  أطلت  وعندما 
ا�جالس  تم حل جميع  الصحة،  وزير 
تم  ا�ؤقتة،  اللجنة  وبفضل  الجهوية، 
ا�جلس  وترأست  االنتخابات  تنظيم 
من  كبير  بعدد  واصطدمنا  الحالي، 
و600  الهيكلة،  إعادة  وتمت  ا�شاكل، 
ارتأى  إذا  االنخراط،  درهم هي واجب 
الضروري  من  أن  الصيادلة  الزمالء 
على  نعمل  االنــخــراط،  واجــب  خفض 
مشكل،  أدنــى  هناك  ليس  تخفيضه 
رغم  بـــاألداء  الجميع  يلتزم  أن  ا�هم 
بأداء  القانون  في  إجبارية  هناك  أن 
واجب االنخراط، وهناك بعض الزمالء 
يمتنعون عن األداء رغم أن 600 درهم 
ا�جلس  الجميع،  متناول  فــي  مبلغ 

الوطني قام بعدة مهام، فهو الذي أعاد 
الواجهة،  إلى  للصيادلة  ا�هني  ملف 
األزمة  حول  تحسيسية  بحملة  وقــام 
ا�ستويات  بجميع  السلطات  وإشعار 
آنذاك، وفي هذا السياق، تم استقبالي 
الجاللة  ــوان صــاحــب  ــ دي طـــرف  ــن  م
ورئيس  السابق  الحكومة  ورئــيــس 
ــوالة  وال والـــوزراء  الحالي  الحكومة 
أنا  اإلشــارة،  وتجدر  إلخ.   والعمال... 
رئيس متطوع وأخدم ا�جلس أضعافا 
التي  الصيدلية  مع  مقارنة  مضاعفة 
ا�جلس  أعضاء  شأن  شأني  أديرها، 
مشروع  سيخرج  وبفضلهم  الوطني، 
الذي  الــوجــود،  إلــى  الجديد  القانون 
ســهــرنــا عــلــى صــيــاغــتــه فــي طــاولــة 
مستديرة رفقة األمانة العامة للحكومة 
ووزارة الصحة، كما أنه تم استدعاؤنا 
حيث  ا�ــنــافــســة،  مجلس  طـــرف  ــن  م
أثمنة  أعماله  جدول  نقاط  أهم  جعلنا 
األدوية، وتقدمت باقتراح مفاده قانون 
إطار للمنظومة الصحية ا�غربية لكي 
تتضح الرؤية من خالله �دة 20 سنة، 
القوان�  اســتــخــراج  علينا  ويسهل 
على  واقترحت  حــدة  على  قطاع  لكل 
القانون  فلسفة  تجعل  أن  الحكومة، 
الفاعل�،  جميع  بــ�  التكامل  ــار  إط
عدم  هو  منه  نعاني  الذي  ا�شكل  ألن 
استمرارية القرارات من طرف الوزراء 
الشيء  األمـــور،  زمــام  يتولون  الذين 

الذي يربك حسابات ا�ستثمرين.
 

 فيما يتعلق بالتغطية الصحية والتقاعد 
بالنسبة للصيادلة، أين وصل هذا امللف؟

نحن  ا�وضوع،  لهذا  بالنسبة   
نعيش تناقضا كبيرا، حيث أن األجراء 
يستفيدون من التغطية الصحية ونحن 
كمشغل� ال نتوفر على تغطية صحية، 
حكومي  ــرار  ق هناك  اإلطـــار،  هــذا  في 
الحرة  للمهن  الصحية  التغطية  حول 
وزارة الصحة أخذت على عاتقها هذا 
السيد  الجهوي  ا�دير  بحضور  العمل 
الدار  على  واليا  الذي ع�  حميدوش، 
هذه  الشديد،  لألسف  ولكن  البيضاء، 
ا�بادرة في قسم اإلنعاش،  على سبيل 
وافته  صيدلي  حــالــة  عندنا  ا�ــثــال، 
تسديد  عن  عجزت  وصيدليته  ا�نية 
الديون التي تركها وراءه، ما يفيد أن 
نحن  كارثية،  وضعية  في  الصيدلي 
كمجلس نناشد الحكومة بالتسريع في 
إخراج هذا القرار، خصوصا وأن هناك 
دستورا ينص الفصل 31 منه على أن 
كل مواطن يجب أن يعالج ويستفيد من 
ا�لكية  الخطب  هناك  أن  كما  األدويــة، 
واضــح  بشكل  تؤكد  التي  السامية 
عهد  في  اتخذ  الذي  السياسي  القرار 
حكومة عبد الرحمان اليوسفي. اليوم 
نحن في 2019 وال نتوفر على التأم� 

الصحي.

الهيئة  النــتــخــابــات  تــوقــعــاتــكــم  ــا  م  
املقبلة؟

 أنا تلقيت وعدا من األم� العام 
في  سيخرج  القانون  بــأن  للحكومة، 
الهيئة  وانتخابات  العاجل،  القريب 
السنة  من  شتنبر  بداية  في  ستنظم 
إجــراء  يمكن  ال  وبالتالي  الــجــاريــة، 
الحالي.  القانون  ظل  في  انتخابات 
وضع  تم  عندما  يرفضون  الصيادلة 
الثقة فينا، وااللتزامات التي أخذناها 
على عاتقنا هي الجهوية ا�تقدمة، ألنه 
في  يتحكم  أن  الرباط  �جلس  يمكن  ال 
في  تتحكم  البيضاء  والدار  الحسيمة 
يدبروا  أن  يريدون  الصيادلة  الداخلة. 
مستعدون  فنحن  بأنفسهم،  أمورهم 
شهرين  أو  لشهر  االنتخابات  لتأجيل 
إن دعت الضرورة، حتى يخرج القانون 
12 الجهة إلى حيز الوجود، سيرا على 
العبث  من  ألنه  الدولة،  سياسة  نهج 

االستمرار على هذا النحو.   
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الصيدلة في المغرب، وواقع العاملين في هذا القطاع الحيوي، وكذا طبيعة التحديات ومجريات ومتضمنات القوانين 
المؤطرة، وغيرها في نص الحوار التالي:

كديرة



  العيون. األسبوع 
السلطات  ــدت  ــع أب
ــعــيــون،  ــيــة بــال املــحــل
النشطاء  مــن  سبعة 
األجانب،  السياسيني 
محامني  بــيــنــهــم  مـــن 
مدينة  من  ومراقبني، 
ــى مــطــار  ــ ــون إل ــي ــع ال
ــامـــس  ــخـ ــد الـ ــمـ ــحـ مـ
ــضــاء،  ــي ــب ــدار ال ــ ــال ــ ب
وعــدم  »كشفهم«  بعد 
ترخيص  على  توفرهم 
الـــعـــدل  وزارة  ــن  ــ م
لـــحـــضـــور مــحــاكــمــة 
الــصــحــراويــة نــزهــة 
ــدي،  ــال ــخ خـــطـــاري ال
ــي حــالــة  ــة فـ ــع ــاب ــت امل

صفة  انتحال  بتهمة  ســـراح 
يحددها القانون.

األجنبي  الــوفــد  ويتضمن 

فوسو  فــيــغــارد  النرويجيني 
برفيك  وكــيــرســتــي  سميفول 
مــيــلــر، ومــحــامــني ومــراقــبــني 
كامبوس  رامـــون  هــم  إســبــان، 

غارثيا، وماريا لورذيس بارون، 
غارثيا،  سيباستيان  وروث 
ترابيسو،  دولــوريــس  ومــاريــا 

وسيدي الطالب بويا.

 ربورتاج: زهير البوحاطي
أبان السوري رياج طاطري، الذي 
اإلسالمية  الجمعيات  اتــحــاد  يــتــرأس 
بــإســبــانــيــا مــنــذ ســـنـــوات، واملــعــروفــة 
اختصارا بـ»UCIDE«، عن نيته املبيتة 
الحقل  عن  املغرب  إبعاد  في  واملتجلية 
باملدينتني  أو  بإسبانيا  ســواء  الديني، 
أكده  ما  هذا  ومليلية،  سبتة  املحتلتني 
دينيني  ومرشدين  أئمة  استقطاب  خالل 
على  توزيعهم  أجــل  من  موريتانيا  من 
إرســال  مــع  تزامنا  بإسبانيا  املساجد 
بعثة مغربية لتغطية املساجد بداية شهر 

رمضان.
الجمعيات  اتحاد  باسم  طاطري  وقام 
ومرشدا  إماما   21 بدعوة  اإلسالمية، 
الشؤون  وزارة  اختيارهم  على  عملت 
التي بدورها  اإلسالمية في موريتانيا، 

على  السيطرة  أجــل  من  تتسابق  بــدأت 
في  املــغــرب  وتقلد  بإسبانيا  املساجد 
ترسل  موريتانيا  وكانت  سياسته)..(، 
فقط،  فرنسا  إلــى  واملــرشــديــن  األئــمــة 
بدعوة  اآلن  وجهتها  غيرت  أنها  غير 
ضمن  إسبانيا  ــارت  وصـ طــاطــري،  مــن 

الئحاتها.
ــة  ــاصـ وتـــــقـــــول مـــــصـــــادر خـ
بـ»األسبوع«، أن الضعف املغربي في 
تغطية املساجد وغياب استراتيجية 
في التعامل مع املسلمني املتواجدين 
املغاربة،  املحتلة، خصوصا  بالثغور 
طرف  من  أمامهم  األبـــواب  ــالق  وإغ
إلى  دفع  املغربية،  اإلداريــة  املصالح 
املساجد  مع  التعامل  وعدم  العزوف 

فقهاءه  إليها  املــغــرب  يبعث  التي 
على  األبـــواب  فتح  مما  ومرشديه، 
ــدول  ــ وال للجمعيات  مــصــراعــيــهــا 
ــاورة، عــلــى رأســـهـــا ســفــارة  ــ ــج ــ امل
يدها  لوضع  بإسبانيا،  موريتانيا 
ــشــأن الــديــنــي رغـــم مــذكــرة  عــلــى ال
التعاون املوقعة بني املغرب وإسبانيا 

في هذا املجال.
      

من الحقل اإلسالمي
 إلى أحضان السياسة

ــطــاطــري على  بــعــدمــا ســيــطــر ال
ومــراكــزهــا  اإلســالمــيــة  الجمعيات 

واملساجد، وقام بتسجيلها في وزارة 
في  يتحكم  ــدأ  ب اإلسبانية،  الــعــدل 
إلى  تحول  أن  بعد  الديني،  الحقل 
ناطق رسمي باسم مسلمي إسبانيا، 
له  قــدم  موطئ  عن  للبحث  دفعه  ما 
الحكومي،  العمل  ــب  ــي دوال داخـــل 
السياسي  الــحــزب  ــم  دع ــالل  خ مــن 
وحشد  )ليبرالي(،  املحافظ  الشعبي 
للتصويت  املسلمة  الــجــالــيــة  ــل  ك
املغاربة  العديد من  عليه، وقد احتج 
على  والحاصلني  بإسبانيا  املقيمني 
الذي  التصرف  هذا  على  الجنسية، 
باسمهم  بالتكلم  السوري  عليه  أقدم 

دون تفويض منهم، كما يقولون.

ــوعــود مــن طــرف هذا  وتــتــفــرق ال
ــز  ــراك ــول تــشــيــيــد م ــ ــشــخــص ح ال
مساجد  وبناء  ــدارس،  ومـ إسالمية 
وكل  باملغرب،  مرتبطة  غير  جديدة 
بني  الكلي  االرتباط  فك  أجل  من  هذا 
وسبق  واملــغــرب،  إسبانيا  مسلمي 
قام  أن  اإلسالمية  الجمعيات  التحاد 
متفرقة  مدن  في  مساجد  عدة  بفتح 
ــوزارة  ب تسجيلها  وتــم  لــه،  تخضع 
التسهيالت  هــذه  اإلسبانية،  العدل 
التي يحصل عليها هذا السوري، هي 
التي جعلت مطامعه تكبر نحو املجال 
من  العديد  بحشد  بدأها  السياسي، 
أبناء الجاليات املقيمة هناك من أجل 

التصويت على حزب معني.

طاطري يقوم بحملة في سبتة 
ويمنع في مليلية

املحتلة  سبتة  مدينة  تسلم  ــم  ل
اتحاد  رئيس  نوايا  من  ومسلميها 
الجمعيات اإلسالمية، وهو ما اتضح 
عندما  املاضي،  األسبوع  خالل  جليا 
املحتلة،  املغربية  للمدينة  بزيارة  قام 
انتخابات  األيـــام  هــذه  تشهد  التي 
إسبانية محلية، من أجل دعم الحزب 
منذ  البلدية  يترأس  الــذي  الشعبي 
البلدية  رئيس  أقــام  وقــد  ســنــوات، 
ــاخــرة عــلــى شــرف  ــار ف ــط ــة إف ــأدب م
الصورة  في  ظاهر  هو  كما  طاطري، 
باملركب  بــــ»األســـبـــوع«،  الــخــاصــة 

االصطيافي »مارينا إسبانيولة«، وقد 
حضر هذه املأدبة العديد من رؤساء 
الجمعيات اإلسالمية، خصوصا تلك 
التي تتغنى بانتمائها وتعاونها مع 

املغرب في شتى املجاالت.
ــة، رفــضــت  ــت ــب ــس س ــك وعـــلـــى ع
املسلمة  الجمعيات  مــن  مجموعة 
اتحاد  رئيس  زيارة  املحتلة،  بمليلية 
الجمعيات اإلسالمية بإسبانيا رياج 
طاطري للمدينة، من أجل قيام بحملة 
بها  قام  كما  الشعبي  الحزب  لصالح 
اعتبره  الــذي  األمــر  وهو  سبتة،  في 
قابل  وغير  محضورا  مليلية  مغاربة 
ركوب  ذلك  أن  اعتبار  على  للنقاش، 
دعم  أجــل  من  اإلسالمي  الدين  على 

بعض األحزاب السياسية.

طاطري منزعج من تدخل المغرب 
في الشأن الديني بسبتة

الصحافية  اللقاءات  إحدى  وخالل 
ــســوري، األســبــوع  ــام بها ال الــتــي ق
ــد انــزعــاجــه مــن تدخل  ــاضــي، أك امل
األئمة  واختيار  املساجد  في  املغرب 
ودفـــع رواتــبــهــم، وهـــذا يــؤثــر على 
االتحاد وقوته داخل املصالح اإلدارية 
عليه  يجب  »االتحاد  وأن  اإلسبانية، 
واملــراكــز  املساجد  جميع  يضم  أن 
اإلسالمية سواء بسبتة أو في بعض 
املدن األخرى، من أجل أن نأخذ زمام 
في  مصيرنا  ونقرر  بأيدينا،  األمــور 
هذا املجال، وال حاجة لنا لطلب الدعم 
أو املساعدة من بعض الجهات خارج 
إسبانيا« يقول طاطري، وكأنه يقصد 
كل  يتهرب في  كان  أنه  املغرب، علما 
املغرب  مــوضــوع  عليه  يــطــرح  ــرة  م

والشأن الديني بإسبانيا.
وحسب مصادر محلية لـ»ألسبوع«، 
والـــشـــؤون  األوقـــــاف  وزارة  فـــإن 
مساجد  أعــدت  املغربية  اإلسالمية 
بمدينة سبتة، استولت عليها بعض 
السوري،  لهذا  التابعة  الجمعيات 
فصارت وزارة التوفيق تؤدي فواتير 
هذه املساجد دون أن تعلم ما يحدث 
بداخلها، مما جعل املغرب يفقد قوته 
خاصة  بصفة  سبتة  مدينة  داخـــل 
ظلت  فيما  عامة،  بصفة  وإسبانيا 
دون  مساجدها  على  محافظة  مليلية 
طاطري،  ــاج  ري طــرف  من  تدخل  أي 
الـمسـاجـد  يـغـزو  ــار  صـــ ــذي  ـــ ال
واملراكز اإلسالمية من أجل السيطرة 
الشعبي  الــحــزب  مــن  بــدعــم  عليها 

املعادي للمغرب. 

تفا�سيل ا�ستقدام اأئمة من موريتانيا ملحا�سرة التواجد املغربي يف �سبتة ومليلية
على هامش الحملة االنتخابية للحزب الشعبي اإلسباني
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حتركات غري م�سبوقة لتجار املخدرات وال�سالح 
 يف الأقاليم جلنوبية

طرد نرويجيني جاوؤوا مل�ساندة البولي�ساريو

  عبد اهلل جداد. الداخلة 
العمليتني  أن  عليمة،  مــصــادر  كشفت 
املخدرات  تهريب  تهمان  اللتني  املتفرقتني 
باألقاليم الجنوبية للمغرب، تم إنجاز إحداهما 
الداخلة،  مدينة  جنوب  بيضة  عني  بمنطقة 
تم إيقاف  حيث  املــاضــي،  األســبــوع  نهاية 
سيارة رباعية الدفع )نيسان( ذات لوحة أرقام 
مزورة، على متنها شخصان، وطن ونصف من 
إلى بندقية من نوع  مخدر الشيرا، باإلضافة 
أحدهما  للرصاص  وشاحنني  كالشينكوف، 

فارغ والثاني به 15 خرطوشة.
أما العملية الثانية، التي قامت بها البحرية 
امللكية خالل نهاية هذا األسبوع )العاشر من 
و100  أطنان  ثالثة  حجز  تم  فقد  رمضان(، 
داخل  معبئة  كانت  الشيرا،  مخدر  من  كلغ 

للصيد،  زورق  منت  على  بالستيكية  براميل 
و600 لتر من البنزين، ومحركني من فئة 40 
مدينة  بسواحل  وذلك  حصانا،  و60  حصانا 
نحو  متجها  الـــزورق  ــان  ك حيث  الــداخــلــة، 
الداخلة.  بسواحل  مــرورا  املوريتانية  املياه 
في  كثيرة  فعل  ردود  املــوضــوع  هــذا  وأثــار 
وقضية  االقتصادي  للشأن  املتتبعني  صفوف 
كبيرة  استفهام  عالمات  وطــرح  الصحراء، 
ملافيا  املسبوق  غير  النشاط  نتيجة  حــول 
تهريب املخدرات في األقاليم الصحراوية في 
أصبحت  وقد  حاليا،  املطروحة  املشاكل  عز 
مافيا املخدرات تتخذ من السواحل الجنوبية 
ممرا لها في اتجاه السواحل املوريتانية، وال 
يستبعد أن تكون، كما كشف املصدر، قد وفرت 
املخدرات،  من  أطنانا  البوليساريو  لقيادة 

علما أن كل طن يساوي مليار.

دعم البوليساريو من طرف مافيا المخدرات

مأدبة اإلفطار التي أقامها الحزب الشعبي بسبتة، ويف الصورة مندوب الحكومة اإلسبانية 
إىل جانب عمدة املدينة، وإىل جانبه رياج طاطري رئيس اتحاد الجمعيات اإلسالمية

السوري رياج طاطري لحظة استقباله من 
طرف عمدة املدينة خوان فيفاس



تحولت معظم الشوارع 
واألزقــــة داخـــل األحــيــاء 
إلى  بــتــطــوان،  الشعبية 
مخلفات  لــرمــي  مــطــارح 
ــاء الـــعـــشـــوائـــي،  ــنـ ــبـ الـ
ــا فــــي شــهــر  ــوصـ ــصـ خـ
رمضان، فأغلقت األرصفة 
بسبب  ــن  ــراجــل ال ــام  ــ أم
التي  املخلفات  تراكم هذه 
املفوض  الشركة  تمتنع 
النظافة  قطاع  تدبير  لها 
في  ورميها  جمعها  عــن 

املكان املخصص لها.
ــذه  ــلـــت هـ ــحـ ــفـ ــتـ واسـ
غياب  بسبب  الــظــاهــرة، 
وتسامح  صارمة،  قوانن 
وعلى  املعنية،  الجهات 
املحلية،  السلطة  رأسها 
ــؤالء الــذيــن يرمون  مــع ه
ــاء أمـــام  ــن ــب مــخــلــفــات ال
الــشــوارع  وعلى  املــنــازل 
أرصفتهم،  وعلى  واألزقــة 

كما هو ظاهر في الصورة 
الذي  النصر،  شــارع  من 
بشكاية  ساكنته  تقدمت 
إلى كل من رئيس الجماعة 
وقائد  لتطوان،  الترابية 
سيدي  ــة  ــ اإلداري امللحقة 
تسلم  رفض  الذي  طلحة، 
ــذه الــشــكــايــة ألســبــاب  هـ
مــجــهــولــة، كــمــا تــقــول 

الساكنة.
ــول الــشــكــايــة، أن  ــق وت
و»الردمة«  املخلفات  هذه 
ــة بـــالـــبـــنـــاء  ــقـ ــلـ ــعـ ــتـ املـ
رميها  يتم  الــعــشــوائــي، 
مجهولن،  طرف  من  ليال 
فقط،  الساكنة  بالنسبة 
أما أعوان السلطة، فإنهم 
من  اليقن  علم  يعلمون 
يقوم برميها، ومن يشتغل 
في اإلصالح والبناء دون 
من  ذلــك  وغير  ترخيص، 
التعميرية  ــفــات  املــخــال

»الحمامة  حــولــت  الــتــي 
فوضى  إلـــى  الــبــيــضــاء« 
للمجال  وتشويه  وتسيب 

املعماري املتميز للمدينة.
ــب ســـاكـــنـــة  ــ ــال ــ ــط ــ وت
ــاء،  ــي ــن األح مــجــمــوعــة م
هذه  يرمي  من  بمحاسبة 
األحياء  داخــل  املخلفات 
األماكن  إلى  نقلها  وعــدم 
حفاظا  لــهــا،  املخصصة 
ــة،  ــن ــدي ــة امل ــاف ــظ ــى ن ــل ع
عــن مخيلة  غــابــت  الــتــي 
صارت  حيث  مسؤوليها، 
هذه األيام مخلفات البناء 
تزاحم البيوت والشوارع، 
مكان،  كل  يطال  والتلوث 
اإلسالمية  املقبرة  حتى 
األخــرى من  لم تسلم هي 
هذه املخلفات، فهل يتدخل 
لضبط  اإلقــلــيــم  عـــامـــل 
مخالفات البناء والتعمير 
وتحريك املتابعة بشأنها؟ 

ــل قـــضـــاة املــجــلــس  ــا حـ ــدم ــع ب
بالجماعة  للحسابات  الــجــهــوي 
الترابية بني ليث قيادة بني حسان 
املــاضــي،  الشهر  ــطــوان،  ت عمالة 
من  مجموعة  واصطحاب  نقل  وتم 
التدقيق  أجل  من  الشائكة  امللفات 
بعض  ملفات  رأسها  وعلى  فيها، 
عجلت  التي  املشبوهة  الصفقات 
للجماعة  املجلس  ــذا  ه بحضور 
املـــذكـــورة، تــقــول مــصــادر خاصة 
النواب،  بعض  أن  بـــ»األســبــوع«، 
عن  امللفات  مــن  مجموعة  أخــفــوا 
قضاته  أن  إال  الحسابات،  مجلس 
من  عليها  الحصول  استطاعوا 
إدارة املالية بتطوان، وتم نقلها إلى 

طنجة من أجل افتحاصها.

هذه  أن  املصادر،  ذات  وتضيف 
امللفات، قد تؤدي إلى تورط بعض 
املذكورة،  الجماعة  في  املنتخبن 
مشبوهة  صفقات  وجــود  بسبب 
واملصداقية،  الشفافية  تراعي  وال 
بميزانية  يتعلق  ما  في  خصوصا 

الجماعة.
السياق، بدأت وتيرة  وفي نفس 
أوالد  جماعة  في  ترتفع  الــصــراع 
لعمالة  الــتــابــعــة  مــنــصــور  عــلــي 
تطوان، التي يسيرها حزب العدالة 
املعارضة  رفضت  حيث  والتنمية، 
رئيس  أدرجها  التي  النقط  جميع 
الجماعة في الدورة األخيرة، ورغم 
التي  دورة  كــل  فــي  الرئيس  قيام 
بالتشطيب  املعارضة،  عنها  تغيب 

لم  املعنية  السلطات  أن  إال  عليهم، 
بسبب  االعتبار،  بعن  ذلــك  تأخذ 

غياب النصاب القانوني.
السلطة  ــن  م ــل  ك غــيــاب  ورغـــم 
يــتــوصــل  الـــتـــي ال  ــة  ــارضـ ــعـ واملـ
جميع  عن  باالستدعاء،  أعضاؤها 
الدورات املقامة بجماعة أوالد علي 
عزمه  أكد  الرئيس  أن  إال  منصور، 
املتعلقة  النقاط  بعض  تمرير  على 
هي  التي  امليزانية  خصوصا  بــه، 

عجلة كل جماعة.
فإن  معارضة،  مصادر  وحسب 
سنتيم  مالين   8 أنفقت  الجماعة 
على املحروقات، علما أن السيارات 
توجد  عليها،  تتوفر  التي  الثالثة 
خارج نطاق الخدمة، وأن السيارة 

امللكي  الدرك  لدى  األولى محجوزة 
تعرضت  والثانية  أزال،  بــقــيــادة 
لحادثة سير ولم تبرح مقر الجماعة 
ألكثر من سنتن، والثالثة مصيرها 
املعارضة  تتساءل  لهذا  مجهول، 
عن  ــعــام،  ال ــرأي  الـ جانبها  وإلـــى 
مصير تلك املحروقات التي خرجت 
ميزانيتها من الجماعة وذهبت إلى 

جهات مجهولة؟
بالجماعة  املــعــارضــة  ــت  ــان وك
إلى  شكاية  وجــهــت  قــد  ــورة  ــذك امل
من  للحسابات،  الجهوي  املجلس 
أجل زيارة مقرها والقيام بالتدقيق 
الجماعة  مــيــزانــيــة  ــحــاص  ــت واف
التسيب  ــع  وق على  تعيش  الــتــي 

والعشوائية، وفق قول املعارضة. 

اإنفاق 8 ماليني على بنزين 3 �سيارات خارج اخلدمة

 حفيظ صادق
سنة   20 منذ  الصويريون  يعاني 
مــع مــشــكــل حــي املــــالح، واملــحــالت 
املحادية لهذا الحي التاريخي، وشارع 
اآليلة  بالبنايات  واملتعلق  الخضارة، 
للسقوط، بعد أن سقط كل شيء وتحول 
إلى أطالل وخراب، واحتلته القاذورات، 
واختنق الواد الحار من درب الزوينات 
حتى درب السكويلة، ومن درب مردوخ 
في اتجاه قوس باب دكالة.. هذه املنازل 
ظلت شامخة حتى أهمل سور املدينة، 
أصبح  من  وهناك  اغتنى  من  فهناك 
العقار، وهناك  مشردا من طرف لوبي 
مراحل  أربعة  عبر  مستفيدا   1675
الفرينة،  السقالة،  التالية:  بالتجزئات 
 117 ستستفيد  بــأنــه  وقــيــل  أزلـــف، 
أسرة في عهد بعض املسؤولن، مثال 
أسر  أربع  به  توجد  املالح  منزل بحي 
وفي  املنزل،  هذا  إغالق  وتم  استفادت 
أربع  احتالله من طرف  تم  رمشة عن 
أسر أخرى واستفادت.. فمن املسؤول؟

يجب  الــعــام  ــرأي  الـ تنوير  وألجـــل 

الرجوع إلى إحصاء ساكنة حي املالح، 
فاألقلية املقربة من مركز القرار تعرف 
الشادة قبل الفادة، وهل بالضبط سكان 
قاطني  من  وأزلــف  والفرينة  السقالة 

ــــالح ســابــقــا، وبعض  امل ــازل  ــن م
استفادوا  املواطنن  وبعض  املوظفن 
الوزيعة ولم يعرفوا بالضبط  من هذه 
بالصويرة،  ــالح  املـ حــي  يــوجــد  أيــن 

تجزئة  كــل  فــي  اســتــفــاد  مــن  ومنهم 
وهذا  القروي،  العالم  في  منازل  ولهم 
إلى  صــداه  وصل  االجتماعي  املشكل 
فهل  الــقــرار،  أصحاب  وإلــى  املحاكم، 
يعقل أن تمنح دار بحي املالح لنفس 

األشخاص؟

ــازل زنقة  ــذاري مــن ســقــوط مــن حــ
وصانديو  اكسكيس(  )درب  الكويت 

ودرب الخربة واملنازل املحادية لسيدنا 
مــجــهــودات  نبخس  فــنــحــن ال  ــالل،  بـ
سبيل  فــي  املعنية  الجهات  مختلف 
ونتفهم  لــلــمــوضــوع،  حــلــول  إيــجــاد 
أن  غير  ــات...  ــراهـ واإلكـ الصعوبات 
الوقت قد حان أكثر من أي وقت مضى، 
لتفكيك  املسؤولة  الجهات  تتدخل  ألن 
قابلة  موقوتة  وقنابل  ألغام 
أية  في  ومدمر  قوي  النفجار 

لحظة.
يتم  كـــي  ــت،  ــ ــوق ــ ال حــــان 
املياه  مديرية  مــع  التفاوض 
والغابات، حتى يتم تخصيص 
ــادة إسكان  عــقــاري إلعـ وعـــاء 
ساكنة املنازل املهددة باالنهيار، 
عملية أو مشروع سكني يجب أن 
كهربائية  بأسالك  محاطا  يكون 
صاعقة حتى ال تقترب منه مافيا 
ليس  مشروع سكني   الــعــقــار، 
بمواصفات  يكون  أن  بالضرورة 
عالية، لكن على األقل يحفظ كرامة 
سالمته  ويضمن  البسيط  املواطن 

الجسدية.
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هل ينتظر امل�سوؤولون �سقوط املدينة العتيقة فوق روؤو�س �ساكنيها؟
مواطن يكتب بحثا عن الكرامة في السكن

■ انقطاع الكهرباء عن دوار القلعة 
من  ألكثر  شفشاون،  لعمالة  التابع 
األسبوع  السكان،  أخــرج  يوما،   20
املاضي، لالحتجاح على شكل مسيرة 
إليصال  الــعــمــالــة،  مقر  اتــجــاه  فــي 
هذا  رفع  أجل  »من  للعامل  صوتهم 
اإلقصاء والحيف« كما وصفوه، غير 
امللكي، حال  الدرك  تدخل عناصر  أن 
دون إتمام هذه املسيرة التي طالبت 

بالحق في الكهرباء. 

القصر  »واد  قنطرة  أصبحت   ■
الصغير« خطرا يهدد ساكنة املنطقة 
بسبب  ســواء،  حد  على  واملسافرين 
الــوزن  ذات  الشاحنات  مــرور  كثرة 
مقالع  تــســتــنــزف  ــي  ــت وال الــثــقــيــل، 

املنطقة التابعة لوالية طنجة.
نبهت  أن  جمعيات  لعدة  وسبق 
إلى خطورة الوضع الذي صار عليه 
القصر  جماعتي  بن  الرابط  الجسر 
ــذي  وال املــجــاز،  والــقــصــر  الصغير 
لهذه  اليومي  ــرور  امل بسبب  تضرر 
للمراقبة،  التي ال تخضع  الشاحنات 
التابعة  الشرطة  من طرف  خصوصا 

ملندوبية النقل باملنطقة.

■ اهتز دوار أوالد كالعي بجماعة 
العرائش،  لعمالة  التابعة  ريصانة 
راحت  بشعة،  قتل  جريمة  وقع  على 
املراهقة على  فتاة في سن  ضحيتها 
فلذة  ذبح  على  أقدم  الذي  أبيها،  يد 
تراسل  أنها  قــال  مــا  بسبب  كــبــده، 
ســاب«  »وات  تطبيق  عبر  أحــدهــم 
باستمرار، مما أدى إلى توتر العالقة 
بن األب وابنته، ليقرر إنهاء حياتها 
بهذه الطريقة البشعة، حسب مصادر 

محلية.

المجلس الجهوي للحسابات يبحث عن صفقات غير قانونية

مخلفات البناء العشوائي التي تشوه املنظر 
العام لتطوان

إعداد: زهير البوحاطي

عيـن على الشمال

مواطنون ينتف�سون �سد اإغراق ال�سوارع والأزقة مبخلفات البناء الع�سوائي

بنايات آيلة للسقوط يف حي املالح



واالحتيال  والعشوائية  والفوضى  متى  إلى 
واالبتزاز والغش والنهب والنصب والخروقات 
التي ال حصر لها، }تنزلz كالصاعقة مع }فطرة 
العيدz، التي تعد ركنا أساسيا من أركان الصيام، 
واجبة  وهي  صيامهم،  الصائمون  يزكي  وبها 

على كل صائم ومرصودة للمحتاج�.
مؤطرة  وهــي   ،zحــســرة ــا  }ي العاصمة  وفــي 
مهامها  من  ومهنية،  ومحلية،  علمية،  بمجالس 
تأطير وتنظيم وإرشاد الرباطي� في أمور دينهم 
ودنياهم، بتسهيلها وتيسيرها ومراقبتها، إال أن 
ا�جالس  وعلم  أنظار  أمام  ا�هيمن،  هو  العكس 

سالفة الذكر.
الفطر  زكــاة  قيمة  هي  مليون،   500 فحوالي 
شهر  أواخــر  في  الرباطيون  بها  يتصدق  التي 
رمضان وصبيحة العيد.. لكن من ا�ستفيد منها؟ 
فالكل يعلم بأن لوبيات من باعة ومن يتقمصون 
مزودة  أسواق  على  يسيطرون  ا�تسول�،  دور 
ومن  فاسدة  تكون  ما  كثيرا   - القمح  بحبوب 
عينه ال تباع في األوقات العادية - فيتم تسريبها 
حجم  فــي  بالستيكية  أكــيــاس  فــي  وحــشــوهــا 
الحصة الواجبة على كل صائم، وبيعها، ومن ثم 
توزيعها على ا�رابض� قرب الباعة، لتعود إلى 
ا�تسول�  أن  علما  ثمنها،  بنصف  الباعة  نفس 
أشخاص  هــم  الفطر،  زكــاة  بجمع  ا�ختص� 
محترفون في ذلك، يأتون من مدن وقرى قريبة، 
في  مقيدة  ومعلوماتهم  الــربــاط  فقراء  بينما 
ا�لحقات اإلدارية، ال يستفيدون رغم أنهم األولى 
ا�الي�:  من  ا�ئات  تلك  ليتقاسم  الزكاة،  بتلك 
يمتهنون  الذين  التسول  في  ومساعدوهم  باعة 

هذا النصب أمام مرأى الجميع.
زكاة  إخراج  عملية  تنظيم  يتم  ال  إذن،  فلماذا 
الفطر بشكل يضمن للمحتاج� الرباطي� حقهم 
ا�راكز  نــزالء  إلكساء  تصرف  وبالتالي،  منها، 
مقاطعات  في  ا�وجودة  واالجتماعية  الخيرية 

حسان ويعقوب ا�نصور واليوسفية؟
واحدة،  ليلة  في  مليار  نصف  يهدر  أن  حرام 
دون أن تتحرك ا�جالس ا�ختصة لحماية زكاة 
�ن  وتوجيهها  واالحتيال،  النصب  من  الفطر 

يستحقها من الرباطي�.
 zفالوقت قد حان لتنظيم وتقن� }فطرة العيد

أيها ا�نتخبون.
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 بقلم: بوشعيب ا�دريسي
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❐  فاجأنا مجلس الجماعة بمداخيل الرسم 
الخاص بإغالق أو بفتح بعض ا�حالت بعد 
ا�يعاد ا�حدد أو قبله، بمضاعفة تلك ا�داخيل 
مالي�،   3 من  بدال  حيث  تقريبا،  مرات   8 بـ 
بزيادة  مليونا،   24 إلــى   2018 سنة  ارتفع 
21 مليونا كان يبتلعها }الثقبz ا�وجود في 
هذا الرسم والذي يلزم كل ا�قاهي، ومع ذلك 
فا�بلغ زهيد وال يمثل الحقيقة التي يخفيها 

.zوتتحكم فيها }التدويرات zالثقب{

بتجديد  ا�لكي  ا�شروع  شرفه  العكاري  حي   ❐
مغطى،  سوق  ــداث  }إح وقــرر  الحضري،  النسيج 
وتهيئة  عشوائيا،  ا�ستغلة  ا�ساحات  وتحرير 
وإصالح  بالراجل�،  الخاصة  والفضاءات  الحدائق 
كل  تهيئة  وإعـــادة  ا�تضررة،  الواجهات  وتزي� 
الشوارعz.. فربما غلطوا فأصلحوا ا�لحقة اإلدارية 
سيدي  شارع  من  أبوابها  تهيئة  وأعــادوا  وزينوها 
محمد بن عبد هللا إلى شارع الحاج حسن العكاري، 

والباقي ينتظر البدء في اإلصالحات ا�وعودة.

❐ حل وفد من علماء اآلثار وخبراء ا�عمار 
التاريخي العا�ي بالعاصمة، بناء على دعوة 
حد  إلى  تدهور  لغز  لفك  الجماعة،  رئيس  من 
تفتت األجزاء السفلى بحوالي متر من سطح 
األرض على طول أسوار ا�دينة، فاتجه الوفد 
من فندق إقامته إلى ع� ا�كان إلجراء تحليالت 
وصلوا  إن  وما  األســوار،  تلك  على  ميدانية 
شالة،  وبــاب  والطاج�  البويبة  أبــواب  إلى 
وألحوا  التحليالت  موضوع  عن  تخلوا  حتى 
استفسرهم  وعندما  الفندق،  إلــى  بالعودة 
أســوار  هــذه  أجــابــوه:  السبب،  عن  الرئيس 
وليست مراحيض يلجأ إليها الناس للتخلص 

من حاجاتهم البيولوجية (مجرد نكتة).

الحاج  الرباطي،  الكبير  ا�حسن  هللا  رحم   ❐
ا�بارك  الشهر  هــذا  في  نتذكره  كراكشو،  عــالل 
وندعو له بالرحمة والرضوان، وا�رحوم كان ينتمي 
إلى عائلة رباطية أندلسية، أصلها من إقليم كارشكا 
بدينها  1609 الجئة  با�ملكة سنة  اإلسباني، حلت 
تطوان  مدينتي  ب�  اإلقامة  واختارت  اإلسالمي، 
في  مغربي  موثق  أول  أن  التاريخ  ويذكر  والرباط، 
كراكشو،  عمر  الحاج  ا�رحوم  هو  البيضاء،  الدار 

وتوفي فيها سنة 1878.

األستاذ  هو  جليل،  عالم  من  قيمة  شهادة 
ــرحــوم يــوســف الــكــتــانــي، فــي حــق }ورثــة  ا�
تكريمية  ندوة  أعمال  في  بها  شارك   ،zاألنبياء
من  عالم  لوفاة  األربعينية  الذكرى  بمناسبة 
 ،2001 مايو   11 بتاريخ  الرباطي�،  العلماء 
واستخرجت من عرض األستاذ الجليل ا�دون 
في كتاب }وفاء العلماءz، حيث قال رحمه هللا: 
((إن موت العلماء مصيبة كبرى لألمة ال تقدر، 
ال  عظمى  وثلمة  تعوض،  ال  جسيمة  وخسارة 
أخرجه  الذي  النبوي  للحديث  مصداقا  تسد، 
اإلمام البخاري في صحيحه }كتاب العلم/ باب 
بن  عمرو  بن  هللا  عبد  عن   zالعلم يقبض  كيف 
العاص، }قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
من  ينتزعه  انتزاعا  العلم  يقبض  ال  هللا  إن 
العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى 
جهاال،  رؤوسا  الناس  اتخذ  عالم،  يبق  لم  إذا 
فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأظلواz، و}إن 
كريمة،  خصلة  العا��،  وتقدير  النبغاء  تكريم 
وخلق إسالمي نبيل، ينم عن أصالة هذا الشعب 
الذي ال ينسى االعتراف بالفضل ألهله، والشكر 
الدين  خدمة  في  البيضاء  األيــادي  ألصحاب 
وفاء  العلماء،  من  كانوا  إذا  وخاصة  والوطن، 
�ا قدموا و�ا عملوا وما أبدعوا، وتقديرا للدور 
على  حياتنا  في  العلماء  يمثله  الــذي  العظيم 
مراحل تاريخها، باعتبارهم ورثة األنبياء، كما 
 ((zحدث الرسول األكرم عليه الصالة والسالم

انتهى.
الكتاني  األستاذ  الجليل  الشريف  هللا  تغمد 

برحمته وأسكنه فسيح جناته.

صورة للفقيه واألديب واِّـؤرخ، 
اِّـشمول برحمة اهللا، أحمد 

الركراكي، اِّـتوَّـ سنة 1955، 
والذي خلف عدة كتب، كما 
أنه مارس قيد حياته مهاما 

تتعلق بممتلكات األحباس َّـ 
مراكش ووجدة والصويرة، ثم 
الرباط التي خلدت اسمه على 

شارع مهـم بحـي العكـاري، 
شـارع أحمـد الـركـراكي وفيـه 
أعلــى الـعمــارات  السـكـنـيـة 

االقتصادية.
تغمده اهللا بواسع رحمته َّـ هذا 

الشهر العظيم وأسكنه فسيح 
جناته.

ــدا  واحـــ مــنـتـخـبـا  ال 
محليا،  منتخب   300 الـ  مـن 
السير  لــكــوارث  حــل  فــي  فكر 
منها  تعاني  التي  والجوالن 
العاصمة،  ــدارات  ومـ طرقات 
ما  كــل  تعرقل  أضحت  التي 
لبعض  ومــشــتــال  ــرك،  ــح ــت ي
أو  ــة  ــســي ــف ــن ال األمــــــــراض 
العضوية، التي }تغرسهاz في 
والسائق�  الراجل�  أجسام 

على السواء.
ــد بـــمـــداريـــن  ــشــه ــســت ون
بنفسية  ويفتكان   zيعذبان{
باب  ــدار  م األول  الرباطي�، 
مدار  أكبر  يعد  ــذي  ال ــد،  االح
والعربات  الراجلون  منه  يمر 
مدار  والثاني  والــطــرامــواي، 
يوجد  الذي  لنكولن،  أبراهام 
مقاطعة حسان،  على مشارف 
وهو من أخطر ا�ــدارات على 
منحدر  في  لوجوده  اإلطــالق، 

ــتــفــرعــه عــلــى 6 شـــوارع  ول
إلى  الفتقاره  وأيضا  مهمة، 
وهذان  ا�رور،  تنظيم  تقنيات 
واحــدة،  مقاطعة  في  ــداران  ا�
هما عينتان من باقي مدارات 

وشوارع ا�قاطعات األخرى.
طرقات  تظل  أن  يعقل  فهل 
والتنوير،  األنـــوار  عاصمة 
يــرأســهــا  ــتــي  ال بمجالسها 
تصميم  بـــدون  مــهــنــدســون، 
ــري، حــتــى اخــتــنــقــت  ــ ــدي ــ م
وبما  لـ}االنفجارz؟  وترشحت 
على  تتوفر  ا�جالس  كل  أن 
بإمكانهم  ا�هندس�  من  أطر 
التقني،  التصميم  هذا  إعــداد 
تسوية  منها  نطلب  فلماذا 
وهي  عــاديــة  تقنية  مشاكل 
انهزمت  أو  ــجــزت،  ع ــتــي  ال
يتعلق  بسيط  مشكل  ــام  أمـ
أســمــاء  عــشــرات  بتصحيح 
ا�غلوطة  الرئيسية  الشوارع 

في  ا�لغية  أو  ا�جهولة  أو 
عواصم  أسماء  مثل  بلدانها، 
لها  لم يعد  إفريقية وأوروبية 
وجود، وأسماء أخرى ال وجود 
لها إال في }بالكاتz الجماعة، 
 zمثل شارع }مصطفى السايح
إذ  العاصمة،  كورنيش  على 
االسم  خصوصا  تحريفه،  تم 
في  ا�عروف  غير  الشخصي 
ومثله عشرات  الرباط،  تاريخ 
 zبــالكــات{ تحملها  األســمــاء 
بها  وكأني  الرباط،  منتخبي 
لجهلهم  مــؤكــدة  ــادات  ــهـ شـ
بتاريخ ا�دينة.. فهل يصلحون 
}يكملون  وهل  األخطاء؟  هذه 
تصميم  بــوضــع   zــم ــره ــي خ
 zأكفس{ من  لطرقات  مديري 
ــن حيث  ــطــرق ا�ــغــربــيــة م ال
فالطرقات  السير،  انسياب 
اتجاهاتها  تغيير  إلى  تحتاج 
على األقل مرة كل 10 سنوات. 

إلى متى والعاصمة بدون تصميم مديري للطرقات؟
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 zعساكره{ بكل  التخلف 
يهرول  بل  يزحف،  الهدامة 
في  الحضارة  على  للقضاء 
الحضرية،  الــربــاط  جماعة 
بمواقف  هــنــا  ونستشهد 
الستينات  في  الطوبيسات 
من القرن ا�اضي، والصورة 
}مارشي  ا�رفقة، هي �وقف 
ــأنـــه بــنــايــة  ســـنـــتـــرالz وكـ
ومكتب  بمراحيضها  إدارية 
إرشاداتها وإشارات وجهات 
االنتظام في  الخطوط، بهذا 
الحافالت،  لركوب  صفوف 
بالنقش  ــة  ــزخــرف ال وهـــذه 
كل   ..zو}الساريات والزليج 
ذلك كان في ا�اضي من إبداع 
منتخب� وطني�، كا�رحوم 
وا�رحوم  بناني  الهاشمي 
عبد  وا�رحوم  فرج  إبراهيم 

الكريم الفلوس.
ــوم  ــ ــي ــ ــن ال ــ ــح ــ وهـــــــا ن
وجــود  ظــل  فــي   zنتكرفس{
ــوا، أو  ــوضــ ــ مــنــتــخــبــ� ف
بعبارة أخرى، وزعوا ثروات 
الشركات،  على  الرباطي� 
ــاء وصــرف  ــ مــن إنــــارة وم

صحي وأزبال ونقل حضري 
خضرها  ونــقــل  ــواق  ــ وأسـ
إلخ،  وأسماكها...  ولحومها 
كان   zالفتات{ من  والباقي 
فكلفوا  تسييره،   zصعبا{
 zمكاتب للدراسات، لـ}تدرس
منتخبينا  عــلــى  وتــفــتــي 
}الطريق ا�ستقيمz للنهوض 
بالقطاعات الجماعية لخدمة 
خدمة،  أحــســن  الرباطي� 
والفضل  لـله  والحمد  حتى 

لنوابنا، ما من قطاع  يرجع 
 ،zتــالفــة ــاتـــو  ــربـ و}ضـ إال 
الحضري،  النقل  من  ابتداء 
والخدمات الحيوية وا�رافق 
ــى اإلســكــان  ــ ــتــقــنــيــة، إل ال
والــتــعــمــيــر، والــشــرطــة 
اإلدارية، والبيئة، والخدمات 

اإلدارية والجماعية.
ــبــ�،  ــذا الــتــخــلــف ال ــه ف
واك  }واك  ــرخ  ــص ي ــاد  ــك ي
ــا ضحية  أن عــبــاد هللا..  يــا 

ــة  ــاســي ــســي لـــلـــمـــواقـــف ال
ومع   ،zللمسيرين الغائبة 
الحزبية  اختلطت  األســف، 
بــالــســيــاســيــة، وعــلــق كل 
كتفه  على  نياش�  حــزبــي 
إذن  سياسي  ــا  }أنـ ــال:  ــ وق
ــا أحـــكـــمz، فــي حــ� أن  أنـ
ضمير  ــي  وحـ الــســيــاســة، 
والتجارب  بالعلم  متشبع 
يتقمص  وعندما  والكفاءة، 
أي حزبي هذا الدور، ويكلف 

للقيام  ــدراســات  ــل ل مكتبا 
مقامه في التفكير والتحليل 
تلك  فصاحب  والــتــوجــيــه، 
الــنــيــاشــ� يــقــر ويــعــتــرف 
عادي،  تقني  من  أدنى  بأنه 
وبالتالي، فهو غير سياسي، 
ــو فــقــط مــنــخــرط في  ــل ه ب

حزب.
ــة  ــاصــف ــع ــي ال ــ هـــــذه ه
الـــهـــوجـــاء الــتــي ضــربــت 
تفتك  ــزال  ت وال  العاصمة، 
هي  مدينة  فــي  تبقى  بما 
السياسية  العاصمة  أصال 
بإقرار  فأنقذوها  للمملكة، 
ــاص بـــهـــا، أو  ــ ــون خ ــانـ قـ
الكفاءة  }شــهــادة  اطــلــبــوا 
مترشح  لكل   zالسياسية
إسوة  مجالسها  لعضوية 
كفاءة  شهادات  بمترشحي 
فالـله  الــســيــارات،  سياقة 
أكبر، السيارة ال يسوقها إال 
 ،zالحاصلون على }البيرمي
 zيسوقها{ العاصمة  بينما 
حزبية،  تـزكية  فـقط  له  من 
وجهتهم  تــكــون  وبالطبع 

مباشرة إلى الحائط. 

أسرار العاصمة
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ا�نحدر  األمريكي  ا�غني  كان 
كينغ  }نات  إفريقية،  أصول  من 
ــز شــهــرتــه عندما  ع ــي  ف  zكـــول
تعرفت عليه في مطلع ربيع سنة 
بها  قمت  رحــلــة  خــالل   ،1965
األمريكية  ا�تحدة  الواليات  إلى 
كبار  مع  فنية  ــوارات  ح إلجــراء 
لهم  كــان  الــذيــن  الــغــرب،  نجوم 
شأن وباع كبيرين، وكان تعارفنا 
قدمها  التي  سكرتيرته  بواسطة 
لي أحد أصدقائي العرب ا�قيم� 

في الواليات ا�تحدة األمريكية.
ولم أضيع الوقت، حيث طلبت 
منها تحديد موعد لقاء يجمعني 
بهذا ا�غني الذي اشتهر بصوته 
الــنــاعــم وأدائــــه الــرومــانــســي، 
أن  تريد  }هل  قائلة:  فبادرتني 
غدا  نات  مع  لقائك  موعد  يكون 
 ،zفي تمام الحادية عشر صباحا؟
وسألتها:  األمـــر  فاستغربت 
من  تأكدت  وهل  السرعة؟  }بهذه 
مع  حــوار  إجــراء  على  موافقته 
تحددي  أن  قبل  عربي  صحفي 
ــوعــد؟z، قــالــت: }إنــه  لــي هــذا ا�
يحب إجراء الحوارات الصحفية 
من  الــقــادمــ�  الصحفي�  مــع 
ــل  أواص ــم  ول  ،zبــعــيــدة مناطق 
طرح تساؤالتي عليها، بل تركت 

البقية للمغني الشهير.
وفي اليوم ا�والي، كان لقائي 
والتشويق،  بــاإلثــارة  مليئا  به 
فطرحت عليه أول سؤال: }تتمتع 
الوصف  تــفــوق  بشهرة  الــيــوم 
أرجو  العمر،  مقتبل  في  وأنــت 
عن  عليك  قــرائــي  تعريف  منك 
كثبz، فضحك وقال: }في مقتبل 
فأنا  صحيحا،  ذلك  ليس  العمر؟ 
عمري  من  واألربع�  الثالثة  في 
من  طويلة  أشواطا  قطعت  وقد 
ألفرض  خاللها  كافحت  عمري 
عشرات  على  وفــنــي  موهبتي 
الذين  العنصري�  من  األلــوف 
يرفضون االستمتاع بفن ا�غن� 
وهذا  مثلي،  األسمر  اللون  ذوي 
حاليا  أنني  ا�هم  آخر.  موضوع 
مغني مشهور رغم أنوفهم، وأنا 
 ،zأطــفــال لخمسة  وأب  مــتــزوج 
والية  من  تنحدر  }هل  فسألته: 
 ،zيقال؟ كما  اذباما  مونتغمري 
الوالية  }هذه  ثقة:  بكل  أجابني 
هي مسقط رأسي، ولكني أنحدر 
بذلك،  وأفتخر  إفريقيا  قارة  من 
الذين  األوائــل  األفارقة  من  وأنا 
ــوا الــتــلــفــزيــون األمــريــكــي  دخــل
ــة كنت  ــع ــج رائ ــرام بــواســطــة ب
الفنية،  طاقاتي  عن  فيها  أكشف 
�كافحة  خــاللــهــا  مــن  وأســعــى 
وذلك  الجميل،  بالفن  العنصرية 
بفضل  نفسي  فــرضــت  أن  بعد 
في  البيانو  آللــة  عزفي  طريقة 
وبعد  الــفــنــيــة،  حــيــاتــي  مطلع 

داخل  مكانتي  لي  أصبحت  ذلك 
لها  أدين  التي  باند،  البيغ  فرقة 
بشهرتي والتي تعرف الجمهور 
طيبوبة  بفضل  صــوتــي  عــلــى 
 ،zصوتي في  وثقتهم  أعضائها 
نادر  بصوت  }تتمتع  سألته:  ثم 
بنعومة  يتميز  ــال،  ــرج ال ــدى  ل
خاصة وسالسة في إبراز مقاطع 
األغاني التي تؤديها، فهل سعيت 
أقــرب  صــوتــك  لجعل  ــوم  ي ذات 
أجابني:   ،zالرجال؟ صوت  إلى 
نــعــم. فصوتي  }بــكــل صــراحــة: 
ألنه  اإلطـــالق،  على  يعجبني  ال 
فقد  لهذا  اللزوم،  من  أكثر  ناعم 
نصحني عدة أصدقاء با�واظبة 
على تدخ� عدة علب من السجائر 
أجشا  صوتي  ليصبح  يــوم  كل 
مثل بقية الرجالz، وسألته: }أال 
التدخ�  نتائج  تكون  أن  تخاف 
فضحك   ،zصحتك؟ على  عكسية 
وأجابني: }هل تقصد بأنني من 
ا�مكن أن أموت بسبب التدخ�؟ 
أنا ال أهاب ا�وت ألنه قادم ذات 
سأخاف  فهل  تأكيد،  وبكل  يوم 
من أمر ال بد أن يحدث لي مثلما 
يحدث لكل البشر؟z، فسألته: }في 
وهذا  كبير،  حزن  صوتك  نبرات 
أغانيك،  في  جليا  يظهر  الحزن 
في  تقول  التي  أغنيتك  وخاصة 
في  أقــع  عندما  مقاطعها:  أحــد 
لألبد  حبي  يكون  فسوف  الحب 
ما  ــدا...  أب أحب  لن  فسوف  وإال 
السر وراء ذلك؟z، فتسللت دمعة 
لعدة  وصمت  عينيه  من  حــارة 
}مالحظتك  أجابني:  ثــم  ــوان  ث
ورغم  شهرتي  فرغم  محلها،  في 
ــرة ا�ــعــجــبــ� وا�ــعــجــبــات  ــث ك
بحبهم  يــشــمــلــونــنــي  ــن  ــذيـ الـ
جرحا  هناك  فإن  وتصفيقاتهم، 
ما  وسيرافقني  يرافقني  عميقا 
يمكنك  }وهل  فسألته:   ،zحييت
والبوح  الحزن  هذا  مشاطرتنا 
قال:   ،zعاطفيا؟ معاناتك  بسبب 
ــدون شــك، فــأنــا أعــيــش على  }بـ
في  كانت  إنسانة  أغلى  ــرى  ذك
في  فرحتي  كل  وكانت  حياتي، 
فقد  بها،  مرتبطة  الحياة  هــذه 
أحببت فتاة بيضاء اللون لدرجة 
نفس  بادلتني  وهــي  الجنون، 
عريضة  آمالنا  وكانت  الشعور، 
فــي هــذه الــحــيــاة، ولــكــن ا�يز 
اليوم  نعيشه  الــذي  العنصري 
فــي كــل أنــحــاء أمــريــكــا، بــل في 
حب  من  حرمني  أجمع،  العالم 
لنا  أهلها  وقــف  حيث  حياتي، 
التقائي  من  ومنعوها  با�رصاد 
في  فكرت  إن  بالقتل  وهددوني 
بها  الهروب  أو  منها  االقتراب 
كان  الذي  زواجنا  إلتمام  بعيدا 
وهكذا  مــعــا،  أحــالمــنــا  منتهى 
خوفا  عنها  لالبتعاد  اضطررت 

لم  ما  عليها من بطشهم، فحدث 
حسبان  وفي  حسباني  في  يكن 
عائلتها العنصرية، حيث أقدمت 
بقطع  لحياتها  حد  وضــع  على 
بطريقة  اليسرى  يدها  شراي� 
ــادة جـــدا،  ــ كــامــلــة وبــســكــ� ح
أنفاسها،  آلخــر  لفظها  وقبيل 
ــدة  كــتــبــت بــدمــهــا عــبــارة واحـ
وضعتها  قــد  كانت  ورقــة  على 
من  أفضل  ا�وت  جسدها:  قرب 
نات.  حبيبي  يا  عنك  ابتعادي 
عنصريتكم يا عائلتي هي سبب 
ليذرف  قليال  انتحاريz، وصمت 
دموعا كشفت عن درجة معاناته 
وحزنه، ثم استأنف كالمه قائال: 
أهلها  عنصرية  قتلتها  }لــقــد 
ارتباطها  رفضوا  الذين  البيض 
ــلـــون مــثــلــي،  بــرجــل غــامــق الـ
يدركوا  ولم  ينتبهوا  لم  ولكنهم 
الغامق،  اللون  هــذا  خلف  بــأن 
ناصع  بــل  أبــيــض،  قلب  يوجد 
ابنتهم  عــشــق  قــلــب  الــبــيــاض، 
آخر  حتى  لحبها  وفيا  وسيظل 
قتلتها  لــقــد  حــيــاتــه،  فــي  رمـــق 
جبانا  كنت  ــا  وأن عنصريتهم، 
االنتحار  عن  عجزت  ألنني  جدا 
هو  اليوم  حلمي  أن  رغم  مثلها 
اآلخر  العالم  في  بها  االلتحاق 
العنصرية  تفاهات  عــن  بعيدا 
والتفرقة باللون والجنس وليس 
وهنا   ،zــاد ــه ــت واالج ــاألخــالق  ب
}أالحــظ  محرجا:  ســؤاال  سألته 

الفتاة  بأن حب  من خالل كالمك 
في  معششا  يـــزال  ال  الــراحــلــة 
معنى  فهل  زواجــك.،  رغــم  قلبك 
وأم  زوجــتــك  تحب  ال  ــك  أن هــذا 
}الفتاة  قال:   ،zالخمسة؟ أطفالك 
الذي  الكبير  حبي  هي  الرائعة 

ال يفارق خيالي، واليمكن محوه 
ضحت  أنها  ويكفي  قلبي،  من 
أما  لي،  أجل حبها  من  بحياتها 
زوجتي فإني أحترمها وأعاملها 
كنت  وقد  كبيرين،  ولطف  برفق 
بداية  منذ  معها  جــدا  صريحا 
حبي  عن  لها  وكشفت  زواجنا، 
معي  بالعيش  وقبلت  الحقيقي 
قلت  كما  معها  أتعامل  كزوجة 
لك بكل ود واحترامz، فدخلت به 
بعيد  بسؤال  آخر  موضوع  في 
عن الحب والذكريات قائال: }من 
 ،zهو ا�غني الذي تعشق صوته؟
ــه فــرانــك  ــ ــي فــــورا: }إن ــن أجــاب
لي  البــد  وبا�ناسبة،  سيناترا. 

وهو  يؤرقني،  موضوع  فتح  من 
أعداء  يطلقها  التي  الشائعات 
الــنــجــاح، الــذيــن يــقــولــون على 
وأرى  فرانك  أكره  بأني  لساني 
وهذا  شريف،  غير  منافسا  فيه 
أطلقوه،  من  على  مــردود  الكالم 
كثيرا  فـــرانـــك  أحـــتـــرم  ــي  ــن ألن
عشقا  الجميل  صوته  وأعشق 
نفس  يبادلني  أنــه  كما  كبيرا، 
}تعرضت  سألته:  ثم   ،zاالحترام
منذ  الفنية،  جوالتك  إحــدى  في 
ال  �وقف  سنوات،  عشر  حوالي 
بأن  سمعت  وقــد  عليه،  تحسد 
كان  ــذي  ال هــو  سيناترا  فــرانــك 
بأن  جمهوره  من  لفئة  أوعــز  قد 
يشوشوا عليكz، فأجابني: }هذا 
كذب وافتراء. فقد تعرضت فعال 
في سنة 1956 لهجوم من طرف 
خالل  وذلك  العنصري�،  بعض 
جنوب  في  فنية  بجولة  قيامي 
األمريكية،  ا�ــتــحــدة  ــات  ــوالي ال
وكنا يومها نقوم بسباق مختلط 

الهدف  وكــان  أالباما،  واليــة  في 
العرقي  االنــدمــاج  هو  ذلــك،  من 
واألجــنــاس  الفصائل  �ختلف 
غير  أمريكا،  في  تتعايش  التي 
أنني وجدت نفسي وسط هجوم 
غير إنساني من طرف ا�تفوق� 
البيض، فواجهتهم بالقول بأنني 
حقوقيا،  ناشطا  ولست  فنان 
الحد  ذلك  عند  القضية  وانتهت 
}وهل  وسألته:   ،zالحظ لحسن 
لونك  بسبب  مشاكل  من  تعاني 
ا�شاكل  }نعم.  قــال:   ،zالغامق؟
ــرض  ــع ــا أت ــانـ ــيـ كـــثـــيـــرة، وأحـ
الخشبة  على  وأنـــا  لــإلهــانــات 
الغنائية،  وصالتي  أداء  خــالل 

وأعتقد  ذلــك،  كل  أتجاهل  لكني 
بأن الحكومات عبر العالم تسير 
جذرية  حلول  إيجاد  اتجاه  في 
ألننا  العنصري،  ا�ــيــز  �شكل 
التمييز  يجب  وال  بــشــر،  كلنا 
أو  اللون  بسبب  وذاك  هذا  ب� 
العرق، وخاصة هنا في الواليات 
وقفت  التي  األمريكية،  ا�تحدة 
فوق  وقوتها  حضارتها  ركائز 
الذين  القدامى  األفارقة  سواعد 
لهذه  األوائــل  السكان  يعتبرون 

.zالقارة
وبعد فترة قصيرة على لقائي 
بهذا ا�غني الكبير، سمعت بخبر 
ا�والية،  السنة  ــي  وف مــرضــه، 
رحل عن هذا العالم بعد إصابته 
ــاركــا خلفه  ت ــة،  ــرئ ال بــســرطــان 
رصيدا كبيرا من أجمل األغاني، 
العميق  ــه  حــزن مــعــه  وحــامــال 
العنصري  ا�يز  على  وحسراته 
الذي عانى منه طيلة حياته التي 

لم تتجاوز ستة وأربع� سنة.

بقلم: رمزي صوفيا
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الصحفي رمزي مع الفنان نات كينغ كول

العدد:  1028الخميس  23 ماي 182019

نات كينغ كول: قطعت 
أشواطا طويلة من عمري 
كافحت خاللها ألفرض 

موهبتي وفني على عشرات 
األلوف من العنصريين الذين 

يرفضون االستمتاع بفن 
المغنين ذوي اللون األسمر 

مثلي، وأنا من األفارقة 
األوائل الذين دخلوا التلفزيون 

األمريكي بواسطة برامج 
رائعة كنت أكشف فيها 

عن طاقاتي الفنية، وأسعى 
من خاللها إلى مكافحة 

العنصرية بالفن الجميل، وذلك 
بعد أن فرضت نفسي بفضل 
طريقة عزفي آللة البيانو في 

مطلع حياتي الفنية.



إدريس أبايا
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للسلطة  األعلى  ا�جلس  أعلن 
شغور  عن  مــؤخــرا،  القضائية، 
القضائية  ا�سؤولية  مناصب 
بمختلف  ا�ملكة،  محاكم  ببعض 
أصــنــافــهــا ودرجــاتــهــا، داعــيــا 
ترشيحاتهم  تقديم  إلى  القضاة 
محدد  أجل  داخل  ا�ناصب  لهذه 
للترشح  شــروطــا  وضــعــه  بــعــد 
وتهم  ــدة،  حـ على  منصب  لكل 
الرئيس  من:  كال  ا�ناصب  هذه 
ــاف  ــن ــئ االســت �ــحــكــمــة  األول 
بخريبكة، والوكيل العام بمحكمة 
االســتــئــنــاف بــآســفــي، ورئــيــس 
ا�حكمة االبتدائية بكل من أكادير 
واليوسفية  األربـــعـــاء  ــوق  وسـ
التجارية  وا�حكمة  والسمارة، 
با�حكمة  ا�لك  ووكيل  بطنجة، 

االجتماعية بالدار البيضاء.
إلى  ا�ذكور  ا�جلس  عاد  وقد 
اإلعالن عن مبدأ التباري، بعدما 
لجأ  أن  سابقة،  بــدورة  له  سبق 
التي  االستثنائية  الطريقة  إلى 
حاالت  في  القانون  له  يخولها 
من  مــعــارضــة  ولقيت  ــحــددة،  م
الــقــضــاة، ونـــادي قضاة  طــرف 

ا�غرب خصوصا.
ولتوضيح هذا ا�وضوع أكثر، 
التي  الطريقة  على  نقف  ســوف 
في  للتعي�  الــقــانــون  يحددها 
ثم  القضائية،  ا�سؤولية  منصب 
ا�جلس  خطوة  داللــة  على  نقف 
بالعودة إلى مبدأ التباري ا�كرس 

دستوريا قبل أن يكون قانونيا.
القضائية  با�سؤولية  يقصد 
في ا�غرب، تلك الوظيفة ا�تمثلة 
كانت  سواء  ا�حكمة،  رئاسة  في 
ابتدائية أو استئنافية، عادية أو 
محكمة  إلى  إضافة  متخصصة، 
الحالت�  في  أنــه  على  النقض، 
ا�سؤول  على  يطلق  األخيرت�، 
وتطلق  األول،  الــرئــيــس  اســـم 

على  القضائية  ا�سؤولية  كذلك 
العامة با�حكمة  النيابة  مسؤول 
بوكيل  يسمى  الــذي  االبتدائية 
االستئنافية  ا�حاكم  أو  ا�لك 
يسمى  حيث  النقض،  ومحكمة 
ويختص  للملك،  العام  بالوكيل 
ــي بــمــهــام  ــضــائ ــق ا�ـــســـؤول ال
كهيكل  ا�حكمة  على  ــراف  اإلشـ
شؤونها  بتدبير  يهتم  إداري 
اإلداري  واإلشـــــراف  اإلداريـــــة 
القضاة،  ــذا  وك موظفيها،  على 
لبعض  مــمــارســتــه  عـــن  فــضــال 
أو  القضائية  االخــتــصــاصــات 
القضاة  لبعض  إياها  تفويضه 

بنفس ا�حكمة.
وقد قصدنا تعريف ا�سؤولية 
تمييزا  ا�ــغــرب،  فــي  القضائية 
لها عن ا�سؤولية التي تقع على 
عاتق كافة القضاة وا�تمثلة وفق 
الفصل 117 من الدستور ا�غربي 
القاضي  ((يــتــولــى  يــلــي:  فيما 
ــاص  ــخـ ــوق األشـ ــقـ حـــمـــايـــة حـ
وأمنهم  وحرياتهم  والجماعات 
القانون))،  وتطبيق  القضائي، 
الــتــي رتبت  ا�ــســؤولــيــة  وهـــي 
لفائدة  ضمانات  القوان�  عليها 
أيضا  ا�حاسبة  وكــذا  القضاة، 
ا�سؤولية  ــط  }رب �بدأ  تطبيقا 
عليه  ا�ــنــصــوص   zبــا�ــحــاســبــة

دستوريا.
إن قيام ا�جلس األعلى للسلطة 
شغور  حالة  بإعالن  القضائية 
ا�سؤوليات  مناصب  من  العديد 
خطوة  هــو  ا�غربية،  با�حاكم 
تبقى عادية وتطبيقا منه للقانون 
هذه  سبقت  أنــه  ــوال  ل إال،  ليس 
ــدة مــؤشــرات كانت  الــخــطــوة ع
يكن  لــم  ا�جلس  أن  على  دالـــة 
الكامل  التباري  مبدإ  عن  راضيا 
لفائدة التعي� ا�باشر الذي كان 
معموال به في ظل ا�جلس األعلى 

مع  انتهى  الذي  السابق،  للقضاء 
وحلول   ،2011 دســتــور  مــجــيء 
القضائية  للسلطة  األعلى  ا�جلس 
محله، معتمدا في ذلك على الفقرة 
71 من القانون  األخيرة من ا�ادة 
تبقى  التي  للمجلس،  التنظيمي 
استثنائية كما سلف القول، ويمكن 
ا�علنة  ا�ؤشرات  هذه  استجالء 

وغير ا�علنة منها، كما يلي:
دورتـــ�  فـــي  ا�ــجــلــس  إن   -
سابقت� له، اعتمد كما قلنا على 
الطريقة االستثنائية، وتم تعي� 
العديد من ا�سؤول� القضائي� 
تم  طريقة  وهــي  الطريقة،  بهذه 

انتقادها كثيرا.
تقريره  في  ا�جلس  مطالبة   -
السنوي األول، بتعديل ا�ادة 71 
للمجلس،  التنظيمي  القانون  من 
وا�ــنــظــمــة �ــســطــرة الــتــرشــح 

للمسؤولية القضائية.
مسطرة  بكون  ا�جلس  تحجج 
الترشح طويلة جدا، وتؤدي إلى 
مسؤول�  بـــدون  ا�حاكم  بــقــاء 
انتظار  في  طويلة  �دد  قضائي� 
والتباري،  ا�نصب  عن  اإلعــالن 
جل  بــكــون  ــك  ذل على  ــرد  ي لكنه 
القانون  ظل  وفي  اآلن،  ا�حاكم 
نواب  لها  للمجلس،  التنظيمي 
معينون من طرف ا�جلس نفسه، 
فما سيكون دور النائب إن لم يكن 
القيام بمهام ا�سؤولية في حال 

غياب ا�سؤول األصلي؟
النقاش  خــالل  من  يسود  فما 
ا�رتبط بهذا ا�وضوع، أن إجراء 
طرف  من  ا�رشح�  مع  مقابلة 
أمر  بكامل أعضائه، هو  ا�جلس 
صعب بالنظر إلى عدم تفرغ عدد 
يثار  ومــا  ا�جلس،  أعضاء  من 
الكفاءات  من  العديد  أن  أيضا، 
يتم  عندما  تترشح  ال  القضائية 
ا�ناصب،  شــغــور  عــن  اإلعـــالن 

ب�  التباري  ثقافة  انتشار  لعدم 
مسطرة  فإن  وبالتالي،  القضاة، 
اختيار  إلــى  تــؤدي  قد  التباري 

عناصر أقل كفاءة.
الحجج  هــذه  بعض  كــان  وإذا 
ال  معها  التعامل  فــإن  صحيحة، 
يقتضي إلغاء مبدإ التباري، وإنما 
توخيا  النص  بتعديل  ا�طالبة 
القدرات  وتنمية  ا�بدأ  لتجويد 
بأهمية  الــقــضــاة  ــدى  ل ــوعــي  وال
لها،  والترشح  التباري  مسطرة 
آليات تحفيزية �مارسة  إقرار  مع 
القضائية،  ا�ــســؤولــيــة  وظيفة 
ينفرون  القضاة  من  العديد  لكون 
خوفا  ليس  ا�سؤولية،  تولي  من 
ــدام  ــع مــن الــتــبــاري، وإنــمــا الن
التحفيز ا�ادي وا�عنوي، وانعدام 
با�حاكم  للعمل  ا�الئمة  الظروف 
من الناحية اإلدارية، واللوجستيك 
أخرى  جهات  فيه  تتداخل  الــذي 
ا�جلس  وليس  العدل  وزارة  هي 
أو  القضائية  للسلطة  ــى  األعــل

رئاسة النيابة العامة.
ومــمــا تــجــدر اإلشــــارة إلــيــه، 
األعلى  ا�جلس  أن  هو  أخــيــرا، 
للسلطة القضائية، وبا�وازاة مع 
إعالنه شغور ا�ناصب القضائية 
بعض  من  خفف  فإنه  ا�ــذكــورة، 
ــروط الــتــي ســبــق لـــه أن  ــشـ الـ
أقدمية  اشتراط  مثل  اشترطها، 
القضاء،  في  العمل  من  سنة   12
وهـــو شـــرط انــتــقــد مـــن طــرف 
تم  حيث  وضعه،  ح�  القضاة 
اشتراط اآلن في الترشح لبعض 
القاضي  بــلــوغ  شــرط  ا�ــحــاكــم، 
 08 علميا  أي  الثانية،  الدرجة 
األقدمية، وهو شرط  سنوات من 

مقبول، وينسجم مع القانون.

* رئيس نادي قضاة املغرب
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إن للصوم مكانة كبيرة عند هللا، وفي شهر 
الصوم ما يؤكد أن صومه يحتاج إلى ربط 
شهوة اإلنسان في يومه من شهادة الباطل، 
وعن أبي هريرة رضي هللا عنه قال: ((قال 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: من لم يدع 
قول الزور والعمل به، فليس لـله حاجة في 
أن  ا�علوم  ومن  يدع طعامه وشرابه))،  أن 
النهي عن الزور ليس مؤقتا بزمن الصيام، 
عنها  منهي  ا�حرمات  من  وغيره  هو  بل 
مطلقا، إال أن التحريم في حق الصائم آكد 
كتأكيد تحريم الزنى بصفة عامة، فإذا كانت 
بيئة الصائم� يجب وكما يريدها الرسول 
الكريم صلى هللا عليه وسلم، أن تقوم على 
التي  ا�راجع  ومن  واإلخاء،  التآزر  أواصر 
هللا،  ألولياء  االستقامة  مواضيع  تناولت 
كتاب }منهاج الصالح� في أحاديث وسنة 
الدين  عز  �ؤلفه   z�وا�رسل األنبياء  خاتم 
بليق، وهذا الكتاب رغم حداثة تأليفه، فهو 
إظهار  مؤلفها  فيها  توخى  التي  الكتب  من 
معالم اإلسالم، وكيف أنه يرتكز على األقسام 
والعبادات،  العقائد،  األربــعــة:  الرئيسية 
مواضيع  ومن  العامة،  والقوان�  واآلداب، 
بالدليل  هللا)  وأولياء  (االستقامة  الكتاب 
أمرت  كما  ((فاستقم  تعالى:  قوله  القرآني، 
تعملون  بما  إنه  تطغوا  وال  معك  تاب  ومن 
تعالى:  وقــولــه  هـــود)،  (ســـورة  بصير)) 
استقاموا  ثم  هللا  ربنا  قالوا  الذين  ((إن 
تتنزل عليهم ا�الئكة أال تخافوا وال تحزنوا 
تــوعــدون))  كنتم  التي  بالجنة  وأبــشــروا 
(سورة فصلت)، وقوله تعالى: ((إن الذين 

قالوا ربنا هللا ثم استقاموا فال خوف عليهم 
الجنة  أصــحــاب  أولــئــك  يحزنون  هــم  وال 
يعملون))  كانوا  بما  جــزاء  فيها  خالدين 
الواردة  األحاديث  ومن  األحقاف)،  (سورة 

هللا  صلى  الرسول  قــول  ا�ــذكــورة،  لآليات 
عليه وسلم ا�روية عن أبي عمرو، وقيل أبي 
عمرة سفيان بن عبد هللا رضي هللا عنه قال: 
اإلسالم  في  لي  قل  هللا،  رســول  يا  ((قلت: 
قوال ال أسأل عنه أحدا غيرك، قال: قل آمنت 
كتاب  رواه مسلم، وفي  استقم))  ثم  بالـله، 
هللا وسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 
ورسوله،  رضى هللا  إلى  للوصول  يمهد  ما 
طريق  التماس  على  والفاعل  القائل  ويع� 
الصالح�،  زمـــرة  فــي  والــعــيــش  ــة  ــوالي ال
ومن  الواصل�،  ا�تصوفة  طريق  وسلوك 
ــذيــن ســـأورد بعضهم  ال األولــيــاء  ــئــك  أول
رضي  سمرة  بن  جابر  يروي  ما  بأخبارهم 
الكوفة سعدا،  أهل  ((شكا  قال:  عنهما  هللا 
يعني: ابن أبي وقاص رضي هللا عنه، إلى 
فعزله  عنه،  هللا  رضــي  الخطاب  بــن  عمر 
واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكروا 
يا  فقال:  إليه  فأرسل  ال يحسن يصلي،  أنه 
أبا إسحاق: إن هؤالء يزعمون أنك ال تحسن 
تصلي، فقال: أما أنا وهللا فإني كنت أصلي 
بهم صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
صالة  أصلي  أنــقــص)،  (ال  عنها  أخــرم  ال 
العشاء فأركد (أي أقوم طويال) في األولي� 
الظن  ذلك  عمر:  قال  األخيري�،  في  وأخف 
أو   - رجال  معه  وأرسل  إسحاق،  أبا  يا  بك 
رجاال - إلى الكوفة (يسألهم عنه)، فلم يدع 
معروفا،  ويثنون  عنه،  ويسأل  إال  مسجدا 
رجل  فقام  عبس،  لبني  مسجدا  دخل  حتى 
إن  فقال:  قتادة،  بن  أسامة  له  يقال  منهم، 
يقسم  وال  بالسرية،  يسير  ال  كــان  سعدا 
القضية، قال سعد:  بالسوية، وال يعدل في 
أما وهللا ألدعون بثالث: اللهم إن كان عبدك 
عمره،  فأطل  وسمعة،  رياء  قام  كاذبا،  هذا 
ذلك  بعد  وكان  للف�،  وعرضه  فقره  وأطل 
إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني 
دعوة سعد، قال الراوي عن جابر رأيته قد 
ليتعرض  وإنه  عينيه،  على  حاجباه  سقط 
(منهاج  فيغمزهن))  الطرق  في  للجواري 
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ظاهرة  أصبح  الشعب  حــراك 
في  السياسي  ا�ــجــال  تكتسح 
جل بلدان العالم، وهي سالح ذو 
حدين، فإما أن تؤدي إلى اإلطاحة 
تفضي  أو  البالد،  قائد  بجبروت 
ــدام  ــع ــة الــفــوضــى وان إلـــى حــال
يقع  ما  مثل  واالســتــقــرار،  األمــن 
واليمن  ليبيا  من  كل  في  اليوم 
وسوريا والعراق، كما لم تنج من 
البلدان  بعض  حتى  ــة،  اآلف هــذه 
احتجاجات  تتقدمها  األوروبية، 

السترات الصفراء في فرنسا. 
ــي لــهــذه  ــس ــي ــرئ ــب ال ــســب ــال ف
يكمن  الــشــعــبــيــة،  ــتــظــاهــرات  ال
الحكام  بــ�  الثقة  ــدام  ــع ان فــي 
وا�حكوم�، ومن هنا تبرز أهمية 
يعتمد  الذي  الديمقراطي  النظام 
على دستور يصادق عليه الشعب 
وتشكيل  االستفتاء  طريق  عــن 
معارضة  وبـــروز  قــويــة،  حكومة 
الحكومة  أعمال  بمراقبة  تقوم 
الشعب  منحها  التي  للثقة  طبقا 
تدبير  يتم  فهكذا  البر�ان،  لنواب 
احترام  على  بناءا  العام  الشأن 

ا�ؤسسات الدستورية.
ــاح  ــجـ ــر ونـ ــيـ ــــف سـ ــوق ــ ــت ــ وي
هـــذه ا�ــؤســســات عــلــى أحـــزاب 

التأطير  ــدور  بـ تــقــوم  سياسية 
منه  يستفيد  واإلرشاد  والتكوين 
حيث  صفوفها،  في  ا�نخرطون 
في  ا�نخرط�  هؤالء  تأهيل  يتم 
واالقتصادية  السياسية  ا�جاالت 
واالجتماعية، األمر الذي يجعلها 
البالد  شــؤون  تدبير  في  تشارك 
على الصعيدين ا�حلي وا�ركزي.

فإذا كانت األحزاب الوطنية في 
ا�ناصب  على  تتهافت  ال  ا�اضي 
وال االستمتاع باالمتيازات، حيث 
كانت تكرس جهودها للكفاح ضد 
االستعمار، فإننا نالحظ اليوم أن 
ينضمون  ال  السياسي�  الــقــادة 
الجاه  إال بحثا عن  األحــزاب  إلى 
يرفعونه  ــا  � خــالفــا  ــروة،  ــثـ والـ
حمالتهم  ــالل  خـ شـــعـــارات  ــن  م
على  تعاقبت  وقــد  االنتخابية، 
الحكم منذ فجر االستقالل جميع 
وا�فبركة،  العتيقة  األحــــزاب: 
التجربة في عمومها  وكانت هذه 
يستطع  لــم  حيث  فاشلة،  شبه 
الحالية  ــزاب  األحـ مــن  حــزب  أي 
مطلقة  أغلبية  على  الــحــصــول 
تشكيل  ليستطيع  الــبــر�ــان  فــي 
تخطط  قوية  منسجمة  حكومة 
ا�ــديــ�  عــلــى  عملها  وتــبــرمــج 

هذا  شمل  وقد  والبعيد،  القريب 
اليسارية  األحــزاب  حتى  العجز 
سنوات  عشر  حكمها  دام  التي 
خالل  لها  الشعب  بعقاب  انتهت 
جاء  حيث  األخيرة،  االنتخابات 
الرتبة  فــي  االشــتــراكــي  االتــحــاد 
يفوز  نجده  ذلك  ورغم  الخامسة، 
عملية  بــعــد  ــر�ــان  ــب ال بــرئــاســة 
عسيرة تواطأت فيها جل التيارات 
عــلــى حساب  ــو  ولـ الــســيــاســيــة 
مرجعيتها، وضدا على األساليب 
ا�نهج  ــذا  ــ وه ــديــمــقــراطــيــة،  ال
الديمقراطية  األنظمة  يناهض 
ا�عمول بها في البلدان ا�تقدمة. 

فقد  ا�ــحــتــرمــون،  نوابنا  ــا  أم
ضـــربـــوا الـــرقـــم الــقــيــاســي في 
التغيب عن أشغال البر�ان، حيث 
ا�ؤسسة  هــذه  ــدرجــات  م تــبــدو 
التشريعية خاوية على عروشها، 
للجلسات  منهم  يحضر  من  أمــا 
من  سنة  فتأخذهم  العمومية، 
بعد  إال  منها  يستفيقون  ال  النوم 
الذين  أن يقع حراك ب� زمالئهم 
يحولون هذه ا�ؤسسة إلى حلبة 
يتعاركون فيها ألسباب تافهة في 
على  ترتكز  ألنها  الــحــاالت،  جل 
ومصالح  ــراض  ــ أغ عــن  ــاع  ــدف ال

شخصية.
فإذا علمنا أن نوابنا ا�حترم� 
يستفيدون،  الغرفت�  كلتا  فــي 
الشهري  مرتبهم  إلــى  باإلضافة 
نذكر  امــتــيــازات  مــن  يتبعه  ومــا 
النقل  عن   %  50 تخفيض  منها 
والسفريات للخارج، أنهم ينزلون 
طيلة حضورهم للجلسات بالرباط 
حساب  على  الفنادق  أفخم  في 
تستخلص  التي  البر�ان  ميزانية 
أدركنا  الشعب،  أيها  جيوبك  من 
غير  فــي  يتم  الفشوش  هــذا  أن 
يغيبون  وأنهم  خصوصا  محله، 
عن جل الجلسات، وبالتالي، فهم 
ال يستحقون هذا الكرم الحاتمي، 
أنهم  األخبار  وقد جاء في بعض 
يغتنمون فرصة إقامتهم بالفنادق 
ليوجهوا الدعوة ألفراد عائالتهم 
وأصدقائهم ليشاركوهم في ا�آدب 
والوالئم التي يقيمونها باألجنحة 
للمثل  مصداقا  لهم،  ا�خصصة 
الل�  }فــلــوس  القائل  الشعبي 
نكون  وهــكــذا   ،zزعــطــوط يديهم 
بانتخاب  ننفرد  ا�غاربة  نحن 
مغشوش وبنواب الفشوش، لذلك 

ما ينفعوش.
يتبع

بقلم:عبد اللطيف الشنتوف*
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أصدرت وزارة الثقافة واالتصال/ قطاع 
الثقافة، مؤلفا جديدا تحت عنوان: }الريف 
مغربية  أركيولوجية  أبحاث  الساحلي: 
}مــدن  مجموعة  ضمن  وذلــك   ،zإيــطــالــيــة
ا�عهد  إعداد  من   ،zبا�غرب أثرية  ومواقع 

الوطني لعلوم اآلثار والتراث.
شامال  عرضا  ا�ــؤلــف،  هــذا  ويتضمن 
وكذا  والجيولوجي،  الجغرافي  لإلطار 
تاريخ األبحاث حول الريف الساحلي، كما 
في  ذكرها  ورد  التي  للمواقع  رصدا  يقدم 
ا�ناهج  عن  فضال  التاريخية،  النصوص 
ا�يدانية،  والدراسات  األبحاث  في  ا�تبعة 
مفصال  عــرضــا  تضمينه  ــى  إل بــاإلضــافــة 
بجدول  مذيال  ا�كتشفة،  ا�واقع  لقائمة 

وخرائط توطن كل ا�واقع ا�كتشفة.
التي  األبــحــاث،  هــذه  أن  بالذكر  جدير 
أجريت على جزء من الساحل ا�غربي من 
من  مجموعة  وجــود  عن  أسفرت  الريف، 
تمتد  مختلفة  لفترات  تعود  التي  ا�واقع 
قبل  األخير  القرن  إلى  السابع  القرن  من 
ا�يالد، من جهة، وأخرى ترجع إلى فترات 
أن  كما  أخرى،  إسالمية مختلفة، من جهة 
من  مواسم  ستة  نتائج  يتناول  ا�ؤلف، 
ا�عهد  قام بها باحثون من  األثري،  ا�سح 
الوطني لعلوم اآلثار والتراث وكلية اآلداب 
وجامعة  با�حمدية  اإلنسانية  والعلوم 
الفترة  خــالل  وذلــك  بإيطاليا،  كاسينو 

ا�متدة ب� سنوات 2000 و2005. 

ا�هرجان  إدارة  كشفت 
الــذاكــرة  لسينما  ــي  ــدول ال
ينعقد  ــذي  ــ ال ا�ــشــتــركــة، 
الناظور،  بمدينة  سنويا 
أن فعاليات الدورة الثامنة 
ستنطلق  ا�هرجان،  لهذا 
ا�ــقــبــل  ــر  ــوب ــت أك  5 ــوم  ــ ي
وستمتد إلى غاية الحادي 
على  وستتوزع  منه،  عشر 
ثقافية  مؤسسة  من  أكثر 

وتعليمية وأكاديمية.
أصدرته  بــالغ  وحسب 
مؤخرا،  ا�هرجان  إدارة 
ــدورة  ــ فـــإن فــعــالــيــات ال
حول  ستكون  الــثــامــنــة، 
تيمة }ذاكرة ا�ستقبل، أو 

ا�صالحة  تجارب  من  اإلعالء  للسينما  يمكن  كيف 

الــســلــمz، حيث  وثــقــافــة 
ــذه الــتــيــمــة  ــ ــون ه ــك ســت
موضوع األفالم الوثائقية 
الـــطـــويـــلـــة الـــدولـــيـــة 
ــدورة،  ــ ال ــي  ف ا�تنافسة 
في  األولوية  كما ستعطى 
لألفالم  ا�نافسات،  باقي 
ــة عـــلـــى نــفــس  ــل ــغ ــشــت ا�

ا�وضوع.
ــالل  وســـتـــتـــنـــافـــس خـ
ا�هرجان، 9 أفالم وثائقية، 
ونفسها في مسابقة األفالم 
الحكائية الطويلة، في ح� 
فيلما   12 ــرض  عـ ســيــتــم 
سيتم  كما  قصيرا،  حكائيا 
ــدة من  ــدي ــالم ج ــ ــرض أف عـ

سينما العالم، حسب ما أورده البالغ.

األمريكية  الجامعة  رفعت 
في العاصمة ا�صرية القاهرة، 
نجيب  لجائزة  ا�الية  القيمة 
محفوظ األدبية، إلى ثالثة آالف 
 1000 الـــ  بــدل  أمريكي  دوالر 
ألول  ــالن،  اإلعـ وقـــررت  دوالر، 
عن  الجائزة،  إطــالق  منذ  مرة 
شتنبر  في  القصيرة  قائمتها 

من كل عام.
ــنــشــر في  ويــمــنــح قــســم ال
باسم  سنوية  جائزة  الجامعة، 
نجيب محفوظ منذ عام 1996، 
الكاتب  ميالد  ذكرى  في  وتقدم 
ــزة نــوبــل،  الــحــائــز عــلــى جــائ

عــام،  كــل  مــن  دجنبر   10 فــي 
وإضافة للقيمة ا�الية، يحصل 
تحمل  ميدالية  على  الــفــائــز 
اســم مــحــفــوظ، وتــوقــيــع عقد 
اللغة  إلى  الفائز  بترجمة عمله 

اإلنجليزية.
وأعلنت الجامعة عبر موقعها 
في  تغييرات  عن  اإللكتروني، 
التي  الــجــائــزة  تحكيم  لجنة 
لتضم  تطوعي  بشكل  تعمل 
الفلسطيني  ــي  األردن الروائي 
مصر  ومن  هللا،  نصر  إبراهيم 
سليم،  وســمــاح  شــريــف  هبة 
النجا،  أبو  إلى شيرين  إضافة 

الجائزة  رئاسة  ستتولى  التي 
اعتبارا من هذا العام.

ــن ا�ـــقـــرر اإلعـــــالن عن  ــ وم
هذا  للجائزة  القصيرة  القائمة 
أن  على  16 شتنبر،  يوم  العام 
في  الفائزة  الرواية  إعالن  يتم 
السنوي،  الحفل  خالل  دجنبر 
الروائي�  ــرز  أب يضم  والـــذي 

وا�ثقف� في مصر.
وفاز بالجائزة منذ انعقادها، 
امــرأة   11 منهم  ــا،  ــي روائ  25
و14 رجال من مصر، فلسط�، 
لبنان، سوريا، الجزائر، ا�غرب، 

العراق، السودان والسعودية.
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á«Hô©dG á¨∏dÉH AÉjõ«ØdG ‘ á«ª∏Y
عن  ا�دافعون  احتفى 
با�غرب،  العربية  اللغة 
موسوعة  أول  بصدور 
علمية عربية في الفيزياء 
ــة بــالــلــغــة  ــيـ ــاضـ ــريـ الـ
العربية، في سياق إنكار 
بعض األطراف با�غرب، 
العلوم  إلمكانية تدريس 
وجعلها  العربية  باللغة 
العلمي،  للبحث  لــغــة 
ا�حتدم  النقاش  وهــو 
ــي خـــضـــم مــنــاقــشــة  ــ ف
اإلطار  القانون  مشروع 
ا�تعلق   51.17 ــم  رقـ
ــتــربــيــة  ــظــومــة ال ــمــن ب
ــن والــبــحــث  ــوي ــك ــت وال

العلمي.
البروفسور  وأصـــدر 
بغدادي،  الدكتور محمد 
ــة  ــوعـ ــوسـ أضــــخــــم مـ
العربية  باللغة  علمية 
في  الذاتية  بإمكانياته 
خمس مجلدات بعنوان: 
ــاء  ــزيـ ــيـ ــفـ }أســـــــس الـ
علم  ضمن   ،zا�ــعــاصــرة
ــاء الــريــاضــيــة  ــزي ــي ــف ال
أيــضــا  تــســمــى  مـــا  أو 
بالفيزياء النظرية، وذلك 
 zبريس }طــوب  دار  عن 

مستعينا  ــالـــربـــاط،  بـ
تــدريــس  فــي  بتجربته 
ــاء الــريــاضــيــة  ــزي ــي ــف ال
في  قــرن  النصف  قرابة 
جامعة دمشق، وجامعة 
بواتييه الفرنسية، وكذا 
الرباط التي ساهم فيها 
الفيزياء  تأسيس  فــي 
محمد  بجامعة  النظرية 

الخامس.
واســـتـــدل قــــادة من 
ــالف الــوطــنــي  ــ ــتـ ــ االئـ
با�غرب،  العربية  للغة 
متخصص  نــقــاش  ــي  ف
ــ� مــجــمــوعــة عــبــر  ــ ب
ــابz، بــهــذه  ــســ ــ ــوات ــ }ال

على  كدليل  ا�وسوعة، 
العلوم  تدريس  إمكانية 
ــعــربــيــة من  بــالــلــغــة ال
 ،zالروض إلى الجامعة{

ال  اللغة  أن  موضح� 
عــجــز،  أي  مـــن  تــشــكــو 
إهمال  من  تشكو  وإنما 
على  عــالوة  لها،  أهلها 
ميادين  في  محاصرتها 
واالقـــتـــصـــاد  اإلدارة 

والتعليم.

 :»∏MÉ°ùdG ∞jôdG{
 á«Lƒdƒ«cQCG çÉëHCG

zá«dÉ£jEG á«Hô¨e

 ¢SQGóÃ á«æa ádƒL ‘ zá©HÉ°ùdG áeÉ°ùàH’G{ á∏aÉb
áµÑjôN º«∏bEG ÜÉÑ°T QhOh

ــة  ــســام ــت ــة }االب ــل ــاف تـــقـــوم ق
السابعة،  دورتها  في   zللجميع
}فضاء  جمعية  تنظمها  التي 
 ،zالتنشيط �حترفي  سكومة 

فنية  بــجــولــة 
بـــــعـــــدد مــن 
ــات  ــسـ ــؤسـ ا�ـ
ــيــمــيــة  ــتــعــل ال
الشباب  ودور 
بإقليم خريبكة، 
تالمذة  لفائدة 
القروي  العالم 
ــخــصــوص  ــال ب
وعموم األطفال.

استهلت  وقد 
التي  الــقــافــلــة، 
تــقــام بــدعــم من 
الشريف  ا�جمع 
ــاط  ــفـ ــوسـ ــفـ ــلـ لـ
و}أكـــــــــت فـــور 
 ،zكـــومـــنـــوتـــي
ــار  ــعـ ــت شـ ــحــ ــ ــي ت ــت ــول ــف }ط

أوالz جولتها، بمجموعة مدارس 
(أوالد  الغازي  بــأوالد  ا�راهنة 

يوم  خريبكة،  ضواحي  عبدون) 
اإلثن� 20 ماي الجاري، لتشمل 
وتواصلها  أخـــرى،  محطة   14

الــشــبــاب  دار  عــبــر 

شــرقــاوة  ــدرســة  وم بوجنيبة، 
ــدارس  م ومجموعة  بــالــفــقــراء، 
ببئر  الع�  ومدرسة  الكناديز، 

24 ماي، ثم  مزوي يوم الجمعة 
دار الشباب 20 غشت بوادي زم.
رحالها  القافلة  ستحط  كما 
والترفيهية،  الفنية 
بكل من دار الشباب 
بخريبكة  ــة  ــزالقـ الـ
 26 األحـــــــد  يـــــوم 
مــــاي، ومــجــمــوعــة 
الخيارات  مـــدارس 
بـــــــــأوالد عــــــزوز، 
مدارس  ومجموعة 
بالكفاف،  بلخير 
ومـــــجـــــمـــــوعـــــة 
مــــــــدارس اثــنــ� 
ــادي،  بـــوغـ أوالد 
مدارس  ومجموعة 
ــر،  ــيـ ــمـ ــي سـ ــ ــن ــ ب
ومجموعة مدارس 
ببني  الـــبـــيـــرات 
ومدرسة  يخلف، 
ودار  ببولنوار،  ا�نفلوطي 
الشباب حطان، لتختتم جولتها 
بمجموعة مدارس معاذ بن جبل 
با�فاسيس، يوم 3 يونيو ا�قبل.



((أيها اإلسرائيليون انهضوا، 
ا�ناسبة.  اللحظة  هــي  فــهــذه 
اآلن  يدها  لكم  تقدم  فرنسا  إن 
سارعوا  إسرائيل،  إرث  حاملة 
للمطالبة باستعادة مكانتكم ب� 
أول  هذا  كان  العالم))..  شعوب 
نابليون  من  وعد  بمثابة  نــداء، 
اإلسرائيلي�،  لليهود  بونابارت 
حملته  إكمال  يستطع  لم  عندما 
األوسط،  الشرق  في  العسكرية 
عكا  مدينة  حــدود  عند  وتوقف 

فرنسا  لتكون   ،1799 عام 
أطلق  مــن  أول  هــي  بــذلــك، 
اليهود  لدعوة  مبادرة  أول 
ــى فــلــســطــ�،  ــ لــلــقــدوم إل
تقسيم  مشروع  إطار  وفي 
ا�ــســتــعــمــرات، قـــررت أن 
ــا قــوة  ــي ــطــان ــري تـــكـــون ب
ا�شروع،  لهذا  استعمارية 
األسس  وضع  واستطاعت 
األرض  عــلــى  ــازه  ــ ــج ــ إلن
سنة  مــن 20  أكــثــر  خــالل 
البريطاني  ــتــداب  االن مــن 
أواخـــر  حــتــى  لفلسط�، 
أربعينيات القرن العشرين، 
ا�خططات  سلسلة  فتوالت 
لــقــيــام كــيــان جــديــد على 
يجمع  فــلــســطــ�  أرض 

أجمع،  العالم  من  اليهود  شتات 
في  مستوطنة  أول  تأسيس  فتم 
ثم،  ومن   ،1882 سنة  فلسط� 
الصهيونية  مصطلح  إطالق  تم 
ترسيخ  في  ليشرع   ،1885 عام 
كان  اليهودية،  للدولة  تــاريــخ 
بعنوان  كتاب  بــإصــدار  بــدايــة 
للنمساوي   zاليهودية }الدولة 
 ،1896 سنة  هيرتزل  ثــيــودور 
وبعد ذلك بسنة واحدة (1897)، 
 zاألول الصهيوني  }ا�ؤتمر  عقد 
ــره  فـــي ســـويـــســـرا، وعــلــى إثـ
 zالصهيونية }ا�نظمة  تأسست 
نحو  للهجرة  اليهود  لتشجيع 

سنوات،  عشر  و�ــدة  فلسط�، 
مختلف  من  التعبئة  تتم  كانت 
مناطق العالم ومن الشخصيات 
ا�ؤثرة في السياسة الدولية، من 
لفلسط�،  شامل  استيطان  أجل 
حاييم   ،1907 سنة  قام  وبذلك 
الذي  األصل،  الروسي  وايزمان، 
رئيس  أول  بعد  فيما  سيصبح 
بزيارة   ،1949 عــام  إلسرائيل 
لفلسط�، ليؤسس شركة تطوير 
ــي يــافــا بــدعــم مــن عائلة  أراضـ
األراضي  شراء  بهدف  روتشيلد 
القومي  }الصندوق  من  بتمويل 
السياسي  كتب  وقد   ،zاليهودي

البريطاني الصهيوني، هيربرت 
مذكرة   1915 سنة  صــامــويــل 
البريطانية  للحكومة  ســريــة 
 ،z�فلسط }مستقبل  بعنوان 
الحاضر  ((الوقت  فيها:  جــاء 
لــيــس مــنــاســبــا إلنــشــاء دولــة 
أن  يجب  لــذا  مستقلة،  يهودية 
الحرب  بعد  فلسط�  تــوضــع 
البريطانية  الــســيــطــرة  تــحــت 
للمنظمات  تسهيالت  لتعطي 
اليهودية لشراء األراضي وإقامة 
الهجرة،  وتنظيم  ا�ستعمرات 
ا�حمدي�  ب�  نزرع  أن  وعلينا 
يهودي  مالي�  أربعة  إلى  ثالثة 

هذه  كــانــت  حيث  أوروبي))، 
التوصية بمثابة أرضية التفاقية 
عـــام 1916   zبــيــكــو }ســايــكــس 
لتقسيم  وفرنسا  بريطانيا  ب� 
سوريا الكبرى، ووضع فلسط� 
للحلفاء  مشتركة  سيادة  تحت 
إلعـــدادهـــا لــلــدولــة الــيــهــوديــة، 
ليأتي بعد ذلك، وعد بلفور سنة 
االتفاق  تــم  مــا  ليزكي   ،1917
الواعدون  وبقي  مسبقا،  بشأنه 
على  يعملون  فلسط�  بتدمير 
أقرت   ،1922 سنة  في  إذ  ذلــك، 
عصبة األمم االنتداب البريطاني 
لوطن  تحويلها  بهدف  لفلسط� 

 1937 سنة  فانبثقت  لليهود، 
ــي أوصـــت  ــت }لــجــنــة بـــيـــلz، ال
فكرة  ــرت  وأق فلسط�  بتقسيم 
للفلسطيني�،   zالترانسفير{
وتسهيل  وطنهم  من  إلجالئهم 
نقطة  أن  إال  باليهود،  تعميره 
كانت  الــقــضــيــة،  ــي  ف الــتــحــول 
في  صهيوني  مؤتمر  عقد  ح� 
 ،1942 فــي  ا�تحدة  ــواليــات  ال
التحالف  بــدايــة  شكل  ــذي  والـ
األمريكي الصهيوني الذي ال زال 
قائما حتى اآلن، ليليه قرار األمم 
 1947 سنة   181 رقــم  ا�تحدة 
تقسيم  خطة  على  نص  ــذي  وال

تأسيس  وبــالــتــالــي  فلسط�، 
ماي   14 في  الصهيوني  الكيان 
الثالثون  بذلك،  لتكون   ،1948
سنة التي مرت على وعد بلفور، 
ا�شؤوم  الوعد  لتحقيق  كافية 
ــر خــارجــيــة  ــ ــذي قــطــعــه وزي ــ ال
بلفور،  جيمس  آرثر  بريطانيا، 

لليهود الصهاينة.
تلت  التي  الفترة  كانت  ولقد 
هذا الوعد مليئة باألحداث وردود 
الفلسطيني،  الجانب  من  الفعل 
ــورات وانــتــفــاضــات،  ــ بــقــيــام ث
من  العديد  إصــدار  تخللها  كما 
أرض  على  األممية،  ــقــرارات  ال
صالح  في  تكن  لم  الواقع 
ورغم  الفلسطيني،  الشعب 
التحرير  منظمة  تأسيس 
 1964 سنة  الفلسطينية 
ــي ووحــيــد  كــمــمــثــل شــرع
قامت  ومــا  للفلسطيني�، 
إطار  في  اتفاقيات  من  به 
مسلسل السالم منذ 1991، 
اإلسرائيلية  ا�اكينة  أن  إال 
بإيعاز من داعمتها أمريكا، 
استمرت في تدمير والزالت 
الحجر،  قبل  البشر  تدمر 
العالم  على  أطــل  أن  ــى  إل
رئــيــس أمــريــكــي يــهــودي، 
دونالد  اسمه   ،2017 سنة 
لإلسرائيلي�  قدم  ترامب، 
ــم أجـــمـــع، وعـــده  ــعــال ــل ول
حملته  خــالل  عنه  دافـــع  الـــذي 
االنتخابية، وعندما تم تنصيبه، 
ننقل  سوف  ((إننا  قائال:  زكاه 
السفارة األمريكية إلى العاصمة 
اليهودي:  لــلــشــعــب  ــة  ــديـ األبـ
القدس))، فكان هذا الوعد الذي 
الزمن  من  قــرن  مــرور  بعد  أتــى 
مسمار  آخــر  بلفور،  وعــد  على 
الفلسطينية،  القضية  نعش  في 
أشعل به نار الثورة الفلسطينية 
من جديد، وها نحن نرى يوميا 
القصف الذي ينزل فوق رؤوس 
حكمته  الــــذي  ــشــعــب  ال ــذا  ــ ه
الوعود.. وال زال العاطي يعطي. 

في مدينة الخيال:

الطقس جميل والحقيقة بيضاء
الشارع نظيف مزهو باألمان

الحدائق جنان خضراء والورود لها عبير
واإلنسان فيها متميز بالقلب واللسان

النفوس فيها تسمو بجالل الهداية
واألرواح ترقى بالتقوى واإليمان

مظاهر الشر والرذيلة تختفي
وطاعة المؤمن تقاوم زحف العصيان

الناس أحرار يعبرون سبل الخير بصدق وصفاء
دون اللجوء للحجة والبرهان

في مدينة الخيال:

ال مكان للخداع والمداهنة
الحياة كريمة ال إحساس فيها بالحرمان

والكسب الحالل ميمون
تباركه شريعة الرحمان

فيها ينمو الود وتترعرع المحبة
بين األقارب واألصحاب والجيران

نتواصل، نتصافح، نتواجد
حيث الحكمة والفضيلة يتعانقان 

بعد هذه الجولة في مدينة الخيال
أعود بك أيها المؤمن الطائع لمدينة الواقع

حيث يدعوك رابع الفرائض
لصيام وقيام شهر رمضان.

الواقع،  أرض  على  ألحزابنا 
يبدأ  فــأفــول!  فتوهج،  بـــزوغ، 
ا�تواصل  التكرار  مع  البزوغ 
القادمة  االستحقاقات  لعبارة 
في نشرات األخبار، وهي تغطي 
التي  الخطابية  التجمعات 
ذاك،  أو  الــحــزب  هــذا  ينظمها 
إيذانا  تلك،  أو  ا�دينة  في هاته 
تشريعية  االنتخابات،  بقرب 
التوهج،  أمــا  بلدية،  أو  كانت 
فيكون مع ذاك التسابق ا�حموم 
�قرات  ا�وسمي  الــكــراء  على 
أسماء  تحمل  الفتات  تعلوها 
وسرعان  وشعاراتها،  األحزاب 
ــدور الـــدوالـــيـــب، وتــبــدأ  ــ ــا ت م
يمينا  تلقى  ا�طبوعة  األوراق 
وشماال، طيلة أسبوع� كامل�، 
االنتخابية،  الحملة  عمر  هما 
ــودا  حــامــلــة كــالمــا عــامــا ووعـ
عن  تكون  ما  أبعد  انتخابية، 
تستقطب  التي  الحقة  البرامج 
الناخب ا�سؤول ا�قدر للصوت 
بتأن  وا�ـــراجـــع  االنــتــخــابــي، 
في  ورقته  وضع  قبل  الختياره 
الصندوق الزجاجي! وبالنسبة 
ــع اإلعـــالن  لــألفــول، فــيــكــون م

األمور  تنتهي  إذ  النتائج،  عن 
لم  التي  األحـــزاب  هاتيك  عند 
فتغلق  ــذكــر،  ت نتيجة  تحقق 
من  العديد  في  ا�ؤقتة  مقراتها 
التي  تلك  وتنشغل  ا�ــنــاطــق، 
يهم  مــا  بكل  بــا�ــقــاعــد،  فـــازت 
البر�ان،  قبة  تحت  التحالفات 
أو االستوزار، أو التسابق نحو 
ا�حلي  الشأن  بتسيير  الظفر 

في ا�دن والقرى!!
الباهت  الــحــضــور  هـــذا  إن 
الــواقــع  أرض  على  ألحــزابــنــا 
ا�راجعة  يستدعي  الفعلي، 
للحزب  ينبغي  ال  ألنه  الجادة، 
يهمل  أن  تــوجــهــه،  ــان  كـ ــا  أيـ
والتنويري  التأطيري،  دوره 
ــوا  ــان ــواء ك ــ ــ�، سـ ــواطــن ــم ــل ل
العامة،  هياكله  في  منخرط� 
يعقل  فال  كذلك،  يكونوا  لم  أم 
الساحة  على  تطرأ  أن  مطلقا 
وال  عــدة،  مستجدات  الوطنية 
يجلي  صوتا  ألحزابنا  نسمع 
الحقيقة من منظورها الخاص، 
طاولة  على  بــذلــك  فتبسطها 
التمحيص، والتوضيح، وإبداء 
ا�ثال،  سبيل  على  فيها.  الرأي 
لم نلمس تنويرا حقيقيا عندما 
مستعجل،  حكومي  مجلس  قرر 
االحــتــفــاظ بــزيــادة ســاعــة إلى 

مــدار  على  الرسمي  التوقيت 
العام، وما أعقب ذلك من ارتباك 
صفوف  في  احتجاجات  رافقته 
التالميذ على وجه الخصوص، 
فهل أبدى يومها أي حزب رأيه 
بتفصيل مقنع في هذه ا�سألة، 
ا�واطن�  إقــنــاع  ــى  إل وسعى 
هذا  على  وقس  نظره؟  بوجهة 
باألساتذة  يعرف  بات  ما  أزمة 
التعاقد!  عليهم  فــرض  الــذيــن 
فلم نجد أيضا لألحزاب صوتا 
حقيقة  عن  اللثام  يميط  متزنا 
تتحدث  الــتــي  االستراتيجية 
ولم  الــوصــيــة،  ــوزارة  ــ ال عنها 
نقف على أي توضيح �ا تعنيه 
وهي  بالجهوية  ــوزارة  الـ تلك 
تتحدث عن هذا ا�لف العويص 
التعليم  قطار  سير  عرقل  الذي 

ا�تهالك.
الــســيــاســيــة،  الــقــضــايــا  إن 
واالجتماعية،  واالقــتــصــاديــة، 
تحصى،  أن  ــن  م ــر  ــث أك ــي  وهـ
جلي  بــشــكــل  نفسها  ــفــرض  ت
تململ،  مــن  تــفــرزه  مــا  وتــفــرز 
تحليال  نــرصــد  ال  ذلـــك،  ومـــع 
موضوعيا لها، هناك في دهاليز 
إلى  يفضي  الحزبية،  ا�قرات 
ا�واطن�،  أع�  أمام  تجليتها 
ومن تم تنويرهم، ووضعهم في 

بل  القضايا،  لتلك  العام  اإلطار 
واجب  من  أليس  هذا،  من  أكثر 
ا�بني  التبرير  ا�ــواالة  أحــزاب 
واإلحــصــائــيــات،  األرقـــام  على 
هذا  لتبني  ا�وجبة  والدواعي 
من  وألــيــس  ذاك؟!  أو  الــطــرح 
ا�عارضة  أحــزاب  على  ــالزم  ال
ــديـــل ا�ـــبـــنـــي هــو  ــبـ طــــرح الـ
والدليل،  الحجة  على  اآلخـــر 
والهفوات  لألخطاء،  وا�وضح 
التصحيح  تــســتــدعــي  ــي  ــت ال
سمته،  هذه  تدخل  والتقويم؟! 
حقا  أحــزابــنــا  سيبعد  شــك  ال 
عــن ا�ـــزايـــدات االنــتــخــابــيــة، 
ويمهد  الشعبوية،  والخطابات 
الطريق لوضع برامج انتخابية 
ا�لحة،  القضايا  تستحضر 
أسس  على  معالجتها  وطــرق 
ــتــي تعد  ــدل تــلــك ال مــتــيــنــة، بـ
فضفاضة،  فتكون  عجل  على 
تأتي  أنها  ــك،  ذل من  واألخــطــر 
ــو حــذف  مــتــشــابــهــة، بــحــيــث ل
ا�رء  استطاع  ما  الحزب،  اسم 
وبرنامج  برنامجه  ب�  التمييز 
�ا  االجترار  إغفال  دون  غيره، 
سبق طرحه في سالف األعوام.. 
حضور  ألحزابنا  يكون  فمتى 
وازن في ما يستجد من قضايا 

على ساحتنا الوطنية؟ 

áeÉµ◊G ôjRh
áeÉªc ƒJÉ°UÉN

 بندريس عمراوي الطيب   

 جميلة حلبي

 عثمان محمود 

أحمد محمد العرابي 
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وعد ترامب..  مسمار آخر َّـ نعش القضية الفلسطينية

مالقاو شكون يكلفوه فالحكومة بشؤون الحكامة
غير ذاك الشخص اللي عزيزة عليه لفهامة

حتى قبل كاع ما يرجع وزير.. بالسالمة
كان يبغي ديما تكون عندو عالمة

قال لك غادي يقوم بتسقيف السومة
لشركات بيع البنزين ويحدد ليها الرسومة

باش األثمنة تعود معروفة.. مضبوطة ومحكومة
لكن ما قالش إن شاء اهللا للمنظومة

ارتاجل القرار  وجاه ساهل ماهل للتكلم
وفالتطبيق تعرض فطريقوا لشّال حفر  ملغومة

واش نسى بأنه محاصر بصاحب الفخامة
مالك الشركة المتوفرة على عدة أسهم
هو اللي كان واعدوا يهرس ليه لعظومة

وما يخليهش يزيد خطوة للقدام بأفكارو المشؤومة
إيوا مالو مسكين تراجع مرغوما مهزوما؟

حتى صبحت مطبقة عليه الحكمة المعلومة
الكالم اللي يتقال فآخر الليلة المظلمة

أكيد ما يمحيه النهار لكونوا ماشي سليما
فعال ما كذبوش القدامى فها هي ظهرت األيام

بأن حتى شي نتيجة ماعادت محسومة
هاذيك كانت غير  هدور خاوية مستلهمة

من وعود السياسيين من أجل تبريد األزمة
حتى دوز الحملة بسالم وتنقاشع الغمامة 

ويولي ثاني يصرح لينا بأن تلك األحالم
بغيت غير  نهدد بها أصحاب النعمة

لعلهم يتراجعوا ويضبطوا أرباحهم الخيالية المؤلمة
لكن ما وصلتش وصبحت أفكاري كلها أوهام

فاسمحوا لي يا إخواني على هاذ األكذوبة المسمومة.



ذكرها  التي  ا�كودي  حاشية 
ــحــســن في  األمـــيـــر مــــوالي ال
رسالته الجوابية لشيخه العالم 
مؤلفها  فهو  الحاج،  بن  أحمد 
الــودودي على  }الفتح  وسماها 
ا�كودي  شرح  وهي   ،zا�كودي
وعنوانها  مــالــك،  ــن  اب أللفية 
األصلي: }الخالصةz، وقد ألفها 
محمد بن عبد هللا بن محمد بن 
ا�كنى  الجياني،  الطائي  مالك 
سنة  ا�توفي  هللا،  عبد  بأبي 
من  ويعتبر  1273م،   / 672هـ 
ولد  عــصــره،  فــي  النحاة  أهــم 
الشام  إلــى  وهاجر  باألندلس 
وموضوعها  بدمشق،  واستقر 
وسميت  والـــصـــرف،  الــنــحــو 
ــفــيــة نــســبــة إلـــى عــدد  بــاألل
وبحرها  ــف،  ــ األل أبــيــاتــهــا 
ألهميتها،  ونــظــرا  الــرجــز، 
الشروح  كتب  عنها  كثرت 
عناية  ولقيت  والحواشي، 
فقام  الــعــلــمــاء،  مــن  كبيرة 
ــراب  وإعـ بشرحها  بعضهم 
حـــواش  ــع  أو وضـ ــهــا،  ــات ــي أب
عدد  زاد  وقد  عليها،  وتعليقات 

من  األربـــعـــ�،  على  شــراحــهــا 
وابنه  نفسه،  مالك  ابن  بينهم 
ا�توفى سنة  الدين،  بدر  محمد 

686هـ / 1287م.
عبد  زيد  أبو  هو:  وا�كودي، 
بــن صالح  علي  بــن  الــرحــمــان 
النحاة  إمام   الفاسي،  ا�كودي 
باللغة،  وأعلمهم  زمــانــه،  فــي 

مكود،  بني  قبيلة  إلــى  ينسب 
ــوارة،  ــ ــدى قــبــائــل ه ــي إحــ وهـ
وتــازة،  فــاس  بــ�  ومستقرهم 
بمدرسة  سيبويه  كتاب  دّرس 
خبرته  وبعد  بفاس،  العطارين 
شرح  الــتــدريــس،  فــي  الطويلة 
مالك، ويعتبر شرحه  ابن  ألفية 
توفي  الخالدة،  الكتب  ب�  من 

بفاس عام 807 هـ / 1404م.
}الحاشيةz، العالم  أما مؤلف 
أحــمــد بــن الـــحـــاج، فــقــد ألــف 
مجموعة من ا�ؤلفات في السير 
والطب  ــصــرف  وال واألنــســاب 
والتاريخ، وغير ذلك، وأذكر منها 
الحصر:  ال  ا�ــثــال  سبيل  على 
في  ا�ستحسن  ا�نتخب  ــدر  }ال
 zالحسن موالي  السلطان  دولة 
من  ــان  ــ وكـ مــجــلــدا،   15 ــي  فـ
ا�فترض أن يبلغ 25 مجلدا، كما 
صرح بذلك حفيد أخيه، الدكتور 
قصائد  وله  الحاج،  ابن  جعفر 
كان  النبوي..  ا�ولد  في  كثيرة 
يتردد على آسفي عاصمة عبدة، 
�ا كان في منطقة أحمر بمدرسة 
األمراء، وقد قيد عنها تقييد لم 

يظهر بعد، حسب الكانوني.
ناسخ  أن  بالذكر،  وجــديــر 
إبراهيم  النساخ  حاشيته، هو 
بــن أحــمــد الــســعــدانــي، سنة 
1289هـ/ 1872م، وطبعت في 
فاس ومصر في جزأين، وكان 
وتداولها  كبيرا  عليها  اإلقبال 

الطلبة.
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العاصمة  الفنان ا�صري محمد رمضان حاليا في  يتواجد 
مع  كليب  فيديو  تصوير  أجل  من  وذلــك  باريس،  الفرنسية 

الفنان ا�غربي سعد �جرد.
الشخصي  حسابه  على   zســتــوري{ رمضان  محمد  ونشر 
إال  �جرد،  جانب  إلى  يظهر  أن  دون  باريس،  من   zأنستغرام{
أن ا�ؤشرات تؤكد أنهما بصدد تصوير فيديو كليب عملهما 

الغنائي ا�شترك.
وكان رمضان قد أكد في وقت سابق، أن األغنية التي تجمعه 
رفقة سعد �جرد جاهزة، معلنا أنه سيتم تصوير الكليب في 

باريس حيث يقيم }ا�علمz حاليا.

 ¢ùjQÉÑH πëj ¿É°†eQ …ô°üŸG ¿ÉæØdG
zº∏©ŸG{ á≤aQ ¬à«æZCG Ö«∏c ôjƒ°üàd

QÉgóæb ÖÑ°ùH …õeQ áeÉ°SCG áÑbÉ©Ã ÉcÉ¡dG ÖdÉ£j »Hƒ°ûdG
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محمد  ا�غربي  ا�مثل  هاجم 
ــي، الــكــومــيــدي الــشــاب  ــشــوب ال
أسامة رمزي، بسبب توظيف هذا 
الشوبي  اعتبرها  كلمات  األخير 
الوصالت  إحــدى  فــي   zخطيرة{

اإلشهارية رفقة بعض الشباب.
له  تدوينة  في  الشوبي  وقــال 
أن   ،zبـ}الفايسبوك حسابه  على 
واخا  عيشة  لولد  نعيط  }عبارة 
يكون في قندهار، التي تضمنتها 
شركات  إلحــدى  إشهارية  وصلة 
مصحوبة  ــت  ــان ك االتـــصـــاالت، 
رفقة  كثيفة  بلحية  شاب  بمشهد 
فوقيات،  يلبسون  آخرين  شباب 
ا�غاربة  وهي استحضار لصورة 
السلبية على  األفغان وتداعياتها 
الشابة،  الفئة  سيما  ا�شاهدين، 

ــد يــوقــعــهــا  ــا قـ ــم م
فـــــــي الـــخـــطـــأ 
ا�ــــنــــصــــوص 
ا�ــادة  في  عليه 
القانون  من   2
ا�تعلق   77.03

بـــــاالتـــــصـــــال 

 .zالسمعي البصري
ــي لــطــيــفــة  ــوبـ ــشـ ــب الـ ــ ــال ــ وط
العليا  الهيئة  رئيسة  أخرباش، 
الــبــصــري،  السمعي  لــالتــصــال 
بــالــتــدخــل التــخــاذ اإلجـــــراءات 
على  ذلــك  فــي  مستندا  الــالزمــة، 
على  تنص  التي  القانونية  ا�ادة 
شكل  أي  ــارا،  إشــه }يعتبر  ــه  أن
ا�ــذاعــة  الخطابات  أشــكــال  مــن 
بواسطة  والسيما  ا�تلفزة،  أو 
من  أشــكــال  أو  رســوم  أو  صــور 
الصوتية  أو  ا�كتوبة  الخطابات 
أو  مالي  بمقابل  بثها  يتم  التي 
الجمهور  إلخبار  ا�وجهة  بغيره، 
بهدف  إما  اهتمامه  الجتذاب  أو 
الـــتـــرويـــج لــلــتــزود بــســلــع أو 
خدماتz، مذكرا أنها تنص أيضا 
على أنه }يعتبر إشهـارا ممنوعـا، 
كل إشهار يتضمن مزاعم وبيانات 

من  أو  مغلوطة  تقديمات  أو 
ا�ستهلك�  توقع  أن  شأنها 

.zفي الخطأ
أسامة  علق  جهته،  مــن 
رمزي الذي ظهر في الوصلة 
اإلشــهــاريــة قــائــال في 
إحـــدى تــدويــنــاتــه 

لحد  }مــازال   :zالفايسبوك{ على 
نستوعب  قـــادرش  مــا  الــســاعــة 
دار  الشوبي  محمد  السيد  باللي 
اللي  إلشهار،  كاملة  القراءة  هاذ 
هزلي  طابع  عندو  أنه  ا�فروض 
اللي  القراءة  على  تماما  وبعيد 
سيدي  ــك  أنـ ا�ـــفـــروض  دار… 
ب�  تفرق  الــقــدرة  وعــنــدك  فنان 
ديــال  التأويل  وبــ�  الكوميديا 
ســعــادتــكــم، عــطــيــتــي لــلــنــاس 
عند  مــن  ممول�  أننا  إحــســاس 
غادي  اإلشهار  ومن خالل  داعش 
نجمعو آالف الناس باش يمشيو 

.zرحلة لقندهار
واستطرد رمزي: }سيدي محمد 
نعيط  عبارة  كانت  إيال  الشوبي، 
فقندهار،  يكون  لولد عيشة واخا 
ــم مــشــكــل  ــك ــادت ــع ــس خـــلـــقـــات ل
لشخصك  ــي  ــت وعــطــي
تهضر  فإنك  الــحــق، 
باسم ا�واطن�، أنا 
ســؤال  ليك  عــنــدي 
�ـــــن ا�ــــفــــروض 
ــة  ــرســال نــوجــه ال
نهضر  ــا  أنـ حــتــى 
على  التطاول  على 
ســيــدنــا 
.zآدم؟

ــار تـــــفـــــعـــــيــل  ــ ـــ ــ ــي إط ــ ف
لعمالة  التنموي  الــبرنـامـج 
ــبــيــضــاء، بــرســم  ــدار الـــ ــــ الـ
2016 - 2021، ينظم مجلس 
الدورة  البيضاء  الدار  عمالة 
الــدولــي  للمهرجان  األولـــى 
تحت  األندلسية  للموسيقى 
شعار: }ا�وسيقى لغة ا�عرفة 
الصادقةz، بتعاون مع جمعية 
اآللة  لفن  األندلسية  النوبة 
والسماع، وذلك أيام 23 و24 
بساحة  الــجــاري  مــاي  و25 
من  ابــتــداءا  الخامس  محمد 

الساعة العاشرة ليال.

ــذا ا�ــهــرجــان  ــدف هـ ــه وي
ــى تــطــويــر وصــيــانــة فن  إلـ
باعتبارها  األندلسية،  اآللــة 
ووطنيا  المـــاديـــا  مـــوروثـــا 
ــمــنــح لــلــســاكــنــة  أصـــيـــال ي
من  االســتــفــادة  البيضاوية 
األندلسي  الــطــرب  جمالية 

ا�غربي األصيل.
الدولي  ا�هرجان  يعرف 
للموسيقى األندلسية برمجة 
أزيد  ومشاركة  غنية،  فنية 
من 150 فنانا من أ�ع نجوم 
ا�وسيقى األندلسية با�غرب 
والجزائر وتونس وإسبانيا.

á«Hô¨ŸG ICGôŸG
á«fhÎµdEG áØ«ë°U 48 ôjóJ 

للمؤشرات  تتبعها  إطــار  في 
الصحف  بوضعية  ا�ــرتــبــطــة 
وغير  منها  ا�الئمة  اإللكترونية، 
�قتضيات  وتــنــزيــال  ا�ــالئــمــة، 
الباب الثالث من قانون الصحافة 
ــاضــي بــإلــزامــيــة  ــق ــشــر ال ــن وال
بالصحف  ا�ــرتــبــط  التصريح 
اإللكترونية، أعلنت وزارة الثقافة 
أنه  االتصال،  قطاع   / واالتصال 
من ب� 372 صحيفة إلكترونية 
الصحف  ــدد  ــ ع ــغ  ــل ب ــة،  ــم ــالئ م
اإللكترونية التي تديرها مديرات 
نشر، 48 صحيفة، أي ما يعادل 
13 في ا�ائة من مختلف ا�نابر 

إلى  اإللكترونية، وذلك  اإلعالمية 
 42 مقابل   ،2019 مــاي  حــدود 
صحيفة   314 ب�  صحيفة من 
سنة  برسم  مالئمة  إلكترونية 

.2018
الوصية  ــوزارة  ــ ال تثمن  وإذ 
حضور ا�رأة كفاعل أساسي في 
فإنها  ا�غربي،  اإلعالمي  ا�شهد 
عرفه  الـــذي  التطور  أن  تعتبر 
فيما  السيما  ا�غربي،  ا�شهد 
يخص تقلد ا�رأة ا�هنية �ناصب 
أساس  على  ينبني  ا�سؤولية، 
الكفاءة والتجربة ا�هنية النوعية 

وا�تميزة. 

ابتسام  ا�غربية  العارضة  حظيت 
 zمـــودل{ كأحسن  بتكريم  بــاطــمــة، 
سحور  تظاهرة  في   2019 لسنة 
مدينة  احتضنتها  التي  النجوم 

أكادير يوم السبت ا�اضي.
سعادتها  عن  باطمة  وعبرت 
األول  التكريم  بــهــذا  الكبيرة 

ــذي يشكل  فــي مــســارهــا، والـ
قويا  حــافــزا  قولها،  حسب 

لها لتستمر في هذا ا�جال 
الذي اختارته.

ــس ابــتــســام  ــن ــم ت ــ ول
شكر  رســالــة  تــوجــه  أن 
وأصدقائها،  لعائلتها 
ــن يــشــجــعــهــا  ــ ــل م ــكـ ولـ
مسارها،  في  ويساندها 
دائما  تكون  أن  متمنية 
عــنــد حــســن ظــنــهــم وأن 
لتحقيق  هللا  ــهــا  ــق ــوف ي

أحالمها.
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عــبــرت ا�ــمــثــلــة ا�ــغــربــيــة أحــالم 
في  استضافتها  خـــالل  الــزعــيــمــي، 
يعرض  الذي   zface à face{ برنامج 
من  مستاءة  أنها   ،zشــدى{ قناة  على 

قيام البعض بانتقاد طريقة لباسها.
وقالت بنبرة غاضبة: }أتلقى العديد 
لباسي،  طريقة  حــول  التعاليق  مــن 
أنا  ينتقدني:  من  لكل  أقــول  ولكنني 
حرة، ومظهري ال يضر بأحد، لهذا ال 

.zأفهم �اذا يتدخلون في هذه األمور
وأضافت: }أنا ال أمثل ا�رأة ا�غربية، 
عا�ية  تظاهرة  في  مشاركة  كنت  فلو 
يمكنهم  الحالة  هذه  في  ا�ــرأة،  باسم 
اليومية،  حياتي  في  ولكن  انتقادي، 

.zفأنا حرة في ارتداء ما يناسبني
اختالفها يشكل  أن  أحــالم  وأكــدت 
مشكال للكثيرين، سواء اختالف طريقة 

لباسها أو في طريقة كالمها، 
أتكلم  }عــنــدمــا  وقالت: 

أتعرض  أخـــرى  بلغة 
لــالنــتــقــاد، فــمــا هــذا 
وصل  الذي  التخلف 
ــيــه الــبــعــض، هل  إل
اللغات  إتقان  أصبح 

ال  ــاذا  �ـ سيئا،  ــرا  أمـ
كعبرة  يتخذونني 

ــون  ــوم ــق وي
ــم  ــ ــدوره ــ ب
ــة  ــ ــدراس ــ ب
بـــــعـــــض 

.zاللغات
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أن  قبل  عــالل  حبيبي  قالها  كلمة  آخــر  كانت 
أن  سريره،  جنب  على  واقف  وأنا  ا�نية  توافيه 
يجعلونه  أي  ييمنوننه،  أن  األطباء  أطلب من 
مستلقيا على يمينه، وكان ذلك استعدادا �القاة 
اللحظات  في  صادقة  دعوات  لي  دعا  بعدما  ربه 

األخيرة من حياته.
كان  أنــه  من  بالرغم  ذلــك  منهم  طلبت  وفعال، 
مستعصيا عليهم من الناحية الطبية، وكانت هذه 
الوفاة إيذانا بأن أتعرف عن قرب على رئيس دائرة 
}روش نوارz، ا�قدم الرجراجي، عندما ذهبت إلى 
منزله يوم األحد ألهيئ بنفسي أوراق الدفن، ألن 
الدائرة كذلك، كان في مهمة رسمية،  ابنه رئيس 
الرحيم  عبد  لسي  أقول  هذا  يومنا  إلى  والزلــت 
استجاب  وتعالى  سبحانه  هللا  بأن  الرجراجي 
وبواسطتكم  بكم،  وعرفني  الصالح  الولي  لدعاء 

نلت بركات الزاوية الرجراجية.
الــورع،  والتقي  الصالح  الولي  هــذا  كــان  لقد 
بمثابة ا�رشد الديني للعائلة، وكانت عيناه تدمع 
كان يجمعنا  اإليمان وهو يحدث، حيث  من فرط 
أطفاال ويحدثنا عن وجوب الصالة وكيفية القيام 
بها وبشعائر اإلسالم، وينصحنا بتالوة القرآن، 
بابتسامة  ضاحكا  بذلك  يفتخر  كــان  أنــه  كما 
إني  العمر،  أطــال  الــذي  لـله  الحمد  الصالح�: 
أنذا  وها  أنتم،  وأيضا  ووالديكم  أجدادكم  لقنت 

ألقن أطفالكم.
وقد حدث أن دخلت أحد أيام الجمعة ووجدت 
والدتي وحبيبي عالل يبكيان، و�ا سألت عن ذلك، 
حديث  لها  يفسر  كان  خالها  بأن  أمي  أخبرتني 
ليبشرها  ا�سجد  من  مباشرة  وجــاء  الجمعة، 
بجوار النبي في الجنة وبدءا رحمة هللا عليهما 
يبكيان من شدة التأثر بالحديث النبوي الشريف 
لسهل بن سعد، والذي يقول: قال رسول هللا صلى 
اللع عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، 

وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما.
بنات  تربية  في  عليه  رحمة هللا  عادته  وكانت 
أخته والعائلة بأكملها، إذ الزلت أذكر كيف أعاد 
والدتي  مخاطبا  والوسطى  السبابة  تشخيص 
بأصابعه الطاهرة وهو يلصق سبابته ووسطاه 
للرسول  بجوارك  أختي  ابنة  أبشري  لها:  ليقول 

صلى هللا عليه وسلم، ألنك ربيت اليتامى.
وقد ورث رحمة هللا عليه هذا الورع، من العالم 
والفقيه سيدي محمد بن إبراهيم القدميري، جدي 
والقرآن  الحديث  علوم  لقنه  الــذي  والدتي،  من 
ندخل  جدتي  منزل  فــي  صــغــارا  وكنا  الكريم، 
التي  الكتب  بأمهات  ا�متلئة  الكبيرة  لخزانته 
ورثها عن والده العدل، وعند رحيلنا من ا�دينة 
على  والدتي  أوقفتها  بيلفدير،  حي  إلى  القديمة 
هذا  أمــام  خاطبها  بأنه  ــر  وأذك الكبير،  مسجد 
ذخيرة  هذا  بعملك  أوقفت  إنك  بالقول:  ا�سجد 

متوارثة ال تقدر بثمن.
أطلب  وأنا  عليها،  هللا  رحمة  أمازحها  وكنت 
ا�راجع،  شــراء  مصاريف  من  فيها  مبالغ  منها 
كما وقع لإلمام الشعراوي مع والده، عندما كان 
يأتي عنده من الصعيد ألداء أثمنة الكتب، وكان 
كلها،  إليها  يحتاج  ال  ولده  بأن  اليق�  علم  يعلم 
وظن اإلمام الشعراوي بأن والده يخفي عليه ذلك 
وبأنه رجل ال يفهم في العلم، فبادره بالقول وهو 
أن  بني  يا  اعلم  ا�نصورة:  قطار  لركوب  يستعد 
الكبيرة  ا�بالغ  بهذه  وا�راجع  لك  الكتب  شراء 
ليس جهال مني أو انطالء لحيلة ما علي، ولكن 

فقط تحقيقا لرغبة العلم.
له  درس  أول  ذلــك،  الشعراوي  اإلمــام  واعتبر 
في الحياة، بعدما تندر بما فعله علماء الصعيد، 
اضطر  مما  الكتب،  محتوى  عن  والــده،  أصدقاء 
معه إلنقاذ ماء وجهه أن يقرأها جميعا ويرد عن 

أجوبتهم.
طلباتي،  ترضي  وهي  والدتي  حال  كان  كذلك 
أن  الشعراوي،  اإلمام  وب�  بيني  الفرق  أن  غير 
الفـرنسـية كانت أغلى بكثير في مكتبات  الكتـب 
دائما  وكنت  البيضاء،  الدار  وأروقــة   zفاييت }ال 
أحتج عليها، بأنها هي التي أوقفت على ا�سجد 
التي  الذخيرة  تلك  من  وحرمتني  الكتب  خزانة 
تناولني  عليها  هللا  رحمة  وكانت  بثمن،  تقدر  ال 
ذكرها  التي  االبتسامة  وبنفس  بسخاء،  النقود 
الشيخ الشعراوي عن والده قائلة: سوف نرى هل 
سوف تقرؤها أم سوف تستعملها للتزي�؟ وهو 
فعال ما دفعني إلى قراءتها، وإن لم أفهمها تمام 
تمكنت  الكرة عندما  إعادة  بعد  إال  الفهم حينها، 

نسبيا من إدراك لغتها.
يتبع

الكوميدية،  الفنانة  قالت 
الساحة  أن  الفاضلي،  حنان 
الكوميدية في ا�غرب أصبحت 
مستنفذة، معتبرة إياها نظير 
السريعة،  الــوجــبــات  ثقافة 
فقط،  الــلــحــظــي  لــالســتــهــالك 
وأكـــدت فــي حــوار مــع وكالة 
على  لألنباء،  العربي  ا�غرب 
الذي  الهزلي  عرضها  هامش 
جاء في ختام الدورة الخامسة 
أن   ،zتهضم }أجــي  �هرجان 
الكوميديا في ا�غرب، تستهلك 
قدرة  دونما  بها،  ويلقى  آنيا 
على الصمود الزمني، مشددة 
على أن مسيرة الفنان، إن أراد 
توجب  وتصمد،  تمتد  أن  لها 
وتستدعي  بتؤدة،  االشتغال 

التشييد خطوة بخطوة.
وأوضحت الفاضلي، الحافل 
مسارها ا�هني، وا�متد ردحا 
أنها  يسير،  غير  الــدهــر  مــن 
تشتغل حتى ال تكون مسيرتها 
 ،zالنسيان مآله  عابرا  }وقعا 
بعملها،  تؤمن  أنها  إلى  الفتة 
}ألن األمر يتعلق بمهنة توجب 

.zاالحترام
اعتبرت  آخر،  صعيد  وعلى 
التلفزيون،  الفاضلي  حنان 
خالل  من  سافله،  عاليه  بحرا 
 ،zطائل دون  الــوجــوه  }كثرة 
التي  الــوجــوه  بعض  مــقــدرة 
ا�يدان،  في  التواجد  تستحق 
السر وراء حسن  أن  موضحة 
تقمصها كل شخصية وتملكها 

واإلبداع فيها، مرده اإلخالص 
فيه،  الجهد  وإفراغ  العمل  في 
بمهنتي  األمــر  }يتعلق  قائلة 
ــب، وبـــهـــا كــبــرت  ــ الـــتـــي أحـ
أنا  أتكسب  ومنها  وأينعت، 
وأطفالي، ال يمكنني أن أخدع 
مهنتي، أو آتي بعمل �جرد أن 
.zأقول لجمهوري أنا متواجدة

وأضافت: }أستطيع الغياب 
لسنة أو سنت�، ولو بتقصير 
الــذي  جــمــهــوري  تــجــاه  مني 
أؤكد  أفتقده،  كما  يفتقدني 
ــر  ــي أوث ــن مــنــبــركــم، أنـ م
الــغــيــاب احـــتـــرامـــا له 

في  عمل  تقديم  قصد 
ينال  عمل  ا�ستوى، 

.zإعجابه
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مذكرات ساخنة

من  مكناس،  مدينة  تحتضن 
22 إلى 25 ماي الجاري، الدورة 
لـــ}مــهــرجــان سيدي  الــســادســة 
للكلمة  ا�جذوب  الرحمان  عبد 

.zوالحكمة
للمنظم�،  بـــالغ  وبحسب 
للتعريف  يسعى  ا�هرجان  فإن 
با�وروث الثقافي ا�غربي وتثم� 
التراث ا�ادي والالمادي، وإبراز 
ا�غربية  الثقافة  خصوصيات 
تنشيط  وكذلك  تجلياتها،  بكل 
والروحية  الثقافية  السياحة 
خالل  اإلسماعيلية  بالعاصمة 

شهر رمضان ا�عظم.
هذه  أن  البالغ،  أوضــح  كما 
جــديــدة،  حلة  تكتسي  ــدورة  ــ ال
الفنون  تنوع  حيث  من  ســواء 
أو  ا�شاركة،  الوطنية  الزجلية 
حيث  الدولي،  اإلقبال  حيث  من 

ا�غرب  مــن  زجــالــون  سيشارك 
على  عالوة  وتونس،  والجزائر 
تتنوع  تراثية  سهرات  تنظيم 
بطقوسها وألوانها من مجموعة 
}بنات  وفرقة   zتــراث }خماسي 
عيساوية  شذرات  ثم   ،zعيساوة

بنفحات مجذوبية.
وتــفــتــتــح الــــــدورة بــعــرض 
الرحمان  عبد  }سيدي  مسرحية 
ا�جذوبz لفرقة }مؤسسة الطيب 
ــداع  ــ واإلب للثقافة  الــصــديــقــي 
ومسرح الناسz، وذلك بعد إعادة 

من  جــديــدة  حلة  فــي  إخراجها 
طرف الفنان محمد مفتاح، وهو 
العمل الذي ألفه الراحل الطيب 
له  وكان   ،1966 الصديقي سنة 
ا�سرح  تاريخ  في  عميق  تأثير 
وسبر  استنبط  حيث  ا�غربي 
الرحمان  عبد  شخصية  أغــوار 
ا�جذوب برباعياته ا�تداولة في 
التراث الشفاهي ا�غربي ا�ليئة 

بالعبر والحكم.
طرف  مــن  ا�هرجان  وينظم 
للثقافة  }منتدى مكناس  جمعية 
مجلس  مع  بشراكة   zوالتنمية
ــاس مــكــنــاس، وبــدعــم  جــهــة فـ
وا�ديرية  مكناس  جماعة  مــن 
وتحتضن  للثقافة،  الجهوية 
}محمد  الثقافة  دار  ســهــراتــه 
ــز الــثــقــافــي  ــركـ ا�ــنــونــيz وا�ـ

.zميشيل جوبير{
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يعتزم الفنان ا�غربي محمد الغاوي، تنظيم حفل 
التي  الركراكي  فاطمة  ا�غربية  للممثلة  تكريمي 
إليها  االعتبار  لــرد  صعبا،  صحيا  وضعا  تعيش 

باعتبارها من الرموز التاريخية للفن ا�غربي.
يسعى  أنه  صحفي،  تصريح  في  الغاوي  وقــال 
وذلــك  رمــضــان،  شهر  بعد  خــيــري  حفل  لتنظيم 
لتكريم ا�مثلة الركراكي، وسيتم تخصيص عائداته 

لفائدتها.
فاطمة  ا�مثلة  زار  قــد  ــغــاوي  ال محمد  وكـــان 
الركراكي في مستشفى موالي عبد هللا بمدينة سال 
حيث ترقد منذ أيام، وذلك لالطمئنان على حالتها 
الصحية، كما أكدت النقابة ا�غربية �هنيي الفنون 
الركراكي  لفاطمة  الصحي  الوضع  أن  الدرامية، 
إحدى  تصوير  النقابة  واستنكرت  حاليا،  مستقر 
ا�وظفات بمستشفى موالي عبد هللا بسال، للفنانة 
فاطمة الركراكي دون رضاها وفي غفلة من أقاربها 
ال  }بشكل  صورها  وإشاعة  خاصة،  وضعية  وفي 
يحترم الحق في الصورة، وال مكانة الفنانة الكبيرة 

.zورمزيتها في تاريخ الثقافة ا�غربية
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أنه  ويليام،  البريطاني  األمير  أكــد 
شعر بألم ال مثيل له بعد رحيل والدته 

ا�حبوبة، األميرة ديانا.
وأشار في برنامج وثائقي تلفزيوني 
النفسية  األزمـــة  إلــى   ،zBBC{ تعده 
ضــرورة  }هــنــاك  قائال:  عاشها،  التي 
لالسترخاء والحديث عما مررنا به من 

.zأزمات عاطفية، فنحن لسنا آالت
ــوت  }ا� كامبريدج:  دوق  ــاف  وأضـ
أقـــرب مما نــتــصــور.. ومـــوت والــدتــي 
مع  ــى  ــ األول لــلــمــرة  أتــشــارك  جعلني 
أحزان اآلخرين.. فكرت في األمر كثيرا، 
تكون  عندما  مشاعري،  فهم  وأحــاول 
مبكر،  سن  في  خاصة  للحزن،  فريسة 

.zفإنك تمر بتجربة ال مثيل لها
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استقبال الشاه، كما رفض ملك 
األردن صديقه ا�لك حس�، أن 
يستقبله في عمان رغم أن شاه 
التعامل  في  بارعا  كان  إيــران 
األمريكي�،  األقــطــاب(...)  مع 
خصوصا عندما يبدع في خلط 
أفخر  مــع  والــفــودكــا  الكافيار 
والشامبانيا..  النبيذ  ــواع  أن
 zــؤرخ }شــوكــروس ــ لــيــقــول ا�
األمريكية  السياسة  قطب  بأن 
رئيس  معه  أخــذ   ،zكيسنجر{
إلى  هويدا  اإليراني  الحكومة 
حيث  الليلية،  ا�ــالهــي  أحــد 
اإلعــالم،  رجــال  كــان حشد من 
في  شرقية  راقــصــة  ــت  ــم وارت
حيث   (...)zكيسنجر{ أحضان 
التقاط  ا�خابرات  رجــال  منع 
 zكيسنجر{ ليجمع  الصور(...) 
مستشاريه في الصباح ا�والي 
ويقول لهم: إن الشاه محق في 
كل ما يعمله، ويشجعه على أن 
الحق  له  صارما،  حاكما  يكون 
الخليج  عــلــى  الــســيــطــرة  ــي  ف

الفارسي(...).
األمريكية،  السفارة  وكانت 

االغتيال  محاولة  أعــقــاب  فــي 
ترى  بدأت  للشاه(...)  الثانية 
في زوجته فرح ديبا، وقد بدأت 
اللطف  عبر  السياسة  تمارس 
محمد  ولدها  بينما  والكياسة، 
يؤشر   1960 في  ا�زداد  رضى 
إلى أن تكون ا�لكة وصية على 
الذي  ا�ــوت  حالة  في  العرش، 
نجا منه الشاه، والشاه مستعد 
لكل شيء وهو يحضر �هرجان 
 ،zبيرسيبوليس{ في  التتويج 
ــي  ــوان ــغ ــي جـــمـــال ال تـــائـــه فـ
كلود  مــدام  عند  من  ا�ــرســالت 
منهن  مئات  بــاريــس(...)  فــي 
للشاه،  طهران  إلــى  يأت�  كن 
ليتسرب  بــالطــه(...)  ولــرجــال 
خبر  األمريكية  ا�خابرات  إلى 
وقـــوع الــشــاه فــي غـــرام فتاة 
إيرانية عمرها 19 سنة، شقراء 
الشعر واسمها غيلدا، تزوجها 
وأســكــنــهــا فــي كـــوخ فــي أحــد 
أطراف القصر، لتطلع فرح ديبا 
في  إيران  وتغادر  الخبر،  على 
كشفت  وطبعا  ــا،  أوروب اتجاه 
أخت  أن  األمريكية  ا�خابرات 
الشاه أشرف، لعبت دورا كبيرا 
بغيلدا(...)  الشاه  زواج  في 
أخــوات  تدخل  قــاعــدة  مكرسة 
ا�ــلــك فــي إبــعــاد زوجـــة ا�لك، 

على  ا�ــســتــشــارون  ليتهافت 
الثاني:  ــزواج  ــ ال هــذا  تبرير 
ودينك  موالي،  يا  مسلم  ((أنت 
يسمح لك باتخاذ زوجة أخرى، 
اإلمبراطورة  عن  التخلي  دون 

فرح(...))).
ــام  ــه ــب ا� ــوانـ ــتــتــوســع جـ ل
رئيسة  ديــبــا،  لفرح  الثقافية 
ــرجــان }شـــيـــرازz وكــانــت  ــه م
تدافع  ــى(...)  ــف ــن ا� فــي  ــي  وه
عــن مــهــامــهــا.. وفــنــهــا الــذي 
النقي(...)  الفن  ــران  إلي جلب 
ــدي.. وربــمــا كــانــت  ــي ــل ــق ــت وال
غيبتها  رغم  فرح،  اإلمبراطورة 
خالل  من  حاضرة  ا�نفى،  في 
ا�سار  استغالل  في  نجاحها 
في  ا�نهارين  للملوك  الساقط 
عهد زوجها، أمبرتو ملك إيطاليا 
أفغانستان  ومــلــك  الــســابــق، 
الشاه،  ــدي  أي ب�  سقط  ــذي  ال

وقسطنط� ملك اليونان، الذي 
تشارك  بينما  أيضا،  هو  سقط 
الحسن الثاني وشاه إيران(...) 
ا�شترك  صديقهما  صداقة  في 
الــســابــق(...)  البلغاري  ا�لك 
صديقه  أعطاه  الذي  سيميون، 
ملك  من  يتحول  أن  إيران  شاه 
جــراج  صــاحــب  ــى  إل لبلغاريا 
الحسن  وكان  السيارات..  لبيع 
األولــى  ا�كانة  يعطيه  الثاني 
وكلها  الــحــفــالت،  جميع  فــي 
فرح  إلرجــاع  تهافتت  عناصر 
ديبا إلى عرشها، وهي جزئيات 
لنا صعبة وهي في نظر  تظهر 
فعندما  ســهــلــة(...)،  ــوك  ــل ا�
تغلبت ميزات اإلمبراطورة فرح 
صديقه  الشاه  استدعى  ديبا، 
خاتمي،  الجنرال  ومستشاره 
صديقة  ــزوج  ــت ي ــأن  بـ وأمــــره 
الجنرال  ليجيبه  غيلدا،  الشاه 
ا�غاربة  ا�ــقــربــون  تــعــود  بما 

عليه: هللا يبارك فعمر سيدي.
إلى  ديبا  فــرح  مياه  لتعود 

مجاريها.
يدافع  إيــران  شاه  انفك  وما 
وهو  متراجعا(...)  نفسه  عن 
 zلوموند{ لجريدة  قــال  ــذي  ال
تعذيب  حول  سؤال  عن  مجيبا 
 zالسافاك{ اإليراني  البوليس 

نفسها  األساليب  نطبق  أننا 
أنــتــم،  تستعملونها  ــي  ــت ال
ليراجع معه مراسل للتلفزيون 
عدد  إحصائيات  البريطاني 
إيران  في  السياسي�  القتلى 
ما ب� 1963 و1977 فاتضح 
أن عددهم بلغ ألف وخمسمائة، 
فرد عليهم الشاه بأن الرئيس 
في  قتل  أم�  عيدي  اإلفريقي 
ألــف،  ثالثمائة  السبعينات 
في  الحمر  الخمير  قتل  بينما 

كمبوديا أكثر من مليون.
زمان رهيب، وهو واقع كان 
تغطيته  يــحــاول  ــران  إيـ شــاه 
من  ــات  آي ســرد  إلــى  باللجوء 
القرآن(...) لتكذبه زوجته فرح 
ديبا صراحة وتقول للصحفي� 
استسالما  ــك  ذلـ يــفــعــل  ــه  أنـ

للزعماء الديني�(...).
الصحفيات  إحــدى  وبقيت 

اإليـــطـــالـــيـــات، }أوريــــانــــا 
معرفة  على  مصرة   zفاالتشي
إلى  ديبا  فــرح  رجــوع  خبايا 
ــا الـــشـــاه، لــتــنــاقــش  ــهـ زوجـ
الــشــاه نفسه،  مــع  ا�ــوضــوع 
بقوله:  صارحها  الــذي  وهــو 
يحسب  ــل  ــرج ال حــيــاة  ((يف 
كن  إذا  فقط  النساء  حساب 
ومهذبات،  ولطيفات  جميالت 
املرأة،  أنصار  يريده  الذي  فما 
نظر  يف  ــات  ــاوي ــس ــت م إنــكــن 
لم تستطعن  القانون، ولكنكن 
طــبــاخــة  ــى  ــت ح تــنــتــجــن  أن 
مــاهــرة، إن الــنــســاء وهـــن يف 
وخشونة  قسوة  أشد  السلطة 
وأكــثــر تعطشا  ــال،  ــرج ال مــن 
ــدون قلوب  بـ إنــكــن  لــلــدمــاء، 
إنكن  حاكمات،  تكن  عندما 
(الرحلة  ــرات))  ــري ــش ال ــنت  أن

األخيرة. شوكروس).
عبر  كذبته  ديبا  فــرح  لكن 
استجواب أجرته مع صحفية 
من الواشنطن بوسط، اسمها 
لها:  قــالــت   ،zــن ــوي ك ــي  }ســال
أحيانا  ينصت  ((إنــــــه(...) 
وأحــيــانــا يــرفــض، إن املـــرء ال 
تنقل  أن  ــه  ــت زوج ــن  م يــريــد 
كنت  ورمبا  سيئة،  أخبارا  إليه 
لهم  من  جانب  إلــى  وقفت  قد 

وكنت  متكرر،  بشكل  ظالمات 
من  الــغــرض  هــو  هــذا  أن  أشعر 
بجانب  ألكون  هناك،  وجودي 
ــى جــانــب  ــ ــب ولــيــس إل ــع ــش ال
بعض  أن  إلى  إضافة  احلكومة، 
املتواجدين يف الدوائر احمليطة 
على  الشاه  ينتقدون  بامللكة، 
تثير  وبطريقة  بل  املكشوف، 
ــول أحـــيـــانـــا)) (نــفــس  ــذهـ الـ

ا�صدر).
الجوانب  أن  هي  الحقيقة 
إيران  شاه  تجربة  في  ا�فيدة 
بصرف النظر عن زوجته فرح، 
تجربة  كانت  ومتعددة،  كثيرة 
رئيس حكومته عباس هويدا، 
تجربة  مــع  با�قارنة  خليقة 
عبد  ا�غربي  الحكومة  رئيس 
اإلله بن كيران(...) وهي قصة 

تستحق ا�راجعة. 

نتتبعه  الـــذي  ــن  ــزم ال شـــاء 
بــاهــتــمــام فــرضــتــه بــالــدرجــة 
األولى، جورتنا مع بلد العصيان 
ا�دني(...) الجزائر(...)، إال أن 
الحسن  ا�ــلــك  ــرة  م كــل  نتذكر 
الثاني، الذي عايش ملكا أقوى 
ــران،  منه وأغــنــى، هــو شــاه إي
ا�نفى  ــي  ف مــوتــه  قــبــل  الـــذي 
ــأن احلسن  ــرف ب ــت ((اع بــأيــام 
الثاني كان عاهال ذا ذكاء عقلي 
الثقافتني  يجسد  ونــادر،  المع، 
ليكتب  واألوروبــيــة،  القرآنية 
الشاه  املذكرات، بأن  محرر هذه 
كان يحس حتسرا عاطفيا، وهو 
يعترف بأن فشله(...) هو الذي 
(الرحلة  سقوطه))  إلــى  أدى 

األخيرة. شوكروس).
ذلك أن عظمة الحسن الثاني 
لم يسقط..  أنه  كانت كامنة في 
بــيــنــمــا الـــشـــاه ســقــط أســقــط 
الكاتب  ليكشف  ســقــطــة(...)، 
}شوكروسz بأن الحسن الثاني 
كان أشد مكرا ودهاء من الشاه، 
حكمت  أسرته  وأن  خصوصا 
البالد منذ القرن السابع عشر، 
بقي قائدا روحيا لشعبه، بينما 
إلى  ينظرون  إيــران  في  الناس 
الشاه على أنه بواب الشيطان 
األكبر، بينما يحكي الصحفيون 
الشاه  إلى  أقــرب  كانوا  الذين 
من الحسن الثاني، أن الضربة 
الحسن  سجلها  التي  األخيرة 
ضربة  كانت  للتاريخ،  الثاني 
ا�علم، عندما هاجمت صواريخ 
 1972 فــي  طــائــرتــه  ا�نقلب� 
بصوت  املهاجمون  ((ليفاجأ 
الطائرة  ميكروفون  من  ينطلق 
لقد  آه،  يقول:  وهو  املضروبة، 
ربان  وأنــا  الثاني،  احلسن  مــات 
أفعل))  ماذا  أعرف  ال  الطائرة 
ــنــزل  ــفــوا الــهــجــوم، وت ــيــوق ل
منها  وينزل  أمان،  في  الطائرة 
يكون  هــكــذا  الــثــانــي.  الحسن 

ا�لوك وإال فال..
تــصــادق  ــشــاه  ال أن   ورغـــم 
مــع صــديــق الــحــســن الــثــانــي، 
الفرنسية  ــرات  ــخــاب ا� مــديــر 
}دومارانشz إال أن هذا األخير 
األسداس،  في  األخماس  ضرب 
((إنــه  البالغة:  حكمته  ــال  وق
يكون  ال  أن  ــظ،  احلـ ســوء  مــن 
احلسن  ألن  نفط،  املغرب  لدى 
الدولة  رجال  من  واحد  الثاني 
النادرين يف زماننا)) وال صداقة 
الحسن  طلب  فقد  تفضيل،  وال 
له  مشترك  صديق  من  الثاني 
مع الشاه، أن يخبر الشاه بأن 
عليه أن يغادر ا�غرب، في يوم 
محدد، بعد أن أخبره ا�ستشار 
عبد الهادي بوطالب بأن تواجد 
الشاه في ا�غرب، يشكل خطرا 
ــي. مــرة  ــغــرب ــرش ا� ــع عــلــى ال
إلى  ا�لك  فيها  يستمع  ــادرة  ن

مستشاره.
نتيجة  ا�غرب،  كان  وطبعا، 
مهددا  الــكــبــرى(...)  األخــطــاء 
ال..  كيف  ا�لكية(...)  بسقوط 
وقد رفض ملك السعودية خالد، 
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بقلـــــــم:
مصطفى العلويمصطفى العلوي

عظمة الحسن الثاني كانت كامنة في أنه لم 
يسقط.. بينما الشاه سقط أسقط سقطة(...)، 

ليكشف الكاتب «شوكروس» بأن الحسن الثاني كان 
أشد مكرا ودهاء من الشاه، خصوصا وأن أسرته 

حكمت البالد منذ القرن السابع عشر، بقي قائدا 
روحيا لشعبه، بينما الناس في إيران ينظرون إلى 

الشاه على أنه بواب الشيطان ا�كبر
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