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االستقاللي�،  األقطاب  أحد 
شاهد في أحد أحياء الرياض، 
العضو الجديد في حزبنا(...)، 
الحظ  ــه،  ب للترحيب  ــزل  ن وعــنــدمــا 
الــســابــق دخــل ألحد  ــر  ــوزي ال أن ســعــادة 
ليصور  تلفونه  فأخرج  الخمور،  متاجر 
السيارة لشحنها  باب  يفتح  سعادته وهو 
السبت  عشية  الخمر  زجاجات  بصناديق 
إلى   zبـ}الوات ساب ا�نظر  ليبعث  األخير، 
االستقاللي�،  وغير  االستقاللي�  جميع 
وكأنه يقول لهم، هذا هو آخر مسؤول كبير 

ينضم لحزب االستقالل.
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 مطار النواصر. األسبوع
األجانب،  السواح  مالي�  يبقى 
ــى ا�ــغــرب،  ــم يــتــهــافــتــون عــل ــ وه
ب�  الشاسع  الفرق  أمام  مشدوه� 

ا�طارات  وعصرنة  فخامة 
منها،  يركبون  التي 
البوينغ  طائرات  في 
الخطوط  تصر  التي 

ا�ــغــربــيــة على  ا�ــلــكــيــة 
مشدوه�  يبقون  استعمالها.. 

النواصر،  مطار  في  ينزلون  عندما 
الــكــيــران  ــي  ف شحنهم  يــتــم  حــيــث 
الطائرة  مــن  إليصالهم  الشاحنة 
حيث  الطويلة،  ا�طار  ممرات  إلى 
األمتار،  آالف  با�شي  إنهاكهم  يتم 
بأنه  لنا  يقال  الــذي  ا�طار  هذا  في 

به  يوجد  وال  ا�اليير،  عليه  تصرف 
الكهربائية  ا�مرات  من  واحــد  متر 
في  ــركــاب  ال تنقل  أصبحت  الــتــي 
جميع مطارات العالم، حتى مطارات 

الدول ا�تخلفة.
اآلالف  تـــرى  ــادرة،  ــ ــغ ــ ا� ــد  ــن وع
الــراقــي(...)،  مستواهم  رغم  منهم 
الضيق،  الــبــاب  على  يــتــزاحــمــون 

تفتيش  فيه  يجرى  الــذي  الوحيد، 
منظر  فــي  ــاب،  ــرك ال حقائب  آالف 

بظروف  العا�ية يذكر  الحرب 
الثانية.

ويقول وزير 
إنه يتوقع  السياحة، 
هو  بينما  السواح،  مالي�  وصول 
ظــروف  فــي  ويــودعــهــم  يستقبلهم 
الكثير منهم  همجية متخلفة تجعل 
يقسمون على أنهم لن يعودوا لهذا 

البلد.
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صورة وتعليق

تنفرد «األسبوع» بنشر هذه الصورة 
من قلب مدينة سبتة، وهي الصورة 

التي استنفرت األجهزة األمنية اإلسبانية 
اِّـحتلة، بعد أن انتشرت على الجدران 

عبارات: عاش اِّـلك.. عاش الريف.
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 الرباط. األسبوع
سالم،  الكعبي  اإلمــاراتــي  السفير  غــادر 
أوامر  تلقى  أن  بعد  مفرطة،  بسرعة  ا�غرب 
أن تب� استثناء  بعد  أيام  با�غادرة، عشرة 
للمصالحة،  ا�لكية  ا�ــبــادرة  من  ــارات  اإلمـ
إلى  بوريطة  الخارجية  وزير  بها  قام  التي 
كل من الكويت والبحرين والسعودية وقطر، 
حامال رسائل ملكية إلى رؤساء هذه الدول، 
باستثناء اإلمارات، التي ربما فهمت تجاهل 
تقود  التي  هي  ــارات  اإلمـ أن  رغــم  ا�ــغــرب، 

التحركات الخليجية ضد قطر.
اإلمــارات  تبحث  أن  ا�الحظون،  وينتظر 
ا�غرب  في  لها  جديد  سفير  تعي�  إمكانية 
بطريقة  ا�غرب  مع  بالتعامل  مكلفا  يكون 

أخرى.
من  بمقرب  اتصلت  قد   zاألسبوع{ وكانت 
السفير الكعبي في السفارة، فنفى خبر إبعاد 
في   ،zبـ}الخزعبالت األمــر  واصفا  السفير، 

انتظار تقديم تفاصيل أخرى(...).

● واشنطن. األسبوع
تحتضن جامعة }جورج تاونz يومه الخميس 
}جاذبية  كتاب  لتقديم  ندوة  الجاري،  أبريل   25
السلطةz الذي ألفته نخبة من الباحث� ا�هتم� 
باتفاق  تعقد  ندوة  إفريقيا، وهي  بشؤون شمال 

مع مؤسسة هشام العلوي.
السابق،  األمــريــكــي  الخارجية  وزيـــر  وكـــان 
تسعة  ب�  ا�غربي  األمير  استدعى  قد  شولتز، 
في  الوضعية  حول  محاضرات  إللقاء  متدخل� 
ا�قربة  العائالت  ب�  العالقات  حول  السعودية، 
في   zســتــانــدفــور{ يومية  لتتوسع  الحكم،  مــن 
الذي  ا�غربي،  ا�لك  عم  ابن  أسمته  �ن  تحليلها 
طريقة  على  مصر  السعودي  العرش  بــأن  قــال 
منتقدا  ا�ـــوارد،  واستغالل  العمل  ب�  الخلط 
إصرار األمير بن سلمان على التحدث عن عصرنة 
بينما  الثالثينات،  آفاق  في  السعودي  االقتصاد 

الواقع هو غير هذا.

 الرباط. األسبوع
األخــطــار  ــم  رغ اإلفــريــقــي  ا�ستقبل 
صدر  كتاب  في  القارة،  بهذه  ا�حيقة 
ا�نافسة  ألفه رئيس مكتب  األيام،  هذه 
إدريس  األستاذ  ا�غربي، 
بمشاركة  ــراوي،  ــكـ الـ
األســتــاذ نـــور الــديــن 
ــدا عن  ــعــي أفـــايـــة، ب
كــــل ا�ـــجـــامـــالت، 
ــاءات  ــ ــصـ ــ ــاإلحـ ــ وبـ
ــة،  ــ ــي ــ ــم ــ ــل ــ ــع ــ ال
الــكــاشــفــة عن 
دراســــــــــــات 

ألخطار  ا�واجهة  القارة،  هذه  �كونات 
الفقر والبطالة والجهل ا�طلق ألخطار 
تطمئن  العصرية،  العلمية  الــغــزوات 
فيها أغلبية 89 في ا�ائة من ا�تشبث� 
ا�غرب  يبقى  حيث  الدينية،  بالعقائد 
كنموذج مثالي، حيث يخصص الكتاب 
أغلب صفحاته لكتاب أفارقة من مختلف 
الدول اإلفريقية، بمن فيهم كتاب مغاربة، 
أمثال كمال الحليمي، وسارة بنتفريت، 
أن  على  يتفقون  كلهم  نعيم،  وسفيان 
الشباب اإلفريقي هم الذين سيخططون 

�ستقبل القارة اإلفريقية.
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 الرباط. األسبوع
أصيلة  مدينة  في  أوساط  عدة  تفاعلت 
مع مقاالت }األسبوعz التي فضحت جانبا 
السطو  في   ،zأصيلة }مافيا  أساليب  من 
على عقارات ا�واطن� (انظر عدد 4 أبريل 
ويأتي   ،(2019 أبريل   11 وعــدد   2019
على رأس هذه التفاعالت، إقدام مستشار 
جماعي على فضح مسؤول كبير، متهما 
إياه بممارسة }ابتزاز ناعم في حق مقاول، 
بدليل إصداره لشهادة مكتوبة يقول فيها 
�قاول إنه ال يرى مانعا في إقامة مشروعه، 
علما أن ا�شاريع تخضع، حسب القانون، 
إما للقبول أو الرفض، أما هذه الصيغة، 
قاله  ما  حسب   ،zاالبــتــزاز ضمن  فتدخل 
 ،zلـــ}األســبــوع الجماعي  ا�ستشار  هــذا 
والذي أكد أن ا�سؤول ا�ذكور، فرض على 
ا�قاول ا�عني، أن يهب �ؤسسته النافذة، 
مدرسة  لبناء  ستخصص  أرضية  بقعة 

خاصة(..).
ا�واطن�  اتــصــاالت  تــوالــت  وبينما 
بمقر الجريدة، لتؤكد على ضرورة فضح 
}فرعون أصيلةz، نبه بعض ا�واطن� إلى 
أساليب  من  ا�تضررين  عشرات  وجــود 
ا�واطنون  لها  يتعرض  التي  التنكيل 
بدفعهم  تبدأ  والتي   ،zالفرعون{ يد  على 
إلى اإلفالس في بعض الحاالت، وتنتهي 
في  ا�تاجرة  بمحاولة  أخــرى  حــاالت  في 
أحياء سكنية بكاملها، وبيعها �ستثمرين 
آهلة بالسكان، األمر  أنها  خليجي�، رغم 

احتقان  مؤشرات  ظهور  في  تسبب  الذي 
على  الفيديوهات  عشرات  تؤكده  شعبي، 
موقع }يوتيوبz التي تطالب بتدخل ملكي 

لإلنصاف.
بفضح  انفردت  قد   zاألسبوع{ وكانت 
}أســالــيــب ا�ــافــيــاz الــتــي أصــبــح العمل 
ــي مــديــنــة أصــيــلــة، التي  ــا ف بــهــا جــاري
يجعلوا  أن  األجــانــب،  ا�ستثمرون  أراد 
السياحة،  مجال  في  عا�ية  مدينة  منها 
لقانون  يتعرضون  مــرة،  كل  في  فكانوا 
القطب  معكم  تشركوا  أن  ((إمــا  محلي، 
ا�عروف(...) وإما فال))، وهكذا عانى أحد 
مشروع  صاحب  العراقي�،  ا�ستثمرين 
سنوات،  دامــت  صعوبات  من   zمارينا{
حيا  بنى  مغربي،  مستثمر  دور  ليأتي 
سياحيا ضخما، بدأه سنة 2006 والزال 
الصعوبات،  من  بعد  ينته  لم   2019 في 
فبعد أن تم التنكيل به منذ 2006 لتأخير 
البلدية(...)  اللجان  عبر  ا�شروع،  إنجاز 
التي كانت ترسل لتأخير تسليم الرخصة 
النهائية، حتى يخضع ا�ستثمر لضغوط 
ــوم(...)، تــم إقــحــام إحــدى  ــل ــع القطب ا�
في  ساكن  أول  كانت  التي  األجنبيات 
اإلنجليزي�  أحــد  فأحضرت  ا�ــشــروع، 
على  ا�شروع  إلرغام صاحب  مخطط  في 
يطلب  اإلنجليزي  وأصبح  معهم،  إشراكه 
القطب  من  بتوجيه  دوالر(...)  مليوني 
عن  ا�شروع  صاحب  عجز  و�ا  ا�علوم، 
االستسالم، أصبحت العصابة تهدد ابنة 

صاحب ا�شروع، الساكنة في لندن(..).

 الرباط. األسبوع
ــوعz من  ــ ــب عــلــمــت }األســ
مصدر جد مقرب من أغلبية 
العثماني، أن كال من إدريس 
لحزب  األول  الكاتب  لشكر 
وعزيز  االشتراكي  االتــحــاد 
أخنوش زعيم حزب األحرار، 
الدين  سعد  بشدة  هاجما 
ــك  وذل مــؤخــرا،  العثماني 

ــا ســمــوه  ــ ــب م ــســب ب
ــق  ــيـ ــسـ ــنـ ــتـ }الـ

الـــثـــنـــائـــي 
ــق  ــيـ ــضـ الـ
داخـــــــــل 
غلبية  أل ا
ب� فريقه 
البر�اني 
وفـــريـــق 

ــدم  ــقـ ــتـ الـ

واالشتراكية 
فقط، دون إشراك 

األغلبية  فـــرق  ــي  ــاق ب
.zالحكومية

ــح ا�ــصــدر ذاتـــه،  ــ وأوض
ثارا في  أن لشكر وأخنوش 
وجه العثماني، بسبب قبول 
التقدم  لفائدة  التنازل  فريقه 
مستوى  على  واالشتراكية 
العدد ا�طلوب لتشكيل الفرق 
 12 ــى  إل  20 مــن  البر�انية 
نائبا فقط، وكذا على اتخاذ 

قرارات سياسية كبرى من هذا 
القبيل دون إشراكهم فيها، بل 
في  أخنوش  رأي  أخــذ  دون 

ا�وضوع.
من جهة أخرى، أكد مصدر 
جد مقرب من }البيجيديz، أن 
القيادي في العدالة والتنمية 
بحقوق  ا�كلف  الدولة  وزير 
الرميد،  مصطفى  اإلنــســان، 
انتفض  با�وضوع،  علم  �ا 
العثماني،  وجه  في 
وخـــــاطـــــبـــــه 
بــالــقــول، لن 
أن  ــل  ــب ــق ن
ــحــول  ــت ي
أخــنــوش 
إلـــــــــــى 
ــون  ــرعـ فـ
ــه،  ــ ــان ــ زم
بـــقـــي لــه 
أن  فــــقــــط 
ــا  ــن ــول ل ــ ــقـ ــ يـ
ــه فــرعــون  ــا قــال م
لــلــســحــرة حـــ� آمــنــوا 
بالـله عز وجل، }قال فرعون 
لكم  آذن  أن  قبل  بــه  آمنتم 
 ،z...مــكــرتــمــوه �كر  هــذا  إن 
بضرورة  العثماني،  مطالبا 
وقــف لشكر وأخــنــوش عند 
حدهم، �ا يملكه من سلطات 
فـــي الــدســتــور بــاعــتــبــاره 
رئيسهم ا�باشر في الحكومة  

واألغلبية.  

موالي هشام السفري علي بن سالم الكعبي

الكراوي

الرميد





ما خفي
كان  أعظم

نشرت منظمة »مراسلون بال حدود« في 
تقريرها عن سنة 2019، أن املغرب سجل 
أرقاما كبرى إلى الوراء في مجال حقوق 
على  تطلع  لم  املنظمة  وكــأن  الصحافة، 
الفرنسية  باللغة  الجريدة  من  عدد  آخر 
كانوا  الذين  التقدميني  حــزب  لجريدة 
األولى  صفحتها  خصصت  وقد  ثوريني، 
ــوالدات  والـ الجنس  عــن  ملــوضــوع  كلها 

القيصرية.

حول  دراســة  في  أمريكي  مصدر  نشر 
شعوب العالم، أن املغرب هو أكثر شعوب 
العالم أجمع،  العالم نوما وشخيرا.. في 
العالم نوما، هو  ليضيف أن أقل شعوب 

الشعب الياباني.

في  الصريح  املسؤول  الــقــراء،  واخــذ 
عندما  وهبي،  املحامي  األصــالــة،  حــزب 
قال أن أمني الحزب بنشماس يعمل على 
األغلبية  تعرف  بينما  الحزب..  تشتيت 
يوم  ولــد  الحزب  هــذا  أن  املطلعني،  من 

تأسيسه مشتتا.

ربــمــا فــطــن الــجــنــرال الــرئــيــســي في 
مطالب  أن  إلــى  صالح،  قايد  الجزائر، 
من  بالتخلص  الجزائريني  املتظاهرين 
بوليساريو  الفتات  بنشر  البوليساريو، 
ديكاج، فأصدر في منطقة ورقلة تصريحا 
تسيء  التي  الــدول  أن  وقال  فيه  تراجع 

للجزائر، هي الراغبة في حكم العالم.

اليمنية  الــجــمــهــوريــة  ــارة  ســف نــفــت 
ورد  ما  تفاعلها مع  في معرض  بالرباط، 
صدور  »األسبوع«،  من   1021 العدد  في 
يفرض  الجمهورية  رئاسة  عن  قــرار  أي 
تعدد الزوجات، متهمة مواقع االنقالبيني 
إلثــارة  مفبركة  أوراق  بنشر  الحوثيني 

الرأي العام)...(.

أسباب  حول  مطروحا  السؤال  الزال 
تعرض وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت 
األســبــوع  نقله،  تطلبت  صحية  ألزمـــة 
املاضي، على وجه السرعة إلى املستشفى 
لتلقي اإلسعافات، ليقول مصدر مطلع، أن 
األمر قد يكون بداية ترتيب معني لتعيني 
خلفا  للرباط،  الجديد  الوالي  اليعقوبي، 
للرباط  اليعقوبي  تقريب  وأن  سيما  له، 
اللوبي  محاربة  في  نجح  أن  بعد  جــاء 
األصالة  فلك  في  يدور  كان  الذي  النافذ 

واملعاصرة)..(.

سعيد  نجل  الجماني،  إبراهيم  مسح 
كــامــال مــن طرائف  تــاريــخــا  الــجــمــانــي، 
الثاني،  الحسن  الراحل  امللك  مع  والــده 
في  رئيسه  خد  على  رسمها  بـ»طرشة« 
التي  الصفعة  وهــي  بنشماس،  الحزب 
أن  لـــوال  بمحاكمة،  تنتهي  أن  ــادت  كـ
األسبوع  هذا  بداية  خالل  طوي  الخالف 
ــل الــحــزب  بــتــدخــل »مــاليــريــة« مــن داخـ
وخارجه، زادوا على خد بنشماس صفعة 

أخرى بتكريس إبعاده)..(.

غير  إقباال   »األسبوع«  مصادر  أكــدت 
من  السفر  جــوازات  إنجاز  على  مسبوق 
الذي  األمر  أن  غير  الشرطة،  طرف رجال 
كانت  إذا  ما  يعرف  لم  املتوقع،  يفوق 
أم  العامة،  اإلدارة  من  توجيهات  وراءه 
عــددا  جعلت  التي  هــي  املصادفة  أنها 
إنجاز  على  يقبلون  البوليس  من  كبيرا 

جواز سفر في وقت متقارب.

وجود  عن  »األسبوع«  مصادر  كشفت 
»حركة  اســم  لتغيير  حثيثة  تــحــركــات 
القيادي  أسسها  التي  وقادرون«  قادمون 
املريزق،  واملعاصرة،  األصالة  حزب  في 
إلى اسم جديد هو  دون ربطها بالحزب، 
يعلن  لن  األمر  أن  غير  املستقبل«،  »نداء 
مقبلة  تنظيمية  محطة  خالل  من  إال  عنه 

يجري اإلعداد لها على نار هادئة.

 الرباط. األسبوع 
تمر  كانت  ــارد،  ب جو  تحت 
الخامس  محمد  شــارع  وســط 
حزب  في  القيادية  بالرباط، 
نزهة  واالشــتــراكــيــة  الــتــقــدم 
الصقلي، مؤخرا، وهي تحاول 
ــارة، الــذيــن بــدا أن  تــفــادي املـ
جــلــهــم ال يــتــذكــرونــهــا، رغــم 
العهد  كانت إحدى نساء  أنها 
الجديد الذين أنيطت بهم مهام 
رأس  على  السيما  وزاريــــة، 
االجتماعية  التنمية  وزارة 
واملرأة والطفولة، شأنها شأن 
الشقروني،  نزهة  االتحادية 
واالســـتـــقـــاللـــيـــة يــاســمــيــنــة 
هذه  على  تناوبن  كلهن  بادو، 
لهن  يسمع  يعد  ولم  ــوزارة،  ال
التي  الحالة  وهي  صوت،  أي 
تدعو إلى التساؤل عن مصير 

نساء العهد الجديد.
الصقلي،  نزهة  أن  والشــك 
من  كبيرا  جــزءا  تكرس  التي 
نشاطها لنصرة قضايا املرأة، 
ال تنظر بعني الرضى ملآل وزارة 
واألسرة  االجتماعية  التنمية 
بيد  انتهت  التي  والتضامن، 
حزب  إلــى  املنتمية  الــوزيــرة 
بسيمة  والتنمية،  الــعــدالــة 
تكمن  املفارقة،  لكن  الحقاوي، 
الحالية  الــوزيــرة  انتماء  في 
إلى املعسكر املناهض لـ»خطة 
التنمية«،  فــي  ــرأة  املـ ــاج  إدمـ
إلى  الصقلي  تنتمي  بينما 
ــذي أنـــجـــز أحــد  ــ ــزب الـ ــحـ الـ
وهو  الخطة،  ــذه  ه أعضائه 
يتم  أن  قبل  السعدي،  سعيد 
حل اإلشكال الذي كاد أن يقسم 
االستقاللي  بتعيني  املــغــرب، 
بوستة على رأس لجنة ملكية 
األحوال  مدونة  بنود  لتعديل 
الشخصية التي أصبحت فيما 
بعد مدونة األسرة، التي أثبت 

بعض  صالحية  انتهاء  الزمن 
بنودها، ما يفرض تعديلها من 

جديد.
ــة الـــصـــقـــلـــي عــلــى  ــ ــزه ــ ن
ســبــيــل املـــثـــال، ســقــطــت من 
ال  تعني  ولــم  الحسابات،  كل 
اليوم  منذ  وزيرة،  وال  سفيرة 
الصحافة  فيه  تحدثت  الــذي 
أذان  بــمــنــع  مطالبتها  ــن  ع
حكومي،  مجلس  فــي  الفجر 
ــا حـــاولـــت تـــدارك  ــه رغـــم أن
أن  فيه  تقول  بتوضيح  األمــر 
السياح  إزعـــاج  عــن  حديثها 
االختالف  حول  كان  ــاألذان،  ب
في ساعة إطالق األذان ومدته، 
سقطت  الصقلي،  سقطت  كما 
من  مؤخرا  الشقروني  نزهة 
يتذكر  والكل  الحسابات،  كل 
إلى  وقفت  التي  الوزيرة  هذه 
جانب عبد الرحمان اليوسفي 
التناوب  تجربة  إطالق  خالل 
ملرحلة  كــعــنــوان  الــتــوافــقــي، 
خالل  من  املغرب،  في  جديدة 
لدى  الــدولــة  كاتبة  تعيينها 
االجتماعية  التنمية  ــر  وزيـ
ــتــشــغــيــل  ــامـــن وال ــتـــضـ والـ
مكلفة  املــهــنــي  ــن  ــوي ــك ــت وال
الحكومة  نفس  في  باملعاقني، 
البصري  إدريس  ضمت  التي 
ــلــطــيــف الــفــيــاللــي  وعـــبـــد ال
وعباس الفاسي، وعبد الكبير 

العلوي املدغري.
ــت نـــزهـــة  ــطـ ــقـ وكــــمــــا سـ
التطاحن  أدى  الــشــقــرونــي، 
ــى  فـــي حـــزب االســتــقــالل إل
السياسي  املستقبل  طــحــن 
رأس  على  السابقة  للوزيرة 
نفس الوزارة، ياسمينة بادو، 
شباط،  عهد  في  سقطت  التي 
ــا في  ــاده ــع ــم تــكــريــس إب وتـ
ولد  حمدي  الصحراوي  عهد 
األمني  يحرك  ــذي  ال الرشيد، 

الــبــركــة، وكانت  نـــزار  الــعــام 
هفواتها في صفقة اللقاحات، 
واتهامها  بــاريــس،  وشــقــق 
إلى  اللجوء  دون  بالتهريب، 
إجـــــراءات مــكــتــب الــصــرف، 
مستقبلها  عــلــى  قــضــت  قــد 
أصبحت  أن  بعد  السياسي، 
أول محامية تتربع على عرش 

وزارة الصحة.
ــطــت جل  ــاســة أســق ــســي ال
معوال  كــان  اللواتي  النساء 
األحـــزاب  طـــرف  ــن  م عليهن 
ــاء صــورة  ــط الــســيــاســيــة إلع
ــرة عــن املـــغـــرب، ففي  مــغــاي
لم  مــثــال،  الشعبية  الــحــركــة 
ــد يــتــذكــر الــوزيــرة  يــعــد أحـ
الحيطي،  حكيمة  السابقة، 
مدويا  سقوطا  سقطت  التي 
اإليطالية،  القمامة  ملف  في 
قبل أن تصبح وزيرة مغضوبا 
سخط  بظهير  رسميا  عليها 
مــلــكــي)..(، وبــعــدهــا سجل 
لرئيس  طلب  أول  الــتــاريــخ 
إلغاء  يطلب  مغربي  حكومة 
منصب كاتبة للدولة لدى وزير 
التجهيز والنقل واللوجستيك 
واملاء مكلفة باملاء، وهو الطلب 
الذي نتج عنه سقوط الوزيرة 
أنها  أفــيــالل، رغـــم  ــات  شــرف
مقربة من الجهة املعلومة)..(.
الوطني  التجمع  وفي حزب 
يسمع  أحد  يعد  لم  لألحرار، 
الطاقة  وزيــرة  عن  أخبار  أية 
السابقة، أمينة بنخضرا، كما 
لزميلتها  صوت  أي  يسمع  ال 
أنها  رغــم  بوعيدة،  امباركة 
وزيـــرة فــي الــحــكــومــة، التي 
عهد  ــي  ف تهميشها  تــكــرس 
أخنوش، بل إن الئحة النساء 
التساؤل  تــطــرح  املــبــعــدات، 
حــول أســبــاب تــراجــع وزيــرة 
ولطيفة  بلعربي  عائشة  مثل 

العابدة ولطيفة أخرباش.
هذا من الناحية السياسية، 
أمـــا مــن الــنــاحــيــة اإلداريــــة، 
األخيرة  السنني  سجلت  فقد 
الجديد«  العهد  »نساء  تراجع 
على مستوى اإلدارة الترابية، 
بشكل  الصحف  احتفت  فقد 
العدوي،  زينب  بتعيني  كبير 
السابقة  الجهوية  ــرة  ــدي امل
للحسابات  األعلى  للمجلس 
ــة في  ــي ــاط، كـــأول وال ــرب ــال ب
املغرب على رأس جهة الغرب 
الشراردة بني احسن، لتصبح 
هذا  تشغل  امــرأة  أول  بذلك 
اسمها  كـــان  وقـــد  املــنــصــب، 
أهلتها  أن  بعد  بقوة   رائجا 
إلقاء  إلــى  الدينية  معرفتها 
درس حسني في حضرة امللك، 
غير أنها تبدو وكأنها رجعت 
تقررت  أن  بعد  الـــوراء،  إلــى 
مفتشة  منصب  إلــى  إعادتها 
أن  والواقع،  الداخلية،  وزارة 
التطور الطبيعي كاد أن يجعل 
للداخلية في  منها أول وزيرة 
ــوال األخـــطـــاء)..(،  املــغــرب، ل
التي  هي  األخطاء  تكون  وقد 
ــى ســقــوط اســم رنــان  أدت إل
خــالل  الــداخــلــيــة  وزارة  فــي 
السنوات األخيرة، وهو نديرة 
السابقة  املسؤولة  الكرماعي، 
للتنمية  الوطنية  املبادرة  عن 
املبادرة  أن  ومعلوم  البشرية، 
البشرية  للتنمية  الوطنية 
ملكي خاص،  باهتمام  تحظى 
لذلك كانت هذه األخيرة، سببا 
مــبــاشــرا فــي شــهــرة نــديــرة، 
عن  األنباء  تتضارب  أن  قبل 
ذلك  لينضاف  إعفائها،  سبب 
ــى ســؤال أكــبــر، وهــو: هل  إل
تراجعت نساء العهد الجديد، 
أوراق  راجعت  امللكية  أن  أم 

رهاناتها؟

ما خفي
�سق�ط اأق�ى الن�ساء من منا�سب امل�س�ؤولية

هل فقدت امللكية ثقتها يف ن�ساء العهد اجلديد؟
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تحت األضواء

الصقلي

الكرماعي

العدوي

بنخضرا

بادو

الحيطي
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ما هي إذن اِّـنهجية اِّـجدية والفعالة فيما 
يتعلق بلغة التدريس؟

هذا السؤال يطرح قضية ا�عايير ا�عتمد عليها للجواب. هل 
نريد ضمان التنمية البشرية لبلدنا وإعطاء جميع الوسائل 
للمواطن� إلنجاح اندماجهم في ميدان الشغل وتوفيقهم في 
مع  وهل  للبلد؟  البشرية  التنمية  في  ومساهمتهم  ا�جتمع 
أساسها  التي  وثقافاتنا  هوياتنا  وتطوير  الحفاظ  نريد  ذلك 
لغاتنا الناتجة عن تاريخ حضارتنا الغنية؟ إن هذه األسئلة، 
متعددة  اللغات  كانت  أينما  الدولي  الصعيد  على  مطروحة 
وغير مواكبة للمستوى العلمي والتقني ا�عاصر الذي ينمو 

بسرعة متزايدة سنة بعد سنة.
فهنا ينال االستمهاد اللغوي أهمية قصوى لتنظيم الفضاء 
عن  وفعالة  بناءة  بصفة  لإلجابة  ا�ــدى  بعد  على  اللغوي 
األسئلة ا�طروحة أعاله، ويأخذ بع� االعتبار الواقع اللغوي 

والعلمي والتكنولوجي واالقتصادي واالجتماعي.
حياته،  غزال  الخضر  أحمد  األستاذ  له  كرس  ما  هو  هذا 
في  العربية  اللغة  ــال  وإدخـ الطباعة  إصــالح  بعد  وأداه 
ا�علوميات، إلى وضع مبادئ االستمهاد اللغوي كمدير �عهد 
ازدواجية  على  يرتكز  والذي  للتعريب،  واألبحاث  الدراسات 

اللغة كمنطلق لتطوير اللغة العربية.
ولالستمهاد اللغوي ظاهرتان:

إزاء  الرسمي  ا�وقف  وتهم  سياسية،  األولــى:  الظاهرة   -
اللغات ا�ستعملة، وهذا ما جاء في الفصل 5 من الدستور: 
((تظل العربية اللغة الرسمية للدولة.. وتعد األمازيغية أيضا 
لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع ا�غاربة 

بدون استثناء..)).
اللغات  وضعية  تهم  وتقنية،  علمية  الثانية:  الظاهرة   -
ا�عنية، كما يمكن استنتاجه من نفس الفصل 5 ا�شير إليه 
((.. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية  أعاله: 

استعمالها..)) يعني العربية.
الرسمي  الطابع  تفعيل  مراحل  تنظيمي  قانون  ((يحدد 
لألمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجاالت 
القيام  من  تتمكن  لكي  وذلــك  األولوية،  ذات  العامة  الحياة 

مستقبال بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية.
ال  جزءا  باعتبارها  الحسانية،  صيانة  على  الدولة  تعمل 
حماية  وعلى  ا�وحدة،  ا�غربية  الثقافية  الهوية  من  يتجزأ 
اللهجات والتعبيرات الثقافية ا�ستعملة في ا�غرب، وتسهر 
على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية، وعلى تعلم 
باعتبارها  العالم،  في  تداوال  األكثر  األجنبية  اللغات  وإتقان 
ا�عرفة،  مجتمع  مع  والتفاعل  واالنخراط  للتواصل،  وسائل 

واالنفتاح على مختلف الثقافات، وعلى حضارة العصر.
يحدث مجلس وطني للغات والثقافة ا�غربية، مهمته على 
وجه الخصوص، حماية وتنمية اللغت� العربية واألمازيغية، 
ومختلف التعبيرات الثقافية ا�غربية باعتبارها تراثا أصيال 
وإبداعا معاصرا، ويضم كل ا�ؤسسات ا�عنية بهذه ا�جاالت، 
ويحدد قانون تنظيمي صالحياته وتركيبته وكيفيات سيره)).
اللغوية،  وتستأثر غالبا الظاهرة السياسية على الظاهرة 
والتقني  العلمي  ا�صطلحي  التعبير  على  قدرتها  وباألخص 
العصري، فأدى هذا االختيار كما ذكرناه، إلى انحطاط مستوى 
التعليم إثر تفعيل تعريب غير مواكب في السبعينات، وذلك 

رغم التجارب السلبية.
مع  وجودته  التعليم  مستوى  استرجاع  يمكن  ال  ــإذن،  ف
واالندماج  الشغل  ميدان  في  لالنخراط  مؤهل  تكوين  ضمان 
في مجتمع التنمية البشرية ا�ستدامة ذات مستوى عال إال 

بتفعيل استمهاد لغوي إرادي ذي الركائز التالية:
وتقنية  علمية  كلغة  الفرنسية  اللغة  استعمال  األولــى:   -
كما  جيدين  وتكوين  تعليم  لضمان  ا�عاصر،  للتقدم  مواكبة 
اختيار  الحال  بطبيعة  يمكن  قطاعات،  عدة  في  الحال  هو 
بغض  دوليا،  السائدة  اللغة  أنها  أســاس  على  اإلنجليزية 
يتحرروا  لم  ا�وقف  ا�دافع� عن هذا  النظر عن كون بعض 
سيتطلب  االختيار  هذا  االستعماري،  النقص  مركب  من  بعد 

استثمارات باهظة.
العام  ا�ستوى  لرفع  العربية،  اللغة  تعليم  دعم  الثانية:   -

للمعلم� وا�تعلم�.
لجعلها  اللغة،  في  والبحوث  الدراسات  إنماء  الثالثة:   -
لغة علمية وتقنية عصرية في مستوى اللغات ا�نتجة للعلوم 
وطنية  كلغة  بدورها  القيام  من  وتمكينها  والتكنولوجيات 

مؤهلة للتعليم والتكوين بأعلى مستوى في جميع ا�يادين.
- الرابعة: توفير الشروط لتعليم األمازيغية كأساس الزدهار 

الثقافة الجهوية.
ا�دى  بعد  على  وا�ثابرة  ا�جهودات  دوام  يتطلب  هذا  كل 
الوطني  ا�شروع  هذا  نتائج  تقييم مرحلي شامل لضمان  مع 
ا�تكامل وا�صيري بالنسبة �ستقبل التنمية البشرية للمغرب.
انتهى

●  بقلم: فوزي لخضر غزال   

●  الرباط. األسبوع
وزارة  عليها  تتوفر  مكتوبة  وثيقة  كشفت 
تلقي  كيفية  فضيحة  وا�ــالــيــة،  االقــتــصــاد 
من  الحرفية  التعليمات  العثماني  حكومة 

صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
مصدر من داخل وزارة االقتصاد وا�الية، 
من  كبار  مساعدين  أن   ،zلـ}األسبوع كشف 
وزارة االقتصاد وا�الية حلوا يوم الخميس 
لبعض  وكشفوا  الــنــواب،  بمجلس  ا�اضي 
البر�اني�، بمناسبة مصادقة مجلس النواب 
بشركات  يتعلقان  جديدين  قانون�  على 
ا�ــســاهــمــة وشـــركـــات الــتــضــامــن وشــركــة 
ا�ــحــدودة،  وا�ساهمة  باألسهم  التوصية 
عن نسخة من وثيقة صادرة عن ا�ؤسسات 
تملي  الفرنسية)  (باللغة  األجنبية  ا�الية 
على الحكومة ا�غربية حرفيا التعديالت التي 

عليها أن تدخلها على قوانينها.
تقوم  ال  الوثيقة  أن  ــه،  ذات ا�صدر  وأكــد 
مالحظات  تبدي  أو  عامة،  توجيهات  بطرح 
فضفاضة، بل تتضمن تفاصيل دقيقة وحرفية 
الــذي  القانوني  الفصل  ــى  إل رأســا  تذهب 
سيتغير، وكذلك الصيغة الجديدة التي يجب 
أن يكتب بها دون مناقشة، وهو ما تم فعال 
مجلس  صوت  ح�  ا�اضي،  الخميس  يوم 
ا�عني�،  القانون�  على  باإلجماع  النواب 

لكسب  القوان�  تعديل  ذريعة ضرورة  تحت 
ا�غرب لرتب متقدمة في تصنيف االقتصادات 

العا�ية.
ــد جــاءت  ــانــت حــكــومــة الــعــثــمــانــي، ق وك
قوان�  بأنها  قالت  قوان�،  بثالثة  مؤخرا 
استعجالية، تهم الضمانات ا�نقولة، وهذين 

جد  بصورة  عليهما  للمصادقة  القانون� 
مستعجلة، وذلك تحت ذريعة أنهما سيمكنان 
أي  إضافية،  مراتب  من كسب عشرة  ا�غرب 
أنه }سينتقل من الرتبة 60 عا�يا إلى الرتبة 
مناخ  مجال  في  اقتصادية  قوة  كأحسن   50
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●  الرباط. األسبوع
بر�انية  مصادر  من   zاألسبوع{ علمت 
نائب  العمراني،  أن سليمان  جد مطلعة، 
عاش  والتنمية،  للعدالة  العام  األمــ� 
ا�اضي،  اإلثن�  يوم  الجحيم  في  ساعة 
الــقــيــادي  الــحــزب،  ــي  ف زمــيــلــه  بسبب 
ا�كلف  الــدولــة  ــر  وزي الرميد  ا�صطفى 

بحقوق اإلنسان.
وأوضحت ا�صادر ذاتها، أن سليمان 
العمراني، الذي ترأس ألول مرة في حياته 
جلسة مجلس النواب ا�خصصة لألسئلة 
مباشرة،  الهواء  على  ا�نقولة  الشفوية 
وجد نفسه في ورطة كبيرة، حينما أبلغه 
إلى  يحظر  لن  أنه  الرميد،  الوزير  زميله 
مجلس النواب للجواب عن سؤال ساخن 
يتعلق بمعتقلي حراك الريف، كان فريق 
طرحه  يعتزم  وا�عاصرة  األصالة  حزب 

على الرميد مباشرة.
علم  �ا  الرميد  أن  ا�صادر،  وأضافت 
ببرمجة ا�الكي للسؤال الشفوي الساخن 
حول حراك ومعتقلي الريف، أرغد وأزبد 
الذي قبل  الخلفي  الوزير ا�صطفى  على 
ببرمجة ا�الكي لهذا السؤال الذي خرج 
العام  الـــرأي  وظــل  اإلثــنــ�  ــوم  ي للعلن 
صباح  طيلة  الرميد  جعل  مما  ينتظره، 
والخلفي  بالعمراني  يتصل  اليوم  نفس 
وتجنيبه  ــف،  ــوق ا� ــاذ  ــق وإن للتصرف 
فيه  له  سيتسبب  الــذي  الكبير  اإلحــراج 
ال  أن  حزبه  قيادة  أبلغ  ــذي  ال  ،zالــبــام{
جواب له في هذا ا�وضوع، الذي يوجد 
اليوم لدى محكمة النقض وبيد حل العفو 
}البامz سيصوب رصاصات  ا�لكي، وأن 

قاتلة لـ}البيجيديz بهذا السؤال.
ــه بعد  ــ ــادر، أن ــصــ ــ ــفــس ا� ــتــؤكــد ن ل
العمراني  تمكن  ماراطونية،  مفاوضات 
 ،zالجرار{ فريق  ومعه  ا�الكي  إقناع  من 
خــارج  رسمية  مهمة  فــي  الــرمــيــد  بــأن 
الرباط، وأنه يتعذر عليه 
ــحــضــور لــلــبــر�ــان،  ال
وبــالــتــالــي، تــأجــيــل 
الريف  ــراك  ح ــؤال  س
ــد الحـــق،  ــوع إلـــى م

وهو ما تم بالفعل.

●  الرباط. األسبوع
للتعليم  اإلطار  القانون  يفجر  أخرى،  }مرة 
مطلع  جد  مصدر  يقول   zالعثماني أغلبية 
بحكومة العثماني، الذي أضاف بأن اجتماعا 
عقد مؤخرا ب� زعماء األغلبية، وصل خالله 
الجميع إلى صيغة توافقية حول هذا القانون، 
باإلجماع  التصويت  الجميع  قبول  فيها  بما 
السماح  ما عدا  برمته،  القانون  على مشروع 
ا�ادة  على  بالتحفظ  والتنمية  العدالة  لفريق 
التي تثير اإلشكال، وهي مادة لغات التدريس، 

والباقي سيتم التصويت عليه باإلجماع.
وأوضـــح ا�ــصــدر ذاتـــه، أنــه فــي الوقت 
مبتهجا  بالنهوض  يهم  الجميع  كــان  الــذي 
تم   zفيتو{ ظهر  والتوافق،   zاالنتصار{ بهذا 
التجمع  حزب  زعيم  أخنوش،  عزيز  من  رفعه 
والتنمية،  العدالة  في وجه  لألحرار،  الوطني 

مقترحهم،  رفض  حيث  والرميد،  والعثماني 
وطالبهم بالتصويت على جميع مواد القانون 
ــع فــرق  ــاع، وضــــرورة االنـــخـــراط م ــاإلجــم ب
هذا  على  باإلجماع  التصويت  في  األغلبية 
بها  خرج  التي  وبصيغته  بالضبط،  القانون 
استقالتهم  تقديم  وإال  الــوزاري،  ا�جلس  من 
من الحكومة، ولن يقبل بأي تحفظ من فريق 

العدالة والتنمية على هذا القانون.
العثماني  طلب  أخــنــوش،   zفيتو{ ــام  وأم
بالبر�ان  حزبه  فريق  للقاء  إضافية  مهلة 
للجنة  جديد  رئيس  انتخاب  بعد  مباشرة 
ــن جديد  إقــنــاعــهــم م ــة  الــتــعــلــيــم، ومــحــاول
بالتصويت باإلجماع إلى جانب باقي أحزاب 
األغلبية الحكومية، فهل يتسبب أخنوش في 
نهاية إخوان العثماني في الحكومة؟ يتساءل 

نفس ا�صدر.
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●  الرباط. األسبوع
وا�عاصرة،  األصالة  عام  أم�  أن  }يتضح 
ورغم منصبه السياسي الكبير، وتقلده كذلك 
ودستورية  تشريعية  مؤسسة  رئيس  �نصب 
(مجلس ا�ستشارين)، ال يزال يجهل السياسة 
 ،zللبر�ان الداخلي  والنظام  القانون  وحتى 

يقول مصدر بر�اني جد مطلع.
هذا ليس استنتاجا وإنما حقيقة، فالخطأ 
وقع  الذي  والدستوري  والقانوني  السياسي 
فيه حكيم بنشماس وهو يقوم بتعي� ممثلي 
حزبه وفريقه البر�اني كرؤساء للجان الدائمة 
الوقت  في  أنه  حيث  النواب،  مجلس  داخــل 
الذي لم تجرؤ فيه جميع الفرق على التعي� 
قبل  الدائمة  اللجان  كرؤساء  �مثليها  القبلي 
التوافق أو تطبيق القانون، استبق بنشماس 
هذه ا�رحلة، بل استبق حتى حق باقي الفرق 
في اختيار لجانها بالتتابع من الفريق األكبر 
إلى األصغر، مما جعله يقع في خطإ قانوني 

ح� اختار لجنت� (الداخلية والعدل) وع� 
فيهما كل من ا�هاجري وا�يموني، رغم أنه ال 
ضمانة وال حق له في اختيار اللجنة الثانية 
ا�صدر  يؤكد  الفرق،  باقي  اختيار  يتم  حتى 
من  السلوك  هــذا  بــأن  يضيف  أن  قبل  ــه  ذات
بما  الفرق  جميع  ترتكبه  لم  الذي  بنشماس، 
لجنة  في  ع�  الــذي  والتنمية  العدالة  فيها 
واحدة (عبد هللا بوانو كرئيس للجنة ا�الية)، 
بحكم أنه الفريق رقم واحد الذي من حقه أن 
يكون أول فريق يختار لجنة، وبالتالي، تحفظ 
على تعي� رئيس اللجنة الثانية حتى معرفة 
شكل وطبيعة اللجنة التي ستؤول إليه، بعد 
حق جميع الفرق في اختيار لجانها، وبالتالي، 
سيختار اللجنة الثانية مما تبقى من اللجان، 
للقانون  بنشماس  فهم  عدم  ب�  الخطأ  هذا 
وللدستور، وأوقع مجلس ا�الكي في بلوكاج 
يوم  حتى  الدائمة  اللجان  رؤســـاء  تعي� 

اإلثن� األخير. العمراني
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مديرة البنك الدولي، كريستني 
الغارد رفقة العثماني
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كشف مصدر لجريدة }األسبوعz، أن السلسلة 
التي تعمل على التعاون معها البحرية األمريكية، 
هي دولة ا�غرب، ألن فرقة كاملة لسالح البحرية 
في  العمل  أجندة  ضمن  ا�غربيات  النساء  من 
 16 في  األخير،  غانا  لقاء  في  جاء  كما  إفريقيا، 

أبريل الجاري.
دسترة  بعد  بعيدا  ا�غربي  التأطير  ويذهب 
ا�ناصفة عام 2011، لكن السماح بفرقة للتدخل 
والطوارئ من النساء البحريات، يعد قفزة على 

صعيد قطاع العمليات.
الدول  بعض  في  مشكال  الحجاب  ويطرح 
البحرية  فــي  األنــثــى  كــشــعــر  اإلســالمــيــة، 
 5.08 ــجــاوز  ت يمكن  ال  حــيــث  األمــريــكــيــة، 
سنتمترات  ( 2 إنشات) للعقدة من فروة الرأس، 
الخلف،  ــى  وإل الجبهة  مــن  النصف  مــن  ــل  وأق
ويطرح هذا التقدير مشكلة كما في اجتماع غانا 
مع جنديات }ا�ارينزz، وأكدت إحدى ا�تدخالت، 
أن الحجاب ليس مشكلة لدى األمريكي�، عكس 
بعض البلدان ا�سلمة، وبالتسرع ذكرت ا�غرب 
هذا  إقــرار  هو  ا�هم  أن  قائلة  مداخلتها،  ضمن 
األمريكية،  ا�عايير  تعميم  يمكن  وال  االلــتــزام، 
عند  الحظتها  أخرى  تقديرات  }هناك  وأضافت: 

.zسفري إلى ا�غرب وتونس

الزعيمة  أن   ،zـــ}األســبــوع ل مطلع  مصدر  كــد 
مقر  زارت  التي  بيلوسي،  نانسي  الديمقراطية 
 ،2019 أبريل   13 يوم  في شتوتغارت   zأفريكوم{
صرحت في عرض حول }االستراتيجية األمريكية 
جون  ينفذها  التي  الخطوات  بأن   ،zإفريقيا في 
قضية  فــي  الــقــومــي  األمـــن  مستشار  بــولــتــون، 
الصحراء، هي خطوات ضرورية وحاسمة لخلق 
البعثة  مهمة  من  انطالقا  النهائي  الحل  شروط 

.zاألممية }ا�ينورسو
وأشارت بيلوسي إلى سعي اإلدارة الديمقراطية 
ــق لــلــعــمــل عــلــى تــطــويــر عمل  ــاب فـــي وقـــت س
}ا�ينورسوz �راقبة حقوق اإلنسان، قبل أن يجري 
والجمهوري�،  الديمقراطي�  طرف  من  التفكير 
تبدأ من حل  إفريقيا  في استراتيجية واحدة في 

القضايا العالقة، وفي مقدمتها: الصحراء.
األمريكية،  ا�ؤسسات  يعد هناك خالف ب�  لم 
ا�لف،  هذا  بخصوص  والخارجية،  البنتاغون 
وأيضا ب� مؤسساتنا واالتحاد األوروبي، و}نتجه 
األمــامz حسب  إلى  الحل  لدفع  جديدة  قــدرة  إلى 
تعبيرها، قائلة أن جميع االقتراحات مستهلكة في 
هذه القضية، والحوار مع االتحاد اإلفريقي شمل 
وميدانيا  مباشرا  حلها  سيكون  نزاعات،  ثالث 

ضمن اآلليات ا�وجودة وا�جمدة لسنوات.
إن استراتيجية الواليات ا�تحدة األمريكية في 
إفريقيا  غرب  في  ا�لف  هذا  إنهاء  قررت  إفريقيا، 
لصالح أمن الساحل واندماج ا�غرب العربي في 
تفكر  وهي  أمريكا،  إليها  تتجه  واحــدة،  مبادرة 

أيضا في حل سريع بشمال مالي.

أعــلــنــت وســـائـــل إعـــالم 
مجلس  رئيس  وبيان  رسمية 
الحبيب  ا�ــغــربــي،  ــواب  ــن ال
ا�الكي، وموقع حزبه االتحاد 
االشتراكي، أن ا�غرب استقبل 
ــوخ  ــشــي ــس ال ــيـــس مــجــل رئـ
جيري  التشيك،  بجمهورية 
ــع، أن  ــواقـ ــر، والـ ــزي ــال ــرف أوب
رئيس ا�جلس، هو جاروزالف 

األول  نائبه  واســم  كوبيرا، 
جيري  فيما  روزيــكــا،  جيفي 
ا�غرب،  زار  الذي  أوبرفالزير، 
هو ضمن فريق النواب األربعة 
ميالن  جــانــب  إلــى  للرئيس 
سيستيش وميلوزي هورسكا 
وينتمي  ــك،  ــي ــورن ه ــان  ــ وج
رئيس  لحزب  ا�غرب  ضيف 
ــحــزب  مــجــلــس الــشــيــوخ (ال

وأيضا  الديمقراطي)،  ا�دني 
التخطيط  لجنة  رئيس  نيابة 

وتحديد األجندة وا�سارات.
 zوعــلــق مــصــدر }األســبــوع
لالتحاد  ــدث  ح مــا  أن  قــائــال 
إعالمي  نفخ  هو  االشتراكي، 
في  بارد  تصحيح  إلى  تحول 
على  تشيكية  إعالمية  وسيلة 

األقل.

أن  ـــ}األســبــوع}،  ل غربي  مصدر  أكــد 
السفينة البحرية الفرنسية ألعالي البحار 
}هينافz، إلى جانب الشريك� البحري� 
}فرقاطة  ا�غربي والسنغالي، وبمشاركة 
السنغالية،   zو}فــوالدو  zالسادس محمد 
كامل  بشكل  يعزل  عمليات،  حقل  نفذت 
مرور  من  انطالقا  ا�وريتانية  البحرية 
 zبيدرو }سان  ميناء  من  انطالقا  بحري 

في ساحل العاج.
تحولت  ا�ناورة  فإن  ا�صدر،  وحسب 
إلـــى تــمــريــن لــصــالــح دعـــم الــبــحــريــة 
منطقتها  مــن  انــطــالقــا  الــســنــغــالــيــة، 
 zأو إي.  }زي.  الحصرية  االقتصادية 
البحرية  العمليات  مركز  مع  اتصال  في 
طائرة  مراقبة  تحت  دكـــار،  فــي   zكـــوم{
}فالكون 50 التابعة للبحرية السنغالية.
فــرنــســا  تــســتــخــدم   ،1990 ومـــنـــذ 
ا�نطقة،  في  لحماية مصالحها  سفينت� 
ا�لحق  وحضور  ا�غرب،  مشاركة  لكن 
العسكري في السفارة ا�غربية في دكار، 

خلق تقييما سلبيا لدى ا�وريتاني�.
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 ،zأكد مصدر موثوق لـ}األسبوع
سيريل  إفريقيا،  جنوب  رئيس  أن 
رامافوزا، وفي جلسة من 40 دقيقة 
باتريس  ا�ــلــيــارديــر  صــهــره  مــع 
شركته  تعمل  أن  قرر  موتسيبي، 
 zبي سي.  }أو.  �واجهة   zكروبز{
كي  ا�غربي،  للفوسفاط  ا�حتكرة 
ال يدخل ا�كتب الشريف للفوسفاط 
.zإلى دول إفريقيا الجنوبية }سادك
ونشرت الخبر جريدة قريبة من 
رامافوزا، فيما أوضح مصدرنا، أن 
رئيس  اقترح  أعقد عندما  القضية 
شركة  عمل  فتح  إفريقيا  جنوب 
وباقي  الفوسفاط،  على   zكروبز{
القارة  في  ا�عدنية  االستثمارات 

السمراء.
 إنها حرب مصالح على ا�ملكة، 
أن  الــربــاط  العاصمة  تأكيد  بعد 
في  لسياسته  حليفت�  دولــتــ� 

 ،zسادك{ مجموعة  من  الصحراء، 
مع  التضامني  اللقاء  تحضرا  لم 
الــبــولــيــســاريــو، وهـــو مــا أشعل 
بدأت بتخصيص  اقتصادية  حربا 
خــطــة عــمــل مــجــمــدة مــنــذ مــاي 
حاليا  الشركة  وتتعاطى   ،2015
12 شركة  لندن ضمن  من بورصة 

األولى في العالم.
ا�اضي،  نونبر   30 جــرد  وفــي 
يكن  لـــم  لـــلـــبـــورصـــة،  ا�ـــوجـــه 
ا�شار  العمليات  من  }الفوسفاط 
الرئيس  يــقــرر  أن  قــبــل   ،zإلــيــهــا
الشريف  ا�كتب  مزاحمة  رامافوزا 
إ.  }بــي.  مبادرة  باسم  للفوسفاط 
 zالسود اقتصاد  }تمك�  أي   ،zأو
جــنــوب  دول  فـــي  الــعــمــل  مـــن 
الصحراء، وهي عملية في جزئها، 
يجعل  إفريقي  بلد  ضد  عنصري 

جنس ساكنيه من البيض.

في جلسة سرية 
لمجلس ا�من

نفخ إعالمي تحول إلى تصحيح بارد

أن   ،zلـ}األسبوع مطلع  مصدر  كشف 
رد  األمـــن،  مجلس  فــي  فرنسا  مــنــدوب 
على مالحظة جنوب إفريقيا، وجاء فيها 
أزمة  في  ا�غرب  زودت  الدول  إحدى  أن 
عبر  القرب  }دعــم  ببرنامج   zالكركرات{
البنية التحتية من أجل التدابير الخفيفة 

.zوا�عروف بـ}سبيرال ،zوالصيانة
شق  البرنامج،  ــراءات  إجـ أهــم  ومــن 
في  ا�وريتانية  الجمارك  إلى  الطريق 
الوحيد  الترابي  ا�نفذ   ،zــكــركــرات }ال
وقلل  وا�غرب،  موريتانيا  ب�  الرابط 
وقال  ا�علومة،  من  الفرنسي  ا�ندوب 
ــدول،  الـ لبعض  مــوجــه  الــبــرنــامــج  إن 
لم  ومنها تشاد ودول مثيلة، لكن بالده 
لتعبيد  خطته  في  ا�غرب  مع  تتعاون 
طريق تربطه مع موريتانيا، لكنها تدخل 
وقف  اتفاق  العازلة، حسب  ا�نطقة  في 
األمم  عليه  أشرفت  الــذي  النار،  إطــالق 

ا�تحدة في الصحراء عام 1991.
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أن   ،zلـــ}األســبــوع دبلوماسي  مصدر  أكــد 
السكرتير  أباني،  ساني  إبراهيم  النيجيري 
دول   ،zصاد ـ  }س�  �جموعة  بالنيابة  العام 
قبل  خارقا  جهدا  عمل  والصحراء،  الساحل 
بوريطة،  ا�غربي  الخارجية  وزيـــر  لقائه 
أن  يــريــد  شخصيا  ــوخــاري  ب الــرئــيــس  ألن 
تعويضا  ا�جموعة،  هذه  في  ا�غرب  يدمج 
ا�جموعة  في  عضويته  مسار  تجميد  على 
ونبه   ،zســيــداو{ إفريقيا  لغرب  االقتصادية 
إبراهيم ساني أباني ا�غرب، إلى أن عمله في 
}س� ـ صادz، يوازن  دول الساحل من خالل 
تحاول  التي  الساحل  دول  في  وجــوده  عدم 

موريتانيا قيادتها.
تلعب  نيجيريا  إن  قائال:  ا�صدر  وعلق 
وأن  الساحل،  منطقة  في  مباشرة  بطريقة 
حاجتها إلى ا�غرب كبيرة لتعزيز تحالفهما، 
وباقي  الغاز،  نقل  في  مصالحهما  وحماية 
لجنوب  البلدين  محاصرة  لكن  ا�ــشــاريــع، 
حرك  الــصــحــراء،  جنوب  دول  فــي  إفريقيا 
خصومة انعكست على قضية الصحراء، وال 
ا�غرب في  أبوجا عضوية  أو  تريد بريتوريا 
ويرغب   ،zسيداو{  /  zســادك{ مجموعتيهما: 

مع  األدوار  تقاسم  فــي  بــوخــاري  الرئيس 
العاصمة الرباط لتقاسم ا�صالح  في التخوم 
بعيدا  تذهب  الخطة  وهذه  الجوار،  ومناطق 
العمل  صعيد  على  الــواســع  التنسيق  فــي 

اإلفريقي ب� العاصمت�، أبوجا والرباط.
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بيلوسي

ساني أباني

بنظرة عنصرية تجعل المغاربة من «البيض»

رامافوزا

اِّـالكي



عبد الحميد العوني إعداد:

 خروقات اتفاق وقف إطالق النار قد 
تنتهي بحرب، وقد هدد المغرب بالتدخل 
العسكري رسميا في «الكركرات» في 

حال إغالق المعبر، كما دعا رئيس 
الحكومة إلى جانب األحزاب، القوات 

المساحة الملكية في «بيان العيون»، 
إلى دخول شرق الجدار الدفاعي 

عسكرية  منشآت  عشر  إضــافــة  إن 
للبوليساريو في بئر لحلو إلى الخروقات 
إثارتها  رغم  الصحراء  في  األمد  طويلة 
في 2018، خلق أزمة في الكواليس، كما 
مجلس  قرار  في  السابعة  الفقرة  خلقت 
األمن 2440 (2018)، إشكاال، ألنه يوقف 
مواصلة بناء ا�نشآت شرق الجدار، لكن 
ا�تحدة جاء واضحا ومتوافقا  األمم  رد 
على الجهت�، لينتهي بشد وجذب حول 
وقف  وقفها،  ألن  ا�غربية،  اإلجـــراءات 
إلى  ا�غرب  وانتقل  للحرب،  استباقي 
التأكيد أن استعداداته ألمن ترابه ليست 
في الجدار الرملي، بل في }صاغروz، ألن 
والسالم  ا�غربية،  ـ  الجزائرية  }الحرب 
وهذه   ،zالصحراء في  مغربي  ـ  جزائري 
تعمل  البروتوكول،  في  ا�كررة  ا�قولة 
 ،zالصحراء }أصــدقــاء  مجموعة  عليها 

وتفيد وجود تغييرات مباشرة:
االشــتــبــاك  ــد  ــواع ق صعيد  عــلــى   (1
وأيضا  والــدبــلــومــاســي،   zالــســيــاســي{

فـــي قضية  ــر  ــزائ ــج ال الــعــســكــري مـــع 
ــر  ــصــحــراء، فــخــطــاب بــوريــطــة، وزي ال
جنراالت  خطاب  هو  ا�غربي،  الخارجية 

القوات ا�سلحة ا�لكية.
األقــمــار  صــور  يسلم  ا�ــغــرب  أن   (2
في   zا�ينورسو{ إلى  مباشرة  الصناعية 
البعثة  تزويد  روسيا  ودعمت  العيون، 
بهليكوبتر   ،2019 يناير  منذ  األممية 
ا�غربي،  الجيش  تحركات  �راقبة  ثالثة 
وإقرار توازن ا�راقبة ب� طرفي النزاع، 
لكن قرارات الجيش ا�غربي في ا�حبس 
أو  تكتيكية  غير  وغيرها،  دريــكــة  وأم 
عسكرية، بل مبررة بوقاية الجدار الرملي 
وباقي  ــخــدرات  ا� تهريب  شبكات  مــن 
تراجع  يثبت  ولــم  اإلجــرامــيــة،  األعــمــال 

ا�غرب عن خطواته.
3) أن }ا�ينورسوz ال تعرف، كما تقول 
 zالبوليساريو{ راية  حمل  هل  بالحرف، 
إطالق  لوقف  خرق  العازلة  ا�ناطق  في 
 ،zالكركرات{ مشكلة  أن  يؤكد  بما  النار، 
إلى  باللجوء  أخيرا  الطرفان  والتي هدد 
نشر قواتهما في ا�عبر، ال تزال صاعقا 
عندما  الحرب،  يشعل  أن  يمكن  مدروسا 
الشروع  البوليساريو  أو  ا�غرب  سيقرر 

فيها.
البوليساريو  جبهة  حضور  يزال  وال 
الــعــازلــة،  ا�نطقة  فــي   6 الــطــريــق  فــي 
مؤثرا  ــجــدار،  ال شــرق  كيلومتر   16.6
أو  سيارة  داخل  وعساكر  بخيمت�  وإن 

سيارت�، فيما نقلت }ا�ينورسوz مراقبة 
ا�نطقة العازلة إلى شرطتها في النهار.

للمناورات   zا�ينورسو{ حضور   (4
في   3.3 للبند  طبقا  الجدار  طرفي  على 
 ،1991 لعام  األول  العسكري  االتــفــاق 
في  ا�شاركة  عن  الشركاء  يبعد  ما  وهو 

ا�ناورات  ا�غربية في إقليم الصحراء.
الفقرة  تضم�  ــا  روســي رفـــض   (5
أي  في   2440 رقــم  القرار  من  السابعة 

قرار جديد �جلس األمن.
6) وقف بناء أي مركز جديد للمراقبة 
أو  ا�لكية  ا�سلحة  الــقــوات  طــرف  مــن 
الجدار،  طرفي  على  البوليساريو  قوات 
وهذه هي الثمرة الوحيدة التي كسبتها 
}ا�ينورسوz من ضغوطها على الطرف�، 
وكأن ا�سألة ستستقر عسكريا على هذا 
االنتشار  لخارطة  استقرار  وأي  النحو، 
النار،  إطــالق  وقف  كليا  يخدم  ا�سلح، 
وتحاول }ا�ينورسوz اعتبار ما قامت به 
القديمة،  الخروقات  البوليساريو، ضمن 
فيما اإلجراء ا�غربي ضمن منطوق الرد  

الدولي.
التأكيد  الــربــاط  العاصمة  وتــحــاول   
الجدار،  مسألة  في  الثابت  موقفها  على 
تطالب  التي  إفريقيا  جنوب  وعــوض 
تطالب  ا�تحدة  األمم  أصبحت  بتفكيكه، 
ترى   zا�ينورسو{ ألن  تعزيزه،  بوقف 
القوات  لدى  الصيانة  مشاريع  تجميد 
اللوجستيك  ومشاريع  ا�لكية  ا�سلحة 

البوليساريو،  جانب  في  لحلو  بئر  في 
 zألن العمل اإلجرائي للحرب، }شيء واقع
في الصحراء، حسب البروتوكول ا�وجه 
�جموعة }أصدقاء الصحراءz، رغم تأكيد 
}ليس  الــحــرب  قـــرار  أن   zا�ــيــنــورســو{

.zواردا
ــزال ا�ــســألــة قــائــمــة عــلــى دقــة  وال تـ

االنتشار والتمركز، ومن ا�الحظ:
أ) أن قدرات البوليساريو ال تستجيب 
الجدار،  الواقعة شرق  االنتشار  لخارطة 

لذلك، فإن الخطة جزائرية.
لن  البوليساريو  جبهة  عمل  أن  ب) 
يعتمد على األلغام، بل على تسليح نوعي 

تتسلمه في الوقت ا�ناسب.
ت) أن التخزين نزل في شرق الجدار 
التسليح  أن  يؤكد  بما  ا�ائة،  في   80 بـ 
الجدار،  وأراضي شرق  ا�خيمات  خارج 
الحرب  وأن  العسكرية،  الثكنات  في  أو 
مخازن  على  الهجمات  على  ستعتمد 
تثنية  جـــاءت  لــذلــك  ا�غربية،  ــقــوات  ال
استراتيجية  وهــي  الــرمــلــي،  ــجــدار  ال
قادرة وحدها على صد الهجمات األولى 
 z�الــســكــ{ يسمى  ــا  م أو  والــعــمــيــقــة، 
هامش  وفــي  البوليساريو،  تعبير  في 
إلى  يصل  الذي  الجدارين  ب�  االنتشار 
15 كيلومتر، قد تكون مقبرة ألي هجوم.

ث) أن العشر مباني التي سلم ا�غرب 
 ،zلـ}ا�ينورسو لحلو  بئر  قرب  صورها 
في  ا�تحدة  لألمم  تقييم  موضوع  كانت 

خرقا  منها  اثن�  اعتبار  وأفــاد   ،2017
مهيريز،  ــي  ف األول  مــوقــعــ�،  بــشــأن 
إلى  الخالية  اللوجستيك  والثاني وحدة 

اآلن في بئر لحلو.
خال،  ولو  بناء،  أي  ا�غرب  ويستنكر 
ا�نع  ألن  الــجــدار،  شــرق  للبوليساريو 
يطال البناء طبقا للمادت� 7 و8 من قرار 
تتعلق  ال  فا�سألة   ،2440 األمن  مجلس 
بإجراءات الثقة، بل تدخل ضمن إجراءات 
ذكية  الخطوة  وهذه  النار،  إطالق  وقف 
األممية  البعثة  ألن  ا�غربي،  الطرف  من 
 7 ا�ادة  التفسير منسجما مع  ترى هذا 

من قرار مجلس األمن 2440.

 اللعبة الدولية تريد سيطرة 
«المينورسو»

اإلسباني  التعاون  أحد  على  يخفى  ال 
الحد  إلى   zا�ينورسو{ لدعم  الروسي  ـ 
سيطرة  تقوية  الدولتان  فيه  تريد  الذي 
في  العسكرية  التفاصيل  على  البعثة 
العمل  فإحياء  لذلك،  الصحراء،  إقليم 
األول،  العسكري  االتفاق  3.3 من  با�ادة 
سيدخل حرفيا على كل حركة على األرض 

من خالل ا�راقبة الجوية ا�صورة.
البوليساريو  خروقات  ا�غرب  ويقدم 

وصفت الفقرة 32 من تقرير األمين العام لألمم املتحدة حول الصحراء، تحت الرقم 282 لهذه السنة: 2019، واملوجه 
إلى مجلس األمن، بأن القوات املسلحة امللكية تواصل منازعتها تقييم «املينورسو» يف بناء جدار رملي جديد قريب 

من املحبس بموازاة الجدار املوجود ىلع مسافة ثمان كيلومترات إلى 15 كيلومتر، وأوصت البعثة بوقف األشغال، لكنها 
تتواصل ىلع البوابات األربعة، ويدير الجيش املغربي يف نفس الوقت، مناورته الكبرى يف «صاغرو»، مذكرا الجارة الجزائر 

بخطئها التكتيكي يف حرب «الرمال»، لتقترب عناصر الجيش املغربي من مطار بشار كولومب، ويمكن توسيع الجبهة 
القتالية، حسب هذا السيناريو، إلى ما بعد شرق الجدار الرملي والوصول إلى نفس النقط التي وصلتها القوات املسلحة 

امللكية يف 1963، وهو ما يهدد برسم خطوط قتالية جديدة فيما اصطلح عليه األمين العام السابق لألمم املتحدة، بان 
كيمون، بـ«الحرب اإلقليمية»، خصوصا وأن مائدة جنيف تجعل النزاع مفتوحا ىلع موريتانيا والجزائر، إذ تغيرت نهائيا 

قواعد االشتباك التي كرسها الحسن الثاني طيلة عهده إلى جانب جنراالت الجزائر، يف حرب الصحراء من 1975 إلى 1991.
إن تطوير املعركة إلى حالة «نزاع» بين أطراف السالح والطرف األممي، يضغط بشكل متواصل ىلع املحادثات السياسية يف 

جنيف، ولذلك قرر كوهلر بروتوكوال من 7 نقط، وجاء بعد نقاشات مستفيضة، جزء كبير منها مع «أصدقاء الصحراء»:
1) السماح للبعثة األممية «املينورسو» بلقاء الجهات املدنية يف مقارها، وأن عدم الجدية يف هذا األمر مع الدبلوماسي 
األمريكي السابق كريستوفر روس، ال يقلل من عزيمة األمريكيين ىلع السماح بالعمل املدني فوق أراضي اإلقليم، واقترحت 

املجموعة أن يتضمن ذلك، وبشكل واضح قرار مجلس األمن، فيما وافق املغرب ىلع عمل اآلليات املستقلة لهيئات األمم املتحدة 
ملراقبة حقوق اإلنسان.

2) بعد توقيع االتحاد األوروبي ىلع اتفاق الصيد البحري ملصادقة منتخبين من إقليم الصحراء، لن يكون هناك استثمار دولي يف 
املعادن، كما جاء يف  حوار كوهلر مع املجموعة العشرين تحديدا.

3) أن نزاع الصحراء ليس جزءا من املناورات العسكرية الحالية للجزائر واملغرب.
4) أن نقاش حكم ذاتي يف الجولة الثالثة ملائدة جنيف كتقرير املصير يف الجولة الثانية، جزء من خلق ما يسميه كوهلر 

«خلفية» يمكن االنطالق منها لحل النزاع.
5) الوقف الفوري ألي إنشاءات عسكرية جديدة، ىلع الجانبين، يف الصحراء.

6) تعهد املغرب بعدم فتح مراكز أخرى يف جداره الرملي بنفس التزام البوليساريو بعدم تشغيل بنيتها العسكرية شرق الجدار، 
لكن األمم املتحدة لم تتجاوز قضايا الجدار الرملي الثاني للمحبس ومراكز املراقبة يف بئر كندوز وأم دريكة، وما قاله الجنرال 

املغربي، املكلف بالتنسيق مع «املينورسو»، بلخير الفاروق، للبعثة األممية، عن عدم وجود أهداف عسكرية وتكتيكية وراء ما قامت 
به األمم املتحدة بشأن عرض خروقات اتفاق وقف إطالق النار ىلع مجموعة «أصدقاء الصحراء»، وهو ما لم يحدث يف السابق.

7) يجب استمرار «كون الجيش املوريتاني ليس له أي تعاون ومن أي نوع مع الجناح العسكري للبوليساريو»، وقد أوفى الرئيس ولد 
عبد العزيز بهذه الوديعة، حسب تقرير املجموعة دائما.

في كواليس المفاوضات: آلية مستقلة لحقوق اإلنسان في مقابل تمرير 
الخروقات العسكرية وتحريم دولي الستثمار المعادن في الصحراء
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فيما  الصناعية،  أقماره  صور  خالل  من 
تعمل  لـ»املينورسو«،  الثالث  املروحيات 
قابلة  غير  الصور  من  جديد  نظام  على 

لالختراق أو التجسس.
ومن الدقيق معرفة:

بداية  منذ  يقدم  لم  املغرب  أن  أوال: 
الصناعية  أقماره  من  صورة  أي   2019
تحركات  بخصوص  املتحدة  األمــم  إلى 
األمم  خبراء  يجعل  مما  البوليساريو، 
املروحية  دخــول  بأن  يعتقدون  املتحدة 
الثالثة الروسية للعمل مع »املينورسو«، 
تـــوازن  إلـــى  أدى  مــتــطــورة،  وبتقنية 
على  التركيز  ممكنا  يعد  ولــم  املراقبة، 
ليفاجئ  النزاع،  معادلة  في  واحد  طرف 
الــقــيــادة  بتغيير  ــرب  ــغ امل غــوتــيــريــس 
صيني،  من  لـ»املينورسو«  العسكرية 
إلى باكستاني له خبرة عالية في مراقبة 
الخروق بني الهند وبالده )باكستان( في 
إسالم  بني  عليه  املتنازع  كشمير  إقليم 

أباد ونيودلهي.
تكاد  ال  املــيــدانــيــة  ــتــطــورات  ال وألن 
تنفصل بني الجزائر واملغرب عن مثيلتها 
بني الهند وباكستان، قررت األمم املتحدة 
بعثتها واملغرب،  االتصاالت بني  تسهيل 
تقييم  في  املسلحة  القوات  منازعة  بعد 
»املينورسو«، كما يؤكد تقرير غوتيريس.

رأس  على  الجديد  التعيني  أن  ويبدو 
إدارة صــراع  مــن  جــزء  »املــيــنــورســو«، 
من  كشمير،  إيقاع  نفس  على  الصحراء 
حيث الحساسية واشتباك جيشني قويني 
في حال سقوط  السيطرة  يفقدا  أن  دون 

قتلى.
تكون  أن  الــنــظــرة،  ــذه  ه فــي  ويمكن 
الجانب  من  قتلى  فيها  يسقط  ــداث  أح
الجزائري أو املغربي، دون أن تتطور إلى 
حربها  ستكون  البوليساريو  لكن  حرب، 
ونشاط  الشباب  يأس  لطبيعة  محدودة، 

جماعات متطرفة في املنطقة.
ثانيا: أن املغرب يحافظ على مواصلة 
الحفاظ على عمقه العسكري على الحدود 
التخلي عن  الجزائرية املغربية، مع عدم 
امتيازات الجدار الدفاعي في الصحراء.

تــقــريــر  ــن  مـ  41 الـــفـــقـــرة  وحـــســـب 
غوتيريس، فإن مراكز املراقبة الفردية لن 
تؤثر في ميزان القوى الحالي بني اململكة 
والجبهة، فيما يحاول املغرب العمل على 
أفكار منتجة في عالقته مع »املينورسو«، 
كما نقلت وكالة املغرب العربي عن ناصر 
بوريطة، ألن األهم، حسب جون بولتون، 
هو  األمريكي،  القومي  األمــن  مستشار 
عدم عرقلة الرباط لتقوية البعثة األممية، 

واعتبار تقييماتها نهائية ونافذة.
لتجميد  مكثفة  مـــشـــاورات  ــرت  وجـ
الخارطة العسكرية الحالية، ألن املغرب ال 
يريد الرجوع إلى الوراء تحت أي مبرر، 

وأي تصعيد مع »املينورسو« يعني:
األمـــن،  مجلس  ــن  م قـــرار  ــدار  ــ إص ـ 
لتصحيح كل الخروقات القديمة التي قام 

بها طرفا النزاع.
وقف  خارطة  إلــى  املغرب  عــودة  أن  ـ 
عسكري  تطور   ،1991 في  النار  إطالق 

سلبي.
أي  تجميد  عــلــى  قــائــم  ــحــل،  ال أن  ـ 

تطورات عسكرية للملف.
ـ املزيد من تعزيز قدرة البعثة األممية 
التي أعادت التحقيق في الصور املقدمة 
املغربيني  الصناعيني  القمرين  من  لها 
يجد  ولـــذلـــك،  جـــديـــدة،  تقنية  بــطــرق 
بسرعة  حـــاول  املــغــرب  أن  املــالحــظــون 
الجدار  بشأن  العملياتية  إنهاء خطواته 

الرملي.

 الضغط الدولي لعودة القوات المسلحة 
الملكية إلى ما قبل إجراءاتها العشرة 
التي تعتبرها األمم المتحدة خروقات 

لالتفاق العسكري رقم 1، خطوة صعبة 
وشديدة الحساسية 

في  وواشــنــطــن  موسكو  تختلف  ال 
موضوع »املينورسو«، وانضمت باريس 
منتجة  إجــراءات  الدعوة من خالل  لهذه 
قدرتها  كامل  إلى  األممية  البعثة  لعودة 
هو  املخيف،  لكن  خروقات،  أي  منع  في 
بها  قامت  إجـــراءات  عشر  عــن  الــعــودة 
لم  التي  وهي  امللكية،  املسلحة  القوات 
تتراجع عن بناء جدار ثان مواز للجدار 
األول بجنود غير مسلحني، لكن عواصم 
من  الثالثة  الجولة  إلى  تلتفت  لم  العالم 
هو  املهم  ألن  املتوقعة،  جنيف  مــائــدة 

الصحراء  في  األممية  البعثة  ممارسة 
)املينورسو( لكامل صالحياتها.

وجاء وصف »منازعة القوات املسلحة 
امللكية للمينورسو في الصحراء«، مؤثرا 
صياغة  وازت  وقد  القرار،  عواصم  في 
بني  املتحدة  لألمم  العام  األمــني  تقرير 
وجبهة  املغرب  بها  قام  التي  الخروقات 
تجميد  أن  تؤكد  وبطريقة  البوليساريو، 
املغرب لعمل اإلدارة املدنية لـ»املينورسو« 
املسلحة  قواته  امتثال  عدم  جانب  إلى 
لتقييم البعثة، هي خطوة مباشرة إلنهاء 

العمل األممي على األرض.
ولن يكون مقبوال التراجع عن خطوات 
تثبت السيادة املغربية على اإلقليم، كما 
مواجهة  في  الدخول  حال،  بأي  يمكن  ال 
مع األمم املتحدة، ولذلك، سيكون تجميد 
في  »الستاتيكو«  أو  العسكري  الوضع 
صالح النفوذ املغربي الذي صنعه بتؤدة 

لسنوات متواصلة.
ومن  »املينورسو«  أن  املعروف،  ومن 
تغيير  من  تمنع  لم  املتحدة،  ــم  األم ثم 
الوضع العسكري مع موريتانيا، بدخول 
»الجزء  أو ما يسمى   1979 الداخلة في 
أن  اتفاق مدريد«، ويمكن  املوريتاني من 
يتطور الوضع إلى مرحلة عسكرية ثالثة 
جون  ألن  الجدار،  شرق  تضم  ونهائية 
بولتون يمنع هذا الضم، رغم عدم قناعة 
دولة تفصل  أمريكا واألوروبيني بوجود 
حسب  ــل،  األق على  واملغرب  موريتانيا 
العزيز، في  املوريتاني ولد عبد  الرئيس 

تصريح للصحافي عبد الباري عطوان.
هذا  إلى  األوروبية  املصالح  وتذهب 
الصيد  اتفاق  اعتماد  خالل  من  الثابت، 
املغرب  تجمع  واحــدة  منطقة  البحري 
مع  الــصــحــراء  وتحجب  ومــوريــتــانــيــا، 
تسليم منتخبيها نصيبهم املالي مباشرة 
دون تدخل من الحكومة املركزية املغربية.

 صفقة تأجيل استثمار المعادن في 
الصحراء، بقرار أمريكي، إلى حين الوضع 

النهائي لإلقليم 

إن وافقت الواليات املتحدة على وضع 
سابق وقائم في مسألة الصيد البحري، 
ــة  ــي األوروب املغربية  الــشــراكــة  يخص 
املستعمر  إســبــانــيــا،  ــم  دعـ وأســـاســـه 
السابق، التفاق في هذا اإلطار، الستمرار 
إلى  اإلقليم  وبــني  بينها  قانوني  رابــط 
قررت  فقد  الدولي،  القانون  حسب  اآلن، 
تأجيل أي استثمار استراتيجي للمعادن 
إلى  الــوصــول  حــني  إلــى  الصحراء  فــي 
ويتمتع  لــإقــلــيــم،  الــنــهــائــي  ــع  ــوض ال
الروسي  واالتــحــاد  األوروبـــي  االتــحــاد 
بامتيازات الصيد البحري، فيما الواليات 
املعادن  من  حصتها  في  ترغب  املتحدة، 
جاء  ولذلك،  اإلقليم،  في  االستراتيجية 
في  املتحدة،  لألمم  العام  األمــني  تقرير 
املعادن  مــرة، حــول  جــزء خــاص، وألول 
الثروات  استخدام  عــوض  اإلقليم،  في 
ملنافع  الــدولــي  التقييم  ألن  الطبيعية، 
البحري  الصيد  بــني  حــدث  الــصــحــراء، 

ألوروبا واملعادن االستراتيجية ألمريكا.
وتخصيص بند كامل من تقرير موجه 

املعدني  االستثمار  حول  األمــن  ملجلس 
التحول  فــي  يحسم  فــقــرات،   4 ويضم 
ـ  األمريكي  التقسيم  أمر  في  حدث  الذي 

األوروبي ملنافع الصحراء.

 األمن في الصحراء، يشغل األمريكيين 
قبل غيرهم، ويمكن أن يغير من خارطة 

غرب إفريقيا، التي يسعى الجيش 
الفرنسي إلى استمرار العمل مباشرة على 

أراضيها 

استقالل  الفرنسية  الخارطة  ترفض 
استقالل  في  ترغب  لم  كما  الصحراء، 
عنوان  تحت  حكومته  ودمـــرت  أزواد، 
أن  رغم  »القاعدة«،  تنظيم  مع  تحالفها 
نفس التهمة بعد استضافة السودان لنب 
كما  عسكري  تدخل  في  تسبب  لم  الذن، 

حدث في شمال مالي.
وال تريد باريس أي كيان مستقل شمال 
مالي أو جنوب املغرب، كي تستطيع أن 
الترابي اإلسباني سابقا  تمحي الفاصل 
بني أراضي واحدة استعمرتها في وقت 
واملغرب  الساحل  دول  وتشمل  سابق، 

العربي في غرب إفريقيا.
ويعرف املراقبون أن النظرة الفرنسية 
املغرب  بــني  ــد  واحـ فرنكفوني  إلقليم 
وموريتانيا والجزائر ومالي والسنغال، 
ألن  جهة،  من  استراتيجيا،  هدفا  تعد 
وصناعة  الصحراء  أو  أزواد  استقالل 
التي  الخارطة  ينهي  قد  صغرى،  دول 
تنازلت  وقــد  للمنطقة،  فرنسا  قررتها 
باريس ملدريد من جهة أخرى، بكيلومتر 
الــتــراب  داخـــل  كيلومترات  ــالث  ث ــى  إل
املغربي، وهو خط مؤثر يجمع طنجة إلى 
واحدة،  تأثير  دائــرة  في  ومليلية  سبتة 
الفرنسية  الخارطة  رسم  مدريد  وقبلت 

الجديدة من العرائش إلى السنغال.
األول  ــصــادي  ــت االق املستفيد  وألن 
فإن  إسبانيا،  هو  البحري،  الصيد  من 
من  ــد  األوحــ االســتــراتــيــجــي  املستفيد 

خارطة الصيد البحري، هي فرنسا.
الذي  لالتفاق  الــعــام،  األمــني  وأشــار 
واململكة  األوروبـــــي  االتـــحـــاد  يــجــمــع 
صياغة  في  موضحا  الخصوص،  بهذا 
إلى  الصحراء  إقليم  ضم  إلــى  موحية، 
األطلسي،  الساحل  في  األوروبيني  صيد 
الجهوية  والسلطات  املغرب  يضم  حيث 
وموريتانيا  للصحراويني  املنتخبة 
الحالة،  هــذه  في  يمكن  وال  والسنغال، 
املنتخبة  السلطة  مع  التجاري  االتفاق 
واالتــفــاق  والــداخــلــة  الــعــيــون  لجهتي 
ما  وهــو  البوليساريو،  مــع  السياسي 
يطرح السؤال عن قدرة العالم على إدارة 
هذا النزاع بعد تقسيم املصالح، وتقسيم 

التوافقات أيضا؟
ووافقت السلطات املغربية على توقيع 
رئيسي جهة على اتفاق دولي، وقد حضرا 
معا لتمثيل اإلقليم في جولة جنيف، ومن 
الصحراء في هذه  أن  التأكيد على  املهم 
على  يوقعان  ترابيان  إقليمان  الحالة، 
اتفاقيات دولية دون وجود حكومة إقليم 
منتخبة في إطار حكم فيدرالي ال يعترف 
بالحكم  يعترف  ال  كما  الــدســتــور،  بــه 

تتشبث  املــتــحــدة  األمـــم  فيما  ــي،  ــذات ال
البوليساريو،  خالل  من  اإلقليم  بوحدة 
صحراويون،  وفده  في  يشارك  واملغرب 
حسب القراءة األممية، وهذا التشظي في 
بها  املعترف  البوليساريو،  بني  القيادة 
واملحادثات  اإلفريقي  االتحاد  في  دولــة 
املنتخبني  وبــني  جنيف،  في  اإلقليمية 
في العيون والداخلة، سيكرس في حالة 
التي  والقسوة  الدموية  العنف،  انــدالع 

تتقاطع مع اإلرهاب.

الصحراء هدف للجماعات اإلرهابية 

ليست هناك تهديدات مباشرة وعلنية 
إلقاء  لكن   ،2017 منذ  »املينورسو«  ضد 
املغرب القبض على إرهابي في العيون، 
 2018 دجنبر  في  البوليساريو  ووضع 
يدها على إرهابي آخر، يعيد إلى الواجهة 
اإلقليم  تجعل  التي  األمنية  التحديات 
هدفا للعمليات اإلرهابية املسلحة، حسب 
لألمم  العام  األمني  تقرير  من   49 الفقرة 

املتحدة.
تقديم  يكون   ،49 الفقرة  صياغة  في 
في  البوليساريو  جبهة  على  الجزائر 
مسألة أمن املخيمات وأمن أفراد البعثة 
كفيل  ــجــدار،  ال شــرق  العاملة  األممية 
بالقول أن محاولة املغرب محورة العمل 
لحل قضية الصحراء، تبدو مفهومة من 
طرف فرنسا واالتحاد األوروبي، مهندس 
في  جمعت  التي  جنيف،  مائدة  وقائد 

جوالتها طرفي النزاع ودولتي الجوار.
على  قدرتهم  أن  ــون،  ــي األوروب ويثق 
األمريكي  بالطرف  مقرونة  حل،  إيجاد 
الذي يحتكر كتابة قرارات مجلس األمن 

حول الصحراء.
ودخلت جبهة البوليساريو في تعاون 
إطالق  بعد حادث  »املينورسو«  مع  جيد 
النار من مهربني وباحثني غير شرعيني 
عن الذهب في ميجيك، ألن األمور ساءت، 
من  املــائــة  فــي   40 الجبهة  نقلت  ــد  وق
داخل  عسكرية  قواعد  نحو  تدريباتها 
لـ»املينورسو«  التراب الجزائري، وتركت 

الهامش األكبر في إدارة شرق الجدار.
ويبدو أن معدل السيطرة التي حققتها 
جعل  الجدار،  شرق  في  األممية  البعثة 
التوازن ضروريا لتحقيق نفس املعدل في 
غرب الجدار، وهو ما أحرج عمل القوات 
فواصلت  األرض،  على  امللكية  املسلحة 
يمكن  ال  إذ  تــوقــف،  بـــدون  مشاريعها 
عودتها إلى الخلف أو مراجعة إجراءاتها 
الوضع  تجميد  لكن  اإلقليم،  في  العشرة 
محادثات  إنجاح  أهداف:  لثالثة  ممكن، 
املغرب ملشاركة  فيها  التي ضغط  جنيف 
اإلجراءات  وإبقاء  مائدتها،  في  الجزائر 
واالستراتيجية  الوقائية  العسكرية 
قدرة  بناء  وأخيرا،  اإلقليم،  في  العاملة 
مدنية لتسهيل نقل اإلقليم إلى حكم ذاتي.

ومن الواضح، أن املغرب حصر الحكم 
وال  البوليساريو،  واحد:  باتجاه  الذاتي 
يرغب في نقل اإلقليم إلى إدارة ذاتية ذات 
استقالل واسع عن املركز، من جهة، ومن 
جهة أخرى، ال يناقش الغرب خطاطة أو 
رؤية هذه اإلدارة )إدارة الحكم الذاتي(، 
في  للصحراويني  موجهة  غير  ألنــهــا 
بل لالجئني، وتمثلهم  والداخلة،  العيون 
ــجــدار،  ال شـــرق  الــبــولــيــســاريــو  جبهة 
خصوصا وأن التعاون بني »املينورسو« 
وكل من البوليساريو واململكة، »تفصيلي 
وجيد«، ومع ذلك، أنهت البعثة برنامجها 
منتصف  فــي  األمــنــي  التهديد  لتدبير 

فبراير 2019، من زاويتني:
على  البوليساريو  قدرة  مع  التعاون  ـ 
التعاطي مع »معلومات دقيقة للتهديدات« 
خوفا  اإلرهــاب،  محاربة  في  ومشاركتها 
من اختراق املتطرفني لصفوف الالجئني 

الشباب.
ألفــراد  الكامل  التأمني  على  العمل  ـ 
البعثة، مع إدخال املراقبة الجوية، جزء 

من هذا التدبير.
ــعــارض الــبــولــيــســاريــو وضــع  ولـــم ت
امليكانيزم  فــي  االستخبارية  خليتها 
الجديد لطموحها إلى النفاذ في مدينتي 
يوحد  البرنامج  ألن  والداخلة،  العيون 
بــني شــرق وغـــرب الــجــدار، ومــا تحت 

اإلدارة املغربية، وأعني البوليساريو.
املتحدة  األمم  تصدر  أن  الالفت،  ومن 
برنامجا أمنيا متكامال يخص الصحراء، 
إلى الحوار  أفراد بعثتها  يتجاوز تأمني 
مع الشباب اليائس، في نظرها، واملؤهل 

لحمل السالح، في إطار جهودها املدنية 
لوقف إطالق النار.

إن املسألة تتعلق ألول مرة، بتأسيس 
برامج ذكيةـ  ذات طابع استخباري واسع 
ومحايدة  مزيفة  غير  معلومات  إلنتاج  ـ 
عن وضع الصحراء تكون عونا للمبعوث 

األممي الخاص، هورست كوهلر.
إجــراءات  أي  مكافحة  املغرب  وحــاول 
املتحدة  األمـــم  جعلت  الــنــوع  ــذا  ه مــن 
تتهمه بـ«التجسس عليها« قبل إقبار هذه 
املرحلة وبداية مرحلة أخرى بعد طرد ثم 
عودة املوظفني املدنيني في »املينورسو« 
تطوير  مــع  وظائفهم،  فــي  العمل  ــى  إل
تسببها  قد  التي  اإلعــاقــة  عــدم  برنامج 
في  الجانب ألي طرف  أحادية  إجــراءات 

النزاع.
األمريكية  املتحدة  الواليات  وأنتجت 
الصحراء،  في  املعتمد  الحماية  برنامج 
واملتجاوز لتهديدات املغرب بوقف العمل 
باتجاه  لـ»املينورسو«،  العسكري  غير 
تفاهمات أخرى لعمل البعثة يكون نتيجة 

بروتوكول عمل متفق عليه.
البوليساريو  وال يهتم املغرب لتحدي 
بالخطة  اهتمامه  بقدر  اللحظة،  هذه  في 
ال  كي  األممية،  البعثات  لعمل  األمريكية 
تكون مؤثرة على اإلدارة املغربية العاملة 
ال  فيما  سيادي،  أساس  على  اإلقليم  في 
ينظر مجلس األمن إلى هذا االعتبار في 
إلعادة  األرض،  على  العاملة  التطورات 
في  األممي  العمل  تصميم  األمن  مجلس 

الصحراء.
ومن  الجانب،  األحادية  اإلجراءات  إن 
والبوليساريو،  املغرب  الــنــزاع،  طرفي 
التهديدات  وتدبير  اإلرهـــاب  ملكافحة 
مقبوال  يعد  لم  واإلرهــابــيــة،  اإلجرامية 
الليلية  للحماية  أممي  ميكانيزم  لوجود 
وبــاقــي فــتــرات الــنــهــار، بــاإلضــافــة إلى 
الكلمة  وجود خلية وبرنامج ذكي، وهي 
هذه  فــي  االستخباري  للعمل  املحققة 
كامل  وعسكري  مدني  عمل  مع  الفترة 
ملا  ثالثة  عوامل  وهــي  لـ»املينورسو«، 
العادي  »الطابع  بولتون:  جون  يسميه 
مجلس  ومراقبة  املتحدة  األمــم  لوالية 

األمن لوقع اإلقليم«.
وال  األمريكيون  يناقش  ال  وحاليا، 
الذي  بالقدر  الحل  مناقشة  في  يرغبون 
يريدون قبل كل شيء، التطبيع مع حالة 
إلخــراج  الــصــحــراء،  فــي  املتحدة  ــم  األم
وضع جديد يمكن للثقة في األمم املتحدة 

أن توجد حال نهائيا للمشكل.
على  الصحراوية«  »املبادرة  وتقترح 
املتحدة  األمــم  تفويض  البوليساريو، 
ومجلس األمن، العمل الكامل لحل املشكل 
جبهة  تمثيل  عدم  معضلة:  عن  لإجابة 
تمكني  أو  اإلقليم،  لشعب  البوليساريو 
على  التوقيع  من  للجبهة  األمن  مجلس 
حل نهائي، فيما أوضح هورست كوهلر 
أن التفويض أممي لتوقيع الجبهة على 
الحل إلنفاذ قرارات األمم املتحدة، لذلك، 
الطريق  الــصــحــراويــة«  ــادرة  ــب »امل تجد 
يراه  ــذي  ال بالحل  القبول  هو  السهل، 

مجلس األمن للملف.
البوليساريو  قــادة  بعض  وتــجــاوز 
تصوير النزاع بأنه بني طرفني )الجبهة 
واململكة(، أو دولتني )الجزائر واملغرب(، 
ومجلس  املغرب  بني  للمشكلة  حل  نحو 
ما  الصحراويون  خالله  من  يقبل  األمن 
تراه الشرعية الدولية املنبثقة عن أجهزة 

األمم املتحدة طبقا مليثاقها.
إن إخراج النزاع من أي ثنائية، جزء 
من الحل، وعلى األمم املتحدة أن تنتج، 
بالسالح،  تــنــازعــا  طــرفــني  تتبع  أن  ال 
فاالنتقال  لذلك،  اآلن،  بغيره  ويتنازعان 
إلى  املتحدة  لألمم  املثمر«  »التواجد  من 
في  يتحول  أن  يجب  املؤثر«،  »التواجد 
إطار املفاوضات التي يتحكم فيها ميزان 
القوى على األرض، بني الجيش املغربي 
قوى  ميزان  إلى  البوليساريو،  ومقاتلي 
لتمكني  و»املينورسو«  املغرب  بني  آخر 
لقضية  متوازن  حل  من  األطــراف  جميع 

الصحراء.
وفي هذا الصدد، رأى قادة البوليساريو 
في  الفرصة  إلسبانيا،  أكــثــر  املــوالــني 
لدعم  األمــن،  مجلس  إلى  التفويض  نقل 
إلى  الوصول  في  بولتون  جــون  جهود 
مصير  ملعضلة  املتحدة  األمــم  عبر  حل 
الصحراويني وإقليمهم، وهو يرى إطارا 
سريعا إلدارة »املينورسو« لعودة سريعة 
للالجئني، تحت ضمانات مباشرة وفاعلة 

جدل أممي حول اإلجراءات العشرة للقوات 
المسلحة الملكية في الصحراء 

حاولت الدبلوماسية المغربية استعجال اتصاالتها، لوقف العمل بالفقرة 80 يف 
تقرير األمني العام لألمم المتحدة، والداعية إىل البدء بشكل عاجل يف حوار منتج، 

بالتعاون مع »المينورسو«، إليجاد قرارات مرضية للخروقات الواضحة، القديمة 
منها والحالية، لوقف إطالق النار، بما يفيد، حسب البعثة األممية يف الصحراء، 

الرتاجع عن كل اإلجراءات العرشة للجيش المغريب يف الصحراء منذ 1991.

وجاءت »مناورة صاغرو«، األكرب يف تاريخ الجيش المغريب، رسالة ضاغطة عىل 
الجزائر، ومذكرة إياها بحرب»الرمال« كي ال تدعم جنوب إفريقيا يف موقفها 

القوي يف مشاورات مجلس األمن حول تسوية كامل »خروقات وقف إطالق النار« 
يف كال االتجاهني، ودون القول أنها »أوضاع قديمة«، وتسعى بريتوريا  إىل 

الضغط عىل المغرب من خالل المساس بالجدار الرميل، كي يقدم تنازالت لجبهة 
البوليساريو.

إن خيار الجزائر، قائم بني سيناريو حرب جديدة يف الصحراء  أو  حرب »رمال« 
ثانية، إن لم تخرت  استمرار  الوضع القائم، ولذلك، تؤكد جنوب إفريقيا عىل دعم 

اقرتاح غوترييس يف الفقرة 80 وتحويلها إىل بند يف قرار مجلس األمن لتقريب 
الحل من المنطقة.
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على األرض لألمم املتحدة.
الصحراوية«  »املبادرة  ترتيب  ويسير 
إلى  البوليساريو  عن  انشقت  لوجوه 
جون  خطوات  إلنجاح  اإلسبان،  جانب 
والــواليــة  التدويل  يكون  كــي  بولتون، 
عامالن حاسمان  األمن،  ملجلس  الشاملة 

في عودة الالجئني.
الحل  نقل  إفريقيا  جنوب  وتعارض 
ــة،  دول  / دولــة  الثنائي،  اإلطـــار  خــارج 
لوجودهما عضوين في االتحاد اإلفريقي، 
أو اإلطار اإلقليمي، ألن الشرعية مؤسسة 
بريتوريا  وبمنع  املصدرين،  هذين  على 
إلدارة  األمــن،  ملجلس  الجبهة  لتفويض 
من  سيتقرر  ــذي  ــ وال املــنــاســب،  الــحــل 
فإنها  املتحدة،  األمــم  مؤسسات  خــالل 
اإلقليمية  الشرعية  تسميه  عما  تدافع 
واحد  جانب  من  املعلنة  للدولة  والقارية 
في املخيمات، ألنه الخيار الحر والوحيد 
الحرب  بداية  منذ  والتاريخي  واملقبول 
ضد املغرب في منتصف سبعينات القرن 

املاضي، حسب تعبيرها.
إلى  تصل  التي  البراغماتية  ــني  وب
مــداهــا مــع »املـــبـــادرة الــصــحــراويــة« 
مكان  حل  إيجاد  األمريكيني  بتفويض 
تقودها  التي  الواقعية  البوليساريو بني 
الصراع،  تاريخ  باسم  إفريقيا  جنوب 
والواقعية املغربية املتمثلة في حل يقوم 
على ميزان القوى، يالحظ جون بولتون 
أن تفويضا جديدا لـ»املينورسو« من أجل 
)االستفتاء(،  األصلية  مهمتها  تنفيذ 
منذ  التوافق  عن  البحث  ألن  الحل،  هي 
النجاح،  له  مقيدا  ليس  بيكر«  »مشروع 
بني  إقليمية  حرب  معالم  إلى  ويتحول 
»حرب  سيناريو  ألن  واملغرب،  الجزائر 
رمال جديدة«، قائم لدى القوات املسلحة 

امللكية والجيش الوطني الجزائري.
و»مناورات صاغرو« بالنسبة للجيش 
األخــرى،  الجهة  مــن  ــران  ووهـ املغربي 
أطلق  فقد  تصوره،  يمكن  ال  حدا  بلغت 
الجنود النار الحية على أهداف اتسمت 
الذي وقع  فاملساس  لذلك  اململكة،  برموز 
وهران«  »مناورات  في  الثاني  بالحسن 

ليس مقبوال.
كما وقع سنة  أخرى  رمال«  »حرب  إن 
ولم  املنطقة،  على  أطــل  شبح   ،1963
تأخر  حال  في  إفريقيا،  جنوب  تستبعد 
الــعــمــل األمــمــي فــي الــصــحــراء، حربا 
فوجود  والجزائر،  املغرب  بني  مباشرة 
»الكركرات«  في  حربا  منع  »املينورسو« 
على بعد مائة متر فقط بني طرفي النزاع 
حالة  إقـــرار  يمكن  فيما  املنطقة،  فــي 
كبيرتني تختزالن  مناورتني  بعد  الحرب، 
واملغربي،  الجزائري  الشعبني  كبرياء 
الجنود  يعرف  التي  اختيار صاغرو  إثر 
واختارت  »الــرمــال«،  حرب  في  رمزيتها 
الحسن  الراحل  امللك  الجزائر،  مناورات 
التي  الجديدة  باملقاربة  للمس  الثاني، 
أن  القول  يهم  وال  املنطقة،  إليها  تنزلق 
الحرب متوقعة بني املغرب والجزائر، بعد 
ويجرف  املنطقة  يكتسح  الذي  التدويل 
بني  جديدة  مواجهة  نحو  التاريخ  معه 
اللذين  والجزائري،  املغربي  الجيشني 
بالوكالة  وحربا  مباشرة  حربا  اختبرا 
إغــالق  عنوانها  دائــمــة  ــاردة  بـ وحــربــا 

الحدود البرية.

 »منع المواجهة«، هو االصطالح الذي 
استخدمه تقرير األمين العام لألمم 

المتحدة في الشق العسكري والمهمة 
المدنية الجوهرية لـ»المينورسو«

هي  املواجهة،  أو  الصراع)1(  منع 
األمني  تقرير  عليها  يــدور  التي  الكلمة 
في  خصوصا  املتحدة)2(،  لألمم  العام 
و52   51 فقراته:  كل  في  »دال«  الجزء 

و53، بعد الذي سماه:
وقد  »املينورسو«،  مع  الخالف  ـ 
مسألة  من  أكثر  في  بالتعدد  وصفه 

)الفقرة 53()3(.
الطرفني  مع  املتباينة  التفسيرات  ـ 
التحدي  وهو  والبوليساريو(،  )اململكة 

التي  »املينورسو«  لعمليات  األساسي 
تتعرض لنقد شفوي وممنهج)4(.

وأثارت الفقرة 55، عدم سماح املغرب 
لألمم  العام  لألمني  الخاص  املمثل  بلقاء 
وفي  محليني«،  بـــ»مــحــاوريــن  املتحدة 
حمل  بشأن  أثير  ما  حــول   ،56 الفقرة 
مغربية،  للوحات  املتحدة  األمم  سيارات 
مع  البعثة  عقدته  الــذي  االتفاق  خــارج 

الحكومة املغربية في 2015.
الخالفات  أن  الــقــول  يمكن  ــك،  ــذل ول
على  حقيقية  و»املينورسو«  املغرب  بني 
املستوى العسكري والسياسي، وهو ما 
يحيل إلى صعوبات تسعى الدبلوماسية 
تفرض  ال  كــي  مواجهتها،  ــى  إل أخــيــرا 
»إجــراءات  الطرفني  على  املتحدة  األمــم 

مباشرة«.
تغييرات  طــرح  إلــى  بوريطة  وسعى 
دالة في التعامل مع »املينورسو«، ملنع رد 
فعل الدول الخمسة األعضاء في مجلس 
األمن، خصوصا وأن مهمتها ليست منع 
بل  واملغرب،  البوليساريو  بني  الحرب 
ظروف  في  املغربية  الجزائرية  الحرب 
»مناورة  بسبب  صالح  قايد  فيها  هــدد 

صاغرو«، بقطع العالقات مع اململكة.
ومع كل هذه الظروف، فإن الفقرة 73 
املتحدة،  لألمم  العام  األمــني  تقرير  من 
ممكن،  الصحراء،  قضية  حل  أن  تؤكد 
ليس من طرفي النزاع أو دولتي الجوار، 

بل بدعم املجتمع الدولي.

بداية  الدولي،  املجتمع  تحرك  ويأتي 
في منع قوس آخر في األزمة الجزائرية 
جاءت  صاغرو«  »مناورة  ألن  املغربية،  ـ 
الختبار قايد صالح، فإن رد زادت األزمة 
استفحاال، وإن لم يرد سجل املغرب نقطة 
رد  الــجــزائــري  الجيش  لكن  لصالحه، 
البارد  الرد  أن  وتأكد  مضادة،  بمناورة 
لبوتفليقة  خاصة  سياسة  كان  للجزائر، 
بــالــضــرورة،  الجيش  عليها  يــوافــق  ال 
وبالتالي، فإن تطوير نزاع الصحراء إلى 
الجيش  إقليمي، مسألة واردة عند  نزاع 
»مناورة  في  املغرب  أن  كما  الجزائري، 
يجدد سيناريو حرب  أن  يمكن  صاغرو« 

»الرمال«.
البلدان  يدخلها  قاتلة  لعبة  إنــهــا 
إلــى حــرب محتملة  الــجــاران، وقــد تجر 
ونزاع  واملغرب  الجزائر  بني  مرة  ألول 
الصحراء قائما، ألن حرب »الرمال« قامت 
أراضي الصحراء،  وإسبانيا ال تزال في 
التحكم  إلى  الدولي يذهب  فيما املجتمع 
سباق  عن  بعيدا  امللف،  هــذا  في  أكثر 
ويدعو  واملغرب،  الجزائر  بني  الزعامة 
أو  أقلمة  »عدم  من  املزيد  إلى  غوتيريس 
أفرقة« نزاع الصحراء، للوصول إلى حل.

ويصف ما يجري:
تمنع  املتحدة  واألمـــم  بالصراع   )1

تفاقمه.
من  البد  ولحله  الطويل،  بالصراع   )2

الكثير من املصداقية واإلرادة.

الجوار  دول  بني  العمل  بتوازي   )3
العالم  يتخلى  ال  كي  الدولي،  واملجتمع 
إلى  الجيران  باستدعائه  مسؤوليته  عن 
مائدة جنيف، وربما تحميلهم املسؤولية 
فيه  يمكن  الـــذي  الــحــد  ــى  إل مستقبال، 
والجزائري،  املغربي  الجيشني  اصطياد 
تطور  لخطة  نتيجة  قدراتهما،  لتدمير 
النزاع حول الصحراء إلى نزاع عسكري 

جزائري ـ مغربي.
تدمير  كامنة ومدروسة في  الرغبة  إن 
وأدرك  واملغربي،  الجزائري  الجيشني 
السيسي بعد لقائه ترامب، أن االنسحاب 
مما يسمى بـ»الناتو العربي«، هو الحل، 
يريدها  إيــران  ضد  ترامب  مواجهة  ألن 
اآلخــرون  يفكر  فيما  املصري،  بالجيش 
مغربية  ـ  عسكرية  مــواجــهــة  بــقــيــادة 
أي  من  إفريقيا  شمال  ــراغ  إلف جزائرية 

جيش نظامي قوي.
تريد  قاتلة،  الجيوسياسية،  اللعبة  إن 
األزمة  وتطوير  الصحراء،  نزاع  تحييد 
ألن  واملغربي،  الجزائري  الجيشني  بني 
نــزاع  إدارة  بــأن  يعتقد  بولتون  جــون 
ممكنة،  غير  الرملي،  الجدار  خــالل  من 
ـ  الجزائرية  الحرب  جبهات  وتوسيع 
ممكنة  حالة  الصحراء،  خارج  املغربية 
عن  امللكية  املسلحة  القوات  تراجعت  إن 

اإلجراءات العشرة في الصحراء.
على  القوة  تتحول  أن  الــروس  ويــود 
األرض للجيش الجزائري للعمل بمواطئ 
إفريقيا، ورد  قدم غير مسبوقة في غرب 
بوتني على استراتيجية بولتون اإلفريقية 
بقوة في أوكرانيا بقطع الغاز عنها لعدم 
بالعودة  الروسي  للدب  واشنطن  سماح 
إلى ليبيا أو التمدد نحو الجزائر، وهو 
ما كشفه تقرير مولر، وال يزال قايد صالح 
قضايا  لحل  األمريكية  للرؤية  متفهما 
قواته  ترسانة  بتعزيز  لقبوله  املنطقة، 
بالتكنولوجيا الغربية، لينتقل جيشه من 

املرتبة 23 دوليا إلى املرتبة 15.

 التوصية 80 تحرك دبلوماسية الرباط 

بالتوصية  تقريره،  غوتيريس  ينهي 
وتشير   ،80 الــفــقــرة  تضمنتها  الــتــي 
منتج  حوار  في  عاجل  بشكل  البدء  إلى 
مرضية  قرارات  إليجاد  معها،  بالتعاون 
منها  القديمة  الــواضــحــة  لــلــخــروقــات 

والحالية)5( لوقف إطالق النار.
وحاولت الرباط التأكيد على اقتراحات 
في  بند  إلى  التوصية  هذه  تحويل  ملنع 
قرار مجلس األمن، ألن هذه الفلتة ستمس 
القوات  وخارطة  موقع  جوهري  بشكل 
املسلحة امللكية في الصحراء، وقد تؤدي 
االنتشار،  دائـــرة  فــي  التغييرات  هــذه 
الحدود  إلى  القوات  توجيه  إعــادة  إلى 
الجزائرية ـ املغربية التي قد تعيد فوبيا 
الجزائريني  يجعل  بما  »الرمال«،  حرب 
غوتيريس،  قـــرار  تأييد  عــن  يسكتون 
حجم  امللكية  املسلحة  القوات  وتعرف 
الجزائر وجنوب  العسكري بني  التعاون 

إفريقيا.
رسالة ضاغطة  »مناورة صاغرو«،  إن 
على الجزائر، كي ال تدعم جنوب إفريقيا 
في موقفها القوي في مشاورات مجلس 
األمن والقاضي باالستعجال في تسوية 
ــار في  ــن ــل خــروقــات وقـــف إطـــالق ال ك
الصحراء منذ 1991 وإلى اآلن، وتوقيف 
اإلجراءات  وباقي  الرملي  الجدار  تثنية 
في  امللكية  املسلحة  للقوات  العشرة 
الــحــرب  يــكــشــف أن  بــمــا  الــصــحــراء، 

الدبلوماسية على أشدها.
كل  استعادة  »املينورسو«  وتــحــاول 
العسكري  الشق  في  أوال  صالحياتها 
ودول  الــنــزاع  طرفي  بــني  عليه  املتفق 
الجوار واملجتمع الدولي، وإن لم يحصل 
غوتيريس على دعم دولي كبير وأمريكي 
تحديدا، فلن يكون لهذه التوصية معنى.

ناحية  من  إال  مفاجئا،  األمــر  يكن  لم 
»الطلب العاجل« لألمني العام، الستثمار 
الجهد الواضح لجون بولتون في إعادة 
على  الكاملة  واليتها  إلى  »املينورسو« 

الصحراء.
ولم يعد أحد يتحدث عن باقي املظاهر، 
بل عن تسوية كل خروقات وقف إطالق 

النار منذ سنة 1991.

 توصية جون بولتون، مستشار األمن 
القومي األمريكي، لمعالجة »المينورسو« 
لكل خروقات وقف إطالق النار، سيمكن 
من استعادة الثقة في األمم المتحدة، 

وبعثتها التي ستعود إلى مهمتها 
األولى: االستفتاء 

الفقرة  ــي  ف األمــمــيــة  الــتــوصــيــة  إن 
لألمم  العام  األمــني  تقرير  من  الثمانني 
من  العمل  جهتني:  من  تكفل  املتحدة، 
داخل األمن القومي األمريكي، ثم التوافق 
مع األوروبيني الذين ال يجدون خطوتهم 
توقيع  املغرب  قبول  تجاه  السياسية 
دولي،  اتفاق  على  صحراويني  منتخبني 
بما يؤسس لحوار صحراوي ـ صحراوي 

ال يشمل السلطات املغربية.
التطور  من  ملزيد  قابلة  املسألة  إن 
تجاه  قانونية  فاملسألة  ــزالق،  ــ واالنـ
جيشه  مساس  أن  يــدرك  وهــو  املغرب، 
وخرائطه الحربية، مساس مباشر بأمنه 

القومي.
قد ال يمر هذا املطلب األممي بسهولة، 
تجاه  تــنــازالت  أي  ــض  رف املــغــرب  ألن 
ويتمسك  لـ»املينورسو«،  املدني  العمل 
بدورها العسكري، وفي هذا الجانب، كل 
شيء يختلف في 2019، ألن تفاني كولن 
»املينورسو«  قيادة  في  ستيوارت)6( 
جعل   ،84 الفقرة  بتعبير  األرض،  على 
وجهة  إلى  تنتقل  العمل  استراتيجية 

أخرى.
األمريكية  اإلدارة  أن  نعرف  ونحن 
بتوسيع  طــالــبــت  ألوبـــامـــا،  الــســابــقــة 
حقوق  ملراقبة  »املينورسو«  صالحيات 
الوظائف  في  التوسيع  وهذا  اإلنسان، 
العسكري  الجانب  كليا  أبعد  املدنية، 
عن  بعيدا  الحل،  نحو  الحالة  ويطور 
الجيوش، قبل أن تنقل أزمة »الكركرات« 
العسكريني،  إلـــى  الــتــوافــقــات  ــادة  ــي ق
وحاليا، يعمل جون بولتون على متابعة 
هذا التقدير لعدم معارضة أي طرف على 

الدورالعسكري لـ»املينورسو«.
ــحــدة، ال  ــت ــم امل ــ ــي خـــيـــارات األم وفـ
لم  فإن  القائم،  الوضع  استمرار  يمكن 
لنزاع  املدني  الجانب  في  التغيير  يكن 
العسكري  الجانب  سيكون  الصحراء، 
نافذة للتوافق بدءا من إعادة األمور إلى 

املربع القانوني األول.
إن التنسيق الحالي بني جناح أممي 
يرمي إلى تصحيح الخروقات العسكرية 
وبالتالي،  مــرض،  وبشكل   ،1991 من 
وبني  »املينورسو«،  مع  عليه  متوافق 
يراقب  وآخــر  املفاوضات،  يقود  جناح 
يفيد  واشــنــطــن،  مــع  وينسق  الــوضــع 
مرحلة  يدخل  الدولي  العمل  أن  القول 
مكثفة على صعيد األجندة، والعمل من 
جناح  يدعو  ولذلك،  الحل،  رؤية  خالل 
تفويض  إلــى  البوليساريو  قيادة  في 
مجلس األمن مباشرة الحل املرتقب، ألنه 
فغوتيريس  ولذلك  لــه،  ومهيء  مهيكل 
وجون بولتون، يرغبان حاليا في تقوية 
»املينورسو« ألداء دورها، كي تتمكن من 

ترجمة القرار األممي ميدانيا.
ملهمة  العسكري  بالجانب  واملساس 
تطور  الصحراء،  إلــى  األممية  البعثة 
في  الجميع  ــده  ــري وي عــنــه،  مــســكــوت 
يراها  صفقة  إلى  للوصول  الكواليس، 
الحل  لصفقة  مساعدة  بولتون  جــون 
في  الدولي  املجتمع  بقي  إن  النهائي، 
أما  لفترة،  أبداها  التي  التأهب  حالة 
هامش  فيستخدم  املــغــربــي،  الجانب 
املناورة املمكن، كي ال يمس موقع قواته 
املسلحة في الجدار الرملي، ألن الخطر 
إقليمي، كما في »مناورة صاغرو«، فيما 
اإلنسان  لحقوق  مستقلة  آلية  الصفقة: 
العسكرية  الخروقات  تجاوز  مقابل  في 

التفاق 1991.

هوامش

الحسن الثاين يف مرمى النريان بوهران

 1- Prevent conflict (para 51) preventing conflict
 in D: substantive activities.
 2- Dist: general s / 2019 / 282, security council,
 situation concerning western Sahara, report of

 secretary – general.
3- Para 52 ( … despite disagreements on a num-
ber of issues).
 4- Para 54 (the diverging interpretations by the

 parties of MINURSO mandate continue to pose
a major challenge to the activities).
5- 80 (I urge the parties to maintain their produc-

 tive dialogue with MINORSO and to cooperate

with it to find satisfactory resolutions to outstan-
ding violations both long standing and recent).

 6- 84 (and head of MINURSO, Colin Stewart for
his dedicated leadership (of MINORSO).

بعد الرد العسكري عىل مناورة الجيش المغريب شصاغرو« بـ»مناورة وهران«، قرر 
قايد صالح ردا رمزيا عىل حرب »الرمال« التي يوحي إليها الموقع عىل الحدود الجزائرية 

المغربية، فقرر جعل رمز الحسن الثاين يف مرمى نريان المناورة، ألنه قائد حرب 
»الرمال«، فيما كانت رسالة المغرب أبعد من ذلك، ألن المساس بخارطة االنتشار 

الحالية للجيش المغريب يف الصحراء، سيحوله إىل الحدود مع الجزائر، وهذا الثقل 
الجديد قد يحيي الفعل ورد الفعل الذي أدى بالبلدني إىل حرب "الرمال" سنة 1963.

ويه رسالة لمنع تمرير الفقرة 80 من تقرير غوترييس إىل قرار مجلس األمن، لكن جنوب 
إفريقيا تعتقد جازمة أن المساهمة بأول الخطوات عرب األمم المتحدة يف تفكيك الجدار 

الرميل، هو القادر عىل تقديم المغرب لتنازالت جدية يف الصحراء.

الحسن الثاني بطل حرب »الرمال« 

 الرد على املناورات املغربية يف صاغرو بالذخرية الحية 
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يتفق قادة الجيش الجزائري عىل مواجهة المغرب، لذلك، فإن الحرب يه 
السيناريو األقرب من الوصول إىل حل يف الصحراء، وهذه الرؤية تخدم مخططا 

لتدمري الجيشني القويني، الجزائري والمغريب، يف معركة طاحنة، ألن صفر جيش 
يف شمال إفريقيا، هو الذي دفع مرص إىل االنسحاب من »الناتو العريب«، ألن 

ترامب يريد مواجهة إيران بالقوات المرصية، وهو ما رفضه السييس، ورفضه 
بوتفليقة، وقد يزنلق إليه قايد صالح.

 قايد صالح



تتمكن  لــم   ...
ا�لكية  الجامعة 
للسباحة  ا�غربية 
الجمع  إجــراء  من 
االستثنائي  العام 
مقررا  ــان  ك الـــذي 
أبـــريـــل   7 يـــــوم 
ــاري، نــظــرا  ــجــ ــ ال
النصاب  النــعــدام 
ــذي  الــقــانــونــي ال
يــــخــــولــــه لــهــا 
حيث  الـــقـــانـــون، 
 11 ــرت  ــ ــ ــض ــ ــ ح
من  فــقــط  جمعية 
جمعية   58 أصــل 

لذلك  الجامعة،  هــذه  تشكل  التي 
ماي   4 السبت  يوم  إلى  تأجيله  تم 

القادم.
السؤال الذي يطرحه جميع عشاق 

ــة  ــاض ــري هــــذه ال
ــة: �ـــاذا  ــقـ ــيـ األنـ
الــــــعــــــزوف عــن 
ــور لــهــذا  ــض ــح ال
الـــجـــمـــع الـــعـــام 
ــي  ــائـ ــنـ ــثـ ــتـ االسـ
هناك  وهل  الهام؟ 
تصدعات تعيشها 
الوصية  الجامعة 
فــي صــمــت، ولــم 
على  أحــــد  ــو  ــق ي
ذكرها أو الخروج 
من  يشرح  ببيان 
ــه األســبــاب  خــالل
لغياب  الحقيقية 
معظم الجمعيات التي تنضم تحت 

لواء الجامعة؟
خالل  شك  وال  سنعرفه  الــجــواب، 

الجمع العام القادم.

ــن أســكــت عــمــا يــحــدث في  ((لـ
من  ألقــل  إفريقيا  كــأس  نهائيات 
فضيحة  إنها  بتانزانيا،  سنة   17
للتصدي  صوتي  وسأرفع  كبرى، 
تقف  التي  االنتهاكات،  هــذه  لكل 
التصدي  عــن  ــاجــزة  ع  zالـــكـــاف{
الالعب�،  أعــمــار  تــزويــر  �هزلة 
توقيف  بــدل  بإبعادهم،  وتكتفي 
وإصدار أقصى العقوبات في حق 

جامعاتهم)).
التصريح  مــن  مقتطف  ــذا  هـ
ــى بــه فــوزي  ــذي أدلـ الــغــاضــب الـ
ا�لكية  الجامعة  رئــيــس  لقجع، 
الهزيمة  بعد  القدم،  لكرة  ا�غربية 
الوطني  ا�نتخب  تلقاها  الــتــي 
أمــام  سنة   17 مــن  ــل  ألق ا�غربي 
اعتمد  ــذي  ال الكامروني،  نظيره 
على العب� كبار، تتجاوز أعمارهم 

22 و23 سنة.
ا�غرب،  منتخبات  فباستثناء 
الــســيــنــغــال ونــيــجــيــريــا، الــذيــن 
لهذه  القانوني  السن  يحترمون 
الفئة، فإن جل ا�نتخبات ا�شاركة، 
السن،  فــي  كبار  العب�  أقحمت 
والتانزاني،  الكامروني،  كا�نتخب 
آخر  فــي  هزمنا  ــذي  ال والغيني، 
لحرماننا  كافية  لتكون  مــبــاراة، 
التي  العالم  كــأس  نهائيات  مــن 

ستحتضنها البرازيل.
الالعب�،  أعمار  تزوير  عملية 
عشناها  بل  العهد،  حديثة  ليست 

في العديد من ا�سابقات اإلفريقية 
يصل  أن  بـــــدون  ــود،  عـــقـ ــذ  ــن م
اإلفريقي  االتحاد  عن  ا�سؤولون 
ا�هزلة  إليقاف هذه  ناجعة  لحلول 
القدم  ــرة  ك سمعة  تــخــدش  الــتــي 
تبوإ  إلــى  تتطلع  التي  اإلفريقية 
الصدارة على الصعيد العا�ي، إال 
أنه ولألسف، ومع تفاقم مثل هذه 
التصرفات، ستبقى كرتنا اإلفريقية 

تدور في حلقة مفرغة.
ألقل  ا�غربي  الوطني  ا�نتخب 

خالل  كثيرا  عانى  سنة،   17 من 
الــبــطــولــة، وأصــيــب معظم  هـــذه 
العبيه بإصابات خطيرة ومختلفة، 
منافسيه  بنية  لضخامة  نــظــرا 
من  بالعديد  دفــع  مما   ،zالــرجــال{
أوامرها  إلعطاء  األوروبية  األندية 
لــعــودة هـــؤالء األشــبــال مــن أجل 
العالج السريع، وهذا سيخلق وال 
لجامعة  ا�شاكل  من  العديد  شك، 
التي  األندية،  هذه  مع  القدم،  كرة 
كانت دائما متساهلة في مساعدة 

العبينا على ا�شاركة مع ا�نتخب 
ا�نافسات،  هذه  مثل  في  الوطني 
ضروس،  حرب  إلى  تتحول  التي 
السن ب�  الكبير في  للفارق  نظرا 

الالعب�.
أكثر  مطالب  اإلفريقي،  االتحاد 
يضرب  بــأن  مضى،  وقــت  أي  من 
ــادي ا�ــتــالعــبــ�  ــ ــوة عــلــى أيـ ــق ب
ــن، وإال مــن األفــضــل أن  ــزوري وا�
ا�شاركة  في  رأيها  الجامعة  تعيد 

في مثل هذه ا�نافسات.
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قالوا ونقــــــــــــول فضيحة «الكاف»
™é≤d …Rƒa áNô°Uh QÉªYC’G ôjhõJ ∫RÉ¡eقادرون على النجاح في مهمتنا  ●

شيبا، مدرب شباب الحسيمة
●  موحال!

● الجامعة توقف رئيس شباب قصبة تادلة 
بسبب اقتحام ا�لعب

المساء
ديما  }اللي  برشيد  يوسفية  رئيس  عن  مــاذا    ●

كيحتج داخل ا�لعبz؟
●  لم أفاوض ليون الفرنسي بمراكش

الناخب الوطني هيرفي رونار
●  واقيال فاوضتيه بليون!

متهم  (كــاف)  اإلفريقي  االتحاد  رئيس    ●

بالتحرش الجنسي
وكاالت

●  آش هاذ الشي آ السي أحمد؟
عاما  كاتبا  حجي  معاذ  ا�غربي  تعي�   ●

لـ}الكافz يغضب ا�صري�
مواقع

●  أو من بعد؟ يشربوا النيل!
الشباب  وزارة  تتحدى  السلة  جامعة   ●

والرياضة
الصباح

●  متى سينتهي هذا ا�سلسل الرديء؟

● أتمنى إصابة حكيم زياش
الحارس الدولي المصري السابق، شوبير

●  ونحن كذلك نتمنى إصابة محمد صالح...

في الصميم
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á«æWƒdG Éæbôa âª°Uh z±ÉµdG{ á«dÉŒQG من  يخجل  أن  بـــدون   ...

نفسه  ــرم  ــحــت ي أو  نــفــســه 
يكن  سابق،  ــي  دول كحارس 
االحترام  ا�غاربة  جميع  له 
الحارس  يقو  لم  والتقدير، 
ــي الــســابــق ا�ــصــري،  ــدول ال
إخفاء  على  شوبير،  أحمد 
الدائمة،  وعقدته  كراهيته، 
كل  تجاه  ا�صري�  كجميع 
صرح  حيث  مغربي،  هو  ما 
القنوات  إحــدى  شاشة  عبر 
بأنه  الــعــربــيــة،  الــريــاضــيــة 
يــتــمــنــى اإلصـــابـــة لــالعــب 
وا�تألق،  ا�وهوب  ا�غربي 
 zبهدل{ الــذي  ــاش،  زي حكيم 
ا�فضل  الفريق  مدريد،  ريال 

للمدعو شوبير.
أثــارت   ،zيتصاب }عايزو 
صفوف  فــي  عــارمــا  سخطا 
بشكل  والــعــرب  ــة،  ــارب ــغ ا�
في  ا�عجب�  وجميع  ــام،  ع

الذين  ا�عمور،  أنحاء  جميع 
الفنان  الالعب  هذا  يطربهم 
مــثــار إعجاب  الـــذي أصــبــح 
أقوى األندية األوروبية التي 
إلى  لضمه  جــاهــدة  تسعى 

صفوفها.

وهبه  إذا  زيــاش  ذنــب  ما 
ا�وهبة  ــذه  ه سبحانه  هللا 
العاشق�  كــل  تــطــرب  الــتــي 

للفن الرفيع.
أبان  شوبير،  قاله  ما  إن 
شوفينية  عن  واضــح  بشكل 

ا�طلوب  الــحــيــاد  تــخــدم  ال 
كما  رياضي،  محلل  أي  لدى 
ــرت }زلــتــهz الــصــادقــة  أظــه
الكبير  تخوفه  وا�قصودة، 
ــب خـــالل  ــ ــالع ــ ــذا ال ــ ــن هـ ــ م
لألمم  إفريقيا  كأس  نهائيات 
بــالده،  ستحتضنها  الــتــي 
للمنتخب  قــدرت  إذا  خاصة 
ا�نتخب  مواجهة  الوطني 
ا�صري الذي لم يفك عقدته، 
مصطفى  كــان  زيــاش،  فقبل 
حجي، وصالح الدين بصير، 
عزيز  ا�ايسرو  كان  وقبلهما 
بودربالة، والبقية ستأتي وال 

شك.
نتمنى  ال  كمغاربة،  نحن 
ــد صـــالح  ــحــم ــنــجــمــهــم م ل
لكل  مفخرة  ــه  ألن ــة،  اإلصــاب
على  نتعود  لم  ألننا  العرب، 
هذا الحقد الدف� الذي يسكن 

ا�صري�، شافاهم هللا...

«فتى» مغربي وسط «رجال» الكامريون

idbihi62@gmail.com
 إعداد: كريم إدبهي

فيه  تسعى  الـــذي  ــت  ــوق ال ــي  ف  ...
القدم  لكرة  ا�غربية  ا�لكية  الجامعة 
والرقي  اللعبة،  تطوير  إلى  جاهدة 
الحقيقي،  االحتراف  درجــة  إلى  بها 
كما يطمح له الجميع، نرى ولألسف 
ا�شينة،  ا�مارسات  بعض  الشديد، 
الــوراء،  إلى  سنوات  بنا  تعود  التي 
القدم  ــرة  ك بسمعة  تليق  ال  والــتــي 
الوطنية، التي خطت خطوات جبارة 

نحو األمام.
ما  ا�تخلفة،  النماذج  هــذه  ب�  من 
الذي  القنيطرة،  مدينة  عامل  به  قام 

أرباب  وإرغــام  الشارع،  إلى  بالخروج  موظفيه  أمر 
كتبرعات  مالية،  مبالغ  دفع  على  وا�تاجر  ا�قاهي 
أزمته  تجاوز  على  القنيطري  النادي  فريق  �ساعدة 
إلى  الصعود  أجل  من  يصارع  وهو  الخانقة  ا�ادية 

قسم األضواء.
هذا العمل يعتبر مخالفا للقانون، علما بأن ظهير 

الحريات يحرم عليه تسخير موظفيه 
لجمع التبرعات بدون االلتجاء إلحدى 

ا�ساطر التي تخضع لظهير 1971.
 ،zبالقوة وبـ}الصينية zفهل }التسول
السيد  الذي وجده  الوحيد  الحل  هو 

العامل لتجاوز هذه ا�شاكل؟
الحلول  مــن  العديد  هناك  أن  نظن 
بإمكانه  التي  وا�حترمة،  الناجعة 
موارد  عن  كالبحث  إليها،  يلتجئ  أن 
مالية قارة، وتشجيع أرباب ا�صانع 
الــكــبــرى، ومــا أكــثــرهــم فــي منطقة 
كرة  مجال  فــي  لالستثمار  الــغــرب، 
تجلب  بذاتها،  قائمة  صناعة  أصبحت  التي  القدم، 
ا�اليير للمستثمرين، وخير دليل على ذلك، ما نالحظه 
في بعض البطوالت األوروبية واآلسيوية التي سيطر 
 zالصينية{ إلــى  اللجوء  أمــا  العالم،  أثرياء  عليها 
وا�قدم إلرغام ا�واطن� على دفع إعانات بئيسة، فلم 

يعد له مكان في مغرب اليوم...

تلقت كل األوساط الرياضية 
والــوداديــة  ــام،  ع بشكل 
خبر  الخصوص،  على 
 zتعي� الحكم }الفاسد
ــدر  ــل األنـــغـــولـــي هــي
ــز، لــقــيــادة  ــي ــن ــي مــارت
ــوداد ضد  ــ ــاراة ال مــب
الجنوب  داونــز  سان 

إفريقي.
السمعة  ذو  الــحــكــم  هـــذا 

كان  ا�تكررة،  والفضائح  السيئة، 
ا�ستحق  غير  اإلقــصــاء  فــي  سببا 
الزمالك  ضد  أكادير  حسنية  لفريق 
للفريق  رفـــض  أن  بــعــد  ــري،  ــص ا�
استغرب  مشروعا،  هدفا  السوسي 

له ا�صريون قبل ا�غاربة.
الحكم مارتينيز له سوابق كثيرة في 
}البيع والشراءz في جميع ا�باريات 
كراهية  يحمل  كما  يقودها،  التي 

كبيرة لألندية ا�غربية.
لألسف  الــــوداد  فــريــق 
ــراضــا  ــت ــم يـــقـــدم اع لـ
ــالتــحــاد اإلفــريــقــي،  ل
تغيير  له  سبق  الــذي 
الحكام  ــن  م الــعــديــد 
الذين كانوا مقترح� 
ــوداد،  ــ �ــبــاريــات الـ
ــراض  ــ ــت ــ بـــســـبـــب اع
الحكم  آخرهم  الخصوم، 
الزامبي سيكازوري، الذي حل مكانه 
ا�ــبــاراة  خــالل  تيسيما  اإلثــيــوبــي 
حوريا  األحمر ضد  للفريق  األخيرة 

كوناكري.
ا�عاملة  هذه  أسباب  هي  ما  تــرى، 
 zغير العادلة، وا�قصودة من }الكاف
تجاه أنديتنا الوطنية، التي مازالت 
عاجزة، ولألسف، عن وضع حد لكل 

هذه العشوائية التي تتسم بها.

تلقت كل األوساط الرياضية 
والــوداديــة  ــام،  ع بشكل 
خبر  الخصوص،  على 

كبيرة لألندية ا�غربية.
لألسف  الــــوداد  فــريــق 

هذا الخبر

بدون عنوان

من االفضل أن تغلق فمك



صفحة  يطوي  املــغــرب  ــأن  وك
هناك  يعد  فلم  صفحاته،  مــن 
شباط  حميد  عن  للحديث  مكان 
أو حزب  الــعــمــاري،  إلــيــاس  أو 
ــاصــرة)..(، أما  ــع األصــالــة وامل
األحكام  نزلت  فقد  الريف،  في 
بكامل  االستئنافية  القضائية 
املتورطني  رؤوس  على  ثقلها 
عليهم  ألقي  والذين  الحراك  في 
القبض، فيما الزال البحث جاريا 
عن الهاربني، دون الحديث عمن 
استغلوا الفرصة ليحصلوا على 

اللجوء السياسي إلى بلد آخر.
املتتبعني  من  كثير  ينتبه  ولم 
األخيرة  القضائية  اإلشارة  إلى 
ودالالتها في أحد امللفات الكبرى 
أن نشرت  بعد  بالريف،  املتعلقة 
ــارا غير  ــب ــع مــؤخــرا أخ ــواق امل
متوقعة عن تبرئة العميد محمد 
األمنية  املنطقة  رئيس  جلماد، 
من  الــنــاظــور،  ملنطقة  السابق 
ملف  أخطر  في  االرتشاء  تهمة 
العهد  فــي  املــخــدرات  لــتــجــارة 

ــبــارون  ال ملف  وهــو  الــجــديــد، 
عقوبة  يقضي  الــذي  الزعيمي، 
السجن  داخــل  مــؤبــدة  حبسية 
ومن  »إعدام«،  بحكم  إدانته  بعد 
يعرف  قــد  الزعيمي،  يعرف  ال 
السابق  الريفي  البرملاني  حتما 
»العهد«، سعيد شعو،  عن حزب 
الذي يقف خلف شبكة الزعيمي، 
وهـــو الــبــرملــانــي الــهــارب إلــى 
السلطات  اتهمته  الذي  هولندا، 
الريف،  حراك  بتمويل  املغربية 
وســـبـــق لــــــوزارة الــخــارجــيــة 
املغربية أن أكدت صدور مذكرات 
بحث دولية في حقه، عبر بالغات 
رسمية في عز أزمة الريف، تؤكد 
ــدور مــذكــرتــي  مــن خــاللــهــا صــ
بتهمة  حقه،  في  دوليتني  بحث 
منذ  إجرامية  عصابة  ))تكوين 
عام 2010، واالتجار الدولي في 
املخدرات منذ 2015((، علما أن 
السلطات املغربية ما فتئت تؤكد 
أنه ))تم إرسال معلومات دقيقة 
تفيد  الهولندية  السلطات  إلى 

بتورط املهرب املذكور في تمويل 
لعدد  اللوجيستي  الدعم  وتقديم 
اململكة((،  شمال  األوســاط  من 
للحراك  مباشرة  غير  إشارة  في 
تخل  ولــم  الريف،  في  الشعبي 
من  الخارجية  وزارة  بــالغــات 
السفير  استدعاء  بعد  تصعيد 
للتشاور،  هولندا  في  املغربي 
ووصف سعيد شعو بـ))املهرب 
الذي يرتزق من االضطرابات((.

ــذي  وال إذن،  جلماد  العميد 
عنوان  هو  مؤخرا،  براءته  نال 
ألحد أخطر امللفات التي عرضت 
ــي، لكن  ــرب ــغ ــقــضــاء امل عــلــى ال
عدة  طــرح  من  تمنع  ال  الــبــراءة 
هذه  مــســار  بخصوص  أسئلة 
تختلط  التي  الغريبة،  املحاكمة 
مع  السياسية  املعطيات  فيها 
تصوروا  الجنائية،  املعطيات 
أن جلماد نال البراءة بعد تسع 
عليه  القبض  إلقاء  من  سنوات 
البراءة  نــال  االرتــشــاء..  بتهمة 
على  الحجز  مــن  ســنــوات  بعد 

عائلته،  وممتلكات  ممتلكاته 
لــم يشرع  الــرجــل  أن  تــصــوروا 
في البحث عن براءته إال بعد أن 
قضى عقوبته السجنية املتمثلة 
كلها  سجنا،  سنوات  ثالث  في 
ــســجــن، إلـــى جــانــب  داخــــل ال
يلقي  هــو  كــان  ــذي  ال املجرمني 
القبض عليهم، بحثا عن تحقيق 
الرجل  أن  وتــصــوروا  العدالة، 
من  تهنئة  عــلــى  حــصــل  الـــذي 
طرف املدير العام السابق لألمن 
الوطني، الشرقي اضريس، ينوه 
الذي قام به جلماد  فيها بالدور 
لتجارة  شبكة  أكــبــر  لتفكيك 
والحجز  بالشمال،  املــخــدرات 
املخدرات  من  مهولة  كمية  على 
ــض بــالــنــاظــور،  ــاري ــي حــي ع ف
ــحــول من  ســيــجــد نــفــســه قــد ت
الثانية  القناة  »بطل« أشادت به 

إلى متهم في نفس امللف. 
ملف  في  الــبــراءة  نــال  جلماد 
الزعيمي وشعو، بعد أن وجهت 
إليه تهمة »االرتشاء«، والصورة 

امللف الذي حتول من ق�ضية جتارة املخدرات 
اإىل دعوة النف�ضال الريف 

إعداد
سعيد الريحاني

بني اأخطر �ضبكة لتجارة املخدرات يف العهد 

اجلديد و�ضعيد �ضعو وبراءة جلماد

إخبــاري
تحليل
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العميد جلماد الذي نال 
براءته مؤخرا، هو عنوان 
ألحد أخطر الملفات التي 

عرضت على القضاء 
المغربي، لكن البراءة ال 
تمنع من طرح عدة أسئلة 

بخصوص مسار هذه 
المحاكمة الغريبة، التي 
تختلط فيها المعطيات 
السياسية مع المعطيات 

الجنائية، تصوروا أن جلماد 
نال البراءة بعد تسع 

سنوات من إلقاء القبض 
عليه بتهمة االرتشاء..



اليوم تبدو واضحة أكثر، 
العلنية  الــخــرجــات  بعد 
ــداعـــي  لــســعــيــد شــعــو الـ
أن  غير  الــريــف(..)،  النفصال 
البداية  في  أخذ  القضية  مسار 
عن  الحديث  بعد  كــبــرى  هــالــة 
موجهة  ا�لف،  في  خطيرة  تهم 
منها:  وشعو،  الزعيمي  لشبكة 
ــن عــصــابــة إجــرامــيــة  ــوي ــك ((ت
واالختطاف واالحتجاز بالعنف، 
واستعمال  الــعــمــد،  ــذاء  ــ واإليـ
ا�ــوت،  إلــى  ا�فضي  التعذيب 
معالم  وطــمــس  جــثــة  وإخــفــاء 
والتهريب  واالرتــشــاء،  جريمة، 
ــي لــلــمــخــدرات، وعـــدم  ــدولـ الـ
الخيانة  في  وا�شاركة  التبليغ 

الزوجية))..
جديد  مــن  تــحــرك  إذن  هــكــذا 
ملف الزعيمي، الذي يعد بارون 
صدر  الــذي  الوحيد،  ا�خدرات 
في حقه بالغ عن ا�كتب ا�ركزي 
أن  يؤكد  القضائية،  للتحقيقات 
الرجل الزال يمارس نشاطه من 
جل  أن  ذلك  السجن(..)،  داخل 
ا�تتبع� الذين نسوا هذا ا�لف 
التقادم، وتراكم األحداث،  بحكم 
هيئة  تــصــدر  أن  يتوقعوا  لــم 
محكمة  فــي   6 بالقاعة  الحكم 
البيضاء،  بــالــدار  االستئناف 
من  جلماد  الكومسير  بــبــراءة 
لتكتب   ،zــشــاء االرت }نية  تهمة 
ا�واقع أن ا�حكمة قررت ((رفع 
وممتلكات  ممتلكاته  عن  الحجز 
بعد  نهائي،  حكم  فــي  أســرتــه، 
الــجــنــايــات  �حكمة  ســبــق  أن 
بثالث  ــه  ــت أدان أن  االبــتــدائــيــة 
ملف  في  نافذا،  حبسا  سنوات 
محاكمة أكبر بارون مخدرات في 
بأكملها،  قضاها  ا�غرب،  تاريخ 
الجنايات  غرفة  تؤيد  أن  قبل 
غير  ــه،  ذات الحكم  االستئنافية 
أن ا�رحلة النهائية، التي وصل 
محكمة  قبول  بعد  ا�لف،  إليها 
الحكم،  في  الطعن  قرار  النقض 
للملف،  جــديــدة  هيئة  وتعي� 
من  البراءة  على  يحصل  جعلته 

التهم ا�نسوبة إليه)).
ــاد، قــد  ــمـ ــلـ ــم جـ ــ وكــــــان اسـ
ــبــط فــي وقـــت ســابــق سنة  ارت
محاربة  فــي  بنجاحه   ،2006
الكومسير  فهو   ،z�اإلرهــابــيــ{
خلية  تفكيك  وراء  يقف  ــذي  ال
أنصار ا�هدي، ا�تهمة بمحاولة 
سنة  ا�لكي  الجيش  اخــتــراق 
2006، وهي الخلية التي دفعت 
التخلي عن سياسة  إلى  ا�غرب 
العودة  قبل  اإلجباري،  التجنيد 
يعرف  ال  وربــمــا  مــؤخــرا،  إليه 
محمد  أن  ا�واطن�،  من  كثير 
مــرشــحــا بفضل  كـــان  جــلــمــاد، 
ضرباته ا�توالية، �نصب أمني 
لألمن  العام  ا�دير  أقله  كبير، 
إلــقــاء  أن  غــيــر  الـــوطـــنـــي(..)، 
القبض عليه، حول حياته رأسا 
أنه كان  على عقب، بعد أن قيل 
صاحب نية مبيتة لتلقي رشوة 
السابق  البر�اني  مــن  كبيرة 
إذا  ما  حالة  في  شعو،  سعيد 

من  الزعيمي  تخليص  في  نجح 
عقب  فيها  دخــل  التي  الــورطــة 
حسب  الشبكة،  أمــر  افتضاح 
أكدت  التي  الصحف  نشرته  ما 
جلماد  أن  الــوقــت،  نــفــس  ــي  ف
ــة نجيب  ــزرع م بــاقــتــحــام  قـــام 
كلغ   7488 واحتجز  الزعيمي 

ــش(..)، انــظــروا  ــي ــش ــح ــن ال م
للتناقض.

وعنوانها  الــزعــيــمــي،  قــصــة 
شعو،  سعيد  الثانية  الجهة  من 
الريف،  انفصال  بدعم  ا�تهم 
الصحف  لها  تطرقت  أن  سبق 
هو  لالنتباه،  فا�ثير  وا�واقع، 
الزعيمي،  ا�ــخــدرات  ــارون  ب أن 
على  ببيته  ــن  األمـ عــثــر  ــذي  الـ
ا�خدرات،  من  كيلوغرام   7488
تعرف على سعيد شعو 14 سنة 
قبل أن يصير بر�انيا عن منطقة 
 ،2007 انتخابات  في  الحسيمة 
كــان  منهما  ــد  واحـ كــل  أن  أي 
 ،1994 سنة  منذ  اآلخــر  يعرف 
مدينة  فــي  جــاريــن  كانا  عندما 

لم  لكنهما  الهولندية،  روزنــدال 
يعودا للظهور معا، سوى بعد أن 
أصبح شعو يحمل صفة بر�اني، 
بالناظور،  سيلتقيان  عندما 
ــن تــوحــيــد  ــ وســـيـــتـــحـــدثـــان ع
جــهــودهــمــا، وســيــقــتــرح شعو 
الرفع من كمية الحشيش ا�هرب 

زورق  باستعمال  ــا  أوروبـ إلــى 
التي  الـــزوارق  من  تطورا  أكثر 
لينطلق  الزعيمي،  استعملها 
بلغ  مشتركة  عمليات  مسلسل 
 2009 عامي  بــ�  ستة  عــددهــا 
الضابطة  رواية  وهذه  و2010، 
شعو  سعيد  وينفيها  القضائية 
(انظر األسبوع عدد: 16 شتنبر 

.(2010
أســرار  مــن  الكثير  تخرج  لــم 
ــعــمــوم،  ــم ال الــقــضــيــة إلـــى عــل
ســعــيــد شعو،  ــروب  ــ ه بــســبــب 
ظهوره  بعد  وضعيته  وتعقد 
أن  غير  الريف،  لحراك  كمتزعم 
تــحــريــك هــذا ا�ــلــف قــد يعطي 
أخذنا  إذا  آخــر،  بعدا  للقضية 

لحزب  ينتمي  أنه  االعتبار  بع� 
الوزاني،  نجيب  الريفي  القطب 
هذا األخير، لم يكن يخفي دفاعه 
عن شعو، ويقول بـ((أن الزوبعة 

حرب  مجرد  حوله،  أثيرت  التي 
صحفية.. وا�لف مفبرك، وبدون 
في  يحاكم  أن  يجب  ومن  أدلــة، 
الحقيقة، هم من ينشرون أخبارا 
كثيرا  سيكشف  والزمن  زائفة، 
هكذا  العملية))..  خيوط  مــن 
ــوار مع  فــي ح الــوزانــي  تحدث 
 27 الخميس  يــوم   zــوع }األســب

فبراير 2014. 
((سعيد شعو ليس هاربا، بل 

جاء ليساعد ا�واطن� في بعض 
وعندما  االجتماعية،  األعــمــال 
وجد العراقيل رجع إلى هولندا، 
تثبت  حــتــى  ــريء  ــ ب ــان  ــسـ اإلنـ
الوزاني  إدانته)).. هكذا تحدث 
قبل اندالع شرارة حراك الريف، 

ببراءة  القاضي  الحكم  هو  وها 
أخــرى  ــعــادا  أب يعطي  جــلــمــاد، 
الــتــســاؤل:  أقلها  لــلــمــوضــوع، 
األصل  هو  ا�لف  هــذا  يكن  ألــم 
انفصال  إلى  الدعوة  ظهور  في 

الريف؟
وكانت شخصية سعيد شعو قد 
حجزت مكانها ضمن قصاصات 
ــة بــاعــتــبــاره  ــي ــدول الــصــحــف ال
}حا�ا بتأسيس جمهوريةz رغم 

أنه عندما دخل إلى ا�غرب، كان 
الذاتي(..)،  الحكم  يروج �قترح 
وكانت الصحافة الفرنسية على 
أن شعو  كتبت  قد  ا�ثال،  سبيل 
ذلك،  راديكاليا بعد  نهجا  تبع 
 2014 سنة  سيؤسس  بحيث 
للمطالبة   zشتنبر  18 }حــركــة 

وسيجمع   ،zالريف بـ}استقالل 
النشطاء  مــن  عـــددا  حــولــه  مــن 
بمختلف  ا�ــقــيــمــ�  الــريــفــيــ� 
إياهم  }واعدا  األوروبية،  الدول 
 zبإحداث حكومة ريفية في ا�نفى
و}جمعية تأسيسية تضم ممثلي 
 ،zمختلف قبائل الشمال ا�غربي
األهــداف،  هذه  تحقيق  وبهدف 
شعو  أن   ،zأفريك }جون  أوردت 
تسمى  تلفزيونية  قناة  يمول 
}أنوال تيفيz وموقعا إلكترونيا 
ــة �ــشــروعــه  ــاي ــدع ــال لــلــقــيــام ب
مضاعفة  ــى  إل يــهــدف  ــذي  ــ ((ال
من  التقرب  عبر  وراءه  الواقف� 
والنشطاء  الصحافي�  من  عدد 
ــا))،  ــ ــ الــجــمــعــويــ� فــي أوروب
ا�أساوي  الــوفــاة  حــادث  وبعد 
محسن   zالحسيمة لـــ}ســمــاك 
خاصة  ضغط  آلة  داخــل  فكري، 
سـ((يدخل  للنفايات،  بشاحنة 
شعو على الخط، باقتراحه، على 
عدد من نشاط الحراك، التمويل 
اللوجستيكي لهذا األخير، وهو 
على  ا�وقوف�  من  عدد  أكده  ما 
الحسيمة  احتجاجات  خلفية 
خالل جلسات التحقيق معهم))، 
موقع  عن  نفسه  ا�صدر  (يــورد 

هسبريس 27 يونيو 2017).

كانت شخصية 
سعيد شعو قد 
حجزت مكانها 

ضمن قصاصات 
الصحف الدولية 
باعتباره «حالما 

بتأسيس 
جمهورية» رغم 

أنه عندما دخل إلى 
المغرب، 

كان يروج لمقترح 
الحكم الذاتي(..)
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العميد جلماد الذي قضت اِّـحكمة برباءته
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●  الرباط. األسبوع
الحركة  حزب  داخــل  العسالي  حليمة  شخصية  أن  يبدو 
إلى  العادية  البشرية  الشخصيات  من  ستتحول  الشعبية، 
األساطير، بسبب ما يروج من قوة تملكها هذه ا�رأة داخل 
العنصر،  امحند  سلطات  بكثير  تتجاوز  والتي   ،zالسنبلة{
الحركة  فريق  داخل  األخيرة  الحرب  ما كشفته  ربما هذا  أو 
هياكل  داخــل  وا�سؤوليات  ا�ناصب  كعكة  حول  بالبر�ان 

مجلس النواب.
مصدر حضر اجتماع يوم الخميس ا�اضي صباحا، والذي 
كاد أن يتحول إلى حلبة للصراع والتشابك باأليدي، بعدما 
تسرب الصراخ القوي خارج }صالونz الحركة الشعبية، عرف 
تدخل حليمة العسالي بـ}التليكوموندz لتثبيت صهرها محمد 
أوزين في منصبه خليفة رابعا للرئيس، بعدما كاد أن يسقط 
 ،zبـ}الخصاصات البر�اني ا�شهور  من منصبه، ح� تدخل 
بر�اني الجديدة �خنتر، وأكد على ضرورة إبعاد }مساخيط 
ا�لكz، في إشارة إلى أوزين والسكوري من مناصب ا�سؤولية، 
قبل أن ينال هجوما عنيفا ليس من أوزين وحده الذي حاول 
صفعه، بل من بر�اني� آخرين بقيادة محمد مبديع وامحند 
العنصر من وراء الستار، والذين هاجموا �خنتر واعتبروه 

مجرد مهرج ال يفقه في السياسة شيئا.

   ●  الرباط. األسبوع
}األسبوعz من مصدر مطلع،  علمت 
أن غليانا كبيرا يسود قيادات وقواعد 
الخروج  بعد  والتنمية،  العدالة  حزب 
ماء  أمينة  للقيادية  األخير  اإلعالمي 
قيادة  فيه  هاجمت  ــذي  وال العين�، 
بدورها  قررت  التي   ،zا�صباح{ حزب 
ا�سؤولية  مناصب  كل  عن  إبعادها 
بعد ظهورها في باريس بدون حجاب.
العامة،  األمانة  من  قيادات  أن  ذلك 
وتطرقت  األخير،  اجتماعها  استبقت 
على  العين�  مــاء  هجمات  �وضوع 
بعضهم  ــف  ووصــ الـــحـــزب،  قــيــادة 

غير مسبوق،  في خــروج   zبـــ}األنــذال
أن  حزبي  لقيادي  يسبق  لــم  بحيث 
الحزب  في  وأخواته  إخوانه  وصف 
كما  اختالفهم،  بلغ  مهما  بالنذالة 

تعرض القيادية  لحظة  مثال  حصل 
ــة بــنــخــلــدون والــحــبــيــب  ســمــي
الشوباني لنفس الهجمة الداخلية 
والخارجية، يوضح ذات ا�صدر، 

الذي 
أضاف بأن قيادات جد 

العثماني،  من  مقربة 
تجمع موافقة قيادات 
األمــــانــــة الــعــامــة 

ماء  أمينة  تحويل  أجــل  من  مبدئيا، 
العين� على لجنة أخالقيات الحزب، 
اإلعالمية  خرجاتها  في  البت  قصد 
ــي زاغـــت عن  ــت األخـــيـــرة }ال
تقاليد وأخالقيات وأدبيات 
الحزب، بل تجاوزت بكثير 
التعليق  ــة  حــري قـــاعـــدة 
ووصلت  القرار،  وإلزامية 
حد القذف والسب في حق 
ــادة  ــي إخــوانــهــا وق
ــو  الـــــحـــــزب، وهـ
انزياح وزيغ غير 
مقبول�zيقول 

ا�صدر ذاته.

●  الرباط. األسبوع
قالت مصادر جد مطلعة بحزب 
الصفعة  أن  وا�عاصرة،  األصالة 
البر�اني  رسمها  التي  القوية 
قائد  خد  على  الجماني  إبراهيم 
في  بالشروع   قد عجلت   ،zالبام{
األم�  ترحيل  ترسيم  إجـــراءات 
العام حكيم بنشماس، وفي أقرب 

اآلجال.
وأوضــــح ا�ــصــدر ذاتــــه، أن 
داخل  حاليا  ا�ــدفــوع(..)  الرجل 

رئيس  الحموتي،  محمد  الحزب، 
ا�جلس الفيدرالي لـ}البامz، عجل 
السبت  يــوم  ا�جلس  باجتماع 
ا�اضي، وقرر حسم تنظيم مؤتمر 
عقد  بعد  مباشرة  للحزب  وطني 
دورة ا�جلس الوطني يوم األحد 
القادم، والذي من ا�نتظر أن يعلن 
الجديد  الوطني  ا�ؤتمر  عقد  عن 
ا�قبل  يوليوز  شهر  نهاية  خالل 
انتظار  دون  تقدير،  أبعد  على 
بذهاب  للتعجيل  شتنبر،  شهر 

حكيم بنشماس.
إلــى أن  ــه،  ذات ــار ا�صدر  وأش
بنشماس  عقده  الــذي  االجتماع 
بمجلس  الـــحـــزب  فـــريـــق  مـــع 
}الدراري  النواب، وهو يحيط به 
السياسي،  ا�كتب  من   zالصغار
أزيد  مصير  في  سيقررون  الذين 
رجال  كبار  من  بر�اني   100 من 
ا�غرب،  في  واالقتصاد  األعمال 
الشعبي  وفــوزي  الجماني  نظير 
صاحب  بــومــزوغ،  علي  والحاج 

شركة }الكتبيةz، واللبار، ا�نعش 
أعمال  رجــل  وتوتو  السياحي، 
رجال  كبار  من  وغيرهم  الشرق، 
يصفعون  ــؤالء  ــ ه جــعــل  ا�ــــال، 
بنشماس، لتكون صفعة الجماني 
للمستقبل  كبرى  لصفعة  عنوانا 

السياسي للحزب مستقبال.
الجماني،  الــبــر�ــانــي  وكـــان 
بمقر  بنشماس  بصفع  ــام  ق قــد 
ا�اضي،  الخميس  يــوم  الحزب 
في  تعيينه  عـــدم  بسبب  لــيــس 
مجلس  ــل  ــ داخ ــادي  ــ ع مــنــصــب 
سماه،  ما  ولكن بسبب  النواب، 
فيه  الــذي وضــع   zــعــار }ال حجم 
عــائــلــة الــجــمــانــي بــالــصــحــراء 
بعدما  حيث  وبالرباط،  ا�غربية 
بتعي�  وعـــدا  بنشماس  قــطــع 
الخليفة  منصب  فــي  الجماني 
وشاع  النواب،  بمجلس  الثاني 
الخبر وسط القبائل الصحراوية 
الصحراوية  الــعــائــالت  ووســط 
تستعد  ــت  ــان ك ــي  ــت ال ــرى  ــب ــك ال
بعضها للقدوم إلى بيت الجماني 
في  والشروع  األميرات  قرب حي 
بهذا  واالحــتــفــال  الجمال  نحر 
التعي�، قبل أن يتحول ا�وضوع 
خاصة من طرف بعض العائالت 
ا�نافسة  الصحراوية السياسية 
موضوع  إلــى  الجماني،  لعائلة 
مما  األخــيــر،  هــذا  من  للسخرية 
عن  ويبحث  بشدة  يغضب  جعله 

أمينه العام لالنتقام منه.

حسن أوريد يكتب في جريدة «القدس العربي»:

الوجه ا�خر لحزب العدالة والتنمية

الحموتي.. الرجل المدفوع يشرع في ترسيم إجراءات شغور منصب ا�مين العام

من ا�ثير أن من رسم العلم ا�غربي، 
وهو  غربيط،  بن  قــدور  هو  جــزائــري، 
من  وأن  ا�خزني،  البروتكول  قّعد  من 
أوحى بعيد العرش، جزائري كان مقيما 
بسال، هو السيد ميسة، ومن كان مديرا 
الخامس،  �حمد  الشخصية  للكتابة 
القبايل،  منطقة  من  ا�عمري،  الفقيه 
للقصور  وزير  أول  سيصبح  من  وهو 
سيرسي  من  وأن  والتشريفات،  ا�لكية 
الدكتور  إســالمــي،  أكــبــر حــزب  نـــواة 
الخطيب، من أصول جزائرية، وحصل 
على الجنسية ا�غربية بمقتضى ظهير 
ا�ملكة،  مــؤرخ  وأن  االستقالل،  غــداة 

منصور،  بــن  ــوهــاب  ال عبد  ــرحــوم  ا�
تلمسان،  قرب  الحوت  ع�  من  يتحدر 
رئيس  أول  فـــإن  ــرى،  ــ أخ جــهــة  ومـــن 
للجزائر ا�ستقلة، ا�رحوم أحمد بن بلة، 
من أصول مغربية من نواحي مراكش، 
استقرت أسرته بّالّال مغنية، (وهو اسم 
ا�غربي،  بالتراب  أختها  توجد  ولية، 
ا�هيدي  والعربي  خيرة)،  ّالّال  وتدعى 
الــقــيــاديــ� األوائــــل، عــن منطقة  مــن 
الفرنسية،  القوات  واغتالته  ــران،  وه
في  ســوس  منطقة  إلــى  أصوله  ترجع 
ا�غرب، وأول وزير للداخلية، ا�دغري، 
رئيس  أول  أن  كما  مغربية،  من أصول 
كان  بلة  بن  ا�رحوم  الحرة،  للجزائر 
منهم  ا�غرب،  من  بمستشارين  محاطا 
الجبلي،  السالم  الطاهري وعبد  محمد 
أما  الحياة،  قيد  على  يــزاالن  ما  وهما 
الجزائري�  من  ا�غرب  في  عاشوا  من 
وقد  ببلدهم  والتحقوا  االستقالل،  قبل 
ا�رحوم  منهم  حرج،  وال  فحدث  تحرر، 

الحالي،  والرئيس  بومدين،  هــواري 
عبد العزيز بوتفليقة، والعربي بلخير، 
الزرهوني،  واليزيد  مرباح،  وقاصدي 
وعبد اللطيف رحال، والشريف بلقاسم، 

وشكيب خليل.
التي  ا�غربية  الشخصيات  ــن  وم
بالجزائر،  خــاصــة  بعالقة  ارتــبــطــت 
في  درس  إذ  بنبركة،  ا�هدي  الشهيد 
وكذا  األربعينيات،  بداية  في  الجزائر 
األدب  أستاذ  باحنيني،  امحمد  الحاج 
الثاني،  الحسن  للمرحوم  الــعــربــي 
عهده،  في  الدولة  رجــاالت  من  وواحــد 
الجزائر وارتبط بصداقة مع  درس في 
العالمة البشير اإلبراهيمي، وكان قناة 
ا�رحوم  مع  الثاني  الحسن  ا�رحوم 

بومدين.
يتساءل  أن  الحالي،  الجيل  حق  من 
هذا  يمثله  ماذا  حدة،  على  بلد  كل  في 
ا�لك  ثورة  تمثل  ماذا  اليوم؟  التاريخ، 
والشعب؟ وماذا تعنيه بالنسبة للجيل 

الحالي من ا�غاربة؟
هللا  عبد  ا�غربي  للمؤرخ  سبق  لقد 
الحسن  }مــغــرب  كتابه  فــي  ــعــروي،  ال
الثانيz، أن اعتبر أن من مآخذ الحركة 
الوطنية على الحسن الثاني في بداية 
عوض  لطائفة،  ملكا  كــان  أنــه  ملكه، 
حق  ومن  ا�غاربة،  لكل  ملكا  يكون  أن 
ثــورة  روح  ــرى  ي أن  الــحــالــي،  الجيل 
وأال  ذكرى،  ال  والشعب، مسلسال  ا�لك 
ــذه الــعــالقــة لصالح  ل مــجــرى ه يــحــوَّ
طموح  من  أكثر  تحركها مصالح  فئات 
مثلما  وا�نطقة،  البلد  لفائدة  جماعي 
أن من حق الجيل الحالي في الجزائر، 
ــؤال، هــل تــم االلــتــزام  ــس أن يــطــرح ال
ــان جــزاء  ــم ك بــأرضــيــة الــصــومــام؟ ول
ا�رحوم�  من  سنّمار،  جزاء  أقطابها 
من  أو  بلقاسم،  وكريم  رمضان  عبان 
ا�جاهد عميروش، الذي وإن لقي حتفه 
في ساحة الشرف، إال أن ذلك لم يشفع 
واجب  ومن  والجحود؟  التجني  من  له 

تستحضر  أن  الــبــلــديــن،  فــي  النخب 
في  ربطتهما  التي  العميقة  الوشائج 
مرحلة مصيرية من تاريخهما، وينبغي 
أقل  ليست  محطة  فــي  تجمعهما  أن 

خطورة من سابقتها.
التضحيات  تلك  كل  النفس  في  يحز 
البلدين،  في  ا�جاهدون  قدمها  التي 
يعيشانه،  ــذي  الـ ا�ــؤســف  ــوضــع  وال
القائم ب� شعب� هما شعب  والجفاء 
يحز  كــمــا  ــر،  ــ األم حقيقة  ــي  ف واحـــد 
}ذو  أسبوعية  نشرته  ما  النفس  في 
أسابيع،  قبل  الرصينة   zإيكونومسيت
من أن البلدين كان يمكن أن يكونا أقوى 
األوســط  الــشــرق  منطقة  فــي  اقتصاد 
التي  الحالة  إلــى  وصــال  وكيف  كلها، 

يوجدان عليها اآلن.
فعسى أن يستحضر الشعبان مرامي 
20 غشت وروحه، وأن يقدما بهمة على 

بناء غد أفضل.
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●  الرباط. األسبوع
غليان  ظل  وفــي  مفاجئة،  بصورة 
واحتقان  مسبوق،  غير  اجتماعي 
يعيشه  اقــتــصــادي  ــود  ــ ورك شعبي 
فرارهم  يجعل  مما  قاطبة،  ا�غاربة 
للراحة  طلبا  ا�ساجد  نحو  الــيــوم 
يفاجأ  مكثفا،  والــروحــيــة  النفسية 
ا�ملكة  مساجد  عموم  في  ا�صلون 
ا�غربية، يوم الجمعة ا�اضية، بخطبة 

موحدة وغريبة.
الجمعة  يوم  خطبة  غرابة  وتكمن 
أحمد  وزارة  مــن  ا�ــمــالة  األخــيــرة، 
البالد،  خطباء  جميع  على  التوفيق 

في كونها تركت كل اهتمامات وقضايا 
الشعب وهمومه الروحية واالجتماعية 
وهو  االقتصادية  وأزمته  والثقافية، 
مقبل على شهر رمضان األبرك مقهور 
لتنصح  الشرائية،  والــقــدرة  الجيب 
بالعودة  ا�سلم�،  وعموم  ا�صل� 
ألنها  الطبيعية،  للرضاعة  الضرورية 
سجلت تراجع الرضاعة الطبيعية في 
االصطناعية  الرضاعة  انتشار  مقابل 
تفتقد  }وقــــد  بــا�ــجــتــمــع،  ا�ـــضـــرة 
الرضاعة الطبيعية من وسط ا�جتمع، 
لذا عليكم بالرضاعة الطبيعية، �ا فيه 
خطبة  تقول   ،zوالرضع للنساء  خير 

التوفيق.

العساليأوزين

ماء العينني

●  بقلم: حسن أوريد
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العالقات  وتمزقت  تكسرت  حتى  تصدعت  بينما 
ا�سيرة  واألحزاب  العالم  بعض شعوب  ب�  الرابطة 
الصيام  شهر  ا�ملكة  عاصمة  تستقبل  لشؤونها، 
بنية  الذاتية والرحمة،  والعبادة وا�غفرة وا�حاسبة 
الطهارة العامة بـ}االغتسالz من كل الذنوب واألوساخ 
ومغريات الدنيا ووسوسة أطماع الهيمنة على ثروات 

وسلطات الشعب.
يزود  الــذي   zالكابل{ تيار  انقطع  سنوات،  فمنذ 
شعبية  غضبة  عن  أسفر  مما  الشعب،  بثقة  األحزاب 
ا�ستغل�  لتلق�  هــادئــة  أخــويــة   zــورة }ثـ أعقبتها 
لـ}حضنz األحزاب لخدمة أغراضهم با�تاجرة في هموم 
با�تاجرين،  فإذا  الكريم،  بالعيش  الحا��  الكادح� 
حتى  يرفعون  منخرطيهم،  تمثيل  لذة  تذوقوا  بعدما 
}زورواz هذا التمثيل (ضد ا على القانون)، ليتكلموا 
باسم الشعب الذي مزقته أكثر من 30 تمثيلية حزبية، 
وما  الشعب،  أنها هي  تدعي  واحــدة  وكل  إربــا،  إربا 
مقارنة  وال  سياسية،  جمعية  من   zشعبة{ سوى  هي 
ب� ألف شعبة و40 مليون مواطن، هم الشعب، لذلك، 
بأن  السياسية،  للجمعيات  العظيم  الشعب  هذا  لقن 
فقط،  تلزم منخرطيها  حدودها وأهدافها وضوابطها 
 zسياسية }هيئة  مجرد  بأنها  واعترفت  فاستسلمت 
تؤطر وتنظم منخرطيها وال سلطة لها على الشعب، 
أناطها  لصفة  انتحال  فهو  باسمه،  التحدث  أمــا 

الدستور بولي األمر الدستوري.
اتضح  وبعدما  التسامح،  شهر  رمــضــان،  ــي  وف
مؤهلة  تكون  وحتى  ــزاب،  األحـ ودور  الشعب  دور 
عبر  اإلدالء  إال  عليها  فما  معه،  والتسامح  للصلح 
مكاتبها  لتجديد  النهائية  بالوصوالت  الصحافة، 
قانونية،  وأنها  السلطات،  أمام  وضعياتها  وتسوية 
لها من أموال الشعب  ا�قدم  الدعم  وذمة ماليتها من 
سليمة ومنضبطة للقانون، مع تبرير أين صرفت حتى 
األحزاب  لهذه  ا�مول�  ا�واطن�  عموم  عليها  يطلع 
داخل   مالي  بتقرير  فقط  اإلدالء  وليس  من ضرائبهم، 

قاعات مقفلة إال على منخرطيها.
مشروع  هذا  رمضان،  وبمناسبة  الحالة،  هذه  في 
ا�جيد  للتاريخ  احتراما  األحــزاب،  وب�  بيننا  صلح 
�ملكة كل ا�غاربة ا�ؤهل� لخدمة وطنهم، وليس فقط 

ا�تحزب� في أحزاب.
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دبلوماسية جماعية جامدة

❐ وثيقة تآخي الرباط والقاهرة، هي الوحيدة من ب� 
كل الوثائق ا�ماثلة مع العواصم، التي انفردت بمادة 
أولى تنص حرفيا على: }يعلن الطرفان، األخوة الدائمة 
مدينة  وسكان  الرباط  مدينة  سكان  ب�  التاريخ  أمام 
القاهرةz، وبصفة استثنائية، وقع عليها اللواء محافظ 
القاهرة ووالي صاحب الجاللة على عمالة الرباط، إلى 
جانب رئيس ا�جلس ا�حلي �حافظة القاهرة ورئيس 
يوليوز   8 بتاريخ  ذلــك  وكــان  الــربــاط،  بلدية  مجلس 

1988.. فهل هذه األخوة الدائمة مازالت قائمة؟ 

ا�رحوم  رباطية من حجم  لتاريخ شخصية  تنكر  أبشع   ❐
الحاج حسن العكاري، مؤسس الحي الذي يحمل اسمه، هو 
إهمال داره الكائنة بالشارع الكبير الذي يحمل اسم }الحاج 
}الخربةz ا�هددة باالنهيار، تعبير  حسن العكاريz، وكأن تلك 
الوطنية  الشخصية  لهذه   zتنكرها{ على  حسان  مقاطعة  من 
مالكها  بأن  منتخبوها  يجهل  فقد  يــدري،  ومن  واإلحسانية، 
لتأسيس حي  للمواطن�  الذي وهب هكتارات من أراضيه  هو 
العكاري، فخلد ا�نتخبون السابقون اسمه على أكبر شارع، وفيه 

ا�لحقة اإلدارية للعكاري.. وب� التنكر والتكريم حارت العقول.

❐ في العاصمة دون غيرها، انضاف لقب جديد إلى 
سنوات   6 كل  يتغير  الذي  الجماعي  مجلسها  ألقاب 
 ،zبـ}ا�جلس الجماعي والبالكات الزنقوية zبـ}تشريفه
البالكات  لتظهر  سالفه،  بالكات  يغير  مجلس  فكل 
أي  يجتهد  ــم  ول  ،zالـــوافـــدة{ مــن  أحسن   zالضحية{
بـ}األسماء ا�علقةz من تكون؟ وذلك  مجلس بالتعريف 
}بالكةz على رأس الشارع تعّرف بمدلول التنمية،  في 
تبقى  التي  والدولية  الوطنية  للشخصيات  خصوصا 
سكان  بينما  فقط،  ا�نتخب�   zرؤوس{ في  معلوماتها 
الشخصيات.  بعض  عن  شيء  أي  يعرفون  ال  الرباط 

وبا�ناسبة، ما مصير }البالكاتz القديمة؟
 

❐ اشتهر في القرن 18، عالم من العلماء الرباطي�، وكان 
رحمه هللا }مقدمz الزاوية ا�ختارية الرباطية، وفيها دفن ا�رحوم 
السلطان  وزير في عهد  رتبة  إلى  ارتقى  الذي  بنعزوز،  محمد 
بنعزوز،  وعائلة  برحمته،  هللا  تغمده  األول  الحسن  مــوالي 
تجمع من األلقاب ما تفرق في غيرها، فهي قبيلة كبيرة بزناتة 
ضاحية ا�حمدية تحمل اسم }أوالد سيدي بنعزوزz، كما توجد 
عائالت في مختلف األقاليم بأسماء: بنعزوز السباعي، بنعزوز 
األندلسي، بنعزوز العباسي، بنعزوز الغساني، بنعزوز الرحالي، 

بنعزوز الغياثي، وبنعزوز من سال وتطوان.

زبيدة  األستاذة  الرائدة  من  قيمة  شهادة 
بعنوان:  نـــدوة  فــي  بها  شــاركــت  بــوعــيــاد، 
يحمل  كتاب  في  ودونت   zاألحــداث }انحراف 
مشاركتها  كــانــت  حــيــث  ــوان،  ــن ــع ال نــفــس 
بداية  يعتبر  التدخ�  }هــل  موضوع:  حــول 
مهمة  فقرة  منها  نقتطف  والتي  االنحرافz؟ 
تساءلت فيها األستاذة ا�حاضرة بتاريخ 12 
دجنبر 1987، عن }هل الدخان مخدر؟z لتجيب 
نسبيا،  بنعم  نجيب  أن  ((يمكننا  يلي:  بما 
فهو  الدخان،  مركبات  عن  تكلمنا  إذا  وذلــك 
يحتوي على أكثر من 4000 مادة سامة، أربعة 
منها تؤدي إلى السرطان، وواحدة من ا�واد 
والجهاز  بالدماغ  مباشرة  عالقة  لها  األربعة 
العصبي، بحيث تساهم في تنشيط هذا األخير 
وتعطيه في البداية نوعا من االنشراح، هاته 
ا�ادة هي النيكوت�، التي تفرز بعد 30 أو 45 
دقيقة عن طريق البول، مما يفسر عودة رغبة 
ا�دخن� إلى التدخ� بعد مرور هاته الفترة، 
وجسم اإلنسان يتعود على هاته ا�ادة، ويجد 
كمنبه  تعد  ألنها  عنها،  التخلي  في  صعوبة 
للفرد، وفي هذا الباب، يمكن القول أن الدخان 
مخدر، زيادة على ما يوجد فيه من مواد سامة 
أخرى والتي ال يمكننا التطرق إليها في هذا 

الجمع، نظرا لضيق الوقت)) انتهى.
التي  الندوة  هذه  على  سنة   42 مرت  لقد 
بدراساتهم،  أغناها  والتي  الرباط،  في  كانت 
أساتذة أجالء وصل عددهم 11 أستاذا جامعيا 
وطبيبا، من بينهم األستاذة الفاضلة بوعياد، 
هذه  مثل  إلى  أحوجنا  فما  عمرها،  أطال هللا 
على  التدخ�  فيه  استأسد  في وقت  الندوات 

اآلباء واألبناء واألحفاد.

يحل  قليلة،  ــام  أيـ بعد 
فيه  ويغيب  رمضان  شهر 
األقالم  جنود  صديق  عنا 
ا�ــؤرخ  الناضج،  والفكر 
والــصــحــفــي الــســيــاســي، 
ــور زكــي  ــت ــدك ا�ـــرحـــوم ال
خصصت  الـــذي  مـــبـــارك، 
مراسيم  ســال  مــديــنــة  ــه  ل
أربعينية وفاته بكل شرف 
التكريم لقطب من أقطابها 
األماجد، ففيها زمالء الفكر 
أختها  وفــي  والــذكــريــات، 
ا�ناضل�،  كتيبة   الرباط، 
لخدمة  ا�جندون  الجنود 
ا�ملكة، وقد كان رحمه هللا 

عميدهم.
صاحب  ــا  ي هللا  رحــمــك 
وكلمة  واإلنــصــاف  الوفاء 
الحق، والصداقة البريئة.. 
ــا، شــهــادة  ويــكــفــيــك شــرف
ــك  ــ� بــخــصــال ــ ــدوت ــ ــع ــ ال

الحميدة.

يــتــخــلــى  أن  يـــمـــكـــن  ال 
راسخ  تقليد  عن  الرباطيون 
صار ركنا من أركان استقبال 
به،  واالحتفاء  رمضان  شهر 
الرباطية   zالــزمــيــطــة{ ركــن 
ذات الـ 29 مكونا من أعشاب 
وحبوب وبذور، كأقل ما يمكن 
 zالزميطة{ هذه  به  تصنع  أن 
الرمضانية التي تحتوي على 
}متنافرةz ال تتالءم وال  مواد 
تكمل بعضها البعض إال وهي 
محددة  بمقادير جد  ممزوجة 
منها  ليخرج   ،zوبـ}الغرامات
ــي على  ــضــان ــذ طــبــق رم ــ أل
لكل  دواء  وأحسن  اإلطــالق، 
إلنعاش  منعش  وأفــيــد  داء 
من  كــامــل  ــوم  ي بعد  الجسم 

الصيام.
طيلة  تشتغلن  فالرباطيات 
شــهــر شــعــبــان إلعــــداد هــذا 
صبر  يتطلب  ــذي  ال الطبق، 
ــوب، ومــقــايــيــس مــحــددة  أيــ
طحن  ثم   zو}تشميش وغسل 
كل مادة بمعيار محدد، لتأتي 

مرحلة مزج كل ا�كونات التي 
تلتقي  أن  يمكن  وال  تمزج  ال 
الرباطية،   zالزميطة{ في  إال 
 zالزميطات{ في  شك  ودون 
عدا  ما  مدينة،  لكل  ا�حلية 
التي  ــزاب،  ــ األح  zزمــيــطــات{
ا�ــواد،  هــذه  فيها  التقت  إذا 
بداخلها  مــا  ستفجر  فإنها 
استبعدنا  لذلك  حولها،  وما 
ــا  ــرام ــخـــوض فــيــهــا احــت الـ
التسامح،  شهر  لــرمــضــان، 

اللهم إذا طرأ طارئ.
استنشقتم  شـــك،  ودون 
من   zالزميطة{ هذه   zنسيم{
التي  الــحــومــات واإلقــامــات 
توجد في حالة طوارئ قسوى 
الستقبال  العائالت  كل  عند 
 zبـ}الزميطة الصيام  شهر 
من  تتكون  الــتــي  العجيبة 
الكتان،  زريــعــة  }الــصــوجــا، 
زريعة البطيخ، زريعة الدالح، 
زريعة الكرعة، الشعير، إيالن، 
نبق،  ــحــمــص،  ال زنـــجـــالن، 
النافع،  الحرة،  ا�سكة  اللوز، 

النعناع، القرفة، حبة حالوة، 
قشور  الشمس،  نــوار  زريعة 
الحامض،  قشور   البرتقال، 
مانتا،  الخروب،  ا�ـــرددوش، 
ا�لحة الحية، الزعتر، تميجة، 
الــلــويــزة، وعــــواد الــقــرفــة، 
والكرويةz، وكل هذه األعشاب 
والــحــبــوب، تتحد  ــذور  ــب وال
بتسليم  وتضحي   zو}تــهــب
كل هاته ا�كونات إلى الطحن 
الصائم�  إلسعاد  والسحق 
بينما  صــحــتــهــم،  وضــمــان 
}الــزمــيــطــات الــحــزبــيــةz في 
األيام العادية وعددها يوازي 
 zــدد مــكــونــات }الــزمــيــطــة عـ
وال  لها  مــذاق  فال  الرباطية، 
ما  كل  بل  شــيء،  في  تنفعنا 
الضرائب  تكلفنا  أنها  تفعله 
بسلطاتنا  وتتمتع  الثقيلة 
لها  ودعــمــنــا  وممتلكاتنا 

بأموالنا لتحركاتها.
أحزابنا   zزمــيــطــات{ فهل 
 zتناضل من أجلنا، أم }زميطة

رمضان هي ا�ناضلة؟
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ــة  ــمـ الــــــــربــــــــاط: عـــاصـ
الدبلوماسية، بقدر ما تفوقت 
السياسية  الدبلوماسية  في 
بنكسة  أصيبت  الــرســمــيــة، 
دبلوماسية  تدبير  فشل  بعد 
الشعوب، هذا ا�جال ا�حفوظ 
للمنتخب�، تساعدهم في ذلك 
ا�توفرة  الهائلة  اإلمكانيات 
لهم من قسم للشؤون الدولية 
الخارجية  للعالقات  ولجنة 
 10 من  أزيد  في  وانخراطات 
واتفاقيات  أجنبية،  منظمات 
عاصمة   14 مع  وتوأمة  تآخ 

ومدينة  كبرى.
نبهنا  ــوات،  ســن  3 ومــنــذ 
جماعة الــربــاط إلــى ضــرورة 
اســـتـــبـــاق  الــدبــلــومــاســيــة 
اإلفريقية،  للقارة  السياسية 
ــات مــع مختلف  بــربــط عــالق
لتحضير  كخطوة  العواصم، 
الشعبية،  ــواء  األجـ وتهييء 
ــي مــؤثــرة فــي ا�ــواقــف  وهـ
تحت  تكون  التي  الرسمية 
القبلية،  التوجهات  رحــمــة 
عواصم  عــمــداء  كــل  ومنهم 

القارة السمراء.
النوع  هــذا  من  فالعالقات 
الشعبي،  التي تحكمها زيارات 

متبادلة لوفود أحزاب حاكمة 
توقيع  ومراسيم  ومعارضة، 
عقود تآخي وتوأمة، وتنظيم 
مع  رسمية  وحفالت  خرجات 

ما يتخللها من تقديم هدايا، 
كلها عوامل }سحريةz تجعل 
حضارة  يكتشفون  الزائرين 
الرباط  ــزم  وع وإرادة  ــرم  وك
وتبادل  وا�ساعدة  للتعاون 
والتقنية  اإلداريـــة  الخبرات 
والصحية، وفي نفس الوقت، 
ترسيخ جدية شعب جنبا إلى 
للتعاون  حكومته،  مع  جنب 

مع األصدقاء.
ا�نشورتان،  والصورتان 

عاصمة  إشبيلية  من  ــى  األول
اإلســبــانــي،  ــس  ــدل األن إقليم 
بتاريخ 15 أكتوبر 1985، وقد 
في  مركبا  بلديتها  خصصت 

مركز ا�دينة لتنظم فيه بلدية 
للمنتوجات  معرضا  الرباط 
وأواني  زرابــي  من  التقليدية 
و�دة  ــخ،  إل منزلي...  وأثـــاث 
عــمــدة  ويــظــهــر  يـــومـــا،   15
جانب  إلى  وزوجته  إشبيلية 
ا�عرض،  الفتتاح  الرباط  وفد 
شارع  الــربــاط،  من  والثانية 
14 شتنبر  بتاريخ  القناصل، 
عمدة  لزيارة  وتــؤرخ   ،1988
مدريد،  اإلسبانية  العاصمة 

ــق له،  ــراف رفــقــة الــوفــد ا�
للزرابي  محال  يتفقدون 
الرباطية }يا حسرةz، بعد 
التآخي مع الرباط، ونحن 
نذكر بهات� الزيارت� من 
دولة مملكة واحدة، لنؤكد 
}مراسيمz االتفاقيات،  بأن 
العواصم  باقي   zتصيب{
ــدوى  ــعـ ــالـ ــة بـ ــيـــطـ ا�ـــحـ
والــغــيــرة، وهـــذا مــا وقع 
مــع مــدريــد وإشــبــيــلــيــة، 

وعواصم أخرى عربية.
ــك الــــوقــــت، لــم  ــ ــي ذلـ ــ ف
قسم  الــربــاط  لجماعة  يكن 
 5200 وال  الدولي  للتعاون 
الوطنية  كانت  بل  موظف، 
ثالثة  ومساعدة  والكفاءة 
تنهض  فهل  فقط،  موظف� 
 zقيلولتها{ مــن  الجماعة 
الدبلوماسية  أبواب  وتفتح 
عليها  لتستند  الشعبية، 

الدبلوماسية الرسمية؟

أسرار العاصمة
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عن  الكشف   zاألسبوع{ تواصل 
الغير  أمــالك  على  االستيالء  تقنية 
ا�تهافتة  العقار  للوبيات  خدمة 
على األراضي بشمال ا�ملكة، فبعد 
بعدد  للموضوع  نشرها  تــوالــي 
بجماعة  ا�تعلق   ،2019/3/14
تطوان،  بإقليم  قاسم  سيدي  زاوية 
ا�تعلق   ،2019/3/21 ــدد  ــع وب
بإقليم   ا�ـــجـــاز   قــصــر  بــجــمــاعــة 
الفحص أنجرة بجهة طنجة تطوان، 
بوثائق  مرفوقون  مواطنون  اتصل 
تتعلق بقضية  إصدار شواهد إدارية  
ا�ــواطــنــ� مــن أراضيهم،  تــحــرم  
االستيالء  من  الغير  تمكن  بينما 
على تلك األراضي بدون موجب حق 
ا�ستفيدون،  تمكن  حيث  قانوني، 
اإلثــراء  من  محلية،  مصادر  حسب 

بدون سبب، وتسهل على ا�نتخب� 
الشواهد،  تلك  على  لهم  ا�وقع� 
وإنشاء  ا�ــواطــنــ�  ــي  أراضـ نهب 
حجية التملك بمقابل ال يعلم أمره 
القطع  تلك  تفويت  يتم  أو  هللا،  إال 
قوة  وتكوين  عائالتهم،  أفــراد  إلى 
(اتصلوا)،   الثراء   عقارية فاحشة  
وزارة  عــبــر  الــدولــة  بــمــؤســســات 
العامة،  النيابة  ورئاسة  الداخلية، 
التدخل  أجــل  مــن  الــعــدل،  ووزارة 
العاجل  لفتح تحقيق في ا�وضوع.

هكذا، وبعدما توجه ا�سمى عبد 
عامل  إلى  بطلب  السعيدي  السالم 
الحصول  بشأن  أنــجــرة  الفحص 
إذن برفع دعوى ضد ا�جلس  على 
قصر  الترابية   للجماعة  الجماعي 
ا�جاز بخصوص الشهادة اإلدارية 

متضرر  تــقــدم   ،2004/  04 رقـــم 
الطريبق،  الحق  عبد  وهــو  آخــر، 
بشكاية إلى وزير الداخلية، ووالي 
الحسيمة،  ـ  تطوان  ـ  طنجة  جهة 
أنجرة،  الفحص  إقليم  عامل  وإلــى 
جماعة  مــواجــهــة  فــي  بشكاياته 
قصر ا�جاز، التي أصدرت شواهد 
األرضــيــة  القطعة  لنفس  إداريــــة 
 zا�وجودة با�وقع ا�سمى }البغييل
التجزيئي  بالتصميم  وا�سجلة 
ا�صلحة  لــفــائــدة  ا�ــلــكــيــة  ــنــزع  ل
وهي   ،774 الــرقــم  تحت  الــعــامــة 
ا�ؤرخة   2010/05 عدد  الشهادة 
عدد  والشهادة   ،2010/01/07 في 
الغير من  2018/07، والتي مكنت 
التي  التعويضات،  من  االستفادة 
كشفت عنها مراسلة قسم الشؤون 

مصلحة   / وا�نازعات  القانونية 
للسكك  الوطني  للمكتب  ا�نازعات 
الحديدية تحت الرقم }ق ش ق م / 
م م z3917 وا�ؤرخة في 05 دجنبر 
مؤسسة  جـــواب  وأكــدهــا   ،2018
 9196 عدد  تحت   zا�ملكة }وسيط 
ص/2012، التي حرمته من حقوقه 

ا�ستحقة.
الحق  عبد  ا�تضرر  فإن  وعليه، 
لفتح  ا�سؤول�  يناشد  الطريبق، 
عن  والكشف  ا�ــلــف،  فــي  تحقيق 
مالبسات التالعب، وأنه رهن إشارة 

أي تحقيق لتجلية األمور.
فمتى ستقوم الجهات ا�سؤولة 
ا�ــواطــنــ�،  حماية  فــي  ــدورهــا  ب
وجــود  إمكانية  فــي  والتحقيق 

تالعبات؟
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 نورالدين هراوي
شهر  يقترب  وحــ�  سنة،  ككل 
وزارة  مندوبية  تــبــادر  الصيام، 
األوقــــاف والـــشـــؤون اإلســالمــيــة 
من  العديد  إغــالق  إلــى  بسطات، 
ا�صل� حتى  في وجه  بيوت هللا 
إشعار آخر، دون نية أخذ مبادرة 
إصالحها  أو  لترقيعها  ملموسة 
للمسجد  بالنسبة  الحال  هو  كما 
مسجد  القديم،  ا�غربي  التاريخي 
تاريخ  منذ  ا�غلق  لغليمي،  سيدي 

5 يونيو ا�اضي إلى غاية اليوم.
فإن  ــصــادر،  ا� بعض  وحــســب 
تعمدوا  ــاف،  األوقـ وزارة  ممثلي 
ا�ساجد  بعض  مراحيض  إغــالق 
ألسباب تافهة، وبناءا على تقارير 
من  إليهم  مرفوعة  مدروسة  غير 
ومنظفي  ــراس  حــ بــعــض  ــرف  طـ
بدرجة  ليسوا  الــذيــن  ا�ــســاجــد، 
برتبة  أو  متخصص�  تقني� 
التعليمي  ومستواهم  مهندس�، 
هذه  على  فبناءا  يكفي،  ا�تدني 
ا�شتبه  وا�ــعــلــومــات  ا�عطيات 

فيها، وا�زودة بها اإلدارة الوصية، 
تم اإلغالق، وبلغة التضليل أسس 
بنظافة  ا�كلف�  العمال  بعض 
ا�ــســاجــد، جــمــعــيــات، وتــفــرغــوا 
ألنشطتهم واسترزاقهم الجمعوي، 
في  أشــبــاح  شبه  ــى  إل متحول� 
عنها  ا�ـــؤدى  الدينية  وظيفتهم 
كذلك  وأصبحوا  العام،  ا�ــال  من 
ينشرون   zفيسبوكيون{ نشطاء 

كل أنشطتهم التي تدر عليهم رزقا 
ا�غلقة  ا�ساجد  أن  بدعوى  وماال 
شقوق  تتخللها  مراحيضها،  أو 
بينما  للسقوط،  وآيلة  وتصدعات 
ويكذبون  التضليل  يمارسون  هم 
ــل الــشــأن  ــ ــم وأه ــه ــائ عــلــى رؤس

والقرار الديني واإلداري.
ومـــــن خـــــالل هـــــذا الـــوضـــع 
ــة الــتــدلــيــس  ــغ ا�ــيــلــودرامــي ول

تغلق  إبليس،  شيطنة  وسياسة 
منظفوها  ــحــول  ــت وي ــســاجــد  ا�
أنشطة  من  يقتاتون  أشباح  إلــى 
جمعوية متعددة، لذا يعتزم السكان 
ا�جاورون لهذا ا�سجد التاريخي 
من  مجموعة  بمعية  والــتــراثــي 
وقفة  تنظيم  وا�حسن�،  ا�صل� 
احتجاجية مع حلول شهر رمضان 
األبرك، احتجاجا على إغالق طال 
�ا يقرب السنة، رغم تدخل أيادي 
ا�حسن�  من  ومجموعة  بيضاء 
اإلصالح  بعملية  القيام  أجل  من 
اإلدارة،  عليها  تــوافــق  لــم  الــتــي 
التي لألسف، لم تستوعب الدرس 
الــذي  الــبــالد،  ملك  مــن  الحقيقي 
إلصــالح  مالية  منحا  يخصص 
كا�سجد  هللا،  ــوت  ــي ب ــم  ــرمــي وت
األقصى مؤخرا، في ا�قابل، تمهل 
فضاءات  وتهيئة  صيانة  اإلدارة 
مقبولة،  غير  زمنية  �دد  ا�ساجد 
ألن  با�صل�  تــدفــع  بــذلــك  ــي  وه
من  ــجــاورة  ا� ا�قاهي  يقصدوا 
أجل الوضوء، ويقطعون ا�سافات 

للبحث عن مساجد أخرى.
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عيـن علـى الشمال
إعداد: زهير البوحاطي

ما يجري  ويدور � المدن

مختصرات شمالية
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ا�دن بجهة  العديد من  لم تعد 
في  للمراقبة  تخضع  الــشــمــال 
حتى  والتعمير،  البناء  مجال 
البناء  ظــاهــرة  استفحال  صــار 
ــعــشــوائــي ا�ــنــتــشــر بــكــثــرة،  ال
التي  ا�ناطق،  هذه  يؤرق ساكنة 
ا�حاذية  الفنيدق  تتقدمها مدينة 
لسبتة، والتي تعرف إقباال كبيرا 
بــأطــراف  أراضـــي  اقــتــنــاء  على 
والبناء  األوديـــة،  وعلى  ا�دينة 
الجهات  من  ترخيص  دون  فيها 
األماكن  هــذه  أن  علما  ا�عنية، 
تغاضي  لكن  البناء،  فيها  يمنع 
آخرين،  وتوريط  األطراف  بعض 
ساهم بشكل مباشر في تحويلها 

إلى مسرح لهذه الظاهرة.
 ،zــوع وتــقــول مــصــادر }األســب
الرقابة  تشديد  تــم  بعدما  ــه  أن
تمنح  التي  اإلقامة  شواهد  على 
جوازات  على  الحصول  أجل  من 
سبتة  مدينة  إلى  للدخول  السفر 
استفاد  تأشيرة،  دون  ا�حتلة 
الــعــديــد مــن األشــخــاص الــذيــن 

ــدن  ــعــض ا�ـ ــن ب ــنـــحـــدرون مـ يـ
الشمال،  عن  البعيدة  ا�غربية 
من الحصول على هذه الشواهد 
للولوج إلى سبتة، ألجل التهريب 

أو العبور نحو إسبانيا.
عصابة  ذلــك  في  نجحت  وقــد 
مختصة في هذا ا�جال، وأغرقت 
الفنيدق  ـ  وا�ضيق  مارتيل  مدن 
بهذه الشواهد، التي سبق لوزارة 
تحقيقا  فتحت  أن  الــداخــلــيــة 
السماسرة  يقظة  أن  حولها، غير 
بعض  من  الدعم  يتلقون  الذين 
يــحــولــون  جعلتهم  ــات،  ــه ــج ال
ــى مــنــح شــواهــد  أنــشــطــتــهــم إلـ
اإلقامة، التي هي من اختصاص 
رجال األمن، وبالتالي، يساهمون 
العشوائي  البناء  انتشار  فــي 
با�دن ا�ذكورة، دون التوفر على 
الشروط القانونية.. فهل ستتدخل 
أو  فشلت  بعدما  الداخلية  وزارة 
عن  ا�حلية  السلطات  تغاضت 
الذي  العشوائي  البناء  ظاهرة 

صار ينخر أقاليم الشمال ككل؟

ــة  واألزق الــشــوارع  مــن  العديد  تحولت   ■
مخلفات  لرمي  مطارح  إلــى  تطوان،  بمدينة 
البناء العشوائي والسري الذي يعرف رواجا 
الشركة  دور  غياب  ظل  في  األيام،  هذه  كبيرا 
جمع  وعدم  النظافة  قطاع  تدبير  لها  ا�فوض 
للجهات  التام  الغياب  وكذا  النفايات،  هاته 

ا�سؤولة.
الكريم  عبد  شـــارع  فــي  األمـــر  واستفحل 
الخطابي والشوارع ا�تفرعة عنه، حتى صار 
يذكر،  تدخل  أي  دون  الساكنة  يقلق  الوضع 
على صحة  أضـــرار  مــن  ذلــك  يخلف  مــا  رغــم 
التي  للمدينة  العام  ا�نظر  ويشوه  ا�واطن�، 
للبناء  مسرح  إلى  األخيرة  اآلونة  في  تحولت 

العشوائي.

الوطنية  للشرطة  ضابط   500 من  أكثر   ■
جانبهم  إلى  ا�دني،  والحرس  وا�حلية  اإلسبانية 
بتأم�  ا�اضي،  األسبوع  قاموا  ا�خابرات،  فرق 

وحماية األسبوع ا�قدس بمدينة مليلية ا�حتلة.
األسبوع  خــالل  اإلسبانية  السلطات  وقامت 
ا�غربية  الجنسية  ذوي  ا�غاربة  بمنع  ا�اضي، 
وسبتة،  مليلية  ا�حتل�  الثغرين  إلى  الدخول  من 
با�دينت�  تقام  التي  االحتفاالت  أمــن  لضمان 

.zبمناسبة }أسبوع اآلالم

■ هجم شاب في عقده الثالث، يوم الثالثاء 
بنكية  وكالة  على  األبيض،  بالسالح  ا�اضي، 
مالي،  مبلغ  سرقة  أجــل  من  طنجة،  بمدينة 
جعلته  الخاص،  األمن  حارس  يقظة  أن  لوال 
فلم يستطع  للوكالة،  الخارجية  يغلق األبواب 
لهم  وسلم  األمن  رجال  حضر  حتى  الخروج 

نفسه دون مقاومة.
السبب  فــإن   ،zاألســبــوع{ مصادر  وحسب 
السرقة،  هاته  على  يقدم  الجاني  جعل  الذي 
هو من أجل إجراء عملية جراحية لوالده الذي 
يعاني من مرض السرطان، والتي تكلف مبالغ 
التي  الجمعيات  غياب  ظل  في  كبيرة،  مالية 
تساهم في تقديم ا�ساعدات �ثل هذا ا�رض. 
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هذا هو الوضع  الذي صارت عليه مدينة الفنيدق

أرفود

  بوطيب الفياللي
الراشيدية،  عمالة  أرفود،  ساكنة  استبشرت 
جميلة  عمومية  حديقة  إنــشــاء  بعد  خــيــرا، 
رفقة  لالستجمام  ومكانا  متنفسا  اعتبروها 
هذه  تشهده  أضحت  ما  أن  غير  العائلة،  أفراد 
يمكن  ما  أقل  وممارسات  من سلوكات  الحديقة 
ألعراف  ومتجاوزة  مخلة  أنها  عليها،  نطلق  أن 
ا�راهق�  بعض  بها  يــقــوم  والــتــي  ا�نطقة، 
من  مجموعات)  (في  ا�كان  بع�  وا�نحرف� 
دفع  ذلك،  وغير  والتدخ�،  النابي  الكالم  قبيل 
بعض العائالت إلى أن  تنأى بنفسها عن ولوج 
رفقته)،  الصورة  (انظر  األخضر  ا�رفق  هــذا 
مشاكل  يخلق  أن  شــأنــه  مــن  مــا  لكل  تــفــاديــا 
بدوريات  أرفود  شرطة  فقيام  لهذا  وصراعات، 
وإرجاع  األجــواء  تنقية  قصد  مطلوب  داخلها 
الطمأنينة �رتاديها، من جهة، ومن جهة أخرى، 
للتدخل  مدعوة  بأرفود،  ا�حلية  السلطة  فإن 
فباالضافة  العمومية،  ا�ــمــرات  تحرير  قصد 
 zأوروبا }خردة  بائعي  دور  جاء  ا�قاهي،  إلى 
والذين  الفياللية،  ا�دينة  بهم  عجت  الــذيــن 
يضطر  مما  وا�مرات  ا�سارات  معظم  احتلوا 
والدراجات  السيارات  �قاسمة  ا�واطنون  معه 
طرقها، دون أن نعرف رأي السلطة ا�حلية في 
كل هذا وذاك، لذلك فأملنا، أن يتم تحرير ا�لك 

العام حتى ينعم ا�واطنون بمرور سلس.
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مسجد سيدي الغليمي اِّـغلق بقرار من وزارة األوقاف
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●  عبد اهللا جداد. طرفاية 
مهرجان  خــالل  الكثيري،  مصطفى  قــال 
لقدماء  السامية  ا�ندوبية  نظمته  خطابي 
ا�قاوم� وأعضاء جيش التحرير، بمناسبة 
مدينة  الســتــرجــاع  الـ61  ــرى  ــذك ال تخليد 
قبضة  من  مدينة طرفاية  تحرير  أن  طرفاية، 
مسلسل  في  األولــى  الحلقة  شكل  االحتالل، 
وتحقيق  الــوطــنــي  االســتــقــالل  اســتــكــمــال 
هذه  بأن  وأضاف  للمملكة،  الترابية  الوحدة 
سجل  فــي  مشرقة  صفحة  ستظل  الــذكــرى 
والبطوالت،  با�كارم  الحافل  ا�غرب  تاريخ 
ا�قاومون  قدمه  ما  على  للعرفان  وفرصة 
الربوع من تضحيات جسيمة، وجليل  بهذه 
وصيانة  الوطن  حــوزة  عن  للدفاع  األعمال 
وحدته الترابية، مشيرا إلى أن هذه الذكرى 
تشهد على عنفوان األمة ا�غربية وعبقريتها 
�ا تتميز به من قيم الوطنية الحقة وشمائل 

ا�واطنة اإليجابية.
من  متعددة  جوانب  إلى  الكثيري  وتطرق 
ملوكه  قيادة  تحت  ا�غربي  الشعب  كفاح 
ــرى األقــالــيــم  الــعــلــويــ� فــي كــافــة مـــدن وقـ
ذلك،  بعد  السامي  ا�ندوب  ليقوم  الجنوبية، 
ملكية  بأوسمة  ا�قاوم�  من  عدد  بتوشيح 
من درجة ضابط، بحضور محمد حميم عامل 
واألعيان  ا�نتخب�  من  وعدد  طرفاية،  إقليم 
ورجال ا�قاومة ورؤساء ا�صالح الخارجية.

العماري،  أحمد  نوه  االجتماع،  ذات  وفي 
وأعضاء  ا�قاوم�  قــدمــاء  جمعية  رئيس 

جيش التحرير بمدينة طرفاية، بهذه ا�بادرة 
التي تعتبر اعترافا بما أسداه رجال ا�قاومة 
عزة  سبيل  في  الذات  ونكران  تضحيات  من 
عامل  تقدم  كما  وكرامته،  واستقالله  الوطن 
اإلقليم بخالص التهاني لفائدة ا�نعم عليهم 
تأتي مكافأة وعرفانا  التي  ا�لكية  باألوسمة 
بذله من مجهودات جليلة وتضحيات  تم  �ا 
جسام في غمرة كفاح وطني متواصل الحلقات 

والصيغ  األشــكــال  ومتعدد  النفس  طويل 
من  والوحدة  واالستقالل  الحرية  لتحقيق 
ضد  االستعماري  والتحالف  االحتالل  ربقة 
وحدة الكيان ا�غربي، ويعتبر توشيح ا�قاوم 
البشير لخديام، الذي تسلمه نجله أحمد بالل 
الصحية،  ظروفه  بسبب  عنه  نيابة  لخديام 
أسسوا  الذين  ا�غرب  رجــاالت  من  نموذجا 

للفعل النضالي الوطني بكل إخالص.

●  العيون. األسبوع
عبد  الحمراء،  الساقية  العيون  جهة  والــي  كشف 
الجماعات  رؤســاء  مع  لقائه  خالل  بيكرات،  السالم 
التي  استراتيجيته  عن  مؤخرا،  باإلقليم،  الترابية 
تتبع  في  والنجاعة  والتواصل  القرب  سياسة  تعتمد 
مختلف ا�شاريع ا�برمجة، سواء تلك التي تدخل في 
ا�نجزة  ا�شاريع  أو  الجديد،  التنموي  النموذج  إطار 

بشراكة مع مختلف األطراف ا�عنية.
االجتماع  هذا  سبق  الذي  بيكرات،  الوالي  وشدد 
على  ميدانيا،  ا�حققة  ا�نجزات  مختلف  على  بوقوفه 
والتنموية  العمرانية  ا�جاالت  مختلف  مع  التعاطي 
الصدارة  مركز  الترابية  العيون  جماعة  تتبوأ  التي 
يتم  التي  ا�شاريع  تتبع  إلــى  يدعو  ما  وهــو  فيها، 
إنجازها بمدينة العيون والجماعات التابعة لها، وكذا 
األشغال،  تقدم  تعيق  التي  اإلشكاالت  جميع  دراســة 
قصد تدارك بعض التأخر الذي يطالها، مبديا استعداد 
من  للرفع  الجماعات  على  لالنفتاح  الوالية  مصالح 
لتشخيص  فرصة  اللقاء  يعد  بحيث  التنمية،  وتيرة 
األساسية  الشروط  لتوفير  ا�ستعجلة  الحاجيات 
لذلك، وذلك تماشيا مع التوجيهات ا�لكية التي تدعو 

رجال السلطة إلى خلق االندماج والقرب، واالستماع 
تنمية  خلق  بهدف  ا�حلية،  والفعاليات  للمواطن� 

مستدامة تساهم في تلبية حاجيات الساكنة.

 á«æWƒdG á«HÎ∏d á«ª«∏bE’G ájôjóŸG
 ÚH ´GõædG π«àa π©°ûJ ¿É£fÉ£H

zGô£fƒµdG{ IòJÉ°SCGh øjRÉéŸG

ájÉaôW ´ÉLÎ°SG iôcP ‘ ÚehÉ≤ŸG í°Tƒj …ÒãµdG

●  طانطان. األسبوع 
علمت  ــة،  ــك ــب ــرت م خـــطـــوة  ــي  فـ
اإلقليمية  ا�ديرية  أن   ،zاألســبــوع{
بمدينة  الوطنية  التربية  لـــوزارة 
لدى  فتيال جديدا  طانطان، أشعلت 
اإلقليم  بذات  ا�تعاقدين  األساتذة 
العاطل�  ا�جازين  نظرائهم  مــع 
مستهل  شرعت  بعدما  العمل،  عن 
بعض  استدعاء  في  األسبوع،  هذا 
الحاصل  الخصاص  لسد  ا�جازين 
التي  اإلضرابات  حدة  تفاقم  جراء 

.zيخوضها أساتذة }الكونطرا
ــبـــوعz، أن  وأفـــاد مــصــدر }األسـ
من  تعتزم  الترقيعية،  العملية  هذه 
ــوزارة  ل التابعة  ا�ديرية  خاللها 
مدرسة  على  توزيعهم  ــزازي،  ــ أم

نواحي  وببوادي  الوطية  بجماعة 
ــات ثــانــويــة  ــس ــؤس ــان، وم ــط ــان ط
أشعل  ما  وهــو  با�دينة،  إعــداديــة 
وسائط  على  الــتــدويــنــات  نــيــران 
مجازين  ب�  االجتماعي  التواصل 
ــذة  عــاطــلــ� غــيــر مــكــونــ� وأســات
ا�حلية  التنسيقية  من  متعاقدين 
عليهم  ــرض  فـ الــذيــن  ــذة  ــألســات ل

التعاقد، حسب ا�صدر نفسه.
أســـاتـــذة  أن  إلـــــى  ويــــشــــار 
مدة  تمديد  أعلنوا   ،zالــكــونــطــرا{
إضرابهم عن العمل طيلة األسبوع 
من  جماعي  ــزول  نـ مــع  الــجــاري، 
مختلف جهات ا�ملكة إلى العاصمة 
الرباط من أجل مسيرات احتجاجية 

رافضة لقرارات الوزير الحركي.
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●  األسبوع 

بظالله  يرخي  الجزائر  حراك  بدأ 
تندوف،  بمخيمات  األوضـــاع  على 
العمل  لجنة  أعضاء  بعض  أن  ذلك 
وأعضاء   zالتفكير بـ}لجنة  ا�عروفة 
أقدموا  الوطنية،  األمانة  من  وازن� 
على تقديم حزمة من ا�قترحات من 
با�ؤتمر  يسمى  �ــا  تقديمها  أجــل 
هذه  وتنص  القادم،  العام  الشعبي 
ــاء مجلس  ــش إن عــلــى  ا�ــقــتــرحــات 
منصب  استحداث  ــادة  وإع رئاسي 
من  والــحــد  ا�ساعد،  الــعــام  ــ�  األم
قد  مما  الجبهة،  زعيم  صالحيات 
صالحياته،  من  تجريده  إلى  يؤدي 
اللجنة،  أعضاء  بعض  اقترح  كما 
العسكرية  ا�ؤسسة  إبعاد  ضــرورة 

عن الحياة السياسية.
ــأتــي هـــذه الــتــســريــبــات، بعد  وت
سلسلة من االجتماعات السرية التي 
اللجنة  أعضاء  أحــد  بمنزل  عقدت 
ا�ذكورة بتندوف، استمرت لساعات 
أعضاء  بعض  فيها  وشارك  طويلة، 
االجتماعات  هذه  تمت  وقد  اللجنة، 
االنفصالية،  ا�ؤسسات  إطار  خارج 
الشرعية  الصفة  إضفاء  أجل  ومن 
إعــادة  تمت  ا�قترحات،  هــذه  على 

}لجنة  اجــتــمــاعــات  ــي  ف تقديمها 
التفكيرz حتى تجد طريقها للتطبيق.
وما يثير االستغراب في ا�وضوع، 
الحاصلة  اإلجــمــاع  شبه  حالة  هو 
الخالفات  رغم   ،zالتفكير }لجنة  في 

أعضائها،  ب�  كانت  التي  الكبيرة 
عقود،  ثالثة  من  ألكثر  تعود  والتي 
بـzأحداث  يعرف  أصبح  ما  قبل  أي 
على  احتجاجا  اندلعت  التي   z88
يتمتع  كان  التي  ا�طلقة  السلطات 

جبهة  في  ا�ساعد  العام  األم�  بها 
ثالثة  من  أكثر  وبعد  البوليساريو، 
عقود من تلك األحداث، يحاول أعداء 
األمس وأصدقاء اليوم إعادة إحياء 

نفس النظام الذي كان معموال به.
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●  الداخلة. األسبوع
البحري  الصيد  مندوبية  مصالح  أحــرقــت 
من  ا�نصرم، مجموعة  األسبوع  نهاية  بالداخلة، 
في  اشتغالها  بسبب  التقليدية،  الصيد  قــوارب 
وكذا  ا�منوع،  الصيد  منها  مشبوهة،  أنشطة 

وضعيتها غير القانونية.
الــحــمــالت  الـــجـــريـــدة، أن  وقـــالـــت مـــصـــادر 
والوضعية  ا�منوع  الصيد  �حاربة  التمشيطية 
الغير قانونية لقوارب الصيد، مازالت متواصلة، 
تورط  ا�لكي  الدرك  من  فرق  كشفت  بعدما  وذلك 
دولية  شبكة  مع  الساحلي  الصيد  قوارب  بعض 
لتهريب ا�نتجات األجنبية بما فيها بعض أنواع 

األدوية ا�نشطة.
وتأتي حملة ا�ندوبية هاته، إثر انقالب قوارب 
واألدوية   zالفياغرا{ من  بكميات  محملة  تقليدية 
ا�هربة عبر الحدود ا�غربية ا�وريتانية في اتجاه 
شمال الداخلة، لتخوض السلطات حملة موسعة 
للحد من القوارب العشوائية مجهولة الهوية، في 
مختلف نقاط الصيد والتفريغ على طول سواحل 

جهة الداخلة وادي الذهب.
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●  طرفاية. األسبوع
متنه  على  خشبيا  قاربا  أن  الجريدة  علمت 
20 مهاجرا سريا، وصل متم األسبوع ا�نصرم 
إحدى   ،zكناريا }غران  جنوب  تريانا،  لشاطئ 
طرفاية،  سواحل  غرب  الكناري  أرخبيل  جزر 
بضعة  قبل  الوصول  عند  تهشمه  بعد  وذلــك 

أمتار من اليابسة.
أن حالة   ،zلـ}األسبوع وكشف مصدر خاص 
تأهب شهدتها ا�نطقة عند وصول القارب، حيث 
والطوارئ  األمن  من  أفــرادا  الحادث،  استنفر 
اإلسبانية، الذين توجهوا إلى الشاطئ ا�ذكور 
الواقع في بلدية سان بارتولومي دي تيراجانا 

السياحية.
وحسب ذات ا�صدر، فإن أعضاء من منظمة 
الطبية  ا�ساعدة  قــدمــوا  لإلغاثة،  إسبانية 
حاملي  جلهم  كان  الذين  السري�  للمهاجرين 
جنسية مغربية، ممن اختاروا مؤخرا الواجهة 
للهجرة  بــديــل  كمنفذ  الجنوبية  األطلسية 
على  الــحــراســة  تشديد  بعد  وذلــك  الــســريــة، 
واقعة  انتشار  إثر  ا�توسطي  الشريط  طول 
سلطات  استنفرت  التي  األخيرة   zالفانطوم{

الشمال.
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لقد رأت ألكسندرا بدران النور، وهذا 
في  الهدى،  لنور  الحقيقي  االســم  هو 
1924 وسط عائلة محافظة،  عز شتاء 
على  الحرص  شديد  والدها  كان  حيث 
سمعة أسرته وكان يعتبر عمل ا�رأة في 
مجال الفن فضيحة بكل ا�قاييس، لكن 
ألكسندرا كانت استثناء في تلك العائلة، 
في  يعشعش  بالفن  الشغف  كان  حيث 
الساعات  تقضي  ويجعلها  نفسها 
الجدار  على  أذنيها  واضعة  الطوال 
أسرتها  بيت  بــ�  يفصل  ــان  ك الـــذي 
يمتلكون  كانوا  الذين  الجيران  وبيت 
آلة فونوغراف، وكانوا يطلقون أغاني 
درجــة  بــأعــلــى  الـــوهـــاب  عــبــد  محمد 
صوتية، فكان صوت ا�وسيقار يخترق 
الطفلة  مسامع  ليبلغ  بيتهم  جـــدار 
عشق  تسلل  وهــكــذا  للفن،  العاشقة 
فبدأت  نفسها  إلى  الناس  أمام  الغناء 
كانت  التي  ا�درسة  حفالت  في  تغني 
تدرس فيها، وذاع صيتها في ا�دارس 
ولدى جيران أهلها، فصارت تغتنم أي 
محمد  بأغاني  صوتها  لتطلق  فرصة 

عبد الوهاب.
لعبتها  تلعب  أن  الصدف  ــاءت  وش
حقيقة  إلــى  ألكسندرا  أحــالم  لتحول 
الفنان  كان  عندما  وذلك  رائعة،  وردية 
إلى  زيـــارة عمل  فــي  يــوســف وهــبــي 
جلسة  ــي  ف تغني  فسمعها  ــام،  ــش ال
ا�قيمة  العائالت  إحــدى  لدى  نسائية 
بجانب بيت عائلتها، فأعجب بصوتها 
ترك  ثم  إلى مصر،  السفر  منها  وطلب 
لها ورقة صغيرة كتب فيها رقم هاتفه 
تفلت  الفرصة  هذه  تترك  ولم  ا�نزلي، 
ــادرت  غ ثــم  حقائبها  فحزمت  منها، 
وهناك  مصر،  نحو   متوجهة  سوريا 
كانت انطالقتها كنجمة كبيرة من أول 
لحظة وقفت فيها أمام الكاميرا في فيلم 
منحها يوسف وهبي فيه دور البطولة 
في   zجــوهــرة{ عنوانه:  وكــان  ا�طلقة 
يوسف  عليها  فأطلق   ،1943 سنة 
وهبي اسما فنيا هو }نور الهدىz، وهو 
االسم الذي رافقها طيلة حياتها، وبعد 
 zبرلنتي{ فيلم  تألقت في  فترة قصيرة 
ثم انطلقت للعمل في الكثير من األفالم، 
فوزي  محمد  مع   zودمــوع }مجد  منها 
األطــرش،  فريد  مع   zلحد و}ماتقولش 
منقطع  نجاحا  حصدت  أخرى  وأفــالم 

النظير.
بجمال  تتمتع  الهدى  نــور  وكانت 
أرستقراطي ممزوج بمرح طفولي، جعل 
كل ا�نتج� وا�خرج� آنذاك يتحلقون 
كما  العسل،  حول  النحل  مثل  حولها 
الغنائية  ــصــاالت  ال جماهير  كــانــت 
السهرات  تذاكر  شباك  نحو  تتسابق 
نور  صــورة  يضم  إعــالن  نشر  بمجرد 
تدوي  التصفيقات  كانت  حيث  الهدى، 
من  القاعات  تلك  جــدران  تكسر  وتكاد 
فرط نجاح صوتها ا�الئكي في اقتحام 
قلوب اآلالف من عشاق طرب ذلك الزمن 

الجميل.
حيث  ا�حال،  من  الحال  دوام  ولكن 
بمغادرتها  الكبير  جمهورها  فوجئ 
وهي  لبنان  نحو  متوجهة  للقاهرة 
وهناك  وشهرتها،  نجاحها  عــز  فــي 
ا�صريون  وا�نتجون  ا�خرجون  ظل 
بها  يتصلون  القاهرة،  في  ا�ستقرون 

قرارها  عن  بالتراجع  إقناعها  �حاولة 
ــى مــصــر، وكـــان الجميع  ــودة إل ــع وال
هذه  فكرت  كيف  باستغراب  يتساءل 
رمي  في  والناجحة  الساطعة  النجمة 
جمهور  وتعلق  ومجدها  شهرتها  كل 
ظهرها  خلف  بها  يحصى  وال  يعد  ال 
قرارها  فصار  لبنان،  في  واالستقرار 
ا�فاجئ حديث الصالونات والسهرات، 
تتساءل عمن  الفنية  الشلل  كل  وكانت 
حق  في  القاسي  القرار  ذلك  وراء  كان 
الفني  مستقبلها  حــق  ــي  وف نفسها 
ولكن  النجمات،  أشهر  ب�  ومكانتها 
نور  ألن  العدل،  سبق  قد  كان  السيف 
الهدى كانت تقسم بأغلظ األيمان أمام 
كل مقربيها بأنها لن تعود للقاهرة أبدا.

بواسطة  تعارفنا  كان  بيروت،  وفي 
الكبير حبيب  العمر، الصحفي  صديق 
لبنان  في  استقبلها  الــذي  مجاعص، 

بالحرف:  لي  فقال  استقبال،  أحسن 
}عليك أن تجري حوارا مطوال مع نور 
الهدى، ألن في جعبتها أسرار وأخبارا 
بها.  تبوح  يجعلها  أن  لغيرك  يمكن  ال 
 ،zإنها تعيش مرحة صعبة من حياتها
وهكذا اتفقت معها على موعد، فجلسنا 
ظلت  دقائق  لعدة  مطبق  صمت  تحت 
خاللها نور الهدى سارحة بنظراتها في 
األفق البعيد قبل أن تلتفت إلي وتقول 
تمكنت  كيف  تتساءل  }إنــك  مبتسمة: 
فنانة مثلي من اتخاذ قرار صعب يقضي 
بترك الساحة الفنية في القاهرة خالية 
ومنح فرصة ذهبية �نافساتها الحتالل 
هذا،  إن  }نعم.  لها:  فقلت   ،zمكانتها؟
الذي كنت سأطرحه عليك  السؤال  هو 
قبل كل شيء، وال شك أنك تعلم� بأن 
هذا هو التساؤل الذي يروج حاليا في 
خاص  بشكل  ا�صرية  الفنية  الساحة 
والعربية بشكل عام، فكيف قررت نجمة 
خلف  القاهرة  في  شيء  كل  ترك  مثلك 
هنا  جديدة  فنية  حياة  وبــدء  ظهرها 
في  شيء  كل  حطمت  �ــاذا  لبنان؟  في 
لحظة واحدة؟z، فانهمرت دمعة صامتة 
من عينها وقالت لي: }من الذي يختار 
تجرع مرارة مثل هذا القرار؟ ومن الذي 
يمكنه أن يتخذ مثل هذا القرار وهو في 
كامل قواه العقلية؟ سأكشف لك عن كل 
شيء، ولكن أرجوك أن ال تكتب أي اسم 

الذين  والفنان�  الفنانات  أسماء  من 
سأذكر لك أسماءهم في هذا الحوار إال 
الغادرة  الحياة  أرحل عن هذه  أن  بعد 
تعيش  أن  هللا  لك  كتب  إذا  والفانية 
بعد رحيليz، فوعدتها بذلك وقلت لها 
بالحرف: }أنا بصدد تأليف مؤلف غير 
مع  حــواراتــي  كل  سيتضمن  مسبوق 
أشهر نجوم ونجمات السينما والطرب 
العرب واألجانب، وأعدك بعدم نشر أي 
لي  ستذكرينها  التي  األسماء  من  اسم 
في هذا الحوارz، فقالت لي: }إذن على 
بركة هللا. سأبدأ لك من األول، فعندما 
كنت طفلة صغيرة كانت أغاني محمد 
طفولية  ســعــادة  منبع  الــوهــاب  عبد 
والدي  ولكن  لي،  بالنسبة  توصف  ال 
نيقوال بدران، كان يمنعني من ترديد أية 
أغنية في بيتنا فكنت أغني في سطح 
بيتنا، وكان كل جيراننا يعلمون بمدى 

ا�درسة  مديرة  فعلمت  للغناء،  عشقي 
وصــارت  بذلك  بها  أدرس  كنت  التي 
موهبتي  عن  الكشف  فرصة  تمنحني 
وفي  ا�درسية  ا�ناسبات  في  بالغناء 
حفالت آخر السنة، وتصادف أن كانت 
مدرستنا  في  اإلدارة  موظفات  إحــدى 
تعرف يوسف وهبي وتتردد على فيلته 
كالب  تاجر  كــان  شقيقها  ألن  الفخمة 
منه  اشترى  قد  وهبي  يوسف  ــان  وك
النادرة، فصار  كلبا ثمينا من النوعية 
يوسف وهبي يتردد على بيتهم، فحكت 
له عن صوتي وعن عشي للفن، وهكذا 
كانت الخطوة األولى في حياتي الفنية 
عندما طلبت هذه ا�وظفة من وهبي أن 
يوم  ذات  جاء  وعندما  صوتي،  يسمع 
إلى بيتهم وقفت أمامه وغنيت ورقصت 
مؤدية استعراضا غنائيا قصيرا، فوقف 
لي  مصفقا  مهابته  بكل  وهبي  يوسف 
وعانقني قائال للجميع ومنهم والدتي 
ــاءت مــعــي خلسة  ــد جـ الــتــي كــانــت ق
نجمة ستطبق  ولــدت  لقد  ــدي:  وال من 
شهرتها اآلفاق، وكانت هذه هي البداية 
التي يعلمها الجميعz، فسألتها: }بداية 
قوية فعال. فماذا حدث بعد ذلك؟ أرجوك 
التفاصيل بشكل  كل  لي عن  أن تحكي 
اقتناع  بعد  }حاضر..  قالت:   ،zمتوال
مني  طلب  بموهبتي،  وهبي  يوسف 
السفر إلى القاهرة، ولكن والدي رفض 

ذلك جملة وتفصيال، فتدخل عمي الذي 
كانت له مكانة كبيرة لدى والدي والذي 
في  يكون  بأن  الفن ويحلم  كان يعشق 
كبير، وهكذا شددت  فني  اسم  عائلتنا 
الفن  عاصمة  نحو  متوجهة  الــرحــال 
لي  أسند  وصــولــي،  وبمجرد  ــذاك،  آنـ
في  البطولة  دور  بك  يوسف  األستاذ 
االنطالقة  تكون  وعندما  جوهرة،  فيلم 
مع نجم من طينة العظماء مثل األستاذ 
يوسف وهبي، فإن النجومية تكون عند 
باب بيتك وفي انتظارك، حيث وثق في 
انطلق  وهكذا  فنيا،  وتبناني  موهبتي 
مفروشة  طريق  فــوق  الفني  مــســاري 
أدوارا  فجسدت  والنجاح،  بالشهرة 
عديدة  أغاني  وأديــت  وقوية  متنوعة 
عمالقة  مع  عمال  عشرين  من  أكثر  في 
األطــرش  فريد  مثل  والتلح�  الغناء 
الوهاب،  عبد  ومحمد  فــوزي  ومحمد 
وصار اسمي على كل لسان، كما وصلت 
أتقاضى  صــرت  حيث  مرتبة  أجرتي 
الواحد،  الفيلم  عن  جنيه  آالف  عشرة 
وكان هذا األجر يضاهي، حسب معايير 
الوقت الراهن، مليون جنيه وأكثر، ولكن 
نجاحي وجمالي يبدو أنهما كانا سببا 
والرعب  بالهلع  الكثيرات  إصابة  في 
خافت  بينما  نجوميتهن،  أفــول  مــن 
إحداهن من فقدان حبيبها الذي كشف 
أمامها عن عشقه ليz، فقلت لها: }لقد 
التفاصيل  كل  لي  تذكري  بأن  وعدتني 
}ومــن  فقاطعتني:   ،zــاء األســم وكــافــة 
نجاحي  فبعد  جاياك..  أنا  ال؟  لك  قال 
الساحق في فترة قياسية غير مسبوقة، 
وجدت نفسي محاطة بنظرات الكراهية 
والتربص بي وبشهرتي وحب ا�نتج� 
وا�خرج� لفني وثقتهم في موهبتي، 
فقد غارت مني رجاء عبده وليلى مراد 
وكشفتا عن نواياهن لإليقاع بي، وبدأن 
تحركت  حيث  لي،  الدسائس  كيد  في 
في  أقلها  لم  أقاويل  وتبليغ  النميمة 
حق عدة مخرج� وعدة منتج� حتى 
أنهن قلن لزوجة أحد ا�نتج�، بأنني 
يوم  ذات  فجاءت  منها،  سرقته  بصدد 
الذي كنت أتواجد فيه  إلى األستوديو 
همجية  بطريقة  شعري  من  وشدتني 
يــا خطافة  فــي وجــهــي:  وهــي تصرخ 
الرجالة، يا خرابة البيوت.. يا.. فبكيت 
الديار  غربة  من  بكيت  بمرارة،  يومها 
ومن شرور وكيد فنانات كان الجمهور 
أن  حــ�  فــي  ا�الئكة،  مثل  يعتبرهن 
حبكها  عــن  تعجز  كــانــت  دسائسهن 
الشياط�. لقد تكالبت علي رجاء عبده 
وليلى مراد من جهة، وسامية جمال من 
جهة ثانية، وهذه األخيرة كانت تعيش 
على أعصابها من فرط خوفها من فقدان 
حب فريد األطرش الذي صرح لها في 
هياما،  بي  يهيم  كان  بأنه  األمر  نهاية 
وبأنه كان يحبني في صمت، ألنني كنت 
 ،zفني سوى  شيء  وال  بفني  مشغولة 
فقاطعتها متسائال: }إذن فريد األطرش 
كان يحبك؟z، فقالت لي على الفور: }نعم 
وألف نعم. لقد أحبني ا�وسيقار الكبير 
وصارحني  كبيرا،  حبا  األطــرش  فريد 
بحبه خالل تصويرنا لفيلم ما تقولش 
لحد، الذي فهم خالله كل العامل� في 
استوديو التصوير، بأن فريد كان غارقا 
في حبه لي حيث كنت أجده أمامي في 

كبير  بــأدب  صددته  ولكني  مكان،  كل 
أفكر في الحب  أكن  لم  له بأنني  وقلت 
من  ا�رحلة  تلك  في  االرتــبــاط  في  أو 
حياتي، ألن الفن كان كل حياتي، وأنت 
وتعرف  األطرش  فريد  لألستاذ  صديق 
موقفي  تفهم  حيث  جيدا،  أخالقه  رقي 
صــدوقــة،  كصديقة  يعاملني  وصـــار 
غير  لي،  بالنسبة  أخ  من  أكثر  وصــار 
أن سامية جمال لم تقتنع بذلك، وظلت 
فانضمت  قلبها  على  مسيطرة  الغيرة 
لسرب الفنانات اللواتي كن يحاربنني 
}قيل  فسألتها:   ،zالعلن وفي  السر  في 
يومها بأن مطربة شهيرة كانت وراء كل 
ما حدث لك فمن هي؟z، قالت بدون تردد: 
}إنها أم كلثوم. هي التي أوعزت لبقية 
ضدي  ضــروس  حــرب  بشن  الفنانات 
ا�صرية،  الفنية  الساحة  عن  لتغييبي 
وقد تم لهن ا�راد، حيث تحركت إدارة 
تقارير  وصــول  بعد  ضــدي  الضرائب 
حول وضعيتي ا�الية إلى تلك اإلدارة، 
وهكذا وجدت نفسي في وضعية مالية 
إدارة  إثرها  على  قامت  صعبة،  وفنية 
إقامتي،  تجديد  بعدم  العامة  الشؤون 
من  بمنعي  الضرائب  مصلحة  وقامت 
تقديم أية حفالت في القاهرة واالكتفاء 
بالغناء في األفالم فقط، فأنهيت تصوير 
 ،1953 سنة  في  قــراقــوش  حكم  فيلم 
عدم وضع  على  عازمة  وغادرت مصر 
قدمي فيها مهما طال عمري، وذلك من 
تعرضت  التي  ا�تاعب  صعوبة  فرط 
كن  اللواتي  هللا  سامح  ال  هناك  لها 
السبب في مشاكلي وفي القضاء على 
لتمسح  وسكتت   ،zالفني مستقبلي 
تنهمر  كانت  التي  الــحــارة  دموعها 
خاطرها  فطيبت  بغزارة،  عينيها  من 
وستفرض�  نجمة  }أنــت  لها:  وقلت 
موهبتك هنا في لبنان مثلما فرضتها 
}هيهات.  لــي:  فقالت   ،zالــقــاهــرة في 
ومكان  الفن  عاصمة  هي  القاهرة  إن 
لبنان،  في  هنا  أما  النجوم،  صناعة 
فأنت تعلم بأن الساحة الفنية ال تزال 
الخير  أتمنى  ولكني  اآلفاق،  محدودة 
}ومــا  فسألتها:   ،z�الــعــا�ــ رب  مــن 
والشخصية  الفنية  مشاريعك  هــي 
صدمتي  كانت  }لقد  قالت:   ،zالقادمة؟
أتلق  لم  حيث  لبنان،  في  هنا  كبيرة 
أية دعوة للمشاركة في مهرجان بعلبك 
ــوان  اإلخ مــع  التواصل  حــاولــت  كما 
أغنية  في  معي  ليتعاملوا  الرحباني 
جديدة، ولكن جوابهم كان هو التجاهل 
التام. أنا أشعر بأن النجاح الكبير قد 

.zتركته هناك في القاهرة
الهدى  نور  إخفاقات  توالت  وهكذا 
التي تليق بها في  ا�كانة  في تحقيق 
لبنان، وبعد خطوبة قصيرة لشاب كان 
عنه  انفصلت  سينمائية،  قاعة  يمتلك 
ألسباب مجهولة، لتقضي بقية حياتها 
عن  بعيدا  بيتها  في  ومنزوية  عازبة 
األضواء ورافضة استقبال أي صحفي 
أو صحفية ممن كانوا يبحثون لديها 

عن حقيقة ما حدث لها.
وفي مطلع صيف سنة 1998، رحلت 
فاتنة األربعينات عن هذا العالم، تاركة 
وطيفا  رخيما  وصوتا  مشرقا  اسما 
جميال سيظل خالدا في نفوس عشاق 

الفن الذهبي في زمن الفن الجميل.

بقلم: رمزي صوفيا

كانت المطربة والممثلة الكبيرة نور الهدى ذات يوم، ملكة غير متوجة في عالم الجمال وا�ناقة والصوت الطروب، 
غير أن الحياة ال ترحم عندما تنقلب أقدارها وتتغير أحوالها، فيصبح المجد والمال وا�حباب بين يوم وليلة في خبر كان، 

مثلما حدث لجميلة ا�ربعينات والخمسينات، نور الهدى.
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ويفصل  بنسعيد،  السيد  يواصل 
مهمته في خضم توتر جيش التحرير 
التي  الــرســالــة  كانت   ..)) فيقول: 
قيادة  من  يقصد  (ولعله  وصلتني 
للحضور  تدعوني  التحرير)  جيش 
توضيحات  أي  دون  عاجل  بشكل 
أو شروحات أخرى، أما ا�همة التي 
التنسيق  فهي  مني،  مطلوبة  كانت 
ا�ركزية  القيادة  ب�  االتصال  وربط 
التحرير  جيش  ومــواقــع  بــتــطــوان 
بــالــشــمــال ومــراكــز أخـــرى كــالــدار 

البيضاء ومدريد وسيدي إيفني)).
وقتها  بــرادة،  ربه  عبد  وبصفتي، 
ــادة جــيــش الــتــحــريــر  ــي ــق ــضــوا ب ع
�حمد  عالقة  ال  بأنه  أقول  بالشمال، 
التحرير  جيش  بتأسيس  بنسعيد 
جيش  فكرة  وأن  إطــالقــا،  بالشمال 
الشهيد  أفــكــار  مــن  كانت  التحرير 
محمد الزرقطوني قبل استشهاده في 
فكرته  وانطلقت   ،1954 يونيو   18
رحمه هللا عمليا، من طرف رفاقه في 
قيادة ا�قاومة السرية، الذين التجأوا 
بعد   ،1954 سنة  فــي  تــطــوان  ــى  إل
إلى  التهييء  واستمر  استشهاده، 
ح� إعالن انطالقته في فاتح أكتوبر 
 2 في  ثم  مرموشة،  بإيموزار   1955
أكتوبر ببورد وأكنول وتيزي وسلي 

بالريف.

إلى  الوصول  لنا  يسبق  ولم  هذا، 
االستغاثة  لدرجة  التوتر  من  سقف 
كان  أي  أو  بنسعيد  محمد  بشخص 
التحرير إلخماد  تنظيم جيش  خارج 
والحقيقة  بيننا..  فيما  ــزازات  ــ ح
قررت  بتطوان،  القيادة  أن  الثابتة، 
وسعيد  الــديــن  صفي  حسن  إيــفــاد 
البيضاء،  ــدار  ــ ال إلـــى  بــونــعــيــالت 
ليكونا صلة وصل ب� الدار البيضاء 
العراقي  الغالي  وإرســـال  وتــطــوان 
بينما  السالح والباخرة،  للبحث عن 
الدكتور عبد  كل من  في تطوان  بقي 
الحس�  ربه،  وعبد  الخطيب  الكريم 
برادة، وهو ما تؤكده الصورة ا�ثبتة 
الكتاب، وكان ذلك  76 من  بالصفحة 
كما   1956 سنة  وليس   1955 سنة 

جاء في التعليق أسفل الصورة.
وحـــول لــقــاء مــدريــد، الـــذي جمع 
التحرير  وجــيــش  ا�ــقــاومــة  قــيــادة 
الفاسي،  الكبير  عبد  األستاذ  بمنزل 
مستقبل  يهم  مــوضــوعــه  ــان  ك فقد 
ــش الــتــحــريــر بعد  ــة وجــي ــاوم ــق ا�
االستقالل، وسبب ترك ا�هدي بنبركة 
وعبد الكبير الفاسي لقاعة االجتماع، 
فيرجع إلى خالف سابق ب� ا�هدي 
انتمائهما  بسبب  وليس  وعــبــاس 
ــود أصــل  ــع ــالل، وي ــق لــحــزب االســت
عباس  فيه  تقدم  زمــن  إلــى  الخالف 

يطلب  بنبركة  ا�هدي  إلى  ا�سعدي 
منه باسم ا�قاومة، إمكانية الحصول 
جيش  لفائدة  مادية  مساعدات  على 
التحرير، فرفض ا�هدي الطلب وكان 
سياسيون  }إنــنــا  لعباس:  جــوابــه 
ــونz، فــكــظــم عــبــاس  ــ ــوري ــ وأنـــتـــم ث
بنبركة  ا�هدي  على  رده  الذي  غيظه 
وبخصوص  ــد،  ــدري م اجــتــمــاع  فــي 
مغادرة ذ. عبد الكبير الفاسي لقاعة 
قد  كان  الحقيقة  في  فهو  االجتماع، 
مغادرته  في  وصاحبه  ا�هدي  رافق 
للقاعة لكون االجتماع كان في ضيافة 
إلى  ذلــك  ويعود  وبمنزله،  الفاسي 
الفاسي وإنسانيته  شيم وأخالقيات 
جــراء  بنسعيد  حــكــى  كــمــا  ولــيــس 
بوضياف  محمد  بكالم  عباس  تأثر 
ا�قاومة  لفصل  بلمهيدي  والعربي 
وجيش التحرير عن حزب االستقالل.
أما ا�ثير في الصفحة 87، هو ما 
ينقله ا�ؤلف حول لقاء بالقاهرة في 
جيش  قيادات  جمع   ،1956 فبراير 
بحضور  العربي  با�غرب  التحرير 
الخطيب  ــم  ــري ــك ال عــبــد  ــور  ــت ــدك ال
تم  والذي  وعباس،  بنعبود  وا�هدي 
األمن  جهاز  مع  بتنسيق  أعقابه  في 
عبد  جمال  إلى  مذكرة  رفع  ا�صري، 
وضع  بعدم  فيها  يلتزمون  الناصر، 
ا�سلح  الكفاح  ومواصلة  السالح 

للدول  التام  االستقالل  تحقيق  حتى 
ا�ــغــاربــيــة الــثــالثــة، هـــذه األخــبــار 
ا�قدمة  االلتزام  مذكرة  للمؤلف حول 
إلى  فترجع  الناصر،  عبد  جمال  إلى 
اإلخـــوان  مــع  ســابــق  تفاهم  اتــفــاق 
محمد  ا�لك  عــودة  قبل  الجزائري� 

الخامس إلى ا�غرب.
الدكتور  تكليف  يخص  وفيما 
ولي  بمعية  الخطيب  الكريم  عبد 
بعد  التحرير  جيش  بحل  العهد 
جاء  كما  ا�سعدي،  عباس  اغتيال 
إلى  ــارة  اإلشــ فتجدر  الــكــتــاب،  فــي 
عباس،  ا�ــرحــوم  اغــتــيــال  قبل  ــه  أن
أوفد  قد  الخامس  محمد  ا�لك  كــان 
إلى  الخطيب  الكريم  عبد  الدكتور 
الجزائريون  اإلخوان  ليطمئن  مصر، 
ا�غرب سيظل مستعدا �واصلة  بأن 
وا�عنوية  ا�ادية  مساعداته  تقديم 
ح�  إلى  الجزائرية  التحرير  لجبهة 
استقالل الجزائر، وبالفعل، فقد أوفى 
ا�غرب بعهده ووعده إلى أن تحررت 

الجزائر وحصلت على استقاللها.
ا�سعدي،  عباس  اغتيال  عن  أمــا 
وب�  بينه  قديم  خــالف  عــن  الناجم 
الدكتور الخطيب لم يكن  بنبركة، فإن 
موجودا وقتها با�غرب كما سبق ذكره.
يتبع
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قراءة التاريخ تدعو إلى إعادة قراءة التاريخ 
أن  يجب  ما  إلدراك  مــرة  من  أكثر  اإلســالمــي 
ألن  ــى،  األول بالدرجة  ا�سلم  اإلنسان  يعرفه 
عشناه  كما  إبادة  من  ا�سلم�  ضد  يجري  ما 
بيت  داخل  وهم  ا�سلم�  عشرات  تصفية  في 
ا�ــرأة  تلك  شعور  ــوال  ول صالتهم،  ألداء  هللا 
أنواع  كل  من  نفسها  تلقاء  من  به  قامت  بما 
مسلمون  به  يقم  لم  وما  اإلنساني،  التواصل 
حراسها،  وهم  إسالمية  دول  في  ورؤساؤهم 
مكة  في  طقوسهم  أداء  في  ا�سلم�  وسندت 
عليه  هللا  صلى  الــرســول  ومسجد  وا�ــديــنــة 
اليمن  مسلمو  يعانيه  ما  أن  ا�ؤسف  وسلم، 
أكثر  في  الصهيوني  لصالح  التآمر  من صميم 
من موقع أو مناسبة، ولو رجع علماء ا�سلم� 
يقول  حديثه  لوجدوا  الرسول،  أحاديث  إلى 

((اإليمان يمان)).
إن عداء الصهاينة وا�ؤيدين لهم من اليهود، 
يجدون كل عناية ودعوة إلى التوقير باعتبارهم 
منه  يبكي  أي موقف  يبدون  مغاربة، وال  يهود 
الفلسطيني�  إلخوانهم  ا�غاربة  ا�سلمون 
بيت  بإعطاء  اإلسالمية  حقوقهم  تنتزع  عندما 
تأتي  والبقية  الجوالن..  وكذلك  هدية،  ا�قدس 
في   zاألســبــوع{ جريدة  نشرت  ولقد  غــزة،  في 
عددها األخير في ركن }تحت األضواءz بعنوان 
يهودي  يوجد  ال  مغربي:  يهودي  }في تصريح 
نزال  ومــا   ..zبإسرائيل يرتبط  ال  العالم  في 
كأصحاب  اليهود  لسنا ضد  أننا  ونقرأ  نسمع 
وا�سيحي،  اإلســالمــي  الدين  ضمن  من  ديــن 
البابا  زار  عندما  مؤخرا  ا�لك  جاللة  قال  وقد 
ا�ــغــرب، بــضــرورة احــتــرام بيت ا�ــقــدس من 
تطاول اليهود على البيت الذي اعتبره الخلفاء 
الراشدون ضمن البيوت التي تدخل في الحرم 
بإزاء بيت هللا الحرام وا�سجد النبوي با�دينة 

والبيت ا�قدس.
نقرأ  قرنا،  أربعة عشر  قبل  التاريخ  وبقراءة 
اليهود في بيت  كيف تعامل أمير ا�ؤمن� مع 
اإلنساني  النموذج  أعطى  أنه  وكيف  ا�قدس، 
باعتباره  ا�قدس،  بيت  باحترام  واإلسالمي 
مسرى الرسول صلى هللا عليه وسلم، وبتزكية 
من الخالق سبحانه وتعالى بقوله: ((سبحان 
الذي أسرى بعبده ليال من ا�سجد الحرام إلى 
من  لنريه  حوله  باركنا  الذي  األقصى  ا�سجد 
آياتنا إنه هو السميع البصير)). ا�ؤسف، أن 
الكريم،  القرآن  ا�سلم� بما لديهم من فضائل 
ال يرجعون إلى ما أكده الخالق في شأن اليهود 
((لتجدن أشد الناس  الصهاينة بقوله تعالى: 
أشركوا،  والذين  اليهود  آمنوا  للذين  عــداوة 
ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا 
ورهبانا  قسيس�  منهم  بأن  ذلك  نصارى  إنا 
اآلية  ا�ائدة  (ســورة  يستكبرون))  ال  وأنهم 
للمغرب،  البابا  زيارة  وفي  ورش)،  برسم   82
سلوك  في  ظاهرة  الكريمة  اآليــة  هــذه  تجلت 
قد  كان  الذي  البابا  وقبله  وتواضعهم،  البابا 
زار ا�غرب عندما نزل من الطائرة وقبل أرض 

ا�غرب.
كل  مــع  معاملتهم  بــحــســن  ــة  ــارب ــغ ا� إن 
اليهود  يعايشون  نجدهم  لوطنهم،  ــر  زائـ
أماكن  فــي  دورهـــم  ــزال  ت ومــا  مساكنهم،  فــي 
مخصوصة في ا�دن ا�غربية (تعرف با�الح)، 
اإلسالمية،  الدعوة  صميم  من  التعامل  وهذا 
وقد وردت أحاديث نبوية في عدم إذاية الذمي، 
اليهودي  مــع  عمر  سيدنا  بــه  قــام  مــا  وكــذلــك 
الناس،  يتسول  فأصبح  السن  فــي  الطاعن 
بيت  مــال  مــن  بــه  يتعيش  بما  عمر  لــه  فأمر 
هو  مما  اإلسالم  في  الجوار  فحسن  ا�سلم�، 
مؤكد، وما يعرض في مسرحية مغربية جديدة 
يذاع تقليعها على شاشة ا�غرب، منظر ممثلة 
ا�غربي  بالجوار  تشيد  يهودية  شخصية  في 
الــبــوادي  فــي  العموم  على  ا�ــغــرب  وساكنة 
والحواضر، وال أكتم قرائي، إذا قلت أنه بحكم 
تواجدهم،  وأماكن  ا�غربية  ا�دن  في  تنقالتي 
انتقلوا  الذين  اليهودي  الجنس  ضمنهم  ومن 
ا�غرب  يذكرون  نجدهم  حيث  أبيب،  تل  إلى 
وا�غاربة، وما كانت لهم من عالقات أصبحوا 
أن  غير  معاملتهم،  وحسن  جوارهم  يذكرون 
الفلسطيني�،  إلى  الصهاينة منهم قد أساؤوا 
باغتصاب أراضيهم وتحطيم مساكنهم وإبادة 

الكبار والصغار، فحسبنا هللا فيهم.

 الحسين الدراجي
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ــد  ــائ ــق ــوطــي وال ــي ــال ل ــ ــارش ــ ا�
الداهية،  االستعماري  العسكري 
الــوجــود  تخليد  ــى  إل يطمح  ــان  ك
ــغــرب جــغــرافــيــا،  ــا� الــفــرنــســي ب
تاريخيا وسياسيا، حيث كان يطلق 
أسماء بعض رموز االستعمار على 

عدد من ا�دن والقرى ا�غربية.
تحمل  كانت  القنيطرة  فمدينة 
سليمان  بــن  مــدن  أن  كما  اســمــه، 
هي  عرفت  قاسم،  وسيدي  وأحفير 
كان  ــد  وق ا�صير،  نفس  ــرى  األخـ
جميع  اكتساح  سياسة  في  يعتمد 
طريقت�:  على  ا�ــغــرب،  مناطق 
استعمال القوة، أو االستعانة بأطر 
عسكرية تم تكوينها خصيصا لهذه 
الغاية، حيث كانوا يرتدون اللباس 
ا�غربي التقليدي ويتقنون الحديث 
هؤالء  وكان  واألمازيغية،  بالعربية 
ا�بعوثون يعيشون وسط الساكنة 
في ا�نطقة التي يعملون بها قصد 
ومطامحهم  تقاليدهم  على  االطالع 
السياسية، ويبعثون يوميا بتقارير 
مفصلة عما الحظوه في محيطهم، 
القيادة  كانت تساعد  التقارير  هذه 
ومــد  تخطيطاتها  عــلــى  الــعــامــة 
سيطرتها على جميع أقاليم ا�ملكة.
من  تختار  السياسة،  هذه  كانت 
القبائل، علية القوم من اإلقطاعي� 
رجــال  مــنــاصــب  فــي  وتعيينهم 
هذا  جعل  الـــذي  ــر  األمـ السلطة، 
واسعا  اطــالعــا  يكسب  ــارشــال  ا�
وكامال عن ظروف الشعب ا�غربي، 
له  كان  أنه  مذكراته،  في  جاء  وقد 
العربي  العالم  بقضايا  شامل  إ�ام 
الــــذي شبه  ــو  ــ ــي، وه ــ ــالم ــ واإلس
من  بـ}صندوق  العربية  الشعوب 
أصداء  له  كانت  قرعته  إذا  حديد، 
بينما   ،zالعربي العالم  جميع  في 
الــتــي كــان يتخوف  مــن الــجــهــات 
ا�غرب  منطقة  نجد  سكانها،  من 
مع  حـــدودا  لها  ألن  ال  الــشــرقــي، 
أنجبت  ــا  ــه ألن ــن  ــك ول الــجــزائــر، 
وجه  في  صمدوا  شجعانا  أبطاال 

يقوم  كان  التي  الكثيرة  ا�حاوالت 
العثمانية  اإلمبراطورية  بها جنود 
كان  الــذي  ا�ــغــرب،  ــى  إل للتسرب 
ــذي نــجــا من  ــ ــد ال ــوحــي الــقــطــر ال
االحتالل العثماني، وقد تجلت هذه 
وردود  الشجاعة  وهــذه  البطولة 
ا�غرب  سكان  انتفاضة  في  الفعل 
هجوم  يــوم   ،1948 سنة  الشرقي 
فلسط�،  أرض  على  الصهاينة 
ا�نطقة  ــذه  هـ ــان  ســك ــام  قـ حــيــث 
الجالية  شملت  رهيبة  بمذبحة 
ووجــدة  بركان  مــدن  في  اليهودية 
جميع  أن  لو  وتصوروا  وجــرادة، 
العربية،  حتى  أو  ا�غربية  ا�ــدن 
قامت بنفس هذه االنتفاضة، لتبخر 
وعد بلفور، وتراجعت األمم ا�تحدة 
عن تنفيذ مخططاتها، وقد واجهت 
السلطات االستعمارية هذه ا�ذبحة 
بالدبابات، وشنت حربا شاملة على 
سكان مدينة وجدة الذين واجهوها 
العصي  يحملون  عــاريــة  بــصــدور 
فانتهت  والــحــجــارة،  والسكاك� 
هذه ا�عركة بسقوط عشرات القتلى 

واعتقال مئات ا�واطن� الوجدي�، 
أحكام  حقهم  فــي  صـــدرت  الــذيــن 

قاسية ما ب� ا�ؤبد واإلعدام.
أن  التاريخ  يعلمنا  أخــرى،  مرة 
خاصية  لهم  وجــدة،  مدينة  سكان 
وتذكروا  االستعمار،  مواجهة  في 
16 غشت  يــوم  الــقــراء،  ــي  ــزائ أع
1953، يعني 4 أيام قبل أن تمتد يد 
الغدر لنفي الوطني األول، ا�رحوم 
محمد الخامس، حيث سقط عشرات 
الوطني،  للكفاح  شهداء  الوجدي� 
ــرة أخــــرى، تـــصـــوروا لــو أن  ــ وم
بنفس  قامت  ا�غربية،  ا�دن  جميع 
التضحية،  ونــفــس  االنــتــفــاضــة، 
الفرنسية  الــحــكــومــة  لــتــراجــعــت 

وقتذاك عن تنفيذ خطتها النكراء.
التي  القاسية  األحكام  ننسى  ال 
في  العسكرية  ا�حكمة  أصدرتها 
وعلى  ا�ناضل�،  الوجدي�  حق 
رأســهــم نــذكــر الــوطــنــي الــغــيــور، 
ــحــاج عــبــد الــرحــمــان  ا�ــرحــوم ال
في  صورته  نشرنا  الذي  احجيرة، 
السابق،  الــعــدد  مــن  الــركــن  نفس 

مكبال بالسالسل، وقد كان بمعيته 
ــقــنــيــطــرة، ثــلــة من  فـــي ســجــن ال
الوطني� االستقاللي� الذين نجوا 
بمعجزة من تنفيذ حكم اإلعدام في 
حقهم، ألن ا�رحوم محمد الخامس، 
بمجرد ما علم بساعة تنفيذ الحكم، 
ا�ركزي  السجن  فتح  إلــى  ســارع 
وأمــره  مديره  وأيقظ  بالقنيطرة، 
جميع  عن  واإلفــراج  الزنازن  بفتح 

النزالء. 
ا�قال  هــذا  أستهل  أن  أحببت 
كفاح  عن  التاريخية  ا�قدمة  بهذه 
القادة  ألذكر  الوجدي�،  ا�ناضل� 
األحزاب  أن  الحالي�،  السياسي� 
تشكل  كــانــت  العتيقة،  الوطنية 
مشتال لتكوين رجال يصدقون هللا 
على ما عاهدوا به والتزموا به يوم 
أداء  بعد  الــحــزب  فــي  انخراطهم 
القسم، وكانت خاليا الحزب تعمل 
انضمام  تقبل  وال  تامة،  سرية  في 
عنصر جديد إليها إال بعد أن تقوم 
ببحث حول ماضيه وسلوكه، حتى 
عيون  وتــنــدس  إليها  تتسرب  ال 
االستعمار من ا�قدم� وا�خبرين.

هذا، وقد راعني ما قرأت وسمعت 
من بعض أعضاء هذا الحزب العتيد، 
الذي كان الناس ينخرطون فيه وهم 
للتعذيب  معرضون  أنهم  يعلمون 
وأن  والسجن،  والتنكيل  وا�حاكمة 
عائالتهم وتجارتهم ستصبح عرضة 
الصدد،  هذا  في  يسعدني  للضياع، 
يقوم  كـــان  ــحــزب  ال بـــأن  أذكـــر  أن 
ا�حكوم  بعائالت  بالتكفل  بواجبه 

عليهم مهما طالت مدة االعتقال.
يقول  العربي  ا�ــثــل  ــان  ك وإذا 
 ،zاألســد ذاك  من  الشبل  }ذاك  أن 
مشبوه�  إلى  األشبال  تحول  فقد 
ألنهم  القضاء،  من طرف  ومتابع� 
العليا  وا�ثل  ا�ــبــادئ  عن  تخلوا 
في  بها  يتحلون  آباؤهم  كان  التي 

الكفاح الوطني. 
يتبع
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صورة فريدة أخذت ِّـن تبقى من اِّـحكوم عليهم باِّـؤبد أو اإلعدام، أخذت لهؤالء 
َّـ الساعة الثالثة صباحا، والحالة أن السلطات االستعمارية كانت قد قررت تنفيذ 

اإلعدام َّـ حقهم على الساعة الخامسة صباحا من نفس اليوم، الذي كسر فيه محمد 
الخامس باب السجن واقتحم إدارته وأنقذ هؤالء اِّـناضلني من اِّـوت اِّـحقق.



لإلذاعة  الوطنية  الشركة  نظمت 
أبريل   19 الجمعة  ــوم  ي والــتــلــفــزة، 
رواقــهــا  فعاليات  إطـــار  فــي   ،2019
عشر  الرابعة  بــالــدورة  ا�ؤسساتي 
با�غرب،  للفالحة  الــدولــي  للملتقى 
ندوة  مكناس،  مدينة  تحتضنه  الذي 
في  الفالحي  القطاع  }أهمية  حــول 
 ،zبرامج إذاعة الدار البيضاء الجهوية
الحيوية  األدوار  على  الضوء  سلطت 
بالنهوض  ا�ساهمة  في  اإلذاعة  لهذه 
خدمات  بتقريب  ا�حلية،  بالتنمية 
الفاعل� في  الفالحية من  االستشارة 
القطاع بجهتي الدار البيضاء سطات، 
وبــنــي مـــالل خــنــيــفــرة، عــبــر بــرامــج 

ميدانية وجادة تجسد إعالم القرب.
ــى أن الـــرواق  وتــجــدر اإلشـــارة إل
لإلذاعة  الوطنية  للشركة  ا�ؤسساتي 

للفالحة  الدولي  با�عرض  والتلفزة 
بمكناس، يشكل مناسبة سنوية للقاء 
وأطرها  مسؤوليها  ب�  والتواصل 
ــعــارضــ�  وا�ــهــنــيــ� ومــخــتــلــف ال
من  ا�عرض،  فعاليات  في  ا�شارك� 
النظر،  وجهات  وتبادل  الحوار  أجل 
وبحث آفاق وفرص التعاون ا�شترك، 
تواصلي  برنامج  أنشطة  باحتضانه 
موجه للمهني� وعموم زوار ا�عرض، 
بـ}وسيط  خاصة  منصة  على  عــالوة 
 ،zوالتلفزة لإلذاعة  الوطنية  الشركة 
يــتــواصــل مــن خــاللــهــا مــع مختلف 
آرائهم  رصد  بهدف  الجمهور،  فئات 
وانتظاراتهم ومالحظاتهم بخصوص 
والتلفزية  اإلذاعية  القنوات  برامج 
لإلذاعة  الوطنية  للشركة  التابعة 

والتلفزة.
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الثقافية  أنشطتها  ــار  ــ إط فــي 
}بـــادرة  جمعية  ستنظم  والفنية، 
 ،zاالجتماعية والتنمية  للتواصل 
مهرجانها الدولي الرابع عشر للشعر 
مقاطعات  تحتضنه  الــذي  والزجل، 
و25   24 أيام  وذلك  البيضاء،  الدار 

و26 و27 أبريل الجاري.
وستتميز الدورة الجديدة، بتكريم 
الشاعرة وا�طربة وا�مثلة، ا�واطنة 
الشهيرة  حامد،  شادية  الفلسطينية 
حيث  ا�غربية،  الراية  سفيرة  بلقب 
منذ  ولــرايــتــه  للمغرب  تغني  أنها 
في  شهادات  إلقاء  وسيتم  سنوات، 
حقها ومنحها جوائز تكريمية رمزية.

وقد حرصت اللجنة ا�نظمة، على 
لإلقصائيات  أيــام  ثالثة  تخصيص 
والنهائيات، والتي ستعرف مشاركات 
والفرنسية  العربية  باللغة  شعرية 
وللهجة األمازيغية لشعراء مبتدئ� 

وآخرين محترف�.
هذه  كذلك  يميز  ما  ب�  ومــن 
الدورة، إصدار الديوان الشعري 
يضم  والذي  العاشر،  الجماعي 
مشاركات شعرية لحوالي مائة 
شاعر في شتى أصناف الشعر، 
وقد  وزجــلــه،  وحــره  منظومه 
للديوان  الجمعية  اقترحت 
ــى حقو  ــل ــالم ع ــ }كـ ــم:  ــاسـ كـ

.zوطريقو
يحتفي  العاشر،  الــديــوان 
الراحل ا�حسن ميلود  بروح 
ــان قيد  ــذي كـ ــ الــشــعــبــي، ال
حياته دعما وسندا للثقافة، 
االحتفاء  الديوان  يغفل  ولم 
الشعبي،  ــرحــوم  ا� بابنة 
الحاجة أسماء، التي اقتفت 
أثــر والــدهــا وســارت على 

دربه.
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بمناسبة  الفاسي،  عــالل  مؤسسة  تنظم 
زعيم  لــوفــاة  ــعــ�  واألرب الخامسة  الــذكــرى 
التحرير، األستاذ عالل رحمه هللا، ندوة حول 

ــيz، مـــوضـــوع:  ــذاتـ ــنــقــد الـ }راهــنــيــة ال
األساتذة:  السادة  بمشاركة 
سعيدة آيت بوعلي، أحمد 
حنان  بــزوي،  الضاوي 
الــعــيــســي، وســعــيــد 
بنعسيد العلوي، وذلك 
ماي   03 الجمعة  يــوم 
الساعة  على   ،2019
الرابعة والنصف 
بمقر  زواال، 

ا�ؤسسة.

Iójó÷ÉH á«fÉ°ùfE’G Ωƒ∏©dGh ÜGOB’G á«∏c
 á«Hô¨ŸG á«∏LõdG áHôéàdÉH »Øà– 
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لجنة  ــراف  ــ إشـ تــحــت 
ــة  ــي ــاف ــق ــث الــــشــــؤون ال
واالجتماعية والرياضية 
والعلوم  اآلداب  بكلية 
بالجديدة،  اإلنسانية 
مختبر  مع  وبتنسيق 
اللغة  البحث في علوم 
والدراسات  والخطاب 
سينظم  الــثــقــافــيــة، 
بمركز الدكتوراه يوم 
أبريل   26 الجمعة 
دراسي  يوم   ،2019
}مراية  ديوان  حول 
الــــــروحz لــلــزجــال 
ا�عاصر  ا�غربي 
إدريس الزاوي، إذ 
صبيحة  ستتخلل 

لطلبة  ــات  دراسـ الــيــوم،  هــذا 
الدكتوراه، تتناول 
الزجلية  التجربة 
ــس الـــزاوي  ــ إلدري
والنقد،  بالتحليل 
الجلسة،  وسترأس 
الناقدة  الــدكــتــورة 
الــواجــيــدي،  نعيمة 
ــالغــة  ــب ــاذة ال ــ ــت ــ أس
وتحليل  والــحــجــاج 
ــاب بــكــلــيــة  ــ ــط ــ ــخ ــ ال
بــالــجــديــدة،  اآلداب 
ستخصص  حــ�  ــي  ف
للقاء  ا�سائية،  الفترة 
به،  ا�حتفى  مع  مفتوح 
بعضا  خالله  وسيلقي 

من قصائده.

انطلقت يوم اإلثن�، الثاني والعشرين من شهر أبريل 
الثقافي  الربيع  من  الثامنة  الــدورة  فعاليات  الجاري، 
(جامعة  الثقافي  العمل  مركز  ينظمه  الذي  الجامعي، 
}نحو استثمار  محمد الخامس بالرباط)، تحت شعار: 
غاية  إلى  وذلــك   ،zللجامعة الالمادي  للرأسمال  أمثل 

السابع والعشرين من الشهر ذاته.
برنامج الدورة الثامنة من الربيع الجامعي، سيتضمن 
العديد من األنشطة ا�تمثلة في إقامة معارض، عروض 

فنية، ورشات، لقاءات علمية، مسابقات، وغيرها.
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ملول،  أيت  مدينة  تستضيف 
الــدورة  فعاليات  أكادير،  واليــة 
سوس  �هرجان  عشر  الثانية 
وذلك  القصير،  للفيلم  الدولي 
 ،2019 أبريل   30 إلــى   26 من 
ــظــم مـــن لـــدن }مــحــتــرف  ــن وا�
 zالسينمائي لإلبداع  كوميديا 
الجماعي  ا�جلس  مع  بشراكة 
ا�جلس  من  وبدعم  ملول،  أليت 
وا�ركز  الجهوي لسوس ماسة، 
وا�ديرية  ا�غربي،  السينمائي 

ــة لــــــوزارة الــثــقــافــة  ــجــهــوي ال
ــطــاع الــثــقــافــة،  واالتـــصـــال/ ق
والعلوم  والفنون  اللغات  وكلية 

اإلنسانية بأيت ملول.
ويشارك في هذه الدورة، أكثر 
يمثلون  قصيرا  فيلما   19 من 
موريتانيا،  الجزائر،  ا�ــغــرب، 
األردن، فلسط�،  تونس، مصر، 
العراق، سوريا، اليمن، إسبانيا، 
فــرنــســا، بــريــطــانــيــا، وتــركــيــا، 
في  ا�شاركة  األفـــالم  وتــتــوزع 

للمهرجان،  الرسمية  ا�سابقة 
القصير،  الــروائــي  الفيلم  ب� 
القصير،  الــوثــائــقــي  والفيلم 
ا�سابقة  تحكيم  لجنة  وتضم 
الرسمية �هرجان سوس الدولي 
يترأسها  التي  القصير  للفيلم 
لسود،  أنيس  التونسي  ا�خرج 
أحجام،  ياس�  الفنان  من  كل 
اللطيف  عبد  الفني  والــنــاقــد 
العمراني، وا�خرج عبد  البازي 

هللا داري، والفنان عمر لطفي.
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Bilan Financier

احل�ساب اخلتامي 

 للمقاولة بر�سم �سنة 2018



ــجــم األغــنــيــة  ــل ن ــ دخ
 ،zالفرنسية }ميتر جيمس
مــراكــش  بمدينة  ا�ــقــيــم 
ــس ســـنـــوات،  ــم ــذ خ ــن م
العقاري  االستثمار  عالم 
بعد  وذلــــك  اإلفـــريـــقـــي، 
مجموعة  مـــع  ــاق  ــفـ االتـ
أجل  من  مغربية  عقارية 
إفريقية  مجموعة  إحداث 

في مجال التعمير.
هـــــــــذا، ووقـــــع 
ا�غني الكونغولي، 

الرئيس  مع 

العام  ا�دير 
�ــجــمــوعــة 
 ،zالماليف{

ــر  ــ ــي ــ ــب ــ ــك ــ ل
الــــــعــــــلــــــوي 
إســـمـــاعـــيـــلـــي، 

إلحداث  اتفاق  برتوكول 
مــجــمــوعــة }المـــالـــيـــف 
إفريقياz، الذي يهدف إلى 
تبادل الخبرات والكفاءات 
في قطاع التعمير وتهيئة 
البنيات التحتية وتطوير 
كل  في  البشرية  ا�ــوارد 

من ا�غرب وإفريقيا.
ــار،  ــ ــ ــذا اإلط ــ ــي هـ ــ وفـ
أن   zجيمس }ميتر  ــد  أك
سيمكن  ا�ــشــروع  }هـــذا 
ــل  ــف جــي ــ ــي ــ ــوظ ــ مـــــن ت
ــن الــعــمــال  جـــديـــد مـ
األفـــارقـــة الــقــادريــن 
ــار في  ــك ــت عــلــى االب
مـــجـــال الــتــعــمــيــر 
مهنه،  بمختلف 
سيسمح  كــمــا 
ــن  ــويـ ــكـ ــتـ بـ
الـــشـــبـــاب 
ــة  ــ ــارقـ ــ األفـ
لهم  ويــوفــر 
شغل  فرص 

.zببلدانهم

الذي  الفني  مساري  بداية  كانت 
ا�ــخــزنــي،  الــبــريــد  حـــول  يتمحور 
با�تحف  أقــمــتــه  ــذي  الـ بــا�ــعــرض 
مارس   25 بتاريخ  للبريد  الوطني 
طابع�  إصـــدار  بمناسبة   ،1986
خاتمي  بصمتي  عليهما  بريدي� 
ا�ــخــزن،  لبوسطة  ءاســفــي  مدينة 
الصفحة  لوحتها  على  وحــاكــيــت 
الذي  بوسطتها،  كناش  من  األولــى 
ــازال بــقــيــد الـــوجـــود بــالــخــزانــة  ــ م
 ،614 رقم:  تحت  بالرباط  الحسنية 
بيان  للـه  }الحمد  مقدمته:  وهــذه 
مدخول البوسطة السعيدة الخارجة 
للمراسي وا�دن على يد  من ءاسفي 
بناصر  الحاج  السيد  الطالب  األم� 
األول  ربيع  الفاسي عن شهر  الحلو 

عام 1325 هجريةz هـ.
الحديث،  ا�غربي  البريد  أبا  إن 
في  درس  الحسن،  ا�ولى  السلطان 
تجربته  ونجاح  الشماعية،  مدينة 
عبد  ا�ولى  ابنه  إرســال  إلــى  دفعه 
الذي  للدراسة،  هناك  إلى  الحفيظ 
ــد ا�ــخــزنــي،  ــري ــب ــر بــإصــالح ال أمـ
ــل  ــراجـ ــويـــض الــــرقــــاص الـ ــعـ وتـ
مجموعة  أول  ــدار  وإصـ بــالــراكــب، 
ا�عروفة  مغربية،  بريدية  طــوابــع 

 ...1912 سنة  ا�وزونة،  بمجموعة 
وصفها  كما  ا�حيط  لحاضرة  يحق 
بالسلطان�  تفتخر  أن  خلدون  ابن 
ا�بدع� في البريد ا�غربي الحديث، 
في  والعلوم  الــقــرآن  درســا  ألنهما 

حوزها وب� أهلها.
رحلة  يتذكر  مازال  بأسره  العالم 
ميناء  ــن  م أبــحــر  الـــذي   z2 }راع 
ونجح   ،1970 ماي   17 يوم  آسفي 
في مهمته العلمية أوال، وغير جزءا 

من التاريخ رأسا على عقب، على يد 
ثورهايردال،  الدكتور  النرويجي، 
األنتربولوجي وعالم اآلثار والبحار 
كلم   6.200 مسافة  قاطعا  ا�تمرس، 
إلى  فــوصــل  أســابــيــع،  ثمانية  فــي 
جــزيــرة بــربــادوس، وكـــان مــن ب� 
آيت  ا�دني  ا�غربي  الشاب  طاقمه 
وطنية  مدرسة  أول  إن  أوهــانــي... 
للخزف، فتحها سنة 1918 بوجمعة 
الجنرال  استقدمه  الــذي  العلمي 

عدة  وحصدت  الجزائر،  من  ليوطي 
وفي  العا�ي،  الصعيد  على  جوائز 
ا�تحف  إحــالــة  تمت   ،2014 سنة 
سنة  تأسس  الذي  للخزف  الوطني 
الوطنية  ا�ــؤســســة  عــلــى   ،1990
وهــواة  تــجــديــده...  بعد  للمتاحف 
آلسفي  يحجون  الركمجة،  رياضة 
تحتل  التي  موجتها  لركوب  بكثافة 

الرتبة السابعة عا�يا.
إن أكبر طاج� في العالم ا�سجل 
القياسية  لألرقام  غينيس  كتاب  في 
آسفي،  موطنه   ،1999 يوليوز  في 
حضرته حوالي مائة امرأة، وتطلب 
السردين و500  12 طنا من  إعداده 
الحيوانية  الــدهــون  من  كيلوغرام 

لتصنيع 6 أطنان من الكريات.
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ا�غربية  وا�غنية  ا�مثلة  كشفت 
منعها  ــذي  ال السبب  أسيف،  سهام 
على  والحصول  التمثيل  دراسة  من 
عديدة  ألدوار  تجسيدها  رغم  تكوين 

مكتفية بموهبتها.
وأكدت سهام في لقاء بأحد البرامج 
عبر  منه  مقطع  تداول  جرى  التلفزية، 
لم تكن تملك  أنها   ،zإنستغرام{ تطبيق 
موضحة  للدراسة،  والوقت  الفرصة 

أنها كانت تشتغل لتعيل إخوتها.
الحظ  عندو  }اللي  سهام:  وقالت 
بتكوين  وحظي  سنوات   7 قــرا  راه 
حيث  عندي  مكانش  أنــا  لكن  مهم، 
آخرين  ناس  كانت عندي مسؤولية 
 ،zيقراو باش  مني  أصغر  وخوتي 
الــلــي عندهم  ــنــاس  }ال وتــابــعــت: 
ــكــويــن مــســرحــي فــالــشــفــوي  ت
وطريقتهم،  كالمهم  من  انصدم 

.zلكنهم فارغ� لحظة التطبيق
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تصويب
الغير  الخطإ  عــن  للقراء  نعتذر 
العدد  من  الركن  نفس  في  مقصود 
فيه:  ــذي جـــاء  ــ وال ا�ــاضــي،  قــبــل 
 ،zدرهم  1.5 ثمنه  ءاسفي  }مظروف 
ءاسفي  }مــظــروف  هــو:  والصحيح 

 .zثمنه 1.500 درهم

الحرش  الدين  سعد  الفقيد  وفاة  إثر  على 
12 أبريل الجاري، تتقدم زوجته السيدة  يوم 
مهدي،  ياس�،  وأبناؤه:  بنسليمان،  لطيفة 
لكل  الجزيل  بالشكر  وعزيزة،  هدى،  إدريس، 
من واساهم في مصابهم الجلل، شاكرين لهم 

حسن العزاء وجميل ا�واساة.
إنا لـله وإنا إليه راجعون.

المنوعات

عــبــرت بــشــرى شــقــارة، 
عبد  الــراحــل  الفنان  ابنة 
ــارة، عن  ــ ــق ــ ــادق ش ــ ــص ــ ال
أســفــهــا وامــتــعــاضــهــا من 
مؤسسة  أعضاء  تصرفات 
بطنجة،   zاألندلس }نسائم 
التزامهم  بعدم  واتهامهم 
ــاق حــولــه،  ــفـ بــمــا تـــم االتـ
تم  اتصاال  أن  إلى  مشيرة 
حول  ا�نظم�  وب�  بينها 
التي  الفنية  ــام  األي فقرات 
تكريم  أجـــل  مـــن  ســتــقــام 
أبيها عبد الصادق شقارة، 
لم  ا�نظم�  أن  وبما  لكن 
بل  االتفاق،  بنود  يحترموا 
تفاجأت بعدم االتصال بها 
قررت  كتابيا،  أو مراسلتها 
عدم  عائلتها،  أفــراد  رفقة 
الحفل،  هذا  إلى  حضورها 
تعبيرا منها عن احتجاجها 

وتذمرها.
مكتب  أصــدر  جهته،  من 
للنقابة  الــجــهــوي  ــرع  ــف ال
الــــحــــرة لــلــمــوســيــقــيــ� 

ا�غاربة، بالغا يتضامن من 
خالله مع أسرة الراحل عبد 
فيه:  جاء  شقارة،  الصادق 
}بلغنا أن االحتفالية لم تكن 
الراحل  عطاء  مستوى  في 
الذي  شقارة،  الصادق  عبد 
ألزيد  ا�غربي  التراث  بصم 

قـــرن، والزالـــت  مــن نصف 
أعماله حاضرة في مشهدنا 
الفني، إذ أقيم في بهو مركز 
أحمد بوكماخ وسط حضور 
ــرى أن  ــ ــان أح ــ بــاهــت، وك
الرئيسية،  القاعة  تحتضنه 
ــره شــخــصــيــات  ــضـ ــحـ وتـ

عن  الــرجــل  عــرفــت  كبيرة 
ما  ولكل  وعايشته،  ــرب  ق
سبق، فإننا كنقابة، نسجل 
ما  على  الكبير  احتجاجنا 
قامت به هذه الجمعية، من 
يحبه  هرم  لتاريخ  تبخيس 

.zا�غاربة

والصيد  الفالحة  وزارة  تنظم   
وا�ياه  القروية  والتنمية  البحري 
إقليم  عمالة  مع  بتنسيق  والغابات، 
لتينغير  اإلقليمي  وا�جلس  تينغير 
مكونة  لقلعة  الجماعي  وا�جلس 
إلى  ــوردة،  الـ الجماعات  ومجموعة 
وجهوي�  محلي�  شــركــاء  جــانــب 
ووطني�، الدورة 57 للملتقى الدولي 
للورد العطري با�غرب، تحت شعار: 
للشغل  قوية  رافعة  العطري  ــورد  ''ال
وللدينامية االقتصادية ا�حلية''، وذلك 
من 25 إلى 28 أبريل 2019 بمدينة 

قلعة مكونة.
ويعتبر هذا ا�لتقى، مناسبة سنوية 
لتثم� الورد العطري الذي تتميز به 
قلعة مكونة، باعتباره رافعة للتشغيل 
تساهم في تحقيق التنمية ا�ستدامة 
با�نطقة عبر إنعاش اقتصاد ا�نطقة 

وإبراز ا�ؤهالت التي تزخر بها.
برنامج هذه الدورة، يمتد على مدى 
أربعة أيام تغني فقراته، ندوات علمية 
باحثون  يؤطرها  مستديرة،  وموائد 

وأكــاديــمــيــون وخــبــراء فــي مختلف 
ا�واضيع ذات الصلة بتنمية سلسلة 
دورات  جانب  ــى  إل العطري  الـــورد 
تكوينية حول ا�نتجات ا�جالية لفائدة 
في  ا�شاركة  والتعاونيات  الفالح� 
ا�عرض،  كما يتميز بأنشطة ثقافية 
وفنية متنوعة، وذلك بتنظيم سباقات 
القدم،  كرة  في  ودوري  الطريق،  على 
فن  في  مسابقات  تنظيم  جانب  إلى 
تمثل  فــرق  مشاركة  مــع  التبوريدة 

مختلف جهات ا�ملكة.
الدولي  ا�لتقى  وكعادته، سيتحف 
للورد العطري الجمهور بسهرات فنية 
الغنائية  الفرق  أ�ع  تحييها  متنوعة 
وا�ــوســيــقــيــة ا�ــحــلــيــة والــجــهــويــة 
كرنفال  ــى  إل بــاإلضــافــة  والوطنية، 
يجوب  ــوان،  ــ األلـ متعدد  احتفالي 
اإليقاعات  من  بمزيج  ا�دينة  شوارع 
في  الفولكلوري،  والرقص  والغناء 
أجواء احتفالية تتخللها عدة لوحات 
ــورود  ال جمال  ملكة  تقوده  شعبية 

لسنة 2019.

الرباط  مدينة  تحتضن 
 24 من  ا�متدة  الفترة  في 
ــجــاري،  ال ــل  ــري أب  26 إلـــى 
فعاليات النسخة األولى من 
الكيبيكي،  الفيلم  مهرجان 
عرض  خــاللــه  سيتم  الــذي 
سينمائية  ــال  ــم أع ثــالثــة 
اهتمام  ذات  قضايا  تعالج 

عا�ي.
في  ا�نظمون،  وأوضـــح 
بالغ، أن السينما بالكيبيك، 
تنكب على معالجة مواضيع 
ذات حمولة عا�ية، من قبيل 
ومكانة  الهوية،  عن  البحث 
الفرد في ا�جتمع، واالرتباط 

باألرض، والذاكرة واألسرة.
وستتميز النسخة األولى 
ينظم  الــذي  ا�هرجان،  من 
في  الكيبيك  مكتب  قبل  من 
الرباط بشراكة مع مؤسسة 
أفالم  ثالثة  بعرض   ،zهبة{
بسينما }النهضةz، ويتعلق 
 zاألمـــر بــشــريــط }الـــذئـــاب
 24 يوم  ديراسبي  لصوفي 
مع  حافية  ــدام  و}أق أبريل، 
لفرانسيس   zالفجر ــزوغ  ب
أبــريــل،   25 ــوم  ي لوكليرك 
أرض  ــا:  ــ ــالغ ــ ــي ــوشــ ــ و}ه
جيرار  لفرانسوا   zاألرواح

(26 أبريل).
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أحذيتهن  إلصالح   zسباتيرو{ ينتظرن  والطالبات  ا�وظفات  كانت 
ويمررن على ا�صبنة العصرية ألخذ الفسات� الخاصة بيومي السبت 
 zا�يني جيب{ تكن  لم  إذ  الركبة،  تحت  أغلبيتها  كانت  والتي  واألحد 
قد غزت بعد شوارع الدار البيضاء، للهم من طرف بعض األجنبيات، 
ا�تواجدة  ا�لكية  البحرية  ثكنات  إلى  يتجهن  ما  غالبا  كن  اللواتي 
قبالة عرصة الزرقطوني، وهي أول حديقة عمومية في ا�دينة القديمة 
للثكنة والثاني مقابل �نزل جدتي، وقد كانت  األول مقابل  بابان:  لها 
}حافظوا  الورود مكتوب عليها  والياسم� وممرات  الزيزفون  أشجار 
على بيئتكمz تثير فينا سؤال: ما هي البيئة؟ إضافة لأللعاب ا�تعددة من 
ساللم ودواخات وألعاب رملية، وفي الباب، يصطف بائعو الحلويات 
ا�جهزة  بعربته  رجله  من  ا�عاق  األسود  الرجل  وا�ثلجات، وحمادي، 
}كارانطيz كناية  بفرن صغير فوقه مقالة دائرية يبيع عجينة تسمى 
بأنها مضمونة األكل، والتي يتسابق األطفال عليها، كما كان الضرير 
يد  في  النساء  أحزمة  يحمل  ا�عروفة  وضحكته  بعكازه   zالسماطي{
وكنت   ،zالسماطي }ها  ويصيح  أخرى  يد  في  وعكاز  زينتهن  وأدوات 
الجميل،  الشاب  الضرير  لهذا  يمكن  كيف  جدا،  صغير  وأنا  أتعجب 
بمجرد  والذي  ا�شرقة،  االبتسامة  ا�تدين صاحب  العمر  ا�توسط  بل 
استطاع  كيف  وا�رح،  والطمأنينة  باألمان  معه  اإلنسان  يشعر  رؤيته 
أن يكسب حب الناس ويتغلب على إعاقته ويصبح مطلوبا من طرف 
الكائن  الجميع، وكيف استطاع أن يتجول با�دينة ويرجع إلى منزله 
بدرب الطيور، وكنت ال أفهم سر تواجد سيارة فارهة عند مدخل الدرب، 
وفهمت فيما بعد أن بنت أحد جيرانه تزوجت من ا�رحوم سيدي أحمد 
الدوبي القدميري رحمه هللا، و�ا سألته بعد ذلك، حكى لي قصة زواجه 
ومازحني قائال: هل أنتم أصحاب ا�خزن تبدؤون مهنة التجسس علينا 
ولونها،   z404 }بوجو  نوع  من  بالسيارة  ذكرته  ألنني  الطفولة؟  منذ 
فيضحك كثيرا رحمة هللا عليه، خصوصا وأن سيدي أحمد، كان صديقا 
لوالده، الولي الصالح سي بوجمعة، كما حكى لي رحمه هللا وأخبرني 
بأن والدته حليمة، هي من عائلة القنادلة البيضاوي� الساكنة في درب 
الخروبة التي هي الزنقة الرابطة ب� سيدي فاتح واسوينية أو التناكر، 
وكانت تحكي لي مربية والدتي وأخوالي، وهي ّمي خدوج بنت الكوش 
العيدية األصل، وكانت تفتخر كثيرا باسمها وباسم زوجها الذي أصبح 
متداوال بعدما سطع اسم ابن أخيه، الالعب الدولي ا�شهور الزغاري، 
العب الوداد البيضاوي، وكان زوجها جزارا معروفا، وورث أبناؤه عنه 
نفس التجارة، وكانت بدينة الجسم طويلة القامة حادة النظرات، و�ا 
البيضاء األول�، فقالت لي بأن معيار  الدار  كبرت، سألتها عن سكان 
متعددة  عائالت  بقيت  التي  التناكر،  زنقة  هو  كان  البيضاوي،  األصل 

تسكن فيها، منهم عائلة بلعطار، أصهار عائلتي. 
كما أن من جملة الذكريات التي أذكرها وأنا ابن الخمس سنوات تقريبا، 
زواج لطيفة بلعطار، وهي شابة جميلة صغيرة اختارها التاجر ا�عروف 
الزموري صاحب درب غلف، للزواج بها لصغرها وجمالها، بعدما توفيت 
إحدى عمات والدتي التي كانت زوجته األولى، ومع الفارق الكبير في 
السن، لم تكتب لها معه الذرية، ولم أكن أدري أنه بعد 14 سنة من ذلك 
التاريخ، سوف يتوفى الزموري، وستصبح زوجة البن خالتي، وسوف 
تعيش معنا أختا كبيرة، ماال وعقال وجماال ووفاء وإخالصا، أطال هللا 
عمرها، وكانت تسمى أم الحاج أحمد، الساكنة بالزنقة الرابطة بالتناكر، 
رحمة هللا عليها، }باحليمةz، وأنه سمى إحدى بناته ا�زدادات في ذلك 
الوقت باسمها، وبأن ابن خاله، جدي محمد بن إبراهيم، كان يمر على 
الكبير للصالة، وبأنه يحتفظ بذكريات  منزلهم في طريقه إلى مسجد 
بشأن أخواله، وقد تزوج واحد من أبنائهم من أخته آمنة التي كانت 
تسكن بحي الوازيس رفقة أخيه الحاج إبراهيم القدميري، رئيس فريق 
نجم الشباب البيضاوي سابقا والذي سمي تبركا بالجد ا�شترك بينه 
وب� والدتي، سيدي إبراهيم القدميري، وبالتالي، كان آنذاك يتكلم عن 
ذكريات ترجع إلى قرن� من ذاكرة ا�دينة القديمة، بحكم أن سي إبراهيم 

عاش بداية القرن التاسع عشر .
وبالرجوع إلى }السماطيz، واسمه بوجمعة، ا�بتسم دائما القانع 
بتجارته البسيطة وبأرباحه القليلة، فقد كان يعلق حافظة نقوده على 
صدره، وبعد }مغازلةz الفتاة التي تشتري منه لوازمها، تضع النقود في 
الحافظة وتأخذ الصرف في بعض األحيان، وأالحظ هذا ا�نظر العجيب 
وأقول في نفسي، كيف علم أنها وضعت ا�بلغ ا�ستحق مقابل ما اشترت 
هي وغيرها؟ ثم كيف كان يميز ب� الفتاة أو الفتى ا�شتري وب� من 
ينصب عليه؟ وزال تساؤلي بعد ذلك، بعدما علمت بأن التعامل مع هذا 
الضرير كان تعامال مع أصحاب اإلعاقة، وال يمكن أبدا ألي ساكن وإن 
كان مجرما، أن يخون عهد الجوار واألمانة ويعتدي على أموال ا�عاق�، 
وفهمت بعد ذلك بأن أساس األمن، هو التربية الصالحة للساكنة، وهي 

أمور ال تلقنها ا�دارس وال الكليات، وإنما التقاليد واألعراف.
وسط  تلك،  ويمازح  لهذه  يبيع  وقته   zالسماطي{ يقضي  وهكذا 
نحو سيدي عالل  ويتجه  وهو يضحك  الزبناء،  وابتسامات  ضحكات 
 ،zالقرواني قائال: }اللي تبعكم أيتها الجميالت يبقى بدون بيع أو شراء
 zفيضحك الجميع، ويذهب ليقف مع مجموعة أخرى من فتيات }باالند
(مدرسة فتيات قرب جامع اولد الحمراء تحمل اسم القائد العسكري الذي 
فتح ميناء الدار البيضاء، وهي أول مدرسة للفتيات في الدار البيضاء 
وتسمى اليوم فاطمة الفهرية)، يبحث عن فتيات أخريات، يشترين منه، 
حتى  والشراء،  البيع  في  وبراعته  صوته  وبــراءة  ا�رح  بكالمه  وهو 
في  الفواكه  بائع  عند  ويقف  كاملة،  باع سلعته  وقد  ا�ساء  في  يرجع 
زنقة سيدي فاتح يشتري الخضر والفواكه دون أن يسأل عن الثمن أو 
الوزن، فيناوله أحمد أو اكرام السوسي، الذي أصبح فيما بعد مالكا 
لوحده  ثمنها  قفة صغيرة ويحصل  القديمة،  ا�دينة  في  لعدة عقارات 
من حافظة }السماطيz في عنقه، وسط تساؤل الزبناء: أين السماطي؟ 

فيجيبهن: إنها تحت جالليبكن.
يتبع
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سميرة  الفنانة  تستعد 
ــد، لـــطـــرح أغــنــيــة  ــي ــع س
ا�غربية،  بللهجة  جديدة 

وألحان  كلمات  من 
األسمر،  رضــوان 

هاني  وتوزيع 
يعقوب، حيث 

أن  يــنــتــظــر 
ــا  ــصــدره ت
شهر  بعد 

ن  رمضا

ا�قبل.
سعيد  سميرة  وكــانــت 
ــد طـــرحـــت أغــنــيــتــهــا  ــ ق
عبر   zمـــدلـــع{ الــعــراقــيــة 
على  الرسمية  قناتها 
ــوبz فــور  ــي ــوت ــي }ال
ــا إلـــى  ــهـ ــولـ وصـ
ا�غرب، األسبوع 
أن  ا�اضي، بعد 
األغنية  طرحت 
ــا  ــ ــ ــري ــ ــ ــص ــ ــ ح
تطبيق  ــى  ــل ع
 zأنــــغــــامــــي{
وحـــــقـــــقـــــت 
كبيرا،  نجاحا 
تصدرت  حيث 
األغــــــــانــــــــي 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة 
استماعا،  األكثر 
العربية  واألغاني 
على  تحميال  األكثر 
ذات التطبيق.

ليلى  ا�غربية  الفنانة  وثقت 
جانب  إلــى  مشاركتها  ــران،  ــف غ
عـــدد مـــن الــفــنــانــ� ا�ــصــريــ�، 
التعديالت  على  االستفتاء  فــي 
البر�ان  أقرها  التي  الدستورية 
للرئيس  تتيح  والــتــي  ا�ــصــري، 
السيسي،  الفتاح  عبد  الحالي 
البقاء في السلطة حتى عام 2030.

ا�غربية  الفنانة  وتقاسمت 
على  الشخصية  صفحتها  عبر 
االجتماعي  ــتــواصــل  ال مــوقــع 
ظهرت  ــورة  صــ  ،zــوك ــســب ــاي }ف
في  بصوتها  تدلي  وهــي  فيها 
معلقة  ا�ـــصـــري،  ــاء  ــت ــف االســت
صوتك  وشــارك  ــزل  }ان بقولها: 

.zمستقبل بلدك
وتــفــاعــل مــع الــتــدويــنــة عدد 

كــبــيــر مـــن مــتــابــعــي الــفــنــانــة 
انقسمت  والذين  بمصر،  ا�قيمة 
لها  منتقدين  بــ�  تعليقاتهم 
األصل، وب�  باعتبارها مغربية 
البلد  تجاه  بمبادرتها  مشيدين 

الذي تقيم فيه.
التعليقات  بعض  عن  وجوابا 
نشرها  بعد  بها  توصلت  التي 
غفران  ليلى  علقت  لــلــصــورة، 
علي  بيحتم  ــواجــب  }ال قائلة: 
كثير  أعطتني  مصر  ا�شاركة. 
الجنسية  معايا  ــا  أن وبعدين 
تصرفها  انتقاد  وعن   ،zا�صرية
ردت  ا�غربية،  ألصولها  اعتبارا 
ا�غرب  مانسيتش  }ال..  بقولها: 
وعلمني  فيه  تربيت  اللي  بلدي 

.zمعنى اإلخالص

كشفت إدارة مهرجان فاس للموسيقى 
الروحية، عن الئحة الفنان� ا�شارك� 
ستحتضنها  التي  الـ25  الـــدورة  في 
للمملكة، وذلك خالل  العلمية  العاصمة 
الفترة ا�متدة من 14 يونيو ا�قبل إلى 
22 منه، تحت شعار: }فاس عند ملتقى 
تشارك  أن  يتوقع  حيث   ،zالــثــقــافــات
قبيل  من  عا�ي،  صيت  ذات  فنية  فرق 

أوركسترا الشباب العا�ية }وورلد يوث 
مع  والحوار  السالم  رمز   ،zأوركسترا
ومجموعة  لفاس،  األندلسية  ا�جموعة 
 zكونتيكزوم{ وفرقة   ،zالصوفي }أريج 
 ،zميرا{ الهندية  وا�جموعة  الفرنسية، 
باإلضافة إلى الفنان البريطاني سامي 
مارسيل  اللبناني  والــفــنــان  يــوســف 

خليفة.

ب�  (ما  أيــام  أربعة  مدى  على 
عاشت  الجاري)،  أبريل  و25   22
تطوان على إيقاع فعاليات الدورة 
21 للمهرجان الدولي للعود، الذي 
 zللمهارات زريــاب  تشكل }جائزة 
احتفت  التي  محطاته  أهم  إحدى 
نعمان  با�وسيقار  ــعــام  ال هــذا 

الحلو.
ا�هرجان ا�نظم من طرف وزارة 
الثقافة واالتصال بتعاون مع والية 
تطوان، عرف مشاركة عدد من أبرز 
ضمنهم  العالم،  في  العود  عازفي 

باعتبارها  دولة البحرين  من  فرق 
من  فرق  جانب  إلى  ضيف شرف، 

ا�غرب وهولندا وتركيا وتونس.
}جائزة  أن  إلى  اإلشــارة  تجدر 
ا�جلس  تقدم برعاية   ،zــاب ــ زري
ــيــت  ــقــى (ب ــمــوســي ــل ــي ل ــ ــدول ــ ال
فاز  والتي  باريس)،  اليونسكو/ 
بها في الدورات السابقة، مارسيل 
وا�وسيقار  شمة  ونصير  خليفة 
الدكالي،  الــوهــاب  عبد  وا�ــطــرب 
سافاك  والتركي  كارمون،  وخوان 

أزكوك، وغيرهم.
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 ،zتحت شعار: }مسرح الطفل: تربية على القيم
للمهرجان  العشرين  الدورة  تازة،  تحتضن مدينة 
الدولي �سرح الطفل، في الفترة ما ب� 25 و27 
أبريل الجاري، من تنظيم وزارة الثقافة واالتصال 
اإلقليمي  وا�جلس  تازة  إقليم  عمالة  مع  بشراكة 

.zبتازة وجماعة تازة وجمعية }أصدقاء تازة
مصر  من  دولية  فرقا  الــدورة،  هذه  وتستقبل 
فرق  وتسع  إسبانيا،  وكــذا  وفرنسا  والبحرين 
وطنية، إضافة إلى ثمانية فرق محلية، كما سيتم 
خالل هذه الدورة، تكريم ا�خرج ا�سرحي محمد 

بلخضير، تقديرا �ا قدمه �سرح الطفل با�دينة.



تضايق  كانت  العربية،  باللغة 
تضايق  مثلما  طبعا،  السلطان 
كانت  التي  الفرنسية  األجهزة 

تحضر إلمضاء عهد الحماية.
وطبعا، أعلن السلطان قراره 
ــذه الــجــريــدة،  فــي مــوضــوع ه
الرسمية  الجريدة  في  ليصدر 
ا�ـــخـــزن(...)  بــاســم  الناطقة 
وكانت تسمى }السعادةz، خبرا 
يوم  الصادر  العدد  في  نشرته 
نصه:  هــذا   1909 ــوان  ج  25
((انتهت قضية «لسان املغرب» 
يقضي  ــوي(...)  ــ ــول ــ م بــأمــر  
صاحبي  مــن  املطبعة  بــشــراء 
اجلريدة، وتعطيل اللسان(...) 
ودعنا  وقــد  نهائيا..  تعطيال 
السالمة،  طريق  على  مشيعني 
املغرب  لسان  جريدة  صاحبي 
ــزن(...)  ــ ــخ ــ امل ــاز  ــ ح أن  بــعــد 
وشــرائــهــا  اجلـــريـــدة  مطبعة 
مببلغ خمسة عشر ألف فرنك، 
مراكش  ــى  إل بتوجيهها  وأمــر 

احلمراء)).
ومنذ ذلك التاريخ، دخل اسم 
الكتاني في عالم الظلمات وحتى 
وأقطابها،  الوطنية  الحركة 
اتخذوا من عدو السلطان عدوا 
لهم(...) رغم أن أقطاب الطريقة 
وباحث�،  علماء  من  الكتانية، 
هم أكبر من أن يندثروا، حسب 
الخائفون  إليه  يتوق  كــان  ما 
منهم، وقد واتت الفرصة أقطاب 

نار  ليصبوا  الوطنية،  الحركة 
غضبهم على قطب كتاني آخر، 
يسمى عبد الحي الكتاني، الذي 
شجع الفرنسي�، انتقاما، على 
نفي ا�لك محمد الخامس، إال أن 
أعقبت  التي  الطوال  السنوات 
مهدت  الكتاني،  الشهيد  أيــام 
لظهور أقطاب كتاني� في مجال 

الفقه والعلم وا�ال واألعمال.
ولقد صدر أخيرا، وبالتحديد 
دار  عن   ،2019 السنة  هذه  في 
الحديث الكتانية(...) وهي دار 
كتاب  بيروت،  في  لبنانية  نشر 
العالمة  }سيرة  بعنوان  جديد 
 ،zــكــتــانــي ــاصــر ال ــن مــحــمــد ال
أسامة  الدكتور  ــده  ول أصــدره 
كتبها  بمقدمة  الكتاني  الناصر 
بينب�،  شوقي  أحمد  الدكتور 
الحالي،  ا�لكية  الخزانة  مدير 
في  تكمن  الكتاب  هذا  وأهمية 
بتاريخ  وصفه  يمكن  �ا  سرده 
بهذا  ا�رتبطة  الوطنية  الحركة 
الكتاني،  الناصر  القطب محمد 
الذي واكب أحداثا، ربما نادرة 
خصوصا  قــبــل،  مــن  تنشر  لــم 
ولد  هــذا،  الكتاني  ا�ؤلف  وأن 
ا�نورة، وتربى ما ب�  با�دينة 
ومصر،  ــا  وســوري السعودية 
الريفي  بالقطب  ارتــبــط  حيث 
عبد الكريم الخطابي، وبجانبه 

أن  بعد  الوطنية  الحركة  واكب 
ا�غرب،  تحرير  لجنة  اعتمدته 
الكريم  عبد  يرأسها  كان  التي 
لدى  اتصال  ضابط  الخطابي، 
األمانة العام للجامعة العربية، 
الكريم  عبد  ا�جاهد  كلفه  وقد 
الخطابي في سنة 1956 بتبليغ 
رسالة إلى ا�لك محمد الخامس، 
نوعها،  من  رسالة  أول  كانت 
الكتاني  الناصر  ولــده  نشرها 
مصورة(...)  الجديد  كتابه  في 
الريفي  الزعيم  يــقــول  وفيها 
إلى  ((طلبت  الخامس:  �حمد 
حاملها، أحد إخواننا املخلصني 
للسفر  يستعد  أن  جلاللتكم، 
إلى الرباط ليحدثكم باسمي، 
كتابي  يحمله  ــا  م بتفصيل 

اهللا  يحفظكم  أن  ــي  ــائـ ودعـ
أن تعتبرونني  ويرعاكم، راجيا 
يف خدمة الوطن وحتت تصرف 

جاللتكم)).
ــة  ــرســال ال ــذه  ــ ه أن  ــم  ــ ورغـ
تصل  لم  الكتاب،  في  ا�صورة 
للملك محمد الخامس، فألنه تم 
اعتقال حاملها الناصر الكتاني 
في تطوان يوم 26 غشت 1956، 
 zــادة ــســع }ال جــريــدة  لتنشر 
14 شتنبر  عدد  في  الحكومية، 
1956 خبرا بعنوان: ((اإلفراج 
أن  بعد  الكتاني  األســتــاذ  عــن 

ثبتت براءته)).
تلقوا  ــن  ــذي ال الطلبة  ومـــن 
دروسا على يد الناصر الكتاني 
في تطوان، كاتب ا�قدمة لكتاب 
ولده هذا، الدكتور أحمد شوقي 
للعدل  ا�قبل  والقطب  بينب�، 
يس،  السالم  عبد  واإلحــســان، 
الكتاني،  يــوســف  ــتــور  ــدك وال
السابق  ا�غربي  اإلعالم  ووزير 

العربي الخطابي.
ومن ب� الخبايا التي تكشفها 
حياة القطب الناصر الكتاني ما 
من  الكتاني  إدريــس  عنه  كتبه 
في  أنه  الشورى،  حزب  أقطاب 
ا�لك  كلف   ،1947 فبراير  شهر 
محمد  الفقيه  الخامس،  محمد 
ذات  بإصالح  العلوي،  بلعربي 

ــزب االســتــقــالل  ــبــ� بــ� حـ ال
ــادت هذه  وحــزب الــشــورى، وك
بمحاولة  تنتهي  أن  الوساطة 
حزب  وتأسيس  الحزب�  حل 
تكشف  كما  جديد،  باسم  واحد 
أقطاب  اتصل  كيف  ا�ــذكــرات 
حزب الشورى بلحسن الوزاني، 
وكان العالم الناصر الكتاني قد 
انضم لهذا الحزب، با�لك محمد 
الخامس، الذي قال لهم ((بأنه 
املصري،  الدستور  على  اطلع 
كافية،  ضمانات  فيه  ووجـــد 
وعليهم أن يحضروا ملنح املغرب 

دستورا  كدستور  مصر)).
الكتاب،  هـذا  أهـمـيـة  ومـن 
مناقشاته  عن  الكاتب  رواه  ما 
مع القطب عبد الكريم الخطابي، 

الذي قال له متأ�ا: ((إن جريدة 
تناولتني  الفرنسية  «لوموند» 
ــي، والــســب،  ــوق ــس بــالــطــعــن ال
فقالت عني أني راعي غنم وال 
الخطابي  وكــان  ــي..))  ل قيمة 
التركي  الزعيم  ثورة  عايش  قد 
الذي  أتاتورك،  كمال  مصطفى 
استولى  أن  بعد  اإلســالم  ألغى 
على الدولة العثمانية، فقال رأيه 
عنه، وهو مخالف لرأي ا�ثقف� 
كمال  مصطفى  ((لوال  العرب: 
وألصبحت  تــركــيــا،  النــهــارت 
يف  قــرأت  لقد  فعال  مستعمرة، 
املنفى أن مصطفى كمال افتتح 
بنفسه،  فيه  ورقــص  مرقصا 
سبيل  يف  باملوت  استهان  لكنه 

تركيا)).
ومـــن األســــرار الــتــي كشف 
عنها هذا الكتاب، في حياة عبد 
يقرأ  كان  أنه  الخطابي،  الكريم 
مرة مجلة }آخر ساعةz ا�صرية 
وقد   (1947 فبراير   21 (عــدد 
األمير  عــن اضــطــراب  نــشــرت 
حالته  ضيق  أمـــام  الخطابي 
بيع  إلــى  اضطر  ح�  ا�ــاديــة، 
إال  يعيش  ال  ــه  وأنـ ســيــارتــه، 

بخمس� جنيها في الشهر.
الفاسي،  عــالل  الزعيم  ــا  أم
الذي كان يعيش في مصر، فقد 
الكتاني،  الناصر  عنه  كشف 

الدول  في جامعة  كاتبا  وكان 
العربية، أن الزعيم االستقاللي 
العربية  الجامعة  على  اقترح 
عندما نفى الفرنسيون محمد 
أمير  ينصبوا  أن  الخامس، 
بن  الحسن  مــوالي  الشمال 
بالنيابة،  سلطانا  ا�ــهــدي 
وذلك ما تكرسه رسالة صادرة 
عن الجامعة العربية في شكل 
قرارات الجامعة لسنة 1945، 
الحكومة  بــحــمــل  وتــقــضــي 
االعــتــراف  على  اإلسبانية 
ا�هدي  بن  الحسن  بموالي 
وإقامة  ا�غرب،  على  وصيا 
تطوان..  في  وطنية  حكومة 
ــي رســالــة مــنــشــورة في  وه

هذا الكتاب.

الحماية  عقد  إمــضــاء  قبل 
في   ،1912 ســنــة  الــفــرنــســيــة 
زمـــان الــســلــطــان مـــوالي عبد 
ــيــظ، كــانــت ا�ــعــارضــة  ــحــف ال
متجلية  ا�غربية  السياسية 
فــي الــحــركــة اإلســالمــيــة(...) 
التي كان يتزعمها عالم يسمى 
ــي، ا�ــشــهــور  ــان ــت ــك مــحــمــد ال
كانت  التي  ا�فتوحة  بنقاشاته 
بينه وب�  ا�ساجد،  في  تجرى 
مسجد  في  الحاضر  السلطان 
القصر ا�لكي بفاس، حيث كان 
السلطان يلقي أحاديثا وعلماء 
كظاهرة  يــنــاقــشــونــه،  ــالد  ــب ال
السلطان  فيها  يشترك  فريدة 
مع العلماء في مواجهة ا�شاكل 

الدينية والسياسية ا�طروحة.
أن  النقاش،  هذا  نماذج  ومن 
السلطان عبد الحفيظ أثار مرة 
نقاشا يدافع فيه عن مبدأ الزيادة 
ــي الــــــزواج(...)  عــلــى أربـــع ف
منوها با�ذهب الظواهري الذي 
عدد  في  الحرية  إلى  يدعو  كان 
الزوجات، والذي أعلن السلطان 
وينطلق  ــه(...)  ــي إل االنضمام 
مناقشة  فــي  الكتاني  الــعــالــم 
السلطان ليقول أن اإلجماع هو 

على خالف ما ذهبتم إليه.
ب�  ــام  ه نــقــاش  حصل  كما 
السلطان، وب� هذا القطب حول 
موضوع الرقص أثناء ا�دح عند 
والصوفية..  الطرق،  أصحاب 
األساليب،  هذه  الكتاني  لينتقد 
للذين  انتقاده  إليها  مضيفا 
ساعات  أيديهم  فــي  يلبسون 
فيم  الحرير،  ومجادل  ذهبية، 
أمامه  الجالس  السلطان  كــان 
ويضع  ذهــبــيــة،  ســاعــة  يلبس 
ويلبس  ذهبية،  نشوى  علبة 
مجادل الحرير، ويضيف العالم 
بأنه يجب إغالق محالت البغي 
والخمر، مضيفا بأنه إذا مررنا 
بحثنا  الطائفية،  الزوايا  أمام 
وكــان  ومــنــاكــرهــا،  بدعها  فــي 
موالي  السلطان  عن  ا�عروف 
للطائفة  ينتمي  كان  أنه  حفيظ 
الدرقاوية(...) بينما كان أقوى 
الكالوي،  بعده،  البلد  في  رجل 
التيجانية،  للطائفة  ينتمي 
الشعبية  ــف  ــطــوائ ال ــي  ــاق وب

تنتمي إلى الطائفة الوزانية.
الشخصي  االنــتــقــاد  أن  إال 
في  بقي  السلطان  لتصرفات 
الذهبية  محافظته على الساعة 
كان  والتي  صــدره،  في  ا�علقة 
يشير إليها الفقيه(...) كل مرة 
ا�رات،  إحدى  وفي  حديثه،  في 
عندما وصل العالم الكتاني إلى 
السلطان،  وقف  ا�وضوع،  هذا 
تــصــدر  أن  ــبــل  ق وانـــســـحـــب، 
القطب  هــذا  باعتقال  ــر  األوامـ
اإلسالمي، الذي تم إعدامه(...) 
التاريخ  ذلك  منذ  عليه  ليطلق 

اسم الشهيد محمد الكتاني. 
ولــكــن الــجــريــدة الــتــي كانت 
بقيت  الكتاني،  حركة  تصدرها 
 ،zا�غرب }لسان  باسم  تصدر 
ــان يــصــدرهــا صــحــفــيــان  ــ وكـ
في  الصحافة  ألن  ســـوريـــان، 
عن  غريبة  كانت  الــزمــان  ــك  ذل
ــان هـــذان  ــك ــة(...) ف ــ ــارب ــ ــغ ــ ا�
الــصــحــفــيــان فـــرج هللا نــمــور، 
أول  يصدران  ــور،  أرت وشقيقه 
ا�غرب  فــي  مــعــارضــة  جــريــدة 
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دخل اسم الكتاني في عالم الظلمات وحتى 
الحركة الوطنية وأقطابها، اتخذوا من عدو 

السلطان عدوا لهم(...) رغم أن أقطاب الطريقة 
الكتانية، من علماء وباحثين، هم أكبر من أن 

يندثروا، حسب ما كان يتوق إليه الخائفون منهم

تضايق  كانت  العربية،  باللغة 
تضايق  مثلما  طبعا،  السلطان 
كانت  التي  الفرنسية  األجهزة 

وطبعا، أعلن السلطان قراره 
ــذه الــجــريــدة،  فــي مــوضــوع ه
الرسمية  الجريدة  في  ليصدر 
ــذه الــجــريــدة،  فــي مــوضــوع ه
الرسمية  الجريدة  في  ليصدر 
ــذه الــجــريــدة،  فــي مــوضــوع ه

، خبرا 
يوم  الصادر  العدد  في  نشرته 

((انتهت قضية «لسان املغرب» 
يقضي  ــوي(...)  ــ ــول ــ م بــأمــر  
((انتهت قضية «لسان املغرب» 
يقضي  ــوي(...)  ــ ــول ــ م بــأمــر  
((انتهت قضية «لسان املغرب» 

صاحبي  مــن  املطبعة  بــشــراء 

دخل اسم الكتاني في عالم الظلمات وحتى 
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دخل اسم الكتاني في عالم الظلمات وحتى 
الحركة الوطنية وأقطابها، اتخذوا من عدو 

دخل اسم الكتاني في عالم الظلمات وحتى 

السلطان عدوا لهم(...) رغم أن أقطاب الطريقة 
الكتانية، من علماء وباحثين، هم أكبر من أن 

يندثروا، حسب ما كان يتوق إليه الخائفون منهم
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