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ــاب  ــد أســب ــع ــم تــظــهــر ب لـ
اتــخــذه امللك  ــذي  الـ ــرار  ــق ال
مــحــمــد الـــســـادس، بــإبــعــاد 
الدرك، واألمن الوطني، عن االهتمام 
بشؤون التسيير واألمن في إطار القصر 
خاص  عسكري  هيكل  وتأسيس  امللكي، 
في  امللكي  األمــن  شــؤون  على  لإلشراف 

القصر امللكي، واملشور.
الهيأة  تشكيل  عــن  ــان  ــ اإلع ورغـــم 
العسكرية الخاصة، وتكليف هيأة خاصة 

بأزيائها، فإن املوضوع أحيط بالسرية.
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برلماني يسأل عن اإلجراءات اإلنسانية المواكبة لإلجراءات األمنية

ع�شابات املتاجرة يف الأع�شاء الب�شرية تهدد 
املغربيات العالقات يف �سوريا

 الرباط. األسبوع
للجالية  الــســابــق  لــلــوزيــر  ســبــق 
ــارج، عــبــد الــكــريــم  ــخ ــال املــغــربــيــة ب
تنسيق  ــود  وجــ ــد  أكـ أن  بنعتيق، 
لحل  املغربية  األجهزة  مختلف  بني 
مناطق  في  العالقني  املغاربة  مشكلة 
النزاع)..(، غير أن التطورات األخيرة 
السورية، كشفت وجود  في األراضي 
مغاربة معتقلني، منهم نساء وأطفال، 
سيلقوه،  الــذي  املصير  أحد  يعلم  ال 
بعد أن تمكنت الجيوش السورية من 
املناطق  بعض  في  نفوذها  استرجاع 

التي كان يسيطر عليها »داعش«.

للمغربيات  ــي  ــســان اإلن ــوضــع  ال
أطفالهن،  رفقة  بسوريا  العالقات 
البرملان  ــى  إل مــؤخــرا  وصــل صـــداه 
اللطيف  عبد  راســـل  ــد  وق املــغــربــي، 
حزب  عن  البرملاني  النائب  وهبي، 
الشؤون  وزيــر  والعاصرة،  األصالة 
ــة والـــتـــعـــاون اإلفــريــقــي  ــخــارجــي ال
واملغاربة املقيمني بالخارج، قائال: »إن 
الوطنية  اإلعــالم  وسائل  من  العديد 
ومناشدات  نــداءات  نشرت  والدولية 
أطفال ونساء مغاربة  باسم  استغاثة 
كسوريا  التوتر،  بؤر  ببعض  عالقني 
والعراق وليبيا، يطالبون من خاللها 
بلدهم  نحو  وترحيلهم  بحمايتهم 

مهددين  اليوم  باتوا  بعدما  املغرب، 
وأصبحوا  وأجسادهم،  حياتهم  في 
عرضة لعصابات االتجار في األعضاء 
الفوضى  حــجــم  بسبب  الــبــشــريــة، 
تعيشه  الــذي  واالغتصاب  والتقتيل 

تلك املناطق«.
النظر  »بغض  قائال:  وهبي  وتابع 
واملتابعات  األمنية  اإلجـــراءات  عن 
متورط  لكل  والجنائية  القانونية 
عن  نسألكم  قانونية،  مخالفات  في 
من  ستتخذونها  الــتــي  اإلجــــراءات 
هــؤالء  ــقــاذ  إلن اإلنــســانــيــة  الناحية 
من  وانتشالهم  والــنــســاء  ــال  األطــف

سعير هذه املعاناة«.

وفاة غام�سة للجرنال اجلزائري 
الذي هرب من حرب »اأمغاال«

الزالت تدوينة الرئيس األمريكي ترامب، 
إقباال كبريا يف مواقع  إفريقيا، تلقى  حول 
لن  إنه  قال  حيث  االجتماعي،  التواصل 
كما  إلفريقيا  »املزورين«  السياح  يرسل 
من  سنة   50 فبعد  الفرنسيون،  يفعل 
االستقالل، لم تقوموا ببناء البنيات التحتية 
لشعوبكم، هل أنتم بشر؟ هكذا يتساءل 
ترامب، قبل أن يضيف: إذا كنتم تملكون 
املاس والذهب واليورانيوم.. وشعوبكم ال 

تجد ما تأكله.. هل أنتم بشر؟ 

وتعليق صورة

الرئيس ترامب يسأل 
الحكام األفارقة: 

هل أنتم بشر؟

 الرباط. األسبوع
في غفلة من الحسابات السياسية، 
الجنرال  الغامض)..(،  املوت  باغث 
الجزائري،  الجيش  أركان  ورئيس 
ساعات  بعد  مباشرة  صالح،  قايد 
قليلة من تنصيب الرئيس الجزائري 
هذا  تــبــون،  املجيد  عبد  الجديد، 
ــراره  ــم ــط اســت ــرب األخـــيـــر بـــات ي
العسكرية  العداوة  عقدة  باستمرار 
وهــي  املــغــرب،  إزاء  الــجــزائــريــة 
العقدة املتجذرة في هزائم الجيش 
املغربي،  الجيش  أمــام  الجزائري 

وزير  نزار،  الجنرال خالد  أن  حتى 
إن  قال  األسبق،  الجزائري  الدفاع 
صالح  قايد  هروب  يسجل  التاريخ 

من معركة »أمغاال«)..(.
للقايد  املفاجئ  املــوت  أن  ورغــم 
يظل  قلبية،  ــة  أزم بــدعــوى  صالح 
مكانة  الرجل كسب  أن  إال  غامضا، 
إلى  وصل  الجزائريني،  لدى  كبيرة 
قمتها بتزعمه مبادرة عزل الرئيس 
يفسر  ما  وهو  بوتفليقة،  السابق 
الحضور الكبير في تشييع جنازته 
من  انطالقا  األخير  األربــعــاء  يــوم 

قصر الشعب)..(.

االإي�سي�سكو تتفاعل مع مقاالت »االأ�سبوع« وتوؤكد 
ابتعادها عن »ال�سيا�سة«

 الرباط. األسبوع
العتيدة،  اإليسيسكو  منظمة  تفاعلت 

ــادر بــجــريــدة  مـــع املـــقـــال الـــصـ
ــوع« تــحــت عــنــوان  ــ ــب »األســ

تؤثر  لم  الخليجية  »األزمة 
اإليسيسكو«  منظمة  على 
دجنبر   19 عــدد  )انظر 
املقال  أكد  حيث   ،)2019
على  ــة  األزمـ تأثير  ــدم  ع

الخليجية)..(،  املساهمات 
ــي بــيــان أصــدرتــه  ــاء ف وجـ
في  »تعمل  أنها  املنظمة، 
والعلوم  التربية  مجاالت 

في  تــتــدخــل  وال  ــثــقــافــة،  وال

السياسية«. القضايا 
املــنــظــمــة الـــتـــي تــحــظــى بــاهــتــمــام 
إلى  نبهت  املغرب،  لدن  من  خاص 
بينها  يخلط  مطبعي،  خطإ 
ــاون  ــع ــت ــني مــنــظــمــة ال ــ وب
وتــفــادت  اإلسالمي)..(، 
ماليتها،  عــن  الــحــديــث 
مكتفية بالقول: »إن املدير 
اإلسالمية  للمنظمة  العام 
للتربية والعلوم والثقافة، 
املــالــك،  محمد  ــن  ب ســالــم 
أعلن مرارا وتكرارا، أنه ال 
في  تسييس  وال  سياسة 

اإليسيسكو«.

مغاربة يتزعمون لقاء لدعم الق�سية الفل�سطينية بنكهة »املمانعة«
 الرباط. األسبوع

لم يعد الدفاع عن القضية الفلسطينية 
املعروفة  باملجموعة  مرتبطا  املغرب  في 
املثقفني  إن مجموعة من  وحدها)..(، بل 
اليساريني،  النشطاء  وبعض  والفنانني 
ــد املاضي،  كــســروا الــقــاعــدة، يــوم األح
بتظيم لقاء دعوا خالله إلى توحيد جهود 
جبهة املقاومة ورفض سياسات التطبيع 
ــروا عــن رفضهم  ــب بــكــل أشــكــالــهــا، وع
لـ»تدكني« دعم القضية الفلسطينية، التي 
التي  األحداث  مجموع  في  املركز  تشكل 

تدور في الشرق األوسط.
تنظيمه  تم  الذي  اللقاء  خالل  تم  كما 

-اإلفريقية،  الفرنسية  الجمعية  قبل  من 
واإلسالمي  العربي  التجمع  مع  بتعاون 
لدعم خيار املقاومة، توزيع بيان الحملة 
التضامني  فلسطني  إلى  للعودة  العاملية 
مع املطران عطا هلل حنا، رئيس أساقفة 
ــذي  ال ــس،  ــوذكـ األرثـ ــروم  ــل ل سبسطية 
عليها  أقــدم  اغــتــيــال،  ملحاولة  تعرض 
السامة،  الــغــازات  بواسطة  الصهاينة 
يمكن  ال  االحتالل  أن  البيان،  أكد  حيث 
سياساته  يعادي  موقف  بــأي  يقبل  أن 
اإلجرامية  العدوانية ويفضح ممارساته 

في حق الشعب الفلسطيني.
ــادي  ن بمقر  املــلــتــقــى  ــذا  هـ وانــعــقــد 

ــس  إدري وافتتحه  بــالــربــاط،  املحامني 
العربي  للتجمع  العام  املنسق  هاني، 
الذي  املقاومة،  خيار  لدعم  واإلسالمي 
تقبل  ال  الفلسطينية  القضية  أن  اعتبر 
»كل  أن  قائال  محايدة،  وليست  الحياد، 
ما يجري في املنطقة، يدور مدار القضية 
املــحــاوالت  تجري  حيث  الفلسطينية، 
محاوالت  فهناك  لتصفيتها،  املستميتة 
بأشكال  القضية  لتصفية  ومــؤامــرات 
ومستويات ونوتات مختلفة، حيث نرى 
التطبيع  سياسات  في  الكبير  التضخم 
نراه  وما  مختلفة،  مجاري  تجري  التي 
جدا،  مبسطة  مواقف  هو  اليوم،  حتى 

وهناك فئة ال ترى حرجا في ربط عالقات 
تدخل  أخــرى  وفئة  االحــتــالل،  كيان  مع 
القضية  عــن  الشكلي  الــدفــاع  بــاب  مــن 

الفلسطينية«.
لــومــة،  محمد  تــطــرق  جــهــتــه،  ومـــن 
الوطنية  الحركة  تــاريــخ  فــي  الباحث 
امليداني  الكفاح  فــي  املشاركني  وأحــد 
الفلسطيني، إلى تطورات القضية، قائال: 
»لقد تزامن مجيء دونالد ترامب إلى سدة 
الحديث  اشتداد  مع  األمريكية،  الرئاسة 
عما أصبح معروفا اليوم بصفقة القرن.. 
الذي تجاوز مرحلة الحديث أو السجال 
الــنــظــري املــحــض إلـــى مــرحــلــة اتــخــاذ 

مستقبل  على  الخطورة  بالغة  ــرارات  ق
السلم واألمن في مجموع دول املنطقة.. 
فاإلقدام على نقل السفارة األمريكية إلى 
االحتالل  بمشروعية  واالعتراف  القدس، 
السورية..  الجوالن  ملنطقة  اإلسرائيلي 
لوكالة  املالي  الرسمي  الدعم  حجب  ثم 
غوث الالجئني الفلسطينيني )األونروا(، 
وإقفال مقر منظمة التحرير الفلسطينية 
في الواليات املتحدة وحجب الدعم املالي 
الحالي لضم  املحموم  اإلعداد  ثم  عنها.. 
الضفة الغربية بصفة كاملة إلسرائيل... 
ــواقـــف  ــن الــــقــــرارات واملـ ــا مـ ــره ــي وغ

الجائرة...«.



 الرباط. األسبوع
بــن قطر  الــصــراع  لــم يعد 
فقط  مــرتــبــطــا  واإلمـــــــارات 
بالصراع اإلعالمي، من خالل 
ــدعــومــة هــنــا أو  املـــواقـــع امل
هناك)..(، بل إن األمر تحول 
كبرى،  اقتصادية  حرب  إلى 
املغربية،  البنوك  الستمالة 
ــل ســـاقـــه الــقــطــب  ــيـ ــدلـ والـ
املغرب  بنك  والـــي  ــي،  ــال امل
الــجــواهــري،  اللطيف  عبد 
فعال  اجتمع  أنــه  أكــد  ــذي  ال
بأمير دولة قطر خالل زيارة 
قـــام بــهــا وفـــد مــغــربــي إلــى 
الدوحة منتصف شهر نونبر 

املاضي.
آخر  خالل  بدا  الجواهري 
أكثر  ــه،  لـ إعــالمــي  ــروج  خــ
التحفظ  قــيــود  مــن  تــحــررا 
استقبال  أن  يكشف  ــو  وه
بطلب  جــاء  املغربي،  الوفد 
من األمير القطري تميم، وتم 
طريق  عن  بالطلب  التوصل 
محافظ مصرف قطر املركزي، 
املغرب،  بنك  ــي  وال أن  غير 
الصحفيون  واجــهــه  الـــذي 
الهبات  مصير  حول  بسؤال 
نحو  املــعــلــقــة  الــخــلــيــجــيــة 
ــر  ــي األم أن  ــد  ــ أك املـــغـــرب، 
باستعراض  اكتفى  القطري 
ــة في  ــري ــط ــق ال ــع  ــاريـ املـــشـ
املغرب، أما موضوع الهبات، 
مخول  غــيــر  ــجــواهــري  ــال ف
بــالــحــديــث فــي املــوضــوع، 
يفهم  الـــذي  ــه،  ــول ق حــســب 
الخليجية  الهبات  أن  منه 
تدبر من طرف القصر امللكي 

املغربي)..(.
القطري  التنافس  تأكيد 
اإلمـــاراتـــي عــلــى املــصــارف 
الجواهري  ــده  أك املغربية، 
تنافس  وجود  إلى  بتلميحه 
تعزيز  على  قطري  إماراتي 
املغرب،  بنك  مــع  العالقات 
إلى  زيــارتــه  أن  إلــى  مشيرا 
اتفاقات  وتــوقــيــع  ــدوحــة  ال
القطري،  املركزي  البنك  مع 
البنك  مــن  طلب  أعقبها  قــد 
لتوقيع  اإلمــاراتــي،  املركزي 
اتـــفـــاق اســتــراتــيــجــي بن 

الجانبن)..(.
ــي  ــ ــاء وال ــقـ ــم يـــكـــن لـ ــ ولـ
الصحافة  مــع  املــغــرب  بنك 
مـــشـــاكـــل  إثــــــــــارة  دون 
التي  التشاركية،  الــبــنــوك 

ــر نــفــســهــا  ــب ــت ــع ت
 ،) . إسالمية).
البنوك  ــي  وه

ــي دول  ف الــقــويــة 
ــيـــج، حــيــث  ــلـ الـــخـ

الشروط  ))إن  قــال: 
ــي اعــتــمــدتــهــا  ــ ــت ــ ال
تمس  البنوك،  بعض 
توازنها  كبير  بشكل 

ــي((، مــوضــحــا أن  ــ ــالـ ــ املـ
جدا،  املخفضة  ))الــشــروط 
البنوك  خاللها  مــن  تسعى 
من  حصة  لربح  التشاركية 
))قلنا  وأضاف:  السوق((، 
تــبــدؤوا  ال  انــتــبــهــوا..  لهم 
بممارسات سيكون لها ضرر 
على النظام البنكي نفسه((.
عند  الجواهري  يقف  ولم 
بنك  والي  إن  بل  الحد،  هذا 
ــعــاده،  ــم إب ــذي ت ــغــرب الـ امل
ــامــضــة، عن  ــروف غ ــ فـــي ظ
لجنة  عــضــويــة  أو  ــاســة  رئ
املغربي،  التنموي  النموذج 
مؤخرا،  تنصيبها  تم  التي 
ــن هــجــومــا خــاصــا على  ش
ينتقم  وكــأنــه  الفرنسين، 

ــذه  ــن ه إلقـــصـــائـــه مـ
تمت  التي  اللجنة 
عليها  الــســيــطــرة 
مـــن طـــرف لــوبــي 
درس  فـــرنـــســـي، 
بـــالـــجـــامـــعـــات 
حيث  الفرنسية، 

ــة:  ــدارجـ ــالـ قــــال بـ

))وكلنا هلل على الفرنسيس 
ــدد من  ــا ف ع الــلــي ورطــون
ــم أنـــه لم  ــاء((، ورغـ ــيـ األشـ
ورطنا  التي  األشــيــاء  يذكر 
يتم  )وقد  الفرنسيون  فيها 
ــغــرب أكــثــر عبر  ــط امل ــوري ت
التنموي(،  النموذج  لجنة 
قويا  هجوما  شن  أنــه  غير 
فرنسا،  خارجية  وزير  على 
الذي قال بأن ))نموذج رونو 
وأوضح  فاشل((..  باملغرب 
بأن ))كالم الوزير الفرنسي 
اللي قال ليهوم أرجعو رونو 
ليه  مابقا  لفرنسا..  وبوجو 

غير السبان((.
خـــــروج وزيـــــر فــرنــســي 
تجاه  الــلــيــاقــة  ــول  أصـ عــن 
يتسابق  بينما  املــغــرب، 
املـــحـــســـوبـــون عــلــى 
فــرنــســا لــصــنــاعــة 
ــمــوي  ــن ــوذج ت ــ ــم ــ ن
ــمــغــرب، يــطــرح  ــل ل
إشكاالت)..(،  عدة 
)لم  الجواهري  لكن 
يتحدث عن النموذج 
التـنـموي( 
الذي 

الحديث  على  حريصا  كــان 
بــــالــــدارجــــة، ذهـــــب إلـــى 
قال  حيث  خطيرة،  توقعات 
ندفعو  ثاني  ))ماخصناش 
التقويم  مرحلة  إلــى  البالد 
هلل  مــن  وأطــلــب  الهيكلي، 
وأنا على قيد الحياة، وحتى 
املغرب  يصل  ال  أن  مت،  إن 
إلى تلك املرحلة من جديد((.
ــالم الــجــواهــري بــهــذه  كـ
الفرنسين،  عــن  الــطــريــقــة 
ســبــب  يــفــهــم  ال  والـــــــذي 
لجنة  عضوية  عــن  إبــعــاده 
طاملا  الــتــنــمــوي،  الــنــمــوذج 
املجلس  رئيس  تضم  أنها 
واالجتماعي،  االقــتــصــادي 
ورئـــيـــس املــجــلــس األعــلــى 
على  ــد  ــؤك ي ــلــحــســابــات..  ل
بن  الخفي  الصراع  األرجح 
التوجه األمريكي والفرنسي 
داخـــل دوالــيــب االقــتــصــاد 
ــي، فــالــجــواهــري  ــربـ ــغـ املـ
من  يعد  األمريكين،  حسب 
البنوك  مــحــافــظــي  أحــســن 
املــركــزيــة فــي الــعــالــم، وفق 
محافظي  أداء  تقييم  تقرير 
تعده  الذي  املركزية  البنوك 
فاينانس«  »غــلــوبــال  مجلة 
لكن  املتخصصة،  األمريكية 
اللوبي الفرنسي ربما تكتل 
النموذج  لجنة  لحرمان 
من  املغربي  التنموي 
اقتصادية  أفــكــار 
يحملها  أمريكية، 
أكثر  الــجــواهــري 

من غيره)..(.
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جمع واحد من إمبراطورات الصحراء، 
عشرات  الفخمة،  مائدته  حول  مؤخرا، 
الرؤساء املنتخبن، دون حاجة لحسابات 
الشكليتان)..(،  واألغلبية  املــعــارضــة 
املبهم  الــحــضــور  املـــدعـــوون  ليسجل 
ضمن  العثماني  حكومة  فــي  لوزيرين 
»األسبوع«  مصدر  ويقول  العشاء،  هذا 
الوزراء  الحكومة، من  أن وزيرا آخر في 
الكبار، كان يتردد على نفس املكان، أقنعه 
هذا »اإلمبراطور االنتخابي« بشرب »بول 
مشاكله  لتجاوز  يمتلكها،  التي  البعير«، 

الصحية)..(.

رئيس  العثماني  الدين  سعد  يحرص 
عاداته  إلحــدى  الــوفــاء  على  الحكومة 
الــقــديــمــة، وهـــي شـــرب كـــأس مــن املــاء 
الساخن قبل أي وجبة أكل، ولكن بعض 
على  املرة  هذه  أقسم  أنه  تؤكد  املصادر 
الوزارة  في  الكبار  املوظفن  أحد  إبعاد 
أن  ــوم  كــأســه، ومــعــل ــشــرب  ي أن  قــبــل 
العثماني ال ينسى معارضيه، حيث أبعد 
الوزير الخلفي من الحكومة بسبب قربه 

من بن كيران)..(.

الحياد  مــبــادئ  »املينورسو«  ضربت 
البعثة  عن  ممثلن  بحضور  العمق،  في 
األممية في املؤتمر األخير للبوليساريو، 
األمن  باسم  الرسمي  املتحدث  أن  رغم 
مراقبة  مجرد  األمر  اعتبر  األممي،  العام 
روتينية من طرف مراقبن عسكرين في 

تيفاريتي)..(.

التأليف  حقوق  مكتب  مشكلة  عــادت 
السطح،  لتطفو على  املاليير،  يدبر  الذي 
بعض  مــع  ــخــالف  ال مشكل  طــي  فبعد 
أن  املصادر  تقول  الكبار)..(،  الفنانن 
عبيابة،  بعثها  التي  التفتيش  لجان 
التقرير  يتسبب  وقد  باملكتب،  حلت  قد 
املقرب  للمدير  جديدة  متاعب  في  املنجز 

من وزير سابق لالتصال)..(.

الشكايات  مصير  عن  بعد  يكشف  لم 
ــى الــجــهــات األمــنــيــة  ــت إلـ ــتــي وصــل ال
فيها  ــهــم  ــت ي والـــتـــي  والـــقـــضـــائـــيـــة، 
التجمعيون في الرباط، بعضهم البعض، 
بشراء املناصب والتالعب في املساعدات 
من  انطالقا  للفقراء  املوجهة  اإلنسانية 

سفارات دول خليجية)..(.

الصحة  وزارة  سكوت  مع  بالتزامن 
املحتوية  املسكنات  انتشار  عن  املغربية 
بينما  املغرب،  في  »الباراسيتامول«  على 
وصفات  دون  فرنسا  في  بيعها  منع  تم 
طبية)..(، يستمر سكوت وزارة الفالحة، 
تهافت  عن  الصحية،  السالمة  ومكتب 
حشرية  مبيدات  على  املغاربة  الفالحن 
يحمي  فمن  أخـــرى..  بــلــدان  مــن  مهربة 

صحة املغاربة؟

خرج وزير التشغيل أمكراز من الخيمة 
»مائال«، ليحصد في أول خروج إعالمي له 
غضب الشارع، وهو يقول بأن مسؤولية 
العاطلن،  تشغيل  تتضمن  ال  الحكومة 
مرتجل  تصريح  كون  عن  النظر  وبغض 
ــورة،  الــنــوع قــد يتسبب فــي ث مــن هــذا 
بالنظر إلى مالين املعطلن، فإن بعضهم 
تكون  أن  يجب  ال  الحكومة  بأن  أجابوه 
إذا  بــالــضــرورة،  التشغيل  وزارة  فيها 

كانت تصريحاته صحيحة.

استرجاع  أمــريــكــيــة،  تــقــاريــر  كشف 
بسبب  املغرب،  من  أمريكية  كالب  عشرة 
األهــداف  غير  أهـــداف  فــي  استعمالها 
األصلية)..(، وكان املغرب قد حصل على 
في  األردن،  مثل  مثله  األمريكية  الكالب 

إطار التعاون األمني.

3 كواليس األخبار

ما خفي
كان  أعظم

تحت األضواء

في ظل الصراع المالي بين قطر واإلمارات
�جلو�هري يف�سح �لفرن�سيني بعد �إق�سائه من رئا�سة جلنة 

النموذج التنموي ويحذر من العودة اإىل برامج التقومي الهيكلي

بنموسى

الجواهري رفقة أمري قطر تميم



 الرباط. األسبوع
ــي جد  ــضــائ ــشــف مـــصـــدر ق ك
مشاكل  يعاني  املغرب  أن  مطلع، 
إيواء  مراكز  مستوى  على  كبيرة 
والنفسيني  العقليني  ــرضــى  امل
املتورطني  أي  قضائيا،  املتابعني 
في جرائم ويعانون إما من اإلدمان 
األمــراض  من  أو  املــخــدرات  على 

النفسية.
ــفــســه، أن  وكــشــف املـــصـــدر ن
هؤالء  وضع  إلى  تضطر  املحكمة 
في املراكز التابعة لوزارة الصحة 
املخصصة لعالج املرضى العقليني 
يتعدى  ال  ــي  ــت وال والــنــفــســيــني، 
الصعيد  على  مركزا   37 عددها 
الوطني )تعاني جملة من األعطاب 
وجه  في  مفتوحة  واالختالالت(، 
املرضى العاديني واملحكوم عليهم 
بوضعهم قسرا داخل هذه املراكز.

من  أن  ذاتــــه،  املــصــدر  ــد  ــ وأك
ــؤالء،  ه يعانيها  الــتــي  املــشــاكــل 
بسبب  الرعاية  قلة  إلى  باإلضافة 
نقص األطباء، بعد هذه املراكز عن 
مما  فيها،  يتابعون  التي  املحاكم 
في  الصعوبات  مــن  ــددا  ع يطرح 
نقلهم لحضور جلسات املحاكمات 
ــا يجعل  الــخــاصــة بــهــم، وهـــو م
املحاكم،  أمــام  تطول  قضاياهم 

إلى  الحكومة،  املصدر  نبه  لذلك، 
وزاراتها  بني  التنسيق  ضــرورة 
الصحة  وزارتــي  السيما  املعنية، 
بــذل مجهود  تــم  والــعــدل، ومــن 
هذه  من  العديد  لتوفير  جدا  كبير 
وبنسبة  مجهزة  تكون  املــراكــز، 

الذين  املعتقلني  الستقبال  كبيرة، 
للسياسة  الجديد  املشروع  يتجه 
ــر  ــى إقــــرار »األمـ الــجــنــائــيــة، إلـ
من  العالج  مراكز  داخل  باإليداع 
اإلدمان« كعقوبة بديلة عن العقوبة 
السجنية، وذلك للتخفيف من عدد 

داخــل  االحــتــيــاطــيــني  املعتقلني 
تنجح  »لــن  وبالتالي،  السجون، 
جاءت  التي  البديلة  العقوبة  هذه 
بها وزارة العدل ما لم تكثر وزارة 
املــراكــز«  ــذه  ه بــنــاء  مــن  الصحة 

يضيف املصدر.

بن�شما�س يخ�شع ل�شروط 
تيار املن�شوري

»حماكمة« املغرب دوليا اأمام جلنة 
حقوق املراأة 
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وزير العدل »كيشرق« ووزير الصحة »كيغرب«

غياب اآليات معاقبة »املجرمني« احلمقى

 الرباط. األسبوع
املغربي،  الــبــرملــان  تأجيل  بعد  مــبــاشــرة 
قانونني  على  املصادقة  املاضي،  اإلثنني  يوم 
املياه اإلقليمية املغربية، حتى سارع  لترسيم 
عن  بالتعبير  الكناري،  جزر  حكومة  رئيس 
املفرح؟  بالخبر  القرار  لذلك، ووصف  سعادته 
هذين  على  املصادقة  سحب  رغم  أنه  مؤكدا 
وحكومة  اإلسبانية  الحكومة  فإن  القانونني 
أي  تجاه  يقضتان  ستظالن  الكناري  جــزر 

خطوة مغربية في هذا االتجاه.
باليقظة  وتهديدها  الكناري  حكومة  فرح 
املغاربة  من  العديد  الشأن، جعل  بهذا  التامة 
فعل  رد  كــان  إذا  التالي:  السؤال  يطرحون 

للمنطقة  سابقا  املحتلة  اإلسبانية  الــدولــة 
البوليساريو  مع  مصالحها  على  وحفاظها 
من  الــردود  هذه  كل  ملاذا  معروفة،  والجزائر 
التي  الخسارة  هي  ومــا  الكناري؟  حكومة 
سيسببها لها قرار بسط املغرب لسيادته على 

اإلقليمية؟ مياهه 
أن  ـــ»األســبــوع«،  ل قــال  مطلع،  جــد  مصدر 
الكناري موضوع  لحكومة  بالنسبة  املوضوع 
ربح اقتصادي صرف ال يتعلق مطلقا باملجال 
البحري الذي يبسط املغرب بمقتضى اتفاقية 
عليه،  سيادته  األوروبــي  االتحاد  مع  الصيد 
املوجود  الجوي  باملجال  يتعلق  األمر  ولكن 
بالجنوب،  املغربية  اإلقليمية  املــيــاه  فــوق 
تسيطر  الكناري  جزر  حكومة  تزال  ال  والذي 

املالحة  مــن  تستفيد  الــتــي  ــي  وه عليه، 
املغربية  اإلقليمية  املــيــاه  فــوق  الجوية 
يهددها  الذي  األمر  وهو  عائداتها،  ومن 
سيادته  املغرب  بسط  حالة  في  اقتصاديا 
على مياهه اإلقليمية بحرا وجوا من طنجة 
لكويرة، وليس في حدود طرفاية كما  إلى 

ظل ذلك منذ سبعينيات القرن املاضي.
أجــل، وسط  قــد  الــنــواب  ــان مجلس  وك
تـــضـــارب األنـــبـــاء، عــمــلــيــة الــتــصــويــت 
ببسط  تتعلقان  اتفاقيتني  على  واملصادقة 
املغرب لسيادته على كامل مياهه اإلقليمية، 
والتي كانت مخصصة يوم اإلثنني املاضي 
الشفوية  األسئلة  جلسة  بعد  مباشرة 

األسبوعية.

 الرباط. األسبوع
ــة  ــحــزب األصــال ــال مــصــدر مــطــلــع ب قـ
واملعاصرة، أن بنشماس، الذي ظل يرفض 
االعتراف بقرار محكمة االستئناف بالرباط 
كودار  بقانونية خصمه سمير  أقرت  التي 
الرابع  للمؤتمر  التحضيرية  للجنة  رئيسا 
قراراته  عن  مــرة،  وألول  تنازل  للحزب، 
لهذه  كودار  رئاسة سمير  برفض  السابقة 
اللجنة كشرط ألي مصالحة مع خصومه، 
للجنة  رئيسا  ــودار  كـ باستمرار  وقــبــل 
التحضيرية، بشرط جعل أحمد التوهامي، 
منه،  املقربة  التحضيرية  اللجنة  رئيس 
نائبا له، وهو األمر الذي رفضه خصومه، 
مؤسسة  يرأس  دولة  كرجل  ذكــروه  حيث 
الــذي  أوال  القضاء  باحترام  تشريعية، 
للجنة  شرعيا  رئيسا  ــكــودار  ب اعــتــرف 
التحضيرية وقبوله بقرارات القضاء التي 
ذكروه  ثم  خصومه،  وليس  هو  اختارها 
حيث  للقانون،  احترامه  بضرورة  كذلك 
اجتمعت  حني  التحضيرية،  اللجنة  أن 
كودار  سمير  انتخبت  أشهر،  ثمانية  قبل 
ولم  له،  نائبة  الحساني  وفاطمة  رئيسا 
كيف  وبالتالي،  نائبا،  التهامي  تنتخب 
ألمني عام ورئيس غرفة تشريعية بالبرملان 

أن يطالب بذلك؟
طالبه  بنشماس  فــإن  أخــرى،  جهة  من 
جميع  عــن  الــتــراجــع  بــضــرورة  خصومه 
قرارات الطرد التي قررها في حق أعضاء 
أي مصالحة،  عن  الحديث  قبل  أوال  حزبه 
باللجنة  االلتحاق  سوى  تكون  لن  والتي 
على  حصلت  التي  الشرعية  التحضيرية 

حكم قضائي.
ــاع خــصــوم  ــم ــك، خــلــص اجــت ــ إلـــى ذل
املاضي  السبت  املنعقد  بنشماس،  حكيم 
بمراكش، إلى املصادقة على تاريخ انتداب 
القادم،  يناير  و15   1 بني  ما  املؤتمرين 
لعقد  أجل  كأقصى  نونبر   7 تاريخ  وعلى 
جميع  على  مصادقتهم  وكذلك  املؤتمر، 
التقرير  عدا  ما  الفرعية،  اللجان  تقارير 
ــذي اقــتــرحــوا مــزيــدا من  الــســيــاســي، الـ
النقاش حوله مع مختلف الفعاليات داخل 

الحزب.

 الرباط. األسبوع
مطلع،  حقوقي  مــصــدر  قــال 
بحقوق  املكلف  الدولة  وزير  أن 
الــرمــيــد،  املصطفى  اإلنـــســـان، 
املتحدة بشأن  لدى ألمم  مطلوب 

حقوق النساء املغربيات.
ــه، أن  ــ ــصــدر ذات ــح امل ــ وأوض
امتحان  في  نفسه  وجد  الرميد 
املرأة  حقوق  لجنة  أمــام  عسير 
لتقديم  وذلــك  املــتــحــدة،  بــاألمــم 
السنوات  فــي  املــغــرب  حصيلة 
ــل الــخــطــوات  األخــيــرة حـــول ك
حقوق  عن  للدفاع  بها  قام  التي 
ــيــة وحــمــايــتــهــا  املـــــرأة املــغــرب
ــن مــخــتــلــف أنـــــواع الــعــنــف  مـ
واإلقصاء  والخروقات  واالعتداء 

والالمساواة.
فإن  املــصــدر،  نفس  وحــســب 
ــرا مفصال  ــري ــق ت ــد  أعـ ــد  ــرمــي ال
قانونيا  املــغــرب  حصيلة  حــول 
مجال  فــي  وعمليا  وتــدابــيــريــا 
بتشاور  ــرأة،  املـ حقوق  حماية 
املعنية،  الــــوزارات  جميع  مــع 
الجمعيات  بعض  مع  حتى  بل 
وعرضه  والحقوقيني،  الحقوقية 
البرملانيني،  مع  كذلك  للتشاور 

الذي  التقرير  لتجويد هذا  وذلك 
املغرب  ووجــه  صــورة  سيعكس 
في مجال حقوق املرأة، وسيكون 
في  للمغرب  »محاكمة«  محط 
باقي  طــرف  مــن  املتحدة  األمــم 
املجتمع  ــرف  طـ ــن  ومـ ــدول،  ــ الـ
للتأكد  والدولي،  املغربي  املدني 
بتنفيذ  املغرب  التزام  مدى  من 
االتفاقية الدولية لحماية النساء 
التي وقع عليها والتزم بها أمام 

األمم املتحدة.
تقريرا  أن  بــالــذكــر،  الجدير 
ــن املــنــتــدى  ــرا عـ ــؤخـ ــدر مـ ــ ص
االقتصادي العاملي لسنة 2020، 
مستوى  عــلــى  ــرب  ــغ امل صــنــف 
ــؤشــر املـــســـاواة بـــني املـــرأة  م
والرجل في الرتبة 143 من أصل 

153 دولة، بمعنى في 
الرتب الجد متأخرة 

مــثــل  دول  عــــن 
الكويت، تونس، 
الــــجــــزائــــر، 
مــــــــصــــــــر، 
إثــيــوبــيــا، 
وروانـــــــدا، 

وغيرها.

»البام« يتزعم »بلوكاج« القانون 
اجلنائي نكاية يف الرميد

 الرباط. األسبوع
األخيرة  التصريحات  أن  يتضح 
ــة في  ــدول ال ــال فيها وزيـــر  ق الــتــي 
العدالة  القيادي في  حقوق اإلنسان 
بأن  الرميد،  مصطفى  والتنمية، 
هو سبب  والعاصرة  األصالة  حزب 
حاليا  الجنائي  القانون  »بلوكاج« 
فــي الــبــرملــان، ألنــه يــعــارض قضية 
يبدو  املشروع،  غير  اإلثــراء  تجريم 
تفاقم  من  سيزيد  التصريح  هذا  أن 
و»البلوكاج«،  ــة  األزم
يــقــول مــصــدر جد 

مطلع.
املصدر  وكشف 
قــيــادة  أن  ــه،  ــ ذات
هذا  وبعد  »البام«، 
واالتهام  التصريح 
لــحــزبــهــم بــعــرقــلــة 
القانون  تمرير 
الــجــنــائــي، 
صـــعـــدت 
حـــالـــيـــا 
بــــشــــأن 
هــــــــــذا 

بتأجيل  رسميا  وطالبت  القانون، 
هذا  ومناقشة  الــتــعــديــالت  ــع  وض
القانون حتى تبدي أحزاب الحكومة 
والحكومة نفسها موقفها العلني من 
هذه القضية، أي تجريم اإلثراء غير 

املشروع.
»البام«،  أن  ذاته،  املصدر  وكشف 
املناقض  الرميد  تصريح  سمع  ملا 
طالبوا  الذين  برملانييه،  لتصريح 
مع  الجنائي  القانون  مناقشة  أثناء 
بضرورة  )سابقا(  أوجــار  الــوزيــر 
تدقيق وتعديل وتجويد هذا الفصل 
املشروع،  غير  اإلثــراء  على  املعاقب 
استغالله  فــي  سببا  يــكــون  ال  كــي 
موقف  نفس  وهو  األبرياء،  لسجن 
يطلبوا  لم  لذلك  »الــبــام«،  برملانيي 
اليوم بالتأجيل فقط، بل طالبوا وزير 
إلى  بالحضور  القادر،  بنعبد  العدل 
البرملان للتعبير عن موقف الحكومة 
املثير  الــفــصــل  ــذا  هـ ــن  م بــرمــتــهــا 
بوضوح كامل قبل مناقشته وتقديم 
التعديالت عليه، وإال انسحابهم من 
يرضخ  فهل  القانون،  هذا  مناقشة 
بنعبد القادر لطلب »الجرار« للجهر 
بموقف أحزاب الحكومة موحدا، أم 

أنه يرفض ويترك األزمة مستمرة؟

بنعبد القادرأيت الطالب

املنصوري

الرميد

رئيس حكومة جزر الكناري 

ملاذا فرحت حكومة جزر الكناري بعدم تر�شيم حدود املغرب بحريا؟
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 الرباط. األسبوع
ــال مــصــدر ســيــاســي جد  قـ
ــزاب  األحــ بــعــض  أن  مــطــلــع، 
جدا  قلقة  الكبرى  السياسية 
اشتغال  طريقة  غــمــوض  مــن 
لجنة بنموسى الخاصة بكتابة 

النموذج التنموي الجديد.
وأوضـــح املــصــدر ذاتـــه، أن 
ــتــي شكلت  ال الــلــجــنــة،  ــذه  هـ
وعــدم  فقط،  التكنوقراط  مــن 
صريحة  بــطــريــقــة  ــا  ــه إعــان
وكيفية  الداخلي  نظامها  عن 
من  زاد  اآلن،  لحد  اشتغالها 
قلق الفاعل السياسي، الذي ال 
يزال يبحث عن طريقة إليصال 
رؤيته ومساهمته في النموذج 
اللجنة،  ــذه  ه ــى  إل التنموي 
والذي لن يكون ناجحا إال إذا 
»تصورا  االعتبار  بعني  أخــذ 
وإلنجاح  للديمقراطية،  جديدا 
الــفــعــل الــســيــاســي وإعــطــائــه 
استقالية ومساحة أكثر حرية 
اإلصــاحــات  لجميع  كمدخل 
االقتصادية« كما يؤكد على ذلك 

الكثير من السياسيني.
يعرف  ال  الحزبي  فالفاعل 
هــذه  ستشتغل  كــيــف  ــوم  ــي ال
اللجنة  بمنطق  هــل  اللجنة، 
بتعديل  املكلفة  االستشارية 

تكلفت  الــتــي  أو  الــدســتــور، 
للجهوية  نـــمـــوذج  ــوضــع  ب
ــي، هل  ــال ــت ــال ــدمــة، وب ــق ــت امل
ــى مـــراســـلـــة  ــلـ ــل عـ ــم ــع ــت س
لتقديم  السياسية  األحـــزاب 
ــوذج  ــم ــن ــي ال مــذكــراتــهــا فـ
الـــتـــنـــمـــوي، وســتــســتــقــبــل 
لتشرح  األحــزاب  عن  قيادات 
النموذج  في  تصوراتها  لهم 
ستشتغل  أنها  أم  التنموي، 
األكاديمي  املستقل  بتصورها 

التنموي  الــنــمــوذج  وتــضــع 
بشكلها الخاص دون الحاجة 
الغارق  الحزبي  الفاعل  لهذا 
فــي الــصــراعــات الــداخــلــيــة؟ 
هذه  ستتعامل  كيف  بمعنى 
يتساءل  األحزاب؟  مع  اللجنة 
ــذي أكــد أن  نفس املــصــدر، ال
في  اليوم  األحــزاب  يقلق  »ما 
ظل هذا الغموض، هو ترويج 
الــتــي تفيد  بــعــض األخــبــار 
جلسات  ستعقد  اللجنة  بأن 

بمشاركة  جهوية  ــدوات  ــ ون
ــة ومــن  ــي ــدن ــات امل ــي ــال ــع ــف ال
الفاعلني  أو  األحــزاب  خالها 
أرادو  إذا  الذين  السياسيني، 
بصفة  سيحضرون  الحضور 
رسمية  بصفة  وليس  فردية 
تعديل  لجنة  ــع  م كـــان  كــمــا 
مــا ترفضه  الــدســتــور، وهــو 
أعــدت  التي  ــزاب  األحـ بعض 
التنموي  للنموذج  تصورها 

ولم تجد بعد ملن تسلمه«.

بنموسى بين غياب النظام الداخلي والرؤية الواضحة

اأول ا�سطدام بني الأحزاب ال�سيا�سية وجلنة النموذج التنموي  
عبيابة يتحدى ال�سغط ويت�سبث 

مبحاربة الف�ساد
 الرباط. األسبوع

مطلع  جـــد  ــدر  ــصـ مـ قــــال 
االفتحاصات  أن  بــالــبــرملــان، 
الخطوات  وكــل  والتدقيقات 
محاربة  اتــجــاه  فــي  املــتــخــذة 
الوزير  بها  يقوم  التي  الفساد 
الجديد في الشباب والرياضة، 
الحسن عبيابة، داخل وزارته، 
ــظــال قــويــة  ــرخــي ب ــدأت ت ــ ب
االتحاد  تحالف  صفوف  فــي 
الوطني  والتجمع  الدستوري 
لألحرار، السيما داخل البرملان.
وأوضـــح املــصــدر ذاتـــه، أن 
قيام عبيابة بجلب قضاة جطو 
ــوزارة الــشــبــاب والــريــاضــة  ــ ل
للتحقيق في الفساد الذي كان 
الوزيرين  عهد  على  مستشريا 
بلخياط،  منصف  التجمعيني 
منصف«،  بـ»خوكم  املــعــروف 

وكذا رشيد الطالبي العلمي، 
لبعض  عبيابة  وإلــغــاء  بــل 
سلفه  كــان  التي  ــرارات  ــق ال
آخرها  اتخذها،  قد  الطالبي 

مباريات  نتائج  إلغاء 
لــلــــــــتــوظـــــيـــــف، 
توصل  بعدما 
تشوبه  بملف 
 ، ) . . لشبهات) ا
مــــمــــا جــعــل 

ــمــي يــحــرك  ــل ــع ــي ال ــب ــال ــط ال
الــبــرملــانــيــني الــتــجــمــعــيــني 
عبيابة،  حول  الغضب  ــارة  إلث
على  للحضور  واســتــدعــائــه 
بالبرملان،  الجتماعهم  عجل 
والضغط  الخطوة  هذه  أن  إال 
الذي بدأ يمارسه نواب األحرار 
تؤجج  لم  عبيابة،  الوزير  على 
االتــحــاد  نـــواب  ــوى غضب  س
الدستوري الذين يشكلون فريقا 
وهو  التجمعيني،  مع  موحدا 
اليوم  تتوتر  العاقة  جعل  ما 
النيابي  الفريق  صفوف  فــي 
امللف  هــذا  بسبب  التجمعي، 
الذي يتحدى به وزير الشباب 
أنه  الجميع، ويؤكد  والرياضة 
األخضر  الضوء  على  حاصل 
الفساد  صفقات  كــل  لكشف 
التي تمت في كواليس 
في  وأيضا  الوزارة، 
جــمــعــيــة الــعــنــايــة 
بـــالـــريـــاضـــيـــني 
تكفل  التي  القدامى 
بها منصف بلخياط، 
ــوصــل  ــت والــــتــــي ت
بــمــئــات املــايــني، 
يستفد  لم  التي 
الاعبون  منها 

املعنيون.

 تكري�س �سنة 2020 ملحاكمة املف�سدين

م�ساكل تقنية يف التحالف بني 
»البام« والعدالة والتنمية

 الرباط. األسبوع
القانون  داخل  للجدل،  املثيرة   9 املادة  تداعيات  أن  يبدو 
املالي، لم تنته بعد، بالرغم من مصادقة البرملان على القانون 
ونشره بالجريدة الرسمية، وبالتالي، بات جاهزا للتنفيذ يوم 
فاتح يناير 2020، ورغم ذلك، ال تزال األزمات تنفجر بسبب 

هذا القانون.
آخر أزمة تسبب فيها هذه املادة، بحسب مصدر جد مطلع، 
نشوب خاف وصراع قبل يومني، بني جميع الفرق الحزبية 
بالبرملان، والسيما بني حزب العدالة والتنمية وغريمه حزب 
االتفاق  بخرق  »البيجيدي«  اتهم  الذي  واملعاصرة،  األصالة 
حني  املستشارين،  بمجلس   9 املـــادة  حــول  جمعهم  ــذي  ال
امتنعوا عن التصويت عليها، مما اعتبرته قيادات »الجرار« 
أي  »خيانة وسلوكا غير أخاقي وغير سياسي، ويقطع مع 

اتفاق في املستقبل مع هذا الحزب داخل البرملان«.
وبالفعل، يقول املصدر نفسه، أنه حني االنتهاء من مناقشة 
قانون جديد يهم إصاح اإلدارة قبل يومني بالبرملان، وسعي 
الجميع إلى تكوين لجنة مشتركة بني جميع األحزاب لتقوم 
بوضع تعديات متوافق عليها بني الجميع كما كان يقع من 
قبل، رفض »البام« املشاركة في هذه اللجنة التي جرت العادة 
العدالة  حزب  في  تثق  تعد  لم  قيادته  أن  معلنا  بها،  العمل 
والتنمية داخل البرملان، بسبب االنقاب في موقفه من املادة 9 
بعدما جرى االتفاق على تصويت الجميع عليها بالقبول، فهل 
البرملان  داخل  تعاونهما  نهائيا  و»املصباح«  »الجرار«  يقطع 
هذه  ستطوي  القادمة  االنتخابات  مصلحة  أن  أم  وخارجه، 

الخافات بسرعة؟

 الرباط. األسبوع
سنة  أن  مطلع،  جد  قضائي  مصدر  قال 
باملتابعات  حافلة  سنة  ستكون   ،2020
من  العام  املال  لصوص  حق  في  الجنائية 
املنتخبني، وغيرهم من املسؤولني، ذلك أن 

القضائية  للسلطة  األعلى  املجلس 
الحكومة  من  جديدا  قانونا  ينتظر 
وهيكلة  القضائي  التنظيم  حــول 
يرفع  قد  والــذي  الجديدة،  املحاكم 
األمــوال،  جرائم  محاربة  قسم  من 
بسبب الضغط الذي تعانيه املحاكم 
عددها  نتيجة  حاليا  املــوجــودة 

القليل.
هذه  أن  ــه،  ذات املصدر  وأوضــح 
لها اختصاص  التي يعود  األقسام 
العامة،  األموال  املتابعة في جرائم 
أربعة  فــي  ســوى  توجد  ال  والــتــي 
محاكم  هـــي  بــاملــمــلــكــة،  مــحــاكــم 
والدار  الرباط  من  بكل  االستئناف 
البيضاء وفاس ومراكش، وبالتالي، 
اكتظاظا  تعيش  ــام  ــس األق فــهــذه 
كبيرا، لذلك سيعمل مجلس القضاء 

على الرفع من هذه األقسام في محاكم أخرى 
في انتظار القانون الجديد فقط.

ذات  مــن  »األســـبـــوع«  ذلـــك، علمت  ــى  إل
قضاة  رئيس  النباوي  عبد  أن  املــصــادر، 
النيابة العامة، يتجه لحث الوكاء العامني 
أجل  مــن  املــلــفــات،  بهذه  املكلفني  للملك، 

فيها،  األولية  التحقيقات  بإنهاء  اإلســراع 
وإحالتها بسرعة على قاضي التحقيق قبل 
أن تتراكم العديد من امللفات التي ستحيلها 
الداخلية،  لــوزارة  العامة  املفتشية  تقارير 
وكذا تقارير املجلس األعلى للحسابات، مما 
امللفات  عدد  نتيجة  الضغط  بارتفاع  يهدد 
وكذلك  القادمة،  السنة  خال  الكبير 
امللفات  رصــد  حجم  ارتــفــاع  بسبب 
التي البد أن يقول القضاء كلمته فيها، 

بالبراءة أو باملتابعة.
وكـــان تــقــريــر رســمــي صـــادر عن 
رئاسة النيابة العامة سنة 2018، قد 
العامة  النيابة  قضاة  كون  عن  كشف 
املحاكم،  بهذه  األموال  بأقسام جرائم 
املختصني في »جرائم الرشوة والغدر 
العمومية  األموال  وتبديد  واختاس 
والتي  والــرشــوة،  النفوذ  واستغال 
أنهوا  قد  درهــم«،  ألف   100 عن  تزيد 
 511 حوالي  في  التمهيدية  األبحاث 
أنهوا  التحقيق  قضاة  وأن  قضية، 
106 قضايا من  التحقيق في حوالي 
أصل 144، وأن حوالي 676 قضية ال 

تزال في طور البحث بهذه املحاكم.

تحركات وكالء الملك ضد جرائم األموال

فارس

عبيابة

غياب وزراء التجمع يفجر جلسة برلمانية

اتهام اأخنو�ش والعلمي بعدم احرتام الد�ستور والقانون
 الرباط. األسبوع

حزب  فــي  الــقــيــادي  فجر 
الفريق  ورئيس  االستقال 
الدين  نور  النواب،  بمجلس 
في  عــارمــا  غضبا  مضيان، 
بسبب  البرملانني،  صفوف 
الــوزراء، حسب  بعض  غياب 
ــه، والـــذيـــن يــعــتــبــرون  ــولـ قـ
أي  وزراء«،  »ســوبــر  أنفسهم 
فـــوق الــقــانــون وفـــوق 

رئيس الحكومة.
ووجـــــــــــــــــه 

انــتــقــادات  مضيان  الــقــيــادي 
دون  األحــرار،  لــوزراء  ساخنة 
تــســمــيــتــهــم، وخـــاصـــة وزيـــر 
حفيظ  والــصــنــاعــة  الــتــجــارة 
وزير  أخنوش  وعزيز  العلمي، 
البحري،  والــصــيــد  الــفــاحــة 
ــر  ــد بــنــشــعــبــون وزيـ ــحــم وم
شكر  حيث  واملالية،  االقتصاد 
الــــــوزراء الـــذيـــن يــحــضــرون 
في  برملانيني،  كانوا  لكونهم 
الــعــدالــة  وزراء  إلـــى  ــارة  إشــ
فهم  ــي  ــال ــت ــال وب والــتــنــمــيــة، 

يـــقـــدرون الــبــرملــان، وانــتــقــد 
ــم أن  ــه ــم يــســبــق ل ــن لـ ــذيـ الـ
ال  الذين  وهم  برملانيني  كانوا 
ويتعاملون  اليوم  يحضرون 

باستهتار مع البرملان.
الفرق  أغلب  تبعت  ذلك،  إلى 
توجهه،  في  مضيان  البرملانية 
الوزراء  بعض  غياب  وانتقدت 
جلسات  عــن  الــحــكــومــة  فــي 
الـــبـــرملـــان، مــتــهــمــة رئــيــس 
بالضعف  العثماني  الحكومة 
في  التحكم  على  قدرته  وعــدم 

الــذيــن  حــكــومــتــه،  وزراء 
ال  يحترمون  يعودوا  لم 

القانون  وال  الدستور 
ــان،  ــرمل ــب ال مــكــانــة  وال 

للبرملان  املجيء  برفضهم 
املــراقــبــة،  إلـــى  للخضوع 
ــرحــني إغـــــاق هـــذه  ــت ــق م

ــتــشــريــعــيــة  ــة ال ــسـ ــؤسـ املـ
املالية  بتكاليفها  واالحتفاظ 
واالكـــتـــفـــاء بــبــعــث األســئــلــة 
عبر  الحكومة  أجوبة  وتلقي 

»الطابليت«، يضيف املصدر.
أخنوشالعلمي
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نـدوة اأكـادير تدعو اإلـى تـو�صيع �صالحيـات اجلـهات
 عبد اهلل جداد. أكادير  

األولــى  الوطنية  املناظرة  أجابت 
للجهوية املتقدمة، التي انعقدت مؤخرا 
الراهنة  األسئلة  بعض  عن  بأكادير، 
املتعلقة بما يتمناه املواطن كممارسة 
على أرض الواقع لجهات تضخ أمواال 
دستورية  مؤسسات  وأضحت  طائلة، 
التنمية  برامج  تناسق  لخلق  مؤهلة 
اختصاصات  من  ونزع جزء  الجهوية 

اإلدارة املركزية.
العيون  جهة  مجلس  رئيس  وأكــد 
الساقية الحمراء، حمدي ولد الرشيد، 
التي جسدت  املشتركة  الطموحات  أن 
الجلسة  فـــي  ــتــوقــيــع  ال خـــال  مـــن 
ــن رؤســــاء الــجــهــات  االفــتــتــاحــيــة ب
إلى أجرأة  الــوزراء، ستدفع  وعدد من 
وجديدة  قوية  دفعة  وإعطاء  القوانن 
توقيع  وثــمــن  الــجــهــة،  دور  ملــفــهــوم 
رئيس  بينهم  ومــن  الجهات،  رؤســاء 
الخطاط  الذهب  وادي  الداخلة  جهة 
جهة  رئيسة  بوعيدة  وامباركة  ينجا 
االتفاق  بنود  على  ــون،  ــ وادن كلميم 
بتفعيل  املتعلق  التوجيهي،  اإلطــار 
إلى  الختصاصاتها،  الجهة  ممارسة 
البرامج  عقود  مراسيم  توقيع  جانب 

بن الدولة والجهات الجاهزة.
ــى اإلطـــار  ــيــع عــل ــتــوق وقـــد تـــم ال
دجنبر  و21   20 يومي  التوجيهي، 
الجاري، خال افتتاح أشغال املناظرة 
املتقدمة،  للجهوية  ــى  األول الوطنية 

الداخلية  وزارة  طــرف  مــن  املنظمة 
ويهدف  املــغــرب«،  جهات  و»جمعية 
بمخرجات  العمل  ــى  إل ــار  اإلطـ ــذا  ه
وتفصيل  بتدقيق  املتعلقة  الــدراســة 
االختصاصات، ذاتية كانت أو مشتركة، 
ممارسة  وتــيــرة  تسريع  وبــالــتــالــي، 
وانخراط  االختصاصات  لهذه  الجهة 
وفق  تنزيلها  عملية  في  األطــراف  كل 
واإلمكانيات  جهة  كل  خصوصيات 

املالية والبشرية املتاحة.
على  باملصادقة  الستار  وأســـدل 
عن  املنبثقة   12 الــــ  الــتــوصــيــات 
للجهوية  األولــى  الوطنية  املناظرة 
املــتــقــدمــة، الــتــي وفـــق والـــي جهة 
إنجاحها،  في  حجي  أحمد  أكــاديــر 
ترشيد  أجل  من  توصية   12 وتبني 
عمل الجهات، ويندرج في إطار هذه 
التخطيط  آليات  تعزيز  التوصيات، 

السياسات  مع  تناسق  في  الترابي 
العامة للدولة في مجال إعداد التراب، 
والعمل على التقائية وتناسق برامج 
ومع  بينها  فيما  الجهوية  التنمية 
العدالة  وتبني  القطاعية،  املخططات 
السياسات  فــي  كــأولــويــة  املجالية 
العمومية والترابية من أجل تقليص 
واالجتماعية،  املجالية  ــوارق  ــف ال
في  االنــخــراط  إلــى  الجهات  ــوة  ودع

واألهــداف  للمبادئ  الفعلي  التنزيل 
الجديدة  املنظومة  حملتها  الــتــي 
وذلك  واملالي،  امليزانياتي  للتدبير 
السنوات  متعددة  البرمجة  باعتماد 
الفعالية  شـــروط  تستحضر  الــتــي 
الدولة  وحــث  والــجــودة،  والنجاعة 
لدعم  ــا  ــه ــادرات ــب م ــة  مــواصــل عــلــى 
الحكامة  مجال  في  الجهات  قــدرات 
تنويع  على  والعمل  املالي،  والتدبير 
حلول  عبر  الجهات  تمويل  مصادر 
برامجها  تمويل  أجــل  مــن  مبتكرة 
برامج  عقود  وإبــرام  االستثمارية، 
الترابية  والجماعات  الــدولــة  بــن 
حول االختصاصات املنقولة لضمان 
التنمية  برامج  في  الجميع  مشاركة 
الكافية  ــوارد  املـ وتعبئة  الجهوية 
لتنفيذها، كما تنص التوصيات على 
املركزية  املصالح  انــخــراط  ضمان 
واملؤسسات  ــة  ــوزاري ال للقطاعات 
عدم  ميثاق  تنزيل  فــي  العمومية 
الــتــركــيــز مــن خـــال إعــطــاء املــزيــد 
املــوارد  وتحويل  الصاحيات  مــن 
قصد  الخارجية  للمصالح  الكافية 
املوكولة  باملهام  القيام  من  تمكينها 
وفتح  ونــاجــع،  فــعــال  بشكل  إليها 
التشريعية  باملاءمة  املتعلق  الورش 
املخولة  لاختصاصات  والتنظيمية 
ذات  ــة  ــوزاري ال القطاعات  ملختلف 
الصلة باختصاصات الجهة املتعلقة 

بنفس امليادين.

خاليا »داع�ش« 
تتحرك يف ال�صحراء

بيانات خ�صبية يف نهاية موؤمتر البولي�صاريو

●  عبد اهلل جداد. العيون  

 الداخلة. األسبوع
على  أنــه  مطلعة  مــصــادر  ــرت  ذكـ
العامة  املديرية  وفرتها  معطيات  إثر 
رجال  تمكن  الوطني،  التراب  ملراقبة 
بعناصر  مــرفــوقــن  الــوطــنــي  األمـــن 
مــن »الــبــســيــج«، مــن اعــتــقــال شــاب 
بإحدى  عــمــره  مــن  العشرينات  فــي 
تاورطة  بمنطقة  الفاحية  الضيعات 
أن  عيان  شهود  أفــاد  وقد  بالداخلة، 
تورط  إلى  تشير  املتداولة،  األخبار 
»داعش« اإلرهابي،  الشاب مع تنظيم 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عبر 

اإلشادة بالتنظيم.
مدينة  أن  إلــى  ــارة  ــ اإلش وتــجــدر 
الداخلة، شهدت العديد من العمليات 
آخرها  األخيرة،  األشهر  في  املماثلة 
الحسني  بالحي  شــاب  اعتقال  كــان 

يشتبه في تورطه مع »داعش«.

 تيفاريتي. األسبوع
انتهت  الــذي  البوليساريو  مؤتمر  يخرج  لم 
التي  تيفاريتي  بمنطقة  األسبوع،  هذا  أشغاله 
جديد  سياسي  قرار  بأي  الجبهة،  عليها  تسيطر 

الحماسية  للتصريحات  خافا 
التي سبقت انعقاده والتي أكدت 
ستتخذ  أنها  الجبهة  قيادة  فيها 
أسمته  ما  في  مصيرية  قــرارات 
إنها  بل  العام،  الشعبي  املؤتمر 
األممي،  التسوية  مسلسل  ثمنت 
والــقــوي  الــتــام  بدعمها  وقــالــت 
يوم  الجبهة  اتخذته  الذي  للقرار 
بخصوص  املــاضــي  أكتوبر   30
ضرورة إعادة النظر في مشاركتها 
ترعاها  التي  السام  عملية  في 
ــضــرورة  ــع ال األمـــم املــتــحــدة، م
األممية  البعثة  تتمتع  ألن  امللحة 
الصاحيات  بكل  )املينورسو( 

السام األممية،  لبعثات  الدولية  املقاييس  حسب 
وتلتزم على قدم املساواة، بالتعامل مع الطرفن.

البوليساريو،  ملؤتمر  الختامي  البيان  ووصف 
الواقع  عن  البعيدة  الخشبية  البيانات  من  بأنه 

املاضية،  السنوات  طيلة  الجبهة  أصدرتها  التي 
بعواطفهم،  واللعب  لها  التابعن  تخدير  بهدف 
كما أنه دليل على أن الجبهة نجحت في خداعهم 
منها  الهدف  كان  التي  الحماسية  بتصريحاتها 
بنفس  ــنــظــام  ال نــفــس  ــرار  ــم اســت

السياسات الكارثية.
ولــــــم يـــجـــد تـــحـــذيـــر زعـــيـــم 
من  غالي،  إبراهيم  البوليساريو، 
أي  الصحراء،  في  الحرب  نشوب 
أثر أو صدى، معتبرا أن موريتانيا 
أي  من  األولــى  بالدرجة  ستعاني 
ضد  البوليساريو  تشنها  حــرب 
الطويلة  الحدود  »نتيجة  املغرب، 

التي تربطها بالصحراء«.
تصريح  في  التحذير  هذا  وجاء 
من  عــدد  ممثلي  مع  لقاء  خــال  له 
املوريتانية  السياسية  األحـــزاب 
البوليساريو  مؤتمر  حضرت  التي 
الجاري باملنطقة العازلة تيفاريتي.

ان�صحاب مغربي من تظاهرة ريا�صية 
جزائرية تعرتف بالبولي�صاريو

م�صوؤول اإثيوبي يبحث عن تطوير العالقات مع املغرب 
 بوكراع. األسبوع  

طريق  فــي  إيجابية  جــد  خــطــوة 
إثيوبيا،  دولــة  مع  العاقات  تقوية 
قام بها كبير مستشاري رئيس وزراء 
يوم  حل  الــذي  أحمد،  آبي  إثيوبيا، 
الخميس املاضي بمدينة العيون، في 
أول زيارة ملمثل عن إثيوبيا لألقاليم 

الجنوبية.
من  ــع  األرفـ تعتبر  الــتــي  ــارة  ــزي ال
ملدينة  ــي  ــق ــري إف ملـــســـؤول  نــوعــهــا 
العيون، مكنت املسؤول اإلثيوبي من 
»فوسبوكراع«  ملنجم  خاصة  ــارة  زي
وتــنــدرج  لـــه،  الــتــابــعــة  وللمنشآت 
لتعزيز  البلدين  جــهــود  ــار  إطـ فــي 
في  خاصة  االقتصادية،  عاقاتهما 
سبق  حيث  األســمــدة،  إنتاج  مجال 
تحت  وقــعــا  أن  وإثيوبيا  للمغرب 
إشراف امللك محمد السادس والوزير 
ماريام  هايلي  آنذاك،  اإلثيوبي  األول 
 ،2016 سنة  أبابا  بأديس  ديسالن 
مندمجة  منصة  إلنشاء  اتفاقية  على 
إجمالي  باستثمار  األسمدة  إلنتاج 
وهي  دوالر،  مايير   3.7 نحو  يبلغ 
املكتب  عليها  يشرف  التي  املنصة 

ثاني  وتعتبر  للفوسفاط،  الشريف 
إثيوبيا  عليه  تقدم  استثمار  أضخم 
بعد بناء سد النهضة على نهر النيل، 
منشآت  اإلثيوبي  املسؤول  زار  كما 

األصفر،  والجرف  بخريبكة  مماثلة 
أن  شأنها  مــن  التي  ــارة  ــزي ال وهــي 
تروجه  ملا  مغايرا  انطباعا  تعطي 

الجهات املعادية للمغرب.

 األسبوع  
بنزاع  رئيسي  بشكل  معنية  أنها  الجزائر  تؤكد  أخــرى،  مــرة 
الصحراء، ونتيجة لوضع »العلم الصحراوي« مكان األقاليم الجنوبية 
للكرة  والعالم  إفريقيا  شمال  بطولتي  في  الرسمية  الخريطة  في 
الطاولة، انسحبت الجامعة امللكية املغربية لكرة الطاولة من املشاركة 
في بطولة املنطقة األولى لشمال إفريقيا وبطولة العالم فردي، التي 
احتضنتها مدينة وهران الجزائرية، وكذا في االجتماع املنعقد على 
هامش هذه البطولة، وذلك احتجاجا على املساس بالوحدة الترابية 

للمملكة.
وقد فوجىء ممثل املغرب بأن شعار هذه الدورة يتضمن خريطة 
اململكة املغربية مبثور منها األقاليم الصحراوية املغربية، وتم وضع 
املناطق،  تلك  في  املزعومة  الوهمية«  الصحراوية  »الجمهورية  علم 
الطاولة،  لكرة  املغربية  امللكية  الجامعة  ممثل  حفيظة  أثار  ما  وهو 
الذي احتج بشدة على هذا التصرف، ووجه رسالة في هذا الشأن إلى 

رئيس املنطقة اإلفريقية األولى والجهات املنظمة.
وبعدما أكدت الجامعة امللكية أن مسألة الوحدة الترابية خط أحمر 
لن يتم التساهل أو التسامح مع من يجرؤ على املساس بها، وإدانتها 
بشدة ألية محاولة للنيل منها من أي جهة كانت، قررت اتخاذ كافة 
بهذا  للتنديد  والدولية،  والقارية  الجهوية  الهيئات  لدى  اإلجراءات 
والرياضة  الشباب  وزارة  تحرك  انتظار  في  املسؤول،  غير  العمل 

واللجنة الوطنية األوملبية.

آبي أحمد



بعد حرمانها طيلة رئاسة 
ملسلسل  كــوهــلــر  ــورســت  ه
املحادثات«  عبر  »املفاوضات 
ــن أي  ــع الــبــولــيــســاريــو م م
نشاط في الصحراء، تحاول 
املشهود  األملانية  املنظمات 
في  تنشط  أن  بالحرفية،  لها 
العيون والداخلة، من سياق 
ــو مــا قــد يسبب  ــر، وهـ آخــ
يسمى  ملا  أخــرى  نافذة  في 

»انفصاليي الداخل«.
منظمات  ــرب  ــغ امل ومــنــع 
أراضي  دخــول  من  إسبانية 

لكن  عليه،  املتنازع  اإلقليم 
الــوقــت حــان ملوقف واضــح 
لفتيت،  الــداخــلــيــة  ــر  ــوزي ل
بخصوص املنظمات األملانية 
املثيلة، وهو ما سيعقد األمر 
وفي  األوروبــي،  البرملان  في 
ســائــر مــؤســســات االتــحــاد 

األوروبي.
الداخلية  وزيــر  يأخذ  ولم 
عمل  ملنع  أخضر  ضــوء  أي 
املنظمات األملانية، على نفس 
الشاكلة مع املنظمات األهلية 

اإلسبانية.

ــب مـــــصـــــادر  ــ ــ ــسـ ــ ــ وحـ
البرنامج  فــإن  ــوع«،  »األســب
ملنظمتني  بالنسبة  املوضوع 
قد  املــغــرب،  فــي  معروفتني 
األزمة  خشية  تعديله  جرى 
لكن  املغربية،  الداخلية  مع 
تتفهم  لم  األملانية  الحكومة 
وهو  أخيرا،  املغربي  القرار 
ووزارة  لــفــتــيــت  جــعــل  مـــا 
حالة  في  األملانية  الخارجية 
ــد  غــضــب مــمــا يـــجـــري، وق
ــة  ــة إلـــى أزم ــ تــحــولــت األزم

صامتة بني البلدين.

العدد:  1055الخميس 26 دجنبر 2019

املنظمات 
الأملانية

 يف مواجهة 
وزير الداخلية 

لفتيت

السمراء،  بالقارة  األخيرة  جولته  في 
دافــع رجــل األعــمــال الــذي يحمل جــواز 
إفريقيا  ــة  ــدول ل الــدبــلــومــاســي  الــســفــر 
باإلضافة  بيساو،  غينيا  وأيضا  الوسطى 
واإلســرائــيــلــي،  الفرنسي  ــه  جــوازي ــى  إل
فيليب حبابو سولومون، باسم القطريني، 
قضية  وعــن  املغربي،  األعمال  قطاع  عن 
الصحراء، وهو ما أثار حفيظة الخارجية 
اللقاءات  فــي  دققت  التي  اإلسرائيلية، 

األخيرة لرجل األعمال املذكور.
وطبقا ملصدر »األسبوع«، فإن سولومون 
دعم  وأن  الدوحة،  من  دعم  توصية  أخذ 
غرب  في  مباشر  غير  للمغرب  القطريني 
تدمج  لــشــراكــة  يطمحون  إذ  إفــريــقــيــا، 
الرباط في اللعبة الفرنسية في املجموعة 
)ســيــداو(،  إفريقيا  لغرب  االقتصادية 
إلى جانب  قدم  الخليجيون موطئ  ويريد 
تعويض  باتجاه  ليس  املغربي،  الشريك 
الدعم اإلماراتي بالقطري في حقل األعمال، 
بل بمحاولة مدروسة كي ال يخسر املغرب 
هذه الدينامية الجديدة التي تتحرك فيها 

باريس لوحدها في املنطقة.
املــغــرب خسر  أن  ــصــدر،  امل ويــضــيــف 
ويحاول  إفريقيا،  في  األخيرة  ديناميته 
تقييم دورة أعماله، ألن ما يمكن استثماره 
أو  أرباح ضعيفة  إلى  انتهى  سيولة،  من 

متوسطة.

دعم قطري لقطاع املال 

املغربي يف اإفريقيا

حسن  املغرب  أن  رغم 
مـــن قــــدرة مــروحــيــاتــه 
وحدة،   113 بلغت  التي 
على  بموجبها  وحصل 
ــا،  ــي ــامل ع  36 املـــرتـــبـــة 
ــإن نــيــران املــروحــيــات  ف

الهجومية جعلته في 
األخيرة  املرتبة 

عامليا من أصل 
دولـــة،   137
 0.0 بنسبة 
فــي املــائــة 
ــي رقـــم  ــ فـ
لم  ــادم  صــ
ــج،  ــالـ ــعـ يـ
ــاب  ــ ــب ــ ألس

أن  مـــنـــهـــا 
الــــجــــيــــش 

ــي  ــ ــ ــرب ــ ــ ــغ ــ ــ امل
ــد عــلــى  ــم ــت ــع ســي

ــقــصــف املــفــتــرس«  »ال
طيار،  بـــدون  بــطــائــرات 
ــدة  وحـ  36 خــصــوصــا 
وهــو   ،»9 كــيــو  »إم  مــن 
مصادر  حسب  يؤكد،  ما 
»األسبوع«، أن املغرب ال 
يرغب في حرب استنزاف 
طويلة في األفق القريب، 

املــراقــبــون  يعتقد  فيما 
تناقش  ال  الـــربـــاط  أن 
ــات  ــيـ ــروحـ مـــســـألـــة املـ
املستوى  أو  الهجومية 
عبر  للنيران  الهجومي 

مؤشر  ألنــه  املروحيات، 
في  ويــحــاول  مختلف، 
تحسني  املؤشرات  باقي 
 35 ــدود  حـ ــي  ف ترتيبه 
ما  وهــو  عامليا،   36 أو 
املسلحة  القوات  حققته 

امللكية مؤخرا.

»بيجو  إنتاج  انتقاده  غــداة 
خــارج  كــلــيــو«  ــو  ــ و»رون  »208
بالده فرنسا في مدينة القنيطرة 
بسلوفينيا،  وترنافا  املغربية، 
ــا، تــقــدم  ــي ــرك ــا فـــي ت ــورصـ وبـ
ملاكرون  االقتصادي  املستشار 
برونو  االقــتــصــاد،  وزيـــر  ــى  إل
بشأن  انتقاده  لتهدئة  لومير، 
في  الفرنسية  االســتــثــمــارات 
املغرب، وذلك بفصل اململكة عن 
سلوفينيا وتركيا، ألن العاصمة 
ال  استراتيجي  شريك  الــربــاط 

يمكن مقارنته بدول أخرى.

في  قــال  ــذي  ال الــوزيــر  ولكن 
نموذج  بأن  للمهنيني  اجتماع 
نقل االستثمارات املربحة خارج 
تعديل  أي  رفض  فشل،  فرنسا 
باستقالته  ــدد  وه لتصريحه، 
عليه  املمارسة  الضغوط  بفعل 
ــال: لــم أكن  بــاســم املــغــرب، وقـ
من  أقـــوى  املــغــاربــة  أن  أعتقد 
وهو  اإلليزيه،  في  الفرنسيني 
ما زاد من إرباك املشهد، وطلب 
لومير،  ــى  إل الرئيس  مبعوث 
املغرب،  إلى  رحلته  في  مرافقته 
وزيـــر  يــجــب  لـــم  اآلن،  وإلــــى 

االقتصاد عن االقتراح.
ــه صــدمــة  ــزي ــي ــاوز اإلل ــجـ وتـ
ينف  ــم  ــ ول ــح،  ــري ــص ــت ال ــذا  ــ ه
مكثفة  اتصاالت  وجود  املصدر 
موضوع  في  حل  إلى  للوصول 
الفرنسية  االستثمارات  توسيع 
ــارات، وقــد  ــي ــس ــال ــخــاصــة ب ال
في  إضافية  إجــراءات   7 قيدت 
هروب  من  خوفا  الصدد،  هذا 
استثمارات أخرى إلى اململكة، 
املستشار  راجــعــه  مــا  ــو  وه
للرئيس ماكرون  االقتصادي 

في جلسة ساخنة.

»غلوبال فاير باور« ل�سنة 2019 
ي�سع املغرب يف املرتبة الأخرية على 

�سعيد املروحيات الهجومية

ب�سبب املغرب.. برونو لومري هدد بال�ستقالة

5 7كواليس األخبار

غباغبو ينقلب على البولي�ساريو

بعد لقاء مطول بني غباغبو ومدير 
مكتب »السي. آي. إي« في باريس، 
تفاجأ األمريكيون من حجم التغيير 
كودو  لوران  موقف  في  حدث  الذي 
الجبهة  ــزب  ح مــؤســس  غباغبو، 
اإليفوارية ورئيس ساحل  الشعبية 
في  اعتقاله  حتى   2000 من  العاج 
بواكيه،  مدينة  فــي   2011 أبــريــل 

املعروف بتحالفه مع الجزائر.
اإلنجليزية،  اللغة  في  األســتــاذ 
في  ــزاع  ن آخــر  عــن  ببالغة  تحدث 
ليست  املشكلة  »إن  وقال:  إفريقيا، 
تكن  لم  كما  واملغرب،  إفريقيا  بني 

هـــذه املــشــكــلــة أبـــدا أمــمــيــة، كما 
إلى  تتحول  ولــن  ــرب،  ــغ امل يــقــول 
فشل  فإن  وبالتالي،  عاملية،  مشكلة 
املفاوضات سبقه فشل في املواجهة 
التسوية  تــكــون  ــن  ول العسكرية، 
محالة«،  ال  وستكون  إفريقية،  إال 
مصدرموثوق  نقلها  روايــة  حسب 

لـ»األسبوع«.
عسكري  دعم  أي  غباغبو  ورفض 
قد  املــواجــهــة  ألن  للبوليساريو، 
االتــحــاد  وســط  بــانــقــســام  تنتهي 
مــا يكشف عــورة  اإلفــريــقــي، وهــو 

الجميع.

يستبعد  ال  الطارئة،  لخطتهم  تقييم  في 
الجزائريون تمكني أصدقاء القوات املسلحة 

املغربية من صواريخ »طاد« األمريكية.
تسريب  عن  »األسبوع«  مصدر  ويتحدث 
قد  للمغرب  خليجيا  حليفا  أن  يؤكد  حدث، 
بهذا  قريبا  املغرب  سيزود  أو  زود  يكون 
»إبداء  املهم  من  وأن  األمريكي،  الصاروخ 
باستبعاد  الــجــديــد  الــرئــيــس  مــع  الــرغــبــة 
على  وأن  البلدين«،  بني  حــدودي  توتر  أي 
مواجهة  تمويل  عــدم  الخليجية  األطــراف 
األمريكيون  ويحاول  املراقبون،  استبعدها 
موجهة  أخيرة  بضغوط  املهد  في  إخمادها 

ضد املغرب والجزائر على حد سواء.
أمريكية  رسالة  البوليساريو  ورفضت 
بخصوص  غــالــي،  إبراهيم  إلــى  مباشرة 
ويسعى  األخيرة،  قراراته  في  النظر  إعادة 
إلى  البوليساريو  األول في جبهة  املسؤول 
جعلها قرارات تنظيمية في املؤتمر الخامس 

عشر، املنعقد في تيفاريتي.
ويضيف املصدر، أن املغرب لم يكشف عن 
عن  كشف  لكنه  املذكور،  بالصاروخ  تزوده 
تفاصيل متقدمة لبرنامجه التسليحي، وهو 
يسير باتجاه املزيد من التعامل مع التقنية 
األمريكية، لكن الصواريخ »بند آخر«، فيما 
عند  »طــاد«  بوجود  مقتنعون  الجزائريون 

القوات املسلحة امللكية.

الباليستية  الوقاية  ذات  النقل  سيارات 
املؤهلة  هي  العاملية،  »هرفستر«  شركة  من 
تديره  الذي  الدفاعي  الجدار  شرق  لدخول 

البوليساريو.
قــدرة  ــإن  ف »األســبــوع«،  مصدر  وحسب 
ناقلة »ماكس إكس بروممراب« جعلت تفكير 
مخاطر  مع  التعامل  على  منصبا  باكستان 
السعوديني  وأن  كشمير،  إقليم  وتحديات 
ســعــوا لــدعــم املــغــرب مــن خــالل نقل هذه 

التقنية إلى املغرب من بوابة إسالم أباد.
العاصمة  ــي  ف غــربــيــة  ــارة  ســف وكــتــبــت 
الباكستانية، تقريرا حول دعم الرياض لنقل 
من  الحديث  الباكستاني  املخزون  من  جزء 
قواعد  ثالثة  من  املغرب  إلى  الناقالت  هذه 
أن  السفارة  تجزم  ولــم  واضــح،  وبــجــدول 
مصادرها عسكرية في املوضوع، مما يؤكد 
احتمال الخطأ، ويمكن توجيه هذه األعداد 
من الشاحنة املتميزة إلى حرب اليمن باسم 
الناقلة  ثمن  ــتــراوح  وي الــصــحــراء،  حــرب 
دوالر،  واملليون  مليون  الواحدة بني نصف 
بما يؤكد صعوبة التمويل املغربي في هذه 
الحالة، لكن توجيه الناقلة املقاومة لأللغام 
إلى حرب الصحراء، سيكون حاسما في أي 
هجوم بري الستكمال السيطرة على املنطقة 

العازلة إلى الحدود الجزائرية.

تقرير دفاعي جزائري 
حماط بال�سرية يوؤكد 

و�سول �سواريخ »طاد« 
اإىل املغرب

ناقالت »ماك�س اإك�س 
بروممراب« �سد الألغام 

لدخول �سرق اجلدار

القناص

لومري

غباغبو

لفتيت



أخطر قرار للبنتاغون

 ماكرون ال يجد حال لتورطه في شمال 
مالي ومنطقة الساحل، إال بإقفال 

القوس شماال انطالقا من قاعدتين 
أمريكيتين في المغرب قصد تعويض 

خسارة بالده لكل التسهيالت مع 
النظام الجديد الذي يقود الجزائر 

الرئيس  رد  من  األمريكيون  يخشى 
ماكرون على منع النظام الجديد الذي 
يقود الجزائر لكل التسهيالت )15 في 
نظر البنتاغون( التي قدمها بوتفليقة 
وأساسها  لفرنسا،  وأخوه(  )الرئيس 
الجزائرية، وأيضا  املرور في األجواء 
يتمكن  لم  التي  البحرية  التسهيالت 
افتتاح  منذ  البنتاغون  تجديدها  من 
قاعدة »تمنراست«، واختار قايد صالح 
املعروف  الــبــروتــوكــول  ــى  إل الــعــودة 
اختصارا بـ»تمنراست« مع األمريكيني 
التي  التسهيالت  على  اإلبقاء  عوض 
دخــول  ــة  ــداي ب مــنــذ  لفرنسا  منحت 

جيشها لشمال مالي.

ــودة  ــا، تــربــح واشــنــطــن ع ــي وحــال
على  ماكرون  ويوافق  إليها،  الجزائر 
لتقديم  املغرب،  إلى  األمريكيني  عودة 
حرب  في  املتورط  لجيشه  املساعدة 

مفتوحة في دولة مالي والساحل.
الرباط  العاصمة  مــاكــرون  وفاجأ 
القواعد  حــول  اتفاق  إلحياء  بسعيه 
االمريكية مع املغرب يعود إلى دجنبر 
أربعة  الفرنسيون  سلم  حيث   ،1950
أراضــي  فــوق  األمريكيني  إلــى  قواعد 
الــشــريــفــة«، ووافـــق عليها  ــة  ــال »اإلي
أن  قبل  الــخــامــس  محمد  السلطان 
»السي. أي. إي« من أي تعامل  تبرئه 
في  شريكا  دوغــول  ويعلنه  هتلر،  مع 

الحرب ضد النازية.
 009256 رقـــم  الــوثــيــقــة  وحــســب 
1958 واملحولة  26 غشت  املؤرخة بـ 
إلى »تي. إس. سي« واملعاد صياغتها 
آخر  ــم  رق تحت   80 فبراير   20 فــي 
 26 التوثيق  ــم  رق تحت   80/20/2
ــرات  املــخــاب لتلخيص  واملــتــضــمــن 

الوطنية لالتفاق في أربعة نقط من بند 
واحد، كشفت عنه »السي. آي. إي« في 
12 فبراير 2002، رافضة رفع السرية 

عن باقي البنود)1(.
ــد املــلــخــص تــحــت عــنــوان:  ــؤك وي
في  األمريكية  الــقــواعــد  »الخلفية: 
األربع  الجوية  القواعد  أن  املغرب«، 
املبنية في املغرب وتسهيالت الطيران 
ــذي  )ال ليوطي  ميناء  فــي  الــبــحــري 
منذ  الفرنسي  الجانب  مع  فيه  يعمل 
إلى  توسع  الثانية(،  العاملية  الحرب 
 1950 دجنبر  شهر  في  ثنائي  اتفاق 
ــى:  األول النقطة  وتضم  فرنسا،  مــع 
رفض الوطنيني املغاربة لهذا االتفاق، 
امللك  ألن  قانوني  غير  إيــاه  معتبرين 
النقطة  وفــي  بشأنه)2(،  يستشر  لم 
ملكية  في  القواعد  هذه  تعد  الثانية، 
استقالل  وبــعــد  ــرهــا،  ــدي وت فــرنــســا 
املغرب، أصبحت تحمل العلم األمريكي 
فإن  الثالثة،  النقطة  وفي  أيضا)3(، 
الرسائل املتبادلة بني املغرب وفرنسا 

 ،1956 عـــام  ــرب  ــغ امل ــي اســتــقــالل  ف
من  األمــريــكــيــة  الــقــواعــد  استبعدت 
التي وافق املغرب  الدولية  االلتزامات 

على االلتزام بها)4(.
فرنسية  القواعد  فهذه  عليه،  وبناء 
وليست أمريكية، وبقيت كما الكنائس 
أراض  والــقــنــصــلــيــات،  ــارة  ــف ــس وال
واضحة  والوثيقة  خالصة،  فرنسية 
األمريكية  القواعد  إن هذه  قولها:  في 
فوق األراضي املغربية، هي في ملكية 
فرنسا، وهو ما حركه قانونيا ماكرون 
مباشرة  العمل  من  البنتاغون  لتمكني 
دعم  بهدف  املغربية،  األراضــي  على 
الجيش الفرنسي في منطقة الساحل.

ــر الــقــرار اتــفــاق  ــ ــبــرت دوائ واعــت
غرب  فــي  والفرنسيني  األمــريــكــيــني 
إفريقيا التي كانت تسمى »قلب إفريقيا 
ولوجستيكيا،  مباشرا  الفرنسية«، 
ــرات »شــيــنــوك«  ــائـ ــدخــل طـ ــوال ت ــ ول
األمريكية واالشتباك الذي ذهب جراءه 
أكثر من عشرة جنود فرنسيني، لكانت 

التكلفة أثقل.
االتفاق،  هذا  إحياء  على  وتأسيسا 
الذي ال يسمح للمغرب بدور في منطقة 
أن  الــربــاط  العاصمة  تــرى  الساحل، 
دورها مهمش، وجاءت بعض اإلشارات 
الصامتة  األزمــة  تجاوز  على  للتأكيد 
تقليد  كسر  منذ  والرباط،  باريس  بني 
لقاء وزير خارجية املغرب وفرنسا في 
املتحدة،  لألمم  العامة  الجمعية  دورة 
مرورا بتغليب كفة الصني في بناء خط 
سككي بني أكادير ومراكش، رغم حفظ 
خط  إكمال  في  حقها  لباريس  املغرب 
»تي. جي. في« من الدار البيضاء إلى 

مراكش.
الـــكـــأس، هو  ــاض  ــ ــا أف غــيــر أن م
محاولة باريس الضغط لفتح قاعدتني 
األراضي  على  األقل،  على  أمريكيتني، 
املغربية، في إطار الخسائر املتواصلة 
»بارخان«  لعملية  العالية  والتكلفة 
القوى  كل  حاليا  فيها  تشارك  التي 
وأملانيا  بريطانيا  تتقدمها  األوروبية، 

عبد الحميد العوني إعداد:

حسب مصادر موثوقة للغاية، فإن وزير الخارجية األمريكي مايكل بومبيو، جاء إلى العاصمة الرباط محمال باقتراح وافقت عليه وزارة الدفاع األمريكية 
)البنتاغون( والرئيس الفرنسي ماكرون، وهو ما دفع العالقات بين اإلليزيه والقصر العلوي إلى الدخول يف أزمة صامتة يحاول تجاوزها الفرنسيون بزيارة 

رئيسهم للمغرب يف نهاية يناير 2020، أي بعد عطلة أعياد املسيح مباشرة.
ولم يستقبل العاهل املغربي وزير الخارجية األمريكي بعد قدومه للعاصمة الرباط، ألسباب لم يفصح عنها الطرف املغربي، ورفض مكتب رئيس الحكومة 

اإلسرائيلية، نتنياهو، دعاية زيارته مع وزير الخارجية األمريكي إلى الرباط لتغطية الخالف بين العواصم الثالث.
ويرى املستشار الدبلوماسي ملاكرون أن إعادة فتح القواعد العسكرية األمريكية يف املغرب، سيمنح دعما لوجستيكيا كبيرا لقوات بالده يف دول الساحل، 

ويسيطر كليا ىلع الوضع يف هذه املنطقة الشديدة التوتر، بعد قتل 13 جنديا فرنسيا، ومنع الجزائر لكل التسهيالت العسكرية التي سلمها السعيد 
بوتفليقة، املسجون حاليا إلى جانب »عصابة فرنسا« يتقدمها رئيسا املخابرات يف العهد السابق: الجنراالن طرطاق ومدين، وال يمكن لفرنسا االنتصار 

يف حربها الجارية يف إفريقيا دون لوجستيك أمريكي من قواعدها يف املغرب، ملنع نقل الخطر اإلرهابي إلى أوروبا، وأيضا ملنع الحرب مع الجزائر، ألن 
واشنطن تخشى، من جهتها، دعم باريس ملغامرة عسكرية تقودها العاصمة الرباط يف هذه الظروف الحرجة، ففتح القواعد األمريكية يف املغر ب خالص 

ملاكرون الذي يعاني يف منطقة الساحل، ومنع لتوسع الرقعة الجهادية إلى مخيمات تندوف، ومن تم إلى أوروبا، خصوصا وأن املغرب يفكك عشرات الخاليا 
»الداعشية« سنويا، وأيضا ملنع حرب جديدة مع الجزائر وتعويض ما كان لدى ماكرون من تسهيالت أوقفها قايد صالح، ولذلك، فاالقتراح »مدروس ومنسجم« 

بين كل املصالح االستراتيجية يف املنطقة.
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وإسبانيا، وإستونيا من شرق أوروبا.
في  قــويــة  األمريكية  الــيــد  وتــبــدو 
بإفريقيا،  الصيني  النفوذ  محاربة 
إن  املغرب،  في  ماكرون  ففشل  لذلك، 
»تي.  في  بكني  إلى  الصفقات  تحولت 
أكــاديــر، سيكون  ـ  فــي« مراكش  جــي. 
خطيرا على سمعة وتأثير باريس على 

السياسات العمومية املغربية.
على  واشنطن  تضغط  جهتها،  من 
موطئ  لتسليمها  باريس،  حليفتها 
املــغــرب كما حــدث في  فــي  أكبر  قــدم 
خمسينيات القرن املاضي، فما يعانيه 
ال  اإلرهابيني  مع  الفرنسي  الجيش 
لطول  النازيني  مع  خسائره  عن  يقل 
مدة االستنزاف، وعدم وضوح الرؤية 
في معركة ال سقف لها، وتريد أمريكا 
بعيدا  إفريقيا،  غــرب  صياغة  ــادة  إع
ضغطت  لذلك  الفرنسي،  الحليف  عن 
أجل  الصحراء من  في ملف  واشنطن 
املغرب،  عــوض  »املينورسو«  تقوية 
والقوات  الرباط،  باريس  تقوي  فيما 
أي  خــارج  تحديدا،  امللكية  املسلحة 
تأثير لهذه القوات في منطقة الساحل، 
وهو ما يقلل تأثير القصر العلوي في 
الشريفة  اململكة  راهنت  وقد  املنطقة، 
السمراء  القارة  على استثماراتها في 
وبشراكة معلنة )جنوب ـ جنوب(، من 

أجل تحقيق أهدافها.
في  املغرب  فرنسا  قــوت  جهة،  من 
األوراق  خلط  عن  لعزله  الصحراء، 
وبالنسبة  والــســاحــل،  املنطقة  فــي 
الحلفاء  يستدعون  الذين  لألمريكيني 
في  للمشاركة  )األفــارقــة(  املحليني 
يقاتلون  فهم  ــقــارة،  ال مشكالت  حــل 
الصحراء  في  مــتــوازن  حل  أجــل  من 
االتحاد  لحلفاء واشنطن في  احتراما 
ــذي ال تــريــد الــواليــات  اإلفــريــقــي، الـ
املتحدة مصادمته، وضمن توزيع مهام 
الحلفاء، تضمن واشنطن للمملكة دورا 
األمريكي  السقف  تحت  الساحل  في 
الذي يحافظ على عالقاته مع االتحاد 
مصالح  يجعل  مــا  ــو  وه اإلفــريــقــي، 

املغرب غير ممتدة.

 المعلومات عن القواعد األمريكية 
المطلوب إعادة فتحها في المغرب،

 ال تزال بنود بعضها تحت السرية، بما 
يجعل مفعولها متواصال 

مفاوضات  جرت   ،1957 ماي  منذ 
مباشرة بني املغرب والواليات املتحدة 
حول اتفاق جديد بخصوص القواعد 
األمريكية في املغرب، وظهرت تعقيدات 
وصفتهم  إذ  املغاربة،  املفاوضني  مع 
بـ»املفاوضني  التقرير  من  »د«  الفقرة 

املتشددين«، ألنهم اشترطوا:
القضائي  »شمول« االختصاص   )1
في  األمريكيني  املوظفني  لكل  املغربي 

هذه القواعد.
2( دفع ضرائب مختلفة. 

3( دفع الجمارك على كل املواد غير 
استخدامات  ألجل  املــوردة  العسكرية 
األمريكية  ــقــواعــد  ال ــي  ف الــعــامــلــني 

باملغرب.
وضعها  التي  الشروط  هذه  وبفعل 
ــخــامــس، فــضــلــت أمــريــكــا  مــحــمــد ال
مواصلة عملها في هذه القواعد بعيدا 
وفعال  املغرب،  مع  ثنائي  اتفاق  عن 
من  القواعد  هــذه  في  العمل  تواصل 
هذه  وبقيت  الفرنسية،  امللكية  خالل 
امللكية سارية إلى اآلن، ولذلك استطاع 
باالتفاقيات  العمل  حاليا  مــاكــرون 
واشنطن  وعودة  املغرب  مع  السابقة 

إلى هذه املنشآت.
الــســادس  محمد  املــلــك  يــرغــب  وال 
املتشدد  وهــو  السيناريو،  هــذا  فــي 
فيما  املغربية،  السيادة  قضايا  في 
الــحــلــيــفــان، الــفــرنــســي واألمــريــكــي، 
القانونية  الــنــاحــيــة  مــن  يــجــدان  ال 
السياسية  الناحية  ــن  وم الــصــرفــة 
أن  يمكن  عائق  أي  واالستراتيجية، 
األمريكية  القواعد  عــودة  عــدم  يقرر 
الفرنسيون  ويضغط  الــعــمــل،  إلــى 
هذه  إلعادة  املغرب  على  واألمريكيون 
القواعد إلى االستخدام من دون اتفاق 
جديد، وما تقرر مع رامسفيلد، يحاول 
التفاصيل  من  بكثير  بومبيو  إحياءه 
فأمريكا  املسبوقة،  وغير  الجديدة، 
خسرت تركيا أردوغان، وتقدمت أنقرة 

في شمال إفريقيا باتفاقيتني أمنيتني 
وهو  وتونس،  ليبيا  مع  وعسكريني 
تجاه  الجزائريني  صرامة  من  زاد  ما 
الغربية،  للقوى  يعد  ــم  ول فــرنــســا، 
سوى  تــحــديــدا،  وبــاريــس  واشنطن 
في  األمريكية  الــقــواعــد  فتح  ــادة  إعـ
استراتيجية  الحاجة  ألن  املــغــرب، 
إلى  املغرب  تقدم  والخارطة  وملحة، 

هذا الرهان.
وال ترغب الواليات املتحدة في أزمة 
جديدة مع الجزائر أو املغرب، في هذه 
الفترة الحرجة من رسم خارطة شمال 
السرية،  للمعلومات  وتبعا  إفريقيا، 
القواعد  عمل  تجرع  الذي  املغرب  فإن 
انقالب  مــع  كـــادت  لفترة  األمريكية 
آخر،  مغرب  صياغة  تعيد  أن  أوفقير 

ليس مستعدا إلعادة فتح هذا امللف.
ــإن واشــنــطــن سمحت  مــن جــهــة، ف
الثاني  الحسن  بنظام  بالتضحية 
حول  اتفاق  أجل  من   1972 سنة  في 
 99 لـ  املغرب  في  األمريكية  القواعد 
سنة مع الجنرال أوفقير، ووجد امللك 
االنقالب  بعد  مواتية  الفرصة  الراحل 
إلغالق هذه القواعد، وحاليا، سيكون 
امللف،  هــذا  فتح  إعـــادة  الصعب  مــن 
املغرب،  على  املتوقعة  الضغوط  رغم 
الحسن  نظام  فإن  أخــرى،  جهة  ومن 
عرشه  يخسر  أن  كــاد  ــذي  ال الثاني، 
جديد  اتفاق  عقد  في  يرغب  لم  ألنــه 
مع األمريكيني حول قواعدهم األربعة 
من  قــرر  الفرنسيني،  مــن  املــوروثــة 
جانبه إغالقها لتورطها في االنقالب، 
التسهيالت،  كل  واشنطن  فخسرت 
عليه  تعمل  متقدما  أرادت سقفا  ألنها 

قواعدها في اململكة.
ونــــاورت الــعــاصــمــة الــربــاط بني 
األمريكيني والفرنسيني لربح نقط في 
قنبلت  العظم،  لكسر  صعبة  معركة 
بطائرات  األمريكية  الطائرة  جراءها 
أمريكية وسالح أمريكي وقاعدة تحت 

إدارة واشنطن.
يتفق  املطلب  هــذا  فــإن  اليوم،  أمــا 
الذين  والفرنسيون  األمريكيون  عليه 
في  وروســيــا  تركيا  أمــام  يخسرون 
تزداد  والجزائرالتي  وتونس،  ليبيا 
على  للتقديرات  وتبعا  استقاللية، 
احتمال  للفرنسيني  يعد  لم  األرض، 
موريتانيا  ألن  املغرب،  خارج  للنجاح 
عن  تختلف  الغزواني  ولــد  عهد  في 
الحليف  العزيز،  عبد  ولد  موريتانيا 
للمخابرات  واالستراتيجي  املعروف 

الخارجية الفرنسية.
قواتها  انسحبت  التي  فرنسا  إن 
التي  وأمــريــكــا  ليبيا،  مــن  الخاصة 
تخسر قواعدها العملياتية في تونس، 
نزار  الجنرال  بنفي  الجزائر،  خسرتا 
وسجن الجنرالني طرطاق ومدين، ولم 
في  العمل  سوى  حاليا  أمامهما  يعد 
املغرب على قواعد ال تزال قانونيا في 
الثاني  الحسن  ألن  الفرنسيني،  ملكية 
ولم  منها،  األمريكيني  الجنود  طــرد 
يتخذ  أو  القواعد  هذه  أراضــي  يؤمم 

بشأنها أي قرار رسمي.
بشأن  قائما  الغموض  يـــزال  وال 

أمرين خطيرين:
بشأن  للمملكة  القانوني  القرار   )1
ومالحقها  ليبان«  »إيكس  اتفاقيات 
وباقي االتفاقيات الدفاعية، وخصوصا 
طبقا  املستمرة   1950 دجنبر  اتفاقية 
للمالحق والرسائل املنجزة بني فرنسا 

واملغرب.
ــدة  ــاع »ق اتــفــاقــيــة  ــرار  ــم اســت  )2
في  األمريكية  الجوية  العيون«  مدينة 
الصحراء منذ عهد فرانكو، ولم يعلق 

املغرب العمل بها إلى اآلن.
من  عليه  الضغط  املــغــرب  ويــجــد 

خيارين:
األول: فقدان موقف فرنسا وأمريكا 
يسمى  ما  ومواصلة  الصحراء،  في 
الصحراء  فــي  اإلســبــانــيــة  الــوديــعــة 
في  لألمريكيني،  فيكون  »الغربية«، 
حــال رفــض املــغــرب عــودة واشنطن 
ما  ــع،  األربـ العسكرية  القواعد  إلــى 
يطلق عليه الدبلوماسيون األمريكيون 
البوليساريو«  جبهة  موقف  »تعزيز 
اإلسبان  مع  العمل  تعارض  ال  التي 
للوصول إلى حل نهائي لهذه القضية.
القريبون  الجنراالت  يعارض  وال 
مــن الـــواليـــات املــتــحــدة األمــريــكــيــة، 

الذي  صالح،  قايد  الجنرال  يتقدمهم 
يعتبر املتحالفني مع فرنسا »عصابة«، 
أخــرى  قــاعــدة  األمريكيون  يفتح  أن 
أقــوى  عملها  وسيكون  بالصحراء، 
وأكثر في إدارة ومراقبة دول الساحل، 

وباقي التراب املغاربي.
ضغط  ورقــة  واشنطن  لــدى  ثانيا: 
الكاملة مع املغرب  بديلة عن الشراكة 
كيان  فــإمــا  الــصــحــراء،  مــن  انطالقا 
قاعدتني  بفتح  لها  يسمح  صحراوي 
في اإلقليم املتنازع عليه، أو إعادة فتح 
طرف  من  املغلقة  األمريكية  القواعد 

املغرب بعد انقالب 1972.

 مناورة المغرب قد تبدو قريبة من 
فتح قاعدة »طانطان« أو أي قواعد 

جديدة بعيدا عن إحياء اتفاق 
دجنبر 1950 

دجنبر  اتفاق  إلحياء  باريس  تناور 
مساهمة  رفع  من  تتمكن  كي   ،1950
منطقة  فــي  حربها  فــي  األمــريــكــيــني 
الساحل، فيما قد يرى املغرب إمكانية 
العودة إلى اقتراح سابق بشأن قواعد 
تجمع  طانطان،  من  انطالقا  جديدة 
لقاعدة  االستراتيجي  االمتياز  بني 
وبني  الساحل  دول  تجاه  »العيون« 

الرؤية املغربية لإلقليم املتنازع عليه.
األمــريــكــي  الــحــلــيــفــان،  ــد  ــري ي وال 
والفرنسي، التسليم بما تريده اململكة، 
غير  الدبلوماسية  القنوات  تــزال  وال 
قادرة على خلق اختراق يضع موقف 

الغرب في الصحراء مقابل القواعد.
ويتواصل »الغموض االستراتيجي« 
بـــني املـــغـــرب وحــلــيــفــيــه األمــريــكــي 
ــتــني: الــزاويــة  والــفــرنــســي، مــن زاوي
من  بــاريــس  تــريــد  الــتــي  التكتيكية 
على  متواصال  الضغط  إبقاء  خاللها 
مصالحها  تأمني  ملواصلة  املــغــرب، 
االستراتيجية  والزاوية  اململكة،  في 
ألنها  باألمريكيني،  باريس  عالقة  في 
تبيع ما ليس لها مقابل ربح ال تخسر 
إلى  بقوة  تسعى  فهي  ولــذلــك،  معه، 
وهو  الصندوق«،  إلى  املغرب  »إعــادة 
إفريقية خاصة،  تحرك بسياسة  الذي 
تنتهي  أن  السياسة  لــهــذه  ويــجــب 
تقبل  ال  فرنسية  ـ  أمريكية  لصياغة 
يلعب  أن  مــاكــرون  ويــحــاول  الثالث، 

أوراقا لم يلعبها  أسالفه، فـ»أفريكوم« 
في السنغال لم تكن موجودة على كل 
وجودها  تضاعف  وحاليا  الخطوط، 
البادرة،  الحرب  فترة  عن  العسكري 
وبالتالي، لم يعد ممكنا سوى تسليم 
منطقة الساحل لألمريكيني أو اإلقرار 
بتواجد عسكري للواليات املتحدة في 
الحالية،  املعادلة  على  يحافظ  املغرب 
وسيزول بعد املهمة، بفعل عدم الرغبة 
قواعد  وجود  في  التاريخية  املغربية 
ويمكن  اململكة،  أراضي  على  أمريكية 
كاملة  أهدافها  في  فرنسا  نجاح  بعد 
للقواعد  مخرج  إدارة  الساحل  فــي 
األمريكية في املغرب، لكن هذه اللعبة 
أكثر تعقيدا، ألن الخارطة تتغير تحت 

أرجل الجميع.

 التحول االستراتيجي مع تركيا 
المتوسطية يفرض على الواليات 

المتحدة األمريكية فتح قاعدتين على 
األقل في المغرب 

قاعدتني  بإغالق  أنقرة  تهديد  بعد 
)إنجرليك- شيفرة إييتا، وأخرى قريبة 
من إيران بـ 450 كلم( بسبب مشروع 
قررتها  التي  القاسية  العقوبات  قرار 
لن  الكونغريس،  في  الخارجية  لجنة 
إعادة  من  الحالة،  هذه  في  بدا،  يكون 

فتح القواعد األمريكية في املغرب.
لخارطة  داعما  القرار  هــذا  ويأتي 
في  األمريكية  العسكرية  الــقــواعــد 
على  لقاعدتني  تخطط  والتي  إفريقيا، 
األقل في الغرب وشمال إفريقيا عاملة 
اكتمال  بعد  توازناتها،  فــرض  على 
خارطة القواعد العملياتية للحرب في 

الصومال )أفغانستان إفريقيا()6(.
شمال  في  جيوسياسية  حرب  إنها 
في  »الظل«  حرب  مقابل  في  إفريقيا، 

باقي القارة السمراء.
وخصصت واشنطن 8 مواقع للبناء 
خسارتها  لكن  اإلفريقي،  القرن  في 
أربع  في  التفكير  كلفتها  املتوسط  في 
الشريفة  اململكة  ألن  املغرب،  في  نقط 
ــا أكــبــر مـــنـــاورات  ــي تــحــتــضــن حــال
»القرن  املسماة  القارة  في  األمريكيني 
هذا  ينتهي  أن  يمكن  وال  اإلفريقي«، 
لفرض  طانطان  في  بقاعدة  التطور 
في  جديدة  )قــواعــد  املغرب  سياسة 

اتفاق جديد(، لقتل العودة إلى اتفاق 
دجنبر 1950.

ــدة في  ــاع ــاء ق ــن ــال، يــجــري ب ــع وف
 50 البداية  في  تحتضن  قد  طانطان 
جنديا أمريكيا على األقل، وزاد صمت 
تاريخ   ،2017 يناير  منذ  الرسميني 
الجوية  الــقــدرة  ــع  رف الــذي  التحول 
48 طائرة  إلى  14 طائرة  ألمريكا من 
ثالثة  الــقــواعــد  ــدد  ع ورفـــع  مقنبلة، 
هزيمة  لكن  إفــريــقــيــا،  فــي  أضــعــاف 
جعل  املتوسطية  إفريقيا  في  أمريكا 
األجندة تختلف كليا، إذ سيرتفع عدد 
مناورات  بعد  ما  األمريكيني  الجنود 
لسنة  نسختها  في  اإلفريقي«  »األسد 

.2020
»الضلع  املغرب  البنتاغون  ويحدد 
الرابع« واملتقدم لقيادة العمليات بعد 
لكن  والصومال،  النيجر،  جيبوتي، 
بمستوى متقدم لتعويض أي خسارة 
لقاعدة  واستراتيجية«  »تكتيكية 

»أنجرليك«.
بجنود  متعلقة  املــســألــة  ليست 
عمالنيني،  أو  »متعاقدين«  أمريكيني 
ووقف  قاعدتني،   عمل  بتعويض  بل 
ويالحظ  لتركيا،  املتوسطية  الهيمنة 
في  االستثنائي  ــاع  ــف االرت الجميع 
للجنود  املدني  اللوجستيك  برنامج 
ســريــر   600 ــادة  ــزيـ بـ ــني  ــي ــك ــري األم
أخــرى  و300  الــســالم«  »حــفــظ  ــي  ف
الطوارئ،  بند  وفــي  لـ»املتعاقدين«، 
للعمل على قواعد طارئة  200 جندي 
بالشراكة أو باتجاهات حادة للتدخل 

السريع أو للدعم من املغرب.
خطط  ــب  ــرام ت إدارة  ورثـــت  لــقــد 
بخصوص  إفريقيا  فــي  البنتاغون 
»مناطق  فــي  الــجــويــة«  »الــضــربــات 
أي  لكن  أوبــامــا،  بتعبير  الكراهية« 
يتوقع  لم  واشنطن  في  استراتيجي 
املأزق املتصاعد بني أنقرة وواشنطن 
والذي قد ينتهي بخطة بديلة في حال 
إيطاليا تفضل  »أنجرليك«، ألن  إغالق 
»مشاركة العمل بني الوجود األمريكي 
فوق أراضيها وبني القيادة في أملانيا، 
األقل  على  قاعدتني  من  قوية  وخلفية 

في املغرب«.
وتأسيسا على التقديرات الجديدة، 
فإن من املهم العمل على قوات خاصة 
»األســد  ــاورات  ــن م بعد  طانطان  فــي 

اإلفريقي«، العتبارين اثنني:
1( العودة إلى خارطة خمسينيات 
القرن املاضي في التعامل مع موسكو 
بعد  مــا  خــارطــة  وتأسست  ــرة،  ــق وأن
أربعة  على  الثانية  العاملية  الحرب 
األقل  على  أمريكية  عسكرية  قواعد 
البنتاغون ضرورة  ويرى  املغرب،  في 

العودة إلى قاعدتني على األقل.
2( أن حرب املواقع طويلة في البحر 
إفريقيا،  رهــانــات  تتجاوز  املتوسط 

واملغرب عامل مزدوج في الرهانني.
إننا أمام ضرورة العودة إلى الهدوء 
»أفريكوم«،  رئيس  يقول  املغرب،  مع 
الذي  والتمايز  هوسر،  وولد  الجنرال 
املغرب  بــني  البنتاغون  عليه  عمل 
إلى  الرباط  توجيه  يعيد  و»أفريكوم« 
في  األقــل  على  ألنقرة،  البديل  املوقع 

شأن القواعد العسكرية.
الحرية  ألمريكا  تكون  أن  املهم  من 
رخصة  واستمرار  األهداف  إتمام  في 
أو.  )إي.  العسكرية  القوة  استخدام 
اللذان  العصبان  وهما  إف()7(،  إم. 
حاليا،  األمــريــكــيــني  خطة  يــحــركــان 
 11 تفجيرات  بعد  املــغــرب،  ووافـــق 
شتنبر، على استقبال القوات الخاصة 
ضمن  العتاد  واستخدام  األمريكية 
ووديعة  الــدول،  باقي  عليه  وافقت  ما 
البوليساريو  اعتبرت  التي  رامسفيلد 
يقبل  أن  قبل  صديقة«  »ميليشيات 
األمــريــكــيــة  الـــقـــوات  بنشر  ــرب  ــغ امل
مطاردات  في  أراضيه  على  الخاصة 
املقابل،  وفي  اإلرهابيني،  ساخنة ضد 
رفض نشر قواته في أفغانستان على 
فاختزلت  األردنيون،  به  قام  ما  نحو 
وأقيل  االستخباري،  عملها  أمريكا 
خطة  وجـــاءت  لعنيكري،  الــجــنــرال 
أخرى ترفع من قدرات القوات املسلحة 

امللكية، لتنفيذ كل املهام.
ولم يكن في 2006 سوى أقل من 1 
)الفرق  »الكوماندوس«  من  املائة  في 
في  مستخدمة  األمريكية(  الخاصة 
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ماكرون الراغب يف دعم عسكري للبنتاغون 
لعملية »بارخان« من قواعد اسرتاتيجية، ال 

يجد أمامه إال المغرب، بعد التكلفة العالية التي 
تدفعها قواته يف الساحل 

بارلي 

أردوغان

يضحي الرئيس الفرنيس 
بحليفه المغريب، بعد تخوف 

السنغال القريبة من 
النريان، من دعم العمليات 

الهجومية ضد »داعش« 
وعدم نجاعة القاعدتني 

األمريكيتني يف »نيامي« 
و»إغدز«، وقتل 4 جنود 

أمريكيني كما قتل 13 جنديا 
فرنسيا مؤخرا.

تهديدات بإغالق القاعدتني 
األمريكيتني يف تركيا إثر العقوبات 

القاسية المتوقعة من الكونغريس، 
فصار الخيار الوحيد هو فتح قاعدتني 

أمريكيتني عىل األقل فوق األرايض 
المغربية، للتأثري الكبري لرتكيا يف 

المتوسط، مبارشة بعد اتفاق أنقرة 
العسكري مع ليبيا، وآخر مع تونس، 

وعالقات جيدة مع الجزائر، فيما ال 
تنتمي مرص إىل »أفريكوم«، مما أشعل 

موضوع القواعد االسرتاتيجية يف 
المغرب، كما يف آخر وثائق البنتاغون.

القواعد األمريكية يف المغرب لتعويض أي إغالق 
لـ»أنجرليك« يف تركيا



سنوات  عشر  بعد  وانتهت  إفريقيا، 
القوات  جانب  إلى  املائة  في   17 إلى 
الرباط،  على  الضغط  فزاد  املتعاقدة، 
إما بخسارة دورها، أو تعاملها بمزيد 

من املرونة مع البنتاغون.
تغيير  عــلــى  واشــنــطــن  وضــغــطــت 
خالل  مــن   ،2013 سنة  فــي  املنحى 
الخارجية  وسحبت  الصحراء،  ملف 
مهام  توسيع  البنتاغون  من  بضغط 
اإلنسان،  حقوق  ملراقبة  »املينورسو« 
قبل أن تعمل إدارة ترامب على إعادة 
»املينورسو«،  صالحيات  كل  تقوية 
العسكري  التنسيق  بتوسيع  وتطلب 
مع الرباط، من خالل عودة األمريكيني 
ــغـــرب دون  ــى قـــواعـــدهـــم فـــي املـ ــ إل
مفاوضات أو اتفاق جديد، ألن فرنسا 
على  حاليا  يلحان  املتحدة  والواليات 

»االلتزام باالتفاقيات السابقة«.
حاليا  أمريكية  مهمة   100 وتنطلق 
معلنة  اتفاقيات  حسب  بلدا   20 من 
يكون  لن  املغرب  لكن  معلنة،  غير  أو 
سيكون  ما  بقدر  الحسابات  هذه  في 
األمريكية  القواعد  إغــالق  عن  بديال 
في  بحثية  ورقة  وترى  املتوسط،  في 
من  األمريكيني  »عمل  أن  البنتاغون، 
املغرب في غرب إفريقيا مهم ويجب أن 

يكون مسطرا ونهائيا في 2020«.
ميدانيا،  أدق  العمليات  ولتكون 
»كامب  في  عامل  جندي  آالف   4 فإن 
ليمونييه« في جيبوتي، ال تبدو أقوى 
إال مع وجود 46 نقطة أخرى خارجها 

إلى غاية أبريل 2017.
بالنسبة  الترتيب  نفس  ــدث  وحـ
للقواعد األمريكية في املغرب للتعامل 
وجنوب  وغربها  إفريقيا  شمال  مع 
املتوسط، أي في ثالث واجهات، اتفقت 
عليها »أفريكوم« بقيادتيها في أملانيا 
وطبقا  السنغال،  فــي  والعملياتية 
القيادة  بتوقيع  البنتاغون  لخطط 
»مستقبل  تسميه  مــا  فــي  املــركــزيــة 

خططها البديلة في القارة«.
ــح، حسب  ــ ــســود اعــتــقــاد واض وي
أو  نقطة   15 أن  »األســبــوع«،  مصدر 
األمريكية،  ــوات  ــق ال تــواجــد  قــاعــدة 
في  قاعدتان  ضمنها  دائمة،  ستبقى 

املغرب.
الطريق  إيجاد  البنتاغون  ويحاول 
اململكة،  أراضي  فوق  قاعدتني  إلطالق 
في  الفرنسي  الرئيس  يــرغــب  فيما 
من  وبضغوط  املــغــرب،  مــع  ــعــودة  ال
بشأن  دجنبر  اتفاق  إلــى  الدولتني، 
املغرب،  في  األربع  األمريكية  القواعد 
لتأمني املساعدة الكاملة لواشنطن في 
الفرنسية في منطقة  »بارخان«  عملية 

الساحل.
العمليات  ــاق  ســي فــي  تــعــد  ــم  ولـ
املوجهة  ــواعــد  ــق ال هـــذه  ــة،  ــجــاري ال
رغم  كافية،  طــيــار،  ــدون  ب للطائرات 
 4 قتل  ألن  ماليني،   110 بـ  توسيعها 
أفراد من القوات الخاصة في النيجر، 
وقتل 13 جنديا فرنسيا، جعل باريس 
وواشنطن معتمدتني على رفع انتشار 
عنصر،  ألــف  إلــى  األمريكية  الــقــوات 
في  استراتيجيتني  قاعدتني  وفتح 
جانب  إلى  للعمل  األقــل،  على  املغرب 
القاعدتني في تركيا، وإن جرى إغالق 
القواعد في تركيا، سيكون فتح  باقي 
اململكة،  أراضي  فوق  األربعة  القواعد 

ضرورة استراتيجية.
من  الناجزة  الخطة  لهذه  وتبعا 
األمريكيون  البنتاغون، سيعمل  طرف 
توحيد  على  الفرنسيني  حلفائهم  مع 
ــكــي والــفــرنــســي مع  ــف األمــري ــوق امل
وقد  الــصــحــراء،  قضية  فــي  املغربي 
أعلنت الرباط عن حدود اململكة بضم 
إلى  الصحراء  إلقليم  البحرية  املياه 
املغرب في مشروعي قانونني يعودان 
إسبانيا  واحتجت   ،2017 سنة  إلى 
ساعدت  فيما  الــخــطــوة،  هــذه  على 
على  البوليساريو  قــوات  نواكشوط 

»الكركرات«  في  لها  عسكري  تواجد 
املغرب  بــني  وبــحــري  تــرابــي  كفاصل 

وموريتانيا.
في  حــلــه  دعـــم  ــغــرب  امل يقبل  وقـــد 
الصحراء مقابل إحياء اتفاق القواعد 
العسكرية األمريكية فوق أراضيه، لكن 
الواليات املتحدة ناورت ليكون موقفها 
القرارات  في  الفرنسيني  جانب  إلــى 
رغبة  لتحقيق  األمــن،  ملجلس  األخيرة 
الرباط  العاصمة  البنتاغون، وصمتت 
عن اإلجابة عن رغبة باريس وواشنطن.
»خفض«  الغربيان  البلدان  ويريد 
املتطلبات املغربية، قصد عودة القواعد 
األمريكية للعمل في املغرب دون اتفاق 
في  دبلوماسية  تكاليف  أو  جــديــد 

الصحراء أو غيرها من امللفات.

 المغرب في الخارطة العسكرية 
الجديدة

ــحــدة من  ــت انــتــقــلــت الـــواليـــات امل
املحلية  األجــهــزة  دعــم  استراتيجية 
املباشر  التدخل  إلى  اإلرهاب  ملكافحة 
إدارة  ــى  إل ثــم  ــن  وم قــواعــدهــا،  عبر 
مع  املشتركة  الــقــوة  عبر  العمليات 

الحلفاء، يقول الجنرال وولد هوسر.
والثقيلة  املعقدة  العمليات  هــذه 
ــوات الــخــاصــة األمــريــكــيــة،  ــق عــلــى ال
منها، ألن هذا  قتل عناصر  إلى  دفعت 
بالنسبة  الديناميكية مكلف  النوع من 

لـ»أفريكوم«.

واملــســاعــديــن  املــســتــشــاريــن  وألن 
األول  القتالي  الهدف  هم  األمريكيني 
قوة  أن  بوضوح  يظهر  إفريقيا،  في 
تقديرا  الحلفاء  تفترض عند  الشراكة 
عملياتية«  »قواعد  في  متمثال  بديال 

وأخرى استراتيجية.
النجاح  وأمريكا  لفرنسا  يمكن  وال 
في وقف الدينامية الجهادية الجديدة 
استراتيجية  قواعد  دون  املنطقة  في 
شمال  تحديات  إلدارة  املــغــرب،  فــي 

القارة السمراء ومنطقة الساحل.
مكافحة  مدير  هارتيغ،  لوك  يقول 
القومي  ــن  األم مجلس  فــي  ــاب  اإلرهـ
هذه  إن  أوباما:  عهد  طيلة  األمريكي 
وقــدرة  االستدامة  تتطلب  العمليات 
الــحــركــة،  عــلــى  املستقلة  الــحــلــفــاء 
قواعد  دون  ــران  ــ األم يستقيم  ولــن 
التحديات،  مع   تتعامل  استراتيجية 
البنتاغون  خــرائــط  حسب  فمصر، 
العملية، تابعة للقيادة املركزية وليس 
لقيادة »أفريكوم« املختصة بالعمل في 
سيكون  وبالتالي،  السمراء،  القارة 
في  لتركيا  املتوسطي  التأثير  حصار 
ـ  التركية  والعالقات  وتونس  ليبيا 
إعادة  دون  »ناجع«،  غير  الجزائرية 
العمل بالقواعد األمريكية في املغرب، 
ألن الجانب العملياتي، سيكون ناقصا 
كل  مع  العمل  استحضار  يكن  لم  إن 
وزارة  طريق  عن  اإلفريقية  املخابرات 

الخارجية األمريكية.
وتشمل التوجهات الجديدة، العمل 
مع أحدث مخابرات في القارة )نيسا 

تشكيلة  أقــدم  وإلــى  الصومال(  في 
ــوالت  ــوك ــروت اســتــخــبــاريــة عــبــر ب
نوعني:  تشمل  ضمانات  ورســائــل 
مباشر،  أمريكي  عميل   400 تدخل 
ضابطا  أو  موظفا   40 كل  مقابل  أو 
يشاركون في العمليات االستخبارية 
اإلرهاب، هناك عميل  ضد ما يسمى 

أمريكي لـ»السي. آي. إي«.
وتبعا للمادة الثانية من البروتوكول 
املوجه للعمل االستخباري في املغرب، 
إلى  العودة  على ضمان  الحرص  فإن 
جزء  اململكة،  في  األمريكية  القواعد 
من عمل »الدي. آي.إي« )استخبارات 
البنتاغون(، ودخلت »السي. آي. إي« 
والخارجية األمريكية على الخط، ففي 
أن  واضحا  أصبح  األخــيــرة،  اآلونــة 
العسكرية  الخارطة  في  املغرب  موقع 
آي.  »السي.  حسابات  يالزم  الجديدة 
وتجري  واضحة،  بطريقة  اليوم  إي« 
في  للبدء  الــخــارجــيــة  على  ضــغــوط 
العاصمة  لكن  املغرب،  مع  التفاوض 

الرباط تسعى إلى ضمانات:
1( ال تزعزع فيها القواعد األمريكية 
ــال والــلــوجــســتــيــك  ــصـ خــطــوط االتـ
طانطان  بــني  العملياتي  والــجــانــب 
وإقليم الصحراء، في أي اتفاق جديد، 

مع رفض العودة إلى أي اتفاق قديم.
الــســيــاســي  الــحــل  تــشــجــيــع   )2
للحكم  املغرب  مــبــادرة  في  وتأطيره 

الذاتي.
إلى  االستخبارات  مقار  تحويل   )3
املواصفات  بنفس  وحمايتها  قواعد، 
مكافحة  قوات  من  انطالقا  الدفاعية، 
امليكانيكية  الفرق  وأيضا  اإلرهـــاب، 
للتدخل، من خالل العمليات الخاصة، 
وفي هذا السياق، فإن قوات الشرطة 
ــل في  ــدخ فـــي املـــغـــرب ومــقــارهــا ت
التي  العسكرية  »القواعد  بروتوكول 

يجب حمايتها«.
وتعمل هذه الصيغة األمريكية على 
صياغة  إعــادة  على  »الــقــدرة  أمرين: 
عمليات  إلـــى  الــدفــاعــيــة  العمليات 
هجومية«، ولن يتأتى ذلك بسالسة إال 
العمل  إلى  األمريكية  القواعد  بعودة 
وذكي  جديد  تحديث  وفق  املغرب  في 
أما  املسجلة،  التحديات  مع  ومتفاعل 
قدم  على  فتجري  الثانية،  املسألة 
املعقدة،  العمليات  تأمني  في  وســاق 
استخدام  تقدير  إعـــادة  ســادت  وقــد 
الشرطة  من  الداخلي،  األمن  عناصر 
الخاصة«،  »العمليات  في  تحديدا، 
وبالتالي، فإن قدرة املغرب على املزيد 
من االنخراط في الحرب الكونية على 
اإلسالم املتطرف، لن يكون دون عودة 
القواعد العسكرية األمريكية في املغرب 
إلى االشتغال، ومن املهم في نظر ورقة 
املتحدة  ــواليــات  ال تعمل  أن  ســريــة، 
للشرطة  مخصصة  قواعد  خــالل  من 
ماكرون  لكن  ومخابراتها،  املغربية 
من  العملياتي  العسكري  العمل  يريد 
من خارج  تنطلق  استراتيجية  قواعد 

دول الساحل.

 عالقات القوة الجديدة بين المغرب 
والبنتاغون 

حــرب  أي  فــي  ــنــجــاح  ال يــمــكــن  ال 
قواعد  مشاركة  دون  الساحل  بمنطقة 
ومن  املغرب،  في  تعمل  استراتيجية 
األمريكي  الجانبان،  يتفق  أن  الغريب 
الــقــوات  مــشــاركــة  والــفــرنــســي، على 
املغرب  مطالبة  فيما  امللكية،  املسلحة 
متوقفة على االنطالق من قواعد على 

أراضيه.
ــكــي، البـــد من  فــي املــنــظــور األمــري
سلسلة قيادة إفريقية مفتوحة وبدون 
تخوفات، فالسنغال قريبة من الجبهة 
املفتوحة في الساحل، وتخشى من رد 
النيران  عن  أبعد  املغرب  فيما  الفعل  
وأقرب إلى الجبهة، فالعامل املوريتاني 

وصول  في  وفعال  واحــد  والجزائري 
اإلرهابيني إلى األرض املغربية.

عالقات  بناء  البنتاغون  ويــحــاول 
خالل  من  املــغــرب،  مع  للقوة  جديدة 
موجهة  أراضيه،  على  أمريكية  قواعد 
الجيش  مشاركة  دون  الساحل  ملنطقة 
وجهتي  يطبع  التقدير  وهذا  املغربي، 
آن  في  واألمريكية  الفرنسية  النظر 

واحد.
ثالثية  الدولية،  املصلحة  وتظهر 
األمريكية  القواعد  قضية  في  األبعاد 
في املغرب، فرنسية، من خالل توريط 
أمريكا في »بارخان« من قواعد حليف 
قواته،  بمشاركة  السماح  دون  لها 
وأمريكية طبقا لخطة البنتاغون الذي 
السمراء،  القارة  في  القواعد  عدد  رفع 
ــاتــو«،  ــن ـــ»ال ل مصلحة  أيــضــا  ــي  وهـ
األمريكية  الــقــواعــد  فتح  ــادة  إعـ ألن 
فــي املــغــرب، يمنع أنــقــرة مــن إغــالق 
في  تركيا  تقدم  ويوقف  »أنجرليك«، 
العسكري  املتوسط من خالل تعاونها 
املتميزة  وعالقاتها  وليبيا  تونس  مع 

مع الجزائر.
ــالق خــارطــة 34 قــاعــدة  ومــنــذ إطـ
أمريكية في إفريقيا عام 2018، أصبح 
الفتا أن القواعد األمريكية في املغرب، 
خصوصا  والتأمني،  للتعاون  ضرورة 
إفريقيا  بغرب  نيامي  استهداف  بعد 
والوصول إلى القاعدة الجوية »101« 
للهجومات املتقدمة إلى جانب »الجنود 
املتعاقدين«، وإلى جانبها قاعدة »إغدز« 

وسينتهي العمل فيها عام 2024.
ــتــي وقعت  ال ــا،  ــك أمــري وتــتــخــوف 
فتح  أجــل  مــن  مالية  ضغوط  ضحية 
تكرار  من  إفريقيا،  في  جديدة  قواعد 
فقررت  املغرب،  مع  املفاوضات  نفس 
إلى جانب فرنسا إحياء اتفاق دجنبر 

1950 والدفاع عن مشروعيته.
واملهمتني  املذكورتني  القاعدتني  إن 
ولذلك،  محدودتني،  إفريقيا  غرب  في 
قواعد  إطــالق  ضــرورة  واشنطن  ترى 

استراتيجية حاكمة.
قتل  في  البنتاغون  تحقيق  وحسب 
أربعة من جنوده وجرح اثنني آخرين، 
فإن العمل كما في حالة سوريا والعراق 
ضد »داعش«، الذي يعتمد على القواعد 
العملي  النموذج  هو  االستراتيجية، 
في  النوع  هذا  من  قاعدة  وال  واآلمــن، 
غرب إفريقيا، وبالتالي، فإن العاصمة 
الرباط عليها أن تؤطر موقعها في هذه 
تدخل  أو  وتدعمه  الجديدة،  الخارطة 
في خانة الحركة الذاتية تحت السقف 
القرار  فــي  تحكم  دون  لكن  الغربي، 
االستراتيجي للمملكة، أي إعادة إنتاج 
التجربة التركية، وهو ما يقلق الغرب.

ويفيد املغرب بناء هذه االستثنائية 
من زاويتني: التعامل مع البوليساريو 
من منطق قومي مغربي، كما في حالة 
ــراد  األك أن  رغــم  ــرادهــا،  أك مــع  تركيا 
ال  الذين  الصحراويني  عكس  قومية 
وفي  مختلفة،  قومية  ــى  إل ينتمون 
القرار  في  استقاللية  هناك  الجهتني، 
األمني، املرتبط مع األمريكيني، كاد أن 

ينتهي، وبقي مرتبطا مع الجزائريني.
هذه  في  ثابت  ملوقع  الرباط  وبناء 
حد  إلى  التعقيد  شديد  يبدو  املعادلة، 
في  الفرنسية  الرغبة  خالل  من  بعيد، 
كملكية  األمريكية  القواعد  فتح  إعادة 
فرنسية موروثة عن االستعمار، وهو ما 
ـ  الفرنسية  العسكرية  العالقات  يجعل 
املغربية، هي التي يجب أن تجد اتفاقا 
بني  فالعالقات  واستراتيجيا،  مفصال 
لكنها  استراتيجية،  والرباط  باريس 
للجانب  وشفافية  بوضوح  تتطرق  ال 
في  ترغب  فباريس  ولذلك،  العسكري، 
إطالق حوار مغربي ـ فرنسي ـ أمريكي 
في الجانب العسكري تحديدا، ألن املهم 
املحيرة،  التفاصيل  عن  اإلجابة  هو 
ماكرون حسمه  الرئيس  يريد  ما  وهو 

اليوم وليس غدا.
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لم ترفع المخابرات 
الرسية سوى عن 

البند األول من 
اتفاق دجنرب 1950 
بخصوص القواعد 

العسكرية 
األمريكية 
األربعة يف 

المغرب.
ويف هذه 

الوثيقة، تأكيد 
عىل رفض 
الوطنيني 
المغاربة 

لهذا االتفاق، 
معتربني إياه 

غري قانوين، 
ألن الملك 

لم يسترش 
بشأنه، 

وبدهاء فرنيس، لم تتطرق الرسائل المتبادلة حول استقالل المغرب 
عام 1956 إىل هذه القواعد، واعتربتها مع الكنائس والقنصليات والسفارات من 

الممتلكات التي ال يجب المساس بها أو تغيري وضعها القانوين، وحاليا تتحرك وزارة 
الدفاع الفرنسية لدعم دعوة ماكرون إىل إعادة فتح هذه القواعد، هدية منه لدونالد 

ترامب الذي ال يملك قاعدة اسرتاتيجية يف غرب إفريقيا.
والقاعدتان »101« الجوية يف نيامي إىل جانب قاعدة »إغدز« المنتهية التأجري 

يف 2024، ال يشكالن القاعدة االسرتاتيجية لدعم عملية مثل »بارخان« للجيش 
الفرنيس يف منطقة الساحل، والنموذج المعتمد من طرف البنتاغون يف سوريا 

والعراق، يف قصف »داعش« من »أنجرليك« أو اإلمارات العربية المتحدة، هو 
القادر عىل تأمني أرواح الجنود األمريكيني، ولذلك تطمح واشنطن إىل إعادة فتح 

قواعدها األربعة يف المغرب، ورفضت الرباط اتفاقا مستقال بشأن هذه القواعد لـ 99 
سنة يف ماي 1957، حني اشرتطت المملكة:

ـ االختصاص القضايئ المغريب عىل الموظفني األمريكيني يف هذه القواعد. 
ـ دفع الرضائب المختلفة. 

ـ دفع الجمارك عىل المواد العسكرية الموردة، ألجل استخدامات الفاعلني يف 
القواعد األمريكية يف المغرب.



ــذي  ال ــت  ــوق ال ــي  ف  ...
ــا  ــي ــال ــري فـــيـــه ح ــ ــج ــ ي
الوطني،  التقني  املــديــر 
الويلزي »روبرت أوشن«، 
ــددة  ــع ــت ــارات م ــ ــب ــ ــت ــ اخ
أجل  من  الوطنية  لألطر 
التقنية  باإلدارة  إلحاقها 
الوطنية،  للمنتخبات 
ــكـــل أســـف،  نـــاحـــظ وبـ
بعض  إهمال  أو  تغييب 
ــة الــتــي  ــي ــغــرب األطــــر امل
ــدون  وب بصمت  تشتغل 
بـ»السماسرة«  االستعانة 

للعمل في وطنها األم.
ــر  ــذه األطـ ــ ــن ه ــن بـ مـ
الدولي  هناك  الكبيرة، 
الوطني  املنتخب  وعميد 
الفائز  سابقا،  للشبان 
ــأس إفــريــقــيــا لــألمــم  ــك ب
1997، عادل رمزي،  سنة 
كل  فــي  كذلك  لعب  ــذي  ال
املــنــتــخــبــات الــوطــنــيــة، 
وخاض تجارب احترافية 
ــة بـــهـــولـــنـــدا  ــرمـ ــتـ ــحـ مـ

وإيطاليا وفي الخليج.
اشتغل  رمـــزي  عـــادل 
سنوات  أربــع  قرابة  منذ 
ــى تــدريــب  كــمــشــرف عــل
لفريقه  الصغرى  الفئات 

»ب.س.ف«  الــسـابـق 
إيــنــدهــوفــن الــهــولــنــدي، 
تجربة  خالها  من  راكــم 
اإلدارة  داخــــل  ــرة  ــي ــب ك
ــهــذا الــفــريــق  الــتــقــنــيــة ل
ــط عــاقــات  الــكــبــيــر، وربـ
فعالياته،  كــل  مــع  جيدة 
ظهور  وراء  كـــان  حــيــث 
ــن الــاعــبــن  الــعــديــد مـ
ــى فــريــق  ــم إلـ ــه ووصــول

ــى رأســهــم  الـــكـــبـــار، عــل
املغربي إحتاران.

املسؤولون عن الفريق، 
املــدرب  أقــالــوا  أن  وبعد 
ــان بــومــيــل،  ــرســمــي فـ ال
ــدرب  ــ ــامل ــ وعـــــوضـــــوه ب
رأوا  ــر،  ــابـ فـ إيــرنــســت 
الرجل  رمـــزي  عـــادل  فــي 
منصب  لشغل  املناسب 

مدرب مساعد.

املـــهـــمـــة الـــجـــديـــدة 
لم  رمزي،  عادل  للمغربي 
الصدفة،  طريق  عن  تأت 
صرح  كما  له  مجاملة  أو 
يــونــغ،  دي  جـــون  بــذلــك 
ــرة بــالــفــريــق،  ــك مــديــر ال
خبرته  بفضل  جــاءت  بل 
سينقلها  التي  الكبيرة 
األول،  الفريق  العبي  إلى 
لهذا  اخــتــيــاره  تــم  حيث 

ــد إلــى  ــجــدي املــنــصــب ال
الــكــروي  املــوســم  نهاية 
الجلوس  قبل  الــحــالــي، 
للتفاوض  مــجــددا  مــعــه 

لتمديد عقده.
وبكل  ــظ،  ــاح ن هــكــذا 
ــأن مــثــل هــذه  مـــــرارة، بـ
تلقى  ال  الــشــابــة  األطـــر 
الترحاب في وطنها، لذلك 
مع  الــعــمــل  تفضل  فــهــي 
تحترمها  أجنبية  أندية 
العديد  فهناك  وتقدرها، 
ــال رمــــــزي ال  ــ ــث ــ ــن أم ــ م
الفرصة  سوى  ينتظرون 
لبلدهم،  املساعدة  يد  ملد 
ــد الـــعـــزوزي في  كــرشــي
أملانيا، وعبد السام وادو 
كل  في  وآخرين  بفرنسا، 
املهمشن  الــعــالــم،  بقاع 
لغة  يجهلون  ألنهم  عمدا، 

املجاملة و»التسمسير«.
عـــادل رمـــزي وغــيــره، 
املسؤولون  لهم  تقدم  لو 
محترمة،  بعروض  ببلدنا 
كالتي يقدموها لألجانب، 
ال نظن بأنهم سيتأخرون 
وكما  لكن  قـبولها،  فـي 
الحي  »مطرب  العادة  هي 

ال يطرب«.

العدد: 1055 
الخميس

 26 دجنبر 2019

مطـرب الحـي ال يطـرب

فرصة جديدة ال تعوض

»الوينرز« توجه إنذارا للرئيس الناصيري بسبب   ●
املدرب مانولوفيتش.

جرائد
● مال هاذ »الوينرز« تيحكموا فالوداد؟

● لعنة الوداد الحقت الترجي في »املوندياليتو«
وكاالت

● »إن هلل يمهل وال يهمل«.
املــدرب  لتأهيل  الزمن  يسابق  خريبكة  أوملبيك   ●

العجاني
الصباح

● يسابق! ال زربة على صالح، البطولة مازال طويلة.
● أرفض دور »الكومبارس«

المدرب الصحابي
● ياك قبلتي هاذ الدور قبل ما يرفضك مانولوفيتش.

لخافة  املرشحن  ــرز  أب غاموندي  األرجنتيني   ●
الطاوسي في خريبكة.

األخبار
● راكم معطلني بزاف، لبالصة طار عليها التونسي العجالني.

● اتحاد طنجة يمر بوضعية صعبة.
الدميعي، مدرب اتحاد طنجة

● وعالش جابوك؟
● بلهندة يحرج مدربه وأنصار الفريق.

وكاالت
● هذا باقي ما باغيش يحشم!

● 22 قضية ضد املغرب التطواني لدى لجنة النزاعات.
صحف

● خاصهم محكمة خاصة بيهم غير بوحدهم...

● النسور تصطاد الغزالة!
المنتخب

● ها حنا رجعنا عاود تاني للمرحوم بوكماخ.

جملة »البطولة« تقربكم من مركب 
حممد ال�ساد�س لكرة القدم

عادل رمزي مدربا م�ساعدا يف نادي »ب.�س.ف« اإيندهوفن الهولندي

idbihi62@gmail.com
 إعداد: كريم إدبهي

األسبوع الرياضي
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قالوا ونقــــــــــــول

عادل رمزي رفقة املدرب الجديد إلندهوفن، إيرنست فابر

صدر عدد جديد من املجلة الرياضية »البطولة«، ويتضمن 
أهمها ملف خاص  املختلفة،  املواضيع  العديد من  كالعادة، 
صاحب  دشنه  الذي  القدم  لكرة  السادس  محمد  مركب  عن 
العالم،  في  املركبات  أضخم  من  يعتبر  ــذي  وال الجالة، 
حسب جميع املهتمن، حيث أشادت به جل وسائل اإلعام 
الدولية، كما ألقت املجلة األضواء على ظاهرة إقالة املدربن 
أندية   8 استغناء  بعد  البطولة،  بداية  في  مازلنا  ونحن 
واألحداث  املستجدات  بعض  إلى  باإلضافة  مدربيها،  على 

املتنوعة. الرياضية 

املدربان الزاكي والطاو�سي يلتحقان 

بالإدارة التقنية الوطنية
التحق في بداية األسبوع الجاري، 
الزاكي  بــادو  الوطنيان،  ــاران  ــ اإلط
التقنية،  بــاإلدارة  الطاوسي،  ورشيد 
الويلزي  التقني،  املدير  أن وافق  بعد 
تعيينهما،  على  أوشـــن«  ــرت  ــ »روب
نظرا لخبرتهما الطويلة، حيث سبق 
املنتخب  تدريب  على  أشرفا  أن  لهما 
الوطني في فترات متباينة، كما تمكن 
املدرب الزاكي من الوصول مع أسود 
2004 إلى نهاية كأس إفريقيا لألمم 
بها  وفــاز  تونس،  احتضنتها  التي 
الوطني، كما خاض تجربة  منتخبها 
إقالته  تتم  أن  قبل   2016 في  ثانية 
هيرفي  الفرنسي  باملدرب  وتعويضه 

رونار.
الطاوسي،  رشيد  للمدرب  بالنسبة 
فقد سبق له هو اآلخر تدريب املنتخب 
ــي خـــال  ــنـ ــوطـ الـ
ــأس  ــات ك ــي ــائ ــه ن
إفريقيا لألمم التي 
بجنوب  جـــرت 
كما  إفــريــقــيــا، 
ــاز بــكــأس  فـ
إفــريــقــيــا 
ــان  ــشــب ــل ل
ســـــــنـــــــة 
باملغرب،   1997
ــك  كــذل ودرب 
مــــنــــتــــخــــب 
ــان  ــ ــي ــ ــت ــ ــف ــ ال
ــد  ــ ــاع ــســ ــ ــم ــ ك
لـــــــلـــــــمـــــــدرب 
محمد  املـــرحـــوم 

الصحراوي.
رشــــــــــيــــــــــد 
الــــــطــــــاوســــــي 
وكــعــادتــه، لــم يذق 
ــرارة الــشــومــاج«  ــ »م
تم  أن  بــعــد  ــا،  طــوي

طرف  مــن  مــؤخــرا  عنه  االســتــغــنــاء 
املكتب املسير لفريق أوملبيك خريبكة 

بسبب سوء النتائج.
الــزاكــي،  بــادو  للمدرب  بالنسبة 
فيرجع له الفضل في بقاء فريق الدفاع 
األول،  القسم  في  الجديدي  الحسني 
منتصف  خــال  بــه  االستنجاد  بعد 
أن  استطاع  حيث  املــاضــي،  املوسم 
الدكالي  للفريق  والثقة  التوازن  يعيد 
إلى  املــوســم  ــذا  الـــذي وصــل معه ه
ويحتل  العرش،  كــأس  نهاية  نصف 
البطولة  في  الخامسة  املرتبة  حاليا 

مع مباراة ناقصة.
مهمة هذين اإلطارين، ستنحصر وال 
شك، في التكوين، وتطوير كرة القدم 
واإلشــراف  بمراقبة  وذلــك  الوطنية، 

في  التكوين  مراكز  على 
املغربية،  املدن  مختلف 
لرغبة الجامعة امللكية 
املغربية لكرة القدم في 

تحقيق كل األهداف 
التي سطرتها مع 
الويلزي  ــار  اإلطـ

أوشن.
ــى  ــ ــن ــ ــم ــ ــت ــ ن
ــاح  ــج ــن ــل ال ــ ك
ــق  ــيـ ــوفـ ــتـ والـ
لــــــهــــــذيــــــن 
اإلطـــــاريـــــن، 
منحت  اللذين 
لــهــمــا فــرصــة 

لاشتغال  ــدة  جــدي
وبدون  أريحية،  بكل 
ــوط، لــعــلــهــمــا  ــ ــغ ضــ
ــحــان األبـــــواب  ــت ــف ي
ويــمــهــدان الــطــريــق 
لالتحاق  محلية  ألطر 

باإلدارة التقنية.
حظ سعيد.

من الأف�سل ال�سمت 

والرتكيز على عملك!!

�سخط جمهور احل�سنية 
على املدرب فاخر

بسرعة

هذا الخبر
هذا إلى مدرب الجيش 

الملكي عبد الرحيم طاليب

الجيش  فريق  استسلم 
ــه خــال  ــدان ــي ــم ــي ب ــك ــل امل
الدورة األخيرة من البطولة 
ــام فــريــق  ــ ــة، أمـ ــي ــن ــوط ال
النهضة البركانية، بعد أن 
انهزم قبل ذلك أمام الوداد 

البيضاوي.
يمة  لهز ا
الــثــانــيــة، 
أدخـــلـــت 
الـــفـــريـــق 

العسكري إلى مرحلة الشك، 
ــدرب  ــفــرض عــلــى املـ وســت
ــه،  أوراقـ مــراجــعــة  طاليب 
لتصريحاته  حــد  ووضـــع 
انتصار،  كل  بعد  املستفزة 
على  كبير  بشكل  لــيــركــز 
الجيش  العــبــي  مــســتــوى 
امللكي، الذي ال يستحق هذه 
يعيشها  الــتــي  الوضعية 

منذ سنوات.
العسكري  الفريق  إدارة 
ــل  ــائـ ــوسـ وفـــــــرت كــــل الـ
مهمة  إلنجاح  الضرورية 
املدرب، الذي لم يستفد 
من العديد من األخطاء 
طوال  ارتكبها  التي 
التدريبي،  مــشــواره 
شأنه شأن العديد من 
املدربن املحظوظن...

حسنية  جماهير  ــادت  ع
أكادير مجددا لاحتجاجات 
املسير  املكتب  على  القوية 
ــدرب  ــ ــريــق، وعــلــى امل ــف ــل ل
امحمد  )الــقــديــم(  الجديد 
فـــاخـــر، بــعــد الــهــزيــمــتــن 
املــتــتــالــيــتــن ضــد كــل من 
وسريع  البيضاوي  الرجاء 

وادي زم.
نادى  الحسنية  جمهور 
بقوة بعودة املدرب السابق 

ــذي  غــامــونــدي، ال
تـــمـــت إقــالــتــه 
ــد  ــدي ــع بـــعـــد ال
ــل  ــشــاك ــن امل ــ م

منذ  املتراكمة 
أكــثــر من 

سنة.

ــر، وبــعــد  ــاخـ ــدرب فـ ــ ــ امل
الفريق،  مــع  موفقة  بــدايــة 
كأس  منافسات  في  خاصة 
ــحــاد اإلفــريــقــي، حيث  االت
»إخــمــاد«  نسبيا  استطاع 
وجد  االحتجاجات،  لهيب 
نفسه فــي مــوقــف حــرج ال 
يحسد عليه، بعد أن طالته 
االنتقادات، بسبب املستوى 
به  ظهر  ــذي  الـ املــتــواضــع 
األخيرة،  اآلونة  في  العبوه 
وضعيته،  سيؤزم  ما  وهو 
وأيضا عاقته مع الجمهور 
لفترة  يحن  مـــازال  ــذي  ال

األرجنتيني غاموندي.
أصبح  فاخر،  املــدرب 
ــر من  ــث مــطــالــبــا أك
مضى،  وقــت  أي 
بــــإصــــاح مــا 
يمكن إصاحه 
ــوات  ــ قـــبـــل ف

األوان. فاخر طاليب

الزاكيالطاوسي



مـــــــــددت مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
ما  في  إقامتها  البوليساريو 
املــحــررة«  »املــنــاطــق  تسميه 
لــتــيــفــاريــتــي، عــلــى هــامــش 
ــر، الـــذي  ــيـ ــمــرهــا األخـ مــؤت
إبراهيم  جديد  مــن  انتخب 
ورغم  للجبهة،  رئيسا  غالي 
خطورة الخطوة االستفزازية 
»املنطق  حسب  تفرض،  التي 
عسكري  فعل  رد  الــحــربــي«، 
الجانب  ــن  م ودبــلــومــاســي 
الــقــنــوات  أن  إال  ــي،  ــغــرب امل
الرسمية لم تعلق على خطورة 
عقد مؤتمر البوليساريو فوق 

أراض مغربية)..(.
الـــتـــمـــادي،  خـــطـــورة  إن 
ــام  ــع يــعــكــســهــا الـــبـــيـــان ال
املؤتمر  سمي  عما  الــصــادر 
يــقــول  حــيــث  لــلــجــبــهــة،   15
الجبهة  ــرار  ق ))إن  البيان: 
الساقية  لتحرير  الشعبية 
بعقد  الذهب  ووادي  الحمراء 
عشر  ــخــامــس  ال مــؤتــمــرهــا 
)يصفها  التيفاريتي  ببلدة 

باملحررة( في الظرف الحالي، 
سياسية،  ومعان  دالالت  لذو 
وأمنية،  عسكرية  اجتماعية، 
ــارســة »الـــدولـــة  ــم ــرس م ــك ت
على  لسيادتها  الصحراوية« 

ترابها الوطني..((.
الذي كتب  البيان،  يكن  ولم 
من  ليخلو  عسكرية،  برعاية 
التي  بامليليشيات  اإلشـــادة 
ــان،  ــك ــى عــن امل حــضــرت إلـ
))املؤتمر  أن  فيه  جاء  حيث 
الناحية  ضيافة  بكرم  يشيد 
وجميع  الثانية  العسكرية 
مــقــاتــلــي جــيــش الــتــحــريــر 
ما  الصحراوي..((،  الشعبي 
لم  املزعوم  املؤتمر  أن  يعني 
االستفزاز  مظاهر  من  يخل 
املغربي،  للجيش  العسكري 
من  يخلو  ال  ــر  األمـ أن  كــمــا 
جديدة،  عسكرية  ترتيبات 
جلبهم  تم  الذين  فاملؤتمرون 
إلــــى تــيــفــاريــتــي، فــقــدوا 
بعد  املؤتمر  وسط  البوصلة 
ــان  األرك قائد  بــوفــاة  علمهم 

ــد صــالــح،  ــاي الـــجـــزائـــري، ق
يومن،  ملدة  املؤتمر  ليتوقف 
النتائج  إعالن  خاللها  تأجل 
الوقت  ليتسنى  املــزعــومــة، 
من  الجديدة  األوامــر  لتلقي 
طرف قائد األركان الجديد)..(.
بعقد  املـــغـــرب  اســتــفــزاز 
مــؤتــمــر مـــزعـــوم، لــيــس هو 
األول من نوعه، بل إن املغرب 
حــكــومــة  تـــحـــرك  أن  ــق  ســب
ــزازات  ــف وشــعــبــا، ضــد اســت
سبق  حيث  البوليساريو، 
تحركت  أن  الخارجية  لوزارة 
يــوم األحــد، وهــو يــوم عطلة 
بشكل  لتجتمع  املــغــرب،  في 
قياسي،  ظرف  وفي  مشترك، 
مع كل من لجنتي »الخارجية 
والشؤون  الوطني  والدفاع 
املقيمن  واملغاربة  اإلسالمية 
النواب«،  بمجلس  بالخارج 
ــدود  ــحـ ــة والـ ــيـ ــارجـ ــخـ و»الـ
واملناطق  الوطني  والــدفــاع 
بمجلس  املحتلة  املــغــربــيــة 
اجتماع  أعقبه  املستشارين«، 

الحكومة  رئيس  ترأسه  آخر 
مع ممثلي األحزاب السياسية 
هو  والسبب  البرملان،  داخل 
الجديدة  التطورات  مناقشة 
ــي قــضــيــة الـــصـــحـــراء،  ــ ف
ــو الــلــقــاء الـــذي خصص  وه
))استفزازات  عــن  للحديث 
في  للمغرب  البوليساريو 
الجدار  من  القريبة  املناطق 
القنوات  فتح  وتم  العازل((، 
الرسمية  وغــيــر  الــرســمــيــة 
للسياسين الذين تحدثوا عن 
مواجهة  في  الحرب  ))خيار 
ــة((،  ــي ــال ــص ــف الــجــبــهــة االن
في  توقفت  الحرب  أن  علما 
 ،1991 سنة  منذ  الصحراء 
إطالق  وقــف  اتفاق  بموجب 
 5 عدد  )تفاصيل ضمن  النار 

أبريل 2018(.
يتحرك  لم  املغرب  أن  غير 
وال  سياسيا  ال  ــرة،  املـ ــذه  ه
حــكــومــيــا، الســتــنــكــار هــذه 
االستفزازات، التي تهدف إلى 
األرض،  على  الوضع  تغيير 

إعداد
سعيد الريحاني

إخبــاري
تحليل
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تحركات استفزازية سابقة لعناصر البوليساريو يف األراضي املغربية 

معلوم أن »التحركات 
العسكرية« للبوليساريو 
بالمنطقة، تتم التغطية 
عليها بتحركات مدنية 

على شكل وقفات يشارك 
فيها جزائريون وإسبان، 
يعملون على استفزاز 

الجيش المغربي، بعبارات 
مسيئة للمغرب وللمغاربة، 

لكن الجيش المرابض 
بالمنطقة، ال يرد على وجود 

نشاط للبوليساريو قرب 
المنطقة بغض النظر عن 
كونه عسكريا أو شبه 

عسكري، بغالف مدني)..(.

»احلكم  يف  امل��غ��رب  ورط��ت  اأمريكا 
الذاتي« وت�صعى لت�ريطه يف احلرب



كيف  السؤال:  ليطرح 
تحركوا  املــغــاربــة  أن 
في وقت سابق حكوميا 
ــا ضـــد مـــنـــاورات  ــي ــان ــرمل وب
معدتان  سيارتان  بها  قامت 
من  العسكري،  لالستعمال 
نــوع »جــيــب« قــرب الــجــدار 
املحبس،  منطقة  في  األمني 
رسمية  جهة  أي  تتحرك  ولم 
تيفاريتي،  مؤتمر  الستنكار 
رغم خطورته، ورغم الحضور 

العسكري الذي واكبه)..(؟
»الــتــحــركــات  أن  ومــعــلــوم 
للبوليساريو  العسكرية« 
عليها  التغطية  تتم  باملنطقة، 
شكل  على  مدنية  بتحركات 
وقفات يشارك فيها جزائريون 
على  ــون  ــعــمــل ي ــان،  ــ ــب ــ وإس
املغربي،  الجيش  استفزاز 
للمغرب  مسيئة  بــعــبــارات 

الجيش  لكن  وللمغاربة، 
املـــرابـــض بــاملــنــطــقــة، ال 
نشاط  وجـــود  على  ــرد  ي
ــو قـــرب  ــاري ــس ــي ــول ــب ــل ل
النظر  بــغــض  املــنــطــقــة 
أو  عسكريا  كــونــه  عــن 
بغالف  عــســكــري،  شبه 

مدني)..(.
بخالف هذه املرة، التي 
في  باالستمرار  تتميز 
مستديرة  موائد  تنظيم 
قضية  حـــول  لــلــحــوار 
املغرب  بني  الصحراء 
وموريتانيا  والجزائر 
فقد  والــبــولــيــســاريــو، 
على  املــغــرب  استنكر 
املمثل  السفير  لسان 
الــدائــم لــلــمــغــرب في 
املــتــحــدة، عمر  األمـــم 
االستفزازات،  هــالل، 
ــة  ــر رســال ــب وذلــــك ع
بــعــثــهــا إلـــى رئــيــس 

أن  فيها  يؤكد  األمن،  مجلس 
))أي تحريك ألي بنية مدنية 
أو عسكرية أو إدارية، أو أيا 
كانت طبيعتها، للبوليساريو، 
مــن مــخــيــمــات تــنــدوف في 
الجدار  شــرق  إلــى  الجزائر 
للصحراء  الدفاعي  األمــنــي 
مؤديا  عمال  يشكل  املغربية، 
لكن جــواب  ــرب((،  ــح ال ــى  إل
كان  وقتها،  املتحدة  األمـــم 
لآلمال،  ومخيبا  متوقع،  غير 
الرسمي  الناطق  قــال  حيث 
املتحدة، ستيفان  األمم  باسم 
صحفية  ندوة  في  دوجاريك، 
ــنـــيـــويـــورك، مـــســـاء يــوم  بـ
أقل  بعد  أي  املاضي،  اإلثنني 
اجتماع  مــن  ساعة   24 مــن 
))إن  املـــغـــربـــي:  الـــبـــرملـــان 
املينورسو،  األممية،  البعثة 
لعناصر  أي حركة  تالحظ  لم 
سالفة  باملنطقة  عسكرية 
))بعثة  أن  وأوضح  الذكر((، 
املينورسو في املنطقة، تعمل 
عن كثب على مراقبة الوضع 

الراهن((.

باسم  املتحدث  نصدق  هل 
األمني العام لألمم املتحدة بكل 
بساطة، والحال أنه هو نفسه 
الذي يدافع اليوم عن مشاركة 
في  »املينورسو«  من  عناصر 
)انظر  البوليساريو  مؤتمر 
مراقبة  بــدعــوى  الــصــورة(، 
األوضاع، بعد »ضربة املعلم« 
بطرد  املغرب،  بها  قام  التي 
لبعثة  الــســيــاســي  املـــكـــون 

»املينورسو«)..(. 
االحتجاج على »املينورسو« 
الجواب، لكن  قد يأتي بنفس 
مطروحا،  يظل  الذي  السؤال 
املغرب  يتحرك  لــم  ــاذا  مل هــو 
ميليشيات  ضــد  عــســكــريــا 
ــجــواب  الــبــولــيــســاريــو؟ وال
يكمن في األالعيب األمريكية، 
»ورطــو«  الذين  فاألمريكيون 
ــي الـــوصـــول إلــى  ــرب ف ــغ امل
مشروع  وهو  تنازل،  أقصى 

الـــحـــكـــم 
ــون فــي  ــط ــط ــخ ــي، ي ــ ــذاتـ ــ الـ
ــم لــدفــع  ــه ــان ــرمل ــس ب ــي ــوال ك
املغرب إلى الحرب، ثم تحوير 
النقاش كامال، وتفصيله على 
فشلت  أن  بعد  جديد،  مقاس 
خــطــة تــوســيــع صــالحــيــات 
مراقبة  لتشمل  »املينورسو« 

حقوق اإلنسان)..(.
مع  املـــغـــرب  ــل  ــام ــع ت إن 
ــزازات«، يــجــب أن  ــفـ ــتـ »االسـ
مــدروســة  تــحــركــات  تحكمه 
أن اســتــفــزاز  ذلـــك  بــعــنــايــة، 
لعبة  ــربـــي،  ــغـ املـ ــش  ــي ــج ال
أطــراف،  عــدة  فيها  تتداخل 
دفعوا  الــذيــن  واألمــريــكــيــون 
الحكم  اقــتــراح  ــى  إل املــغــرب 
الــذاتــي وتــراجــعــوا لــلــوراء، 
تقسيم  ــع  )مـ أنــفــســهــم  هـــم 
في  اليوم  يدفعون  األدوار( 
البوليساريو  مساندة  اتجاه 
ــذه  ــل ه ــث ــي م بــخــبــرتــهــم فـ
كثير  نسي  وربما  النزاعات، 
من املتتبعني، أنه بتاريخ 23 
مارس 2016، اجتمعت لجنة 

 »TOM LANTOS«
التابعة  النــطــوس(  )طــوم 
لــلــكــونــغــريــس األمــريــكــي، 
حقوق  فــي  واملتخصصة 
التقرير  ملناقشة  اإلنــســان، 
ــذي أعـــدتـــه الــخــارجــيــة  ــ ال
األمريكية بناء على تقريرين 
مخدومني لـ»هيومان رايتس 
ووتش«، ومنظمة »أمنيستي 
هذا  خالل  أنتيرناسيونال«، 
كيري  تــحــدثــت  ــاع،  ــم االجــت
كيندي، عدوة املغرب املساندة 
مركز  ورئيسة  للبوليساريو 
ــدي«، والــتــي  ــن ــي ــرت ك ــ »روبـ
على  كشاهدة  نفسها  تقدم 
انتهاكات حقوق اإلنسان من 
ما  قالت  حيث  املغرب،  طرف 
))املغاربة ليس من  مفاده أن 
األمــني  ضــد  التظاهر  حقهم 
املتحدة  لألمم  السابق  العام 

))قامت  كما  كيمون((،  بــان 
بتشبيه امللك محمد السادس 
الراحل  العراقي  بالرئيس 
اجتاح  الــذي  حسني،  صــدام 
الكبير  الفارق  رغم  الكويت، 
بني الحالتني، حيث اعتبرت أن 
الصحراء شبيها  في  الوضع 
كما  الكويت((،  في  بالوضع 

اللقاء،  نفس  خــالل  هاجمت 
فالديمير  الــروســي  الرئيس 
األوضــاع  و))شبهت  بوتني، 
في  بالوضع  الصحراء  فــي 
أوكرانيا بالنسبة لروسيا((.

يحاك  مما  جــزء  فقط  هــذا 
وملكه  وجيشه  املغرب  ضد 
من  فهناك  ــاء)..(،  ــخــف ال فــي 
يحاول جر املغرب إلى توجيه 
ضربة عسكرية للبوليساريو، 
وهو ما يعني إيقاف مسلسل 
السالم، وإعادة تكييف النزاع 
التي  الكبرى«  »املؤامرة  وفق 
وال  أطـــراف،  ــدة  ع تتزعمها 
يالحظون  املتتبعني  أن  شك 
تهدد  دائما  البوليساريو  أن 
تفعلها،  وال  الحرب،  بإعالن 
حسب  مرتبط  كله  واملصير 
عسكرية  بضربة  اعتقادهم 
ــم إلـــى  ــه ــحــول مـــغـــربـــيـــة، ت

ضحايا)..(.

إن عقد مؤتمر البوليساريو 
كونه  عن  فضال  بتيفاريتي، 
اســـتـــفـــزازا عــســكــريــا)..(، 
التنفيذ  طابع  يكتسي  فهو 
محاولة  وهــي  قيمة،  لخطة 
ــة،  ــعــازل ــاطــق ال ــن إعـــمـــار امل
ردده  طاملا  الذي  الحلم  وهو 

فـ))في  البوليساريو،  كتاب 
ــدول  ال اســتــعــداد بعض  ظــل 
الصحراوي  للشعب  الداعمة 
ــو(، خــاصــة  ــاري ــس ــي ــول ــب )ال
جــنــوب إفــريــقــيــا وفــنــزويــال 
املشاريع  لتمويل  والجزائر، 
مشاريع  وتقديم  اإلنمائية، 
املناطق  في  التحتية  البنية 
السيطرة  إعالن  إن  املحررة، 
على  الفعلية  الــصــحــراويــة 
يعني  املـــحـــررة،  ــاطــق  ــن امل
ــي  ــدول فــي نــظــر املــنــتــظــم ال
الدولة  قيام  أركـــان  اكتمال 
يدفع  ــد  ق مــا  الــصــحــراويــة، 
الــكــثــيــر مـــن الــبــلــدان إلــى 
رسمية،  بصفة  بها  االعتراف 
لكن هذا ال يعني التخلي عن 
تحرير بقية املناطق((.. هكذا 

كان يتحدث بعضهم)..(. 
ويــــا لـــغـــرابـــة الـــصـــدف، 
فــتــحــركــات الــبــولــيــســاريــو 
مع  موعد  على  دائما  كانت 
نفوا  أن  سبق  فقد  املـــوت، 
الــجــدار،  ــرب  قـ تــواجــد  أي 
إلى  ــرة  األخــي رسالتهم  فــي 
الرسالة  وهي  األمن،  مجلس 
»األمانة  عضو  باسم  املوقعة 
الشعبية  للجبهة  الوطنية 
الحمراء  الساقية  لتحرير 
البخاري  ــذهــب«،  ال ووادي 
أن  شاءت  األقدار  لكن  أحمد، 
ويموت  البوليساريو  تكذب 
أحمد البخاري، قبل أن تصل 
األمــن،  مجلس  إلــى  الرسالة 
مما يؤكد أنه لم يكتبها، ألنه 
فــي وضــع صحي حرج  كــان 
وها  إسباني)..(،  بمستشفى 
البوليساريو  مــؤتــمــر  ــو  ه
ــد في  ــق ــع ــر الــــذي ان ــيـ األخـ
موت  مع  يتزامن  تيفاريتي 
قايد  ــري  ــجــزائ ال ــرال  ــجــن ال
صالح، الذي لطاملا قدم الدعم 

لألطروحة االنفصالية)..(. 
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ما هي اأ�سباب ال�سكوت املغربي.. وماذا تفعل 
عنا�سر »املينور�سو« يف موؤمتر البولي�ساريو؟

صورة تؤكد حضور عناصر 

»املينورسو« يف مؤتمر البوليساريو 

الجنرال الوراق رفقة مسؤولني يف البنتاغون 

سبق أن تحدثت كيري كيندي، عدوة المغرب المساندة للبوليساريو 

ورئيسة مركز »روبرت كيندي«، والتي تقدم نفسها كشاهدة 

على انتهاكات حقوق اإلنسان من طرف المغرب، حيث قالت ما 

مفاده أن »المغاربة ليس من حقهم التظاهر ضد األمين العام 

السابق لألمم المتحدة بان كيمون«، كما قامت بـ»تشبيه الملك 

محمد السادس بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين، الذي اجتاح 

الكويت، رغم الفارق الكبير بين الحالتين، حيث اعتبرت أن الوضع 

في الصحراء شبيه بالوضع في الكويت«، كما هاجمت خالل 

نفس اللقاء، الرئيس الروسي فالديمير بوتين، و»شبهت األوضاع 

في الصحراء بالوضع في أوكرانيا بالنسبة لروسيا«.
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بو�شوف يدعو للتفا�ؤل بخ�شو�ص م�شاركة مغاربة 
العامل يف ر�شم النموذج التنموي اجلديد

مغاربة العالم

»«

مشاركة الجالية في الشأن العمومي

»«

ح�شيلة ال�شربات الدبلوما�شية 
املغربية �شنة 2019

 الرباط. األسبوع
قال عبد هلل بوصوف، األمني العام 
النموذج  لجنة  »إن  الجالية:  ملجلس 
الــجــديــد احــتــرمــت مبدأ  الــتــنــمــوي 
مشاركة الجالية في الشأن العمومي 
مستقبل  صــنــاعــة  ــي  وفـ ــي،  ــرب ــغ امل
املغرب«، مما »يبرر العدد املهم والقوي 
من مغاربة العالم املعينني لهذه الغاية 
املستقبل«،  مغرب  رسم  في  املفصلية 
»حرص  قوله،  حسب  يؤكد  ما  وهــو 
امللك على إدماج كفاءات مغاربة العالم 
في الورش التنموي الوطني الواعد«، 
مهما  جــزء  العالم  مغاربة  شكل  إذ 
دليل  اللجنة، وهو  وقويا من أعضاء 
غير قابل للشك على أن مغاربة العالم 
يتوفرون على خزان هام من الكفاءات 
في مختلف امليادين، مما يضفي على 

أشغال اللجنة قيمة مضافة.
»تــفــاؤلــه« في  أكــد  املــصــدر  نفس 
معرض تفاعله مع إعالن أسماء اللجنة 
بنموسى،  شكيب  يترأسها  الــتــي 
إلى أن  »إن تفاؤلنا يقودنا  موضحا: 
العرش  خطابا  حددها  التي  املعايير 
 ،2019 لسنة  والشعب  امللك  وثــورة 
وعقليات  جديدا  جيال  بها  ونقصد 
الكفاءة،  عنصر  اعتماد  مع  جديدة 
تتجسد في بروفايالت األعضاء الستة 
عوامل  يبرز  كما  العالم،  مغاربة  من 
والشباب،  والكفاءة  والتعدد  التنوع 
من  الــعــديــد  تسجيل  يمكننا  حيث 
املالحظات حول مغاربة العالم داخل 
هو  وأولها  التنموي،  النموذج  لجنة 
تنوع مجاالت اشتغالهم بني االقتصاد 
والرقمنة  والبيئة  والبنوك  واألعمال 
والـــذكـــاء االصــطــنــاعــي والــتــدريــس 
والبحث العلمي والرأسمال الالمادي، 
حيث  العمرية  الفئة  وهــو  وثانيها، 
مهمة،  فئة  الشباب  عنصر  يشكل 
وثالثها هو التعدد اللغوي والثقافي، 
اللجنة  فــي  العالم  مغاربة  فأغلب 
تعدد  يعني  مما  اللغات،  متعددو  هم 
التجارب في بلدان اإلقامة بني املناخ 
األنــجــلــســكــســونــي والــفــرنــكــفــونــي، 
ــة  ــيـ ــغــات األوروبـ ــل ــرهــا مـــن ال وغــي
والعاملية، باإلضافة إلى لغات الوطن 

األم، أي العربية واألمازيغية«.
من  العديد  أن  بوصوف،  وأضــاف 
التأليف  يتقاسمون  العالم  مغاربة 
حتى  باملغرب  ويرتبطون  والكتابة، 
حيث  الــلــجــنــة،  ــي  ف تعيينهم  قــبــل 
ــالحــظ حــصــول كــل مــن أبــراهــام  ن
 ،2014 سنة  ملكي  وسام  على  زاوي 
بمجلس  عضو  وهــو  بنزين  ورشيد 
الــجــالــيــة املــغــربــيــة بــالــخــارج سنة 
يوفر  الـــذي  ــاط  ــب االرت وهــو   ،2016
- مغربي« من  »مغربي  للجنة، معيار 
الدول  تجارب  من  واالستفادة  جهة، 
األخــرى من جهة أخــرى، خاصة وأن 
مراكز  يحتلون  الستة  األعضاء  كل 
ويكفي  اشتغالهم،  ميادين  في  مهمة 
الخبير  بونفور،  أحمد  مثال  نذكر  أن 
الرأسمال  تدبير  مجال  في  الــدولــي 
الالمادي وتعامله مع منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية كأستاذ زائر، أما 
»كوليج  إلى  فينتمي  الكراوي،  رشيد 
العريقة  املؤسسة  وهي  فرانس«  دو 
منذ القرن السادس عشر واملتخصص 
العالي  والتعليم  العلمي  البحث  في 
ــه بـــ»ســيــلــيــكــون فــالــي«  ــال ــغ واشــت
الشركات  كبريات  حيث  بكاليفورنيا 

التكنولوجيا  تــطــويــر  مــجــال  ــي  ف
خاصة  العاملية،  والبرامج  واألجهزة 
ــل« و»يــاهــو«  شــركــات »غــوغــل« و»آبـ
و»إيباي«، وغيرها من الشركات التي 
العاملية،  التكنولوجيا  فــي  تتحكم 

حسب نفس املصدر.
فهو  املــيــراوي،  اللطيف  عبد  »أمــا 
بفرنسا  التكنولوجيا  بجامعة  أستاذ 
التقنيات  في  دكتوراه  على  وحاصل 
اإللكترونية ودبلوم الدراسات املعمقة 
واملعلومات  اإللكترونية  الهندسة  في 
الصناعية، كما يترأس جامعة مراكش 
والوكالة الجامعية الفرنكفونية.. إننا 
إسهامات  أن  وثقـة،  صدق  بكل  نرى 
تحضير  في  العالم  مغاربة  كفاءات 
ستكون  الجديد،  التنموي  النموذج 
القيمة  وستعطي  ومهمة،  فاصلة 
باعتبارهم  سواء  املطلوبة،  املضافة 
جديــدة،  كعقليات  أو  جديدا  جيال 
لكنها  بــالــخــارج،  وترعرعت  نشأت 
كما  الـمغربية،  لهويتها  وفية  ظلت 
اإلقامـة  بدول  ارتباطها  على  حافظت 
باعتبارهم مواطنيها، وبكل ما تحمله 
سياسية  تراكمات  من  الصفة  هــذه 
وأخالقية وحضاري« يقول بوصوف.

 الرباط. األسبوع
مكتسبات  عدة  الصحراء،  قضية  في  املغربية  الدبلوماسية  حققت 
كرستها القرارات املتعاقبة ملجلس األمن خالل هذه السنة، ويتعلق األمر 
2019(، واللذين  2019( و2494 )أكتوبر  2468 )أبريل  بالقرارين رقم 
مكنا من تعزيز املسلسل السياسي تحت الرعاية الحصرية لألمم املتحدة 
املستديرتني  الطاولتني  مسلسل  مأسسة  أولها  مستويات:  أربع  على 
والنهائي  السياسي  للحل  للتوصل  واألوحــد  الوحيد  اإلطــار  بوصفه 
املتوخى  الهدف  وتحديد  املغربية،  الصحراء  حول  اإلقليمي  للخالف 
»التوصل لحل سياسي واقعي براغماتي  املائدتني املستديرتني، أي  من 
املائدة«،  حول  يجلس  من  تحديد  و»إعــادة  التوافق«،  على  مبني  ودائم 
حيث طالب مجلس األمن كل األطراف املشاركة في املائدتني املستديرتني 
)املغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو(، بمواصلة املشاركة طيلة 
التأسيس  إلى  باإلضافة  النجاح،  تحقيق  لضمان  السياسي  املسلسل 
ملقاربة براغماتية وبناءة للمضي قدما باملسلسل السياسي مع حث كل 
من الجزائر والبوليساريو على التحلي بالواقعية وروح التوافق، بعيدا 

عن الحلول املتجاوزة وغير القابلة للتطبيق.
وحسب حصيلة عممتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي 
ناصر  الوزير  رأسها  على  يوجد  والتي  بالخارج،  املقيمني  واملغاربة 
»املينورسو«  2494 والية  بوريطة، فقد مدد مجلس األمن في قراره رقم 
ملدة سنة، مما يشكل إشارة واضحة إلى تشبثه بضمان السير الهادئ 
اإلقليمي  السياق  تطورات  االعتبار  بعني  آخــذا  السياسي،  للمسلسل 
لكل  والجاد  الكامل  االنخراط  ضمان  على  العمل  وضــرورة  وتموجاته، 

األطراف املشاركة في مسلسل املوائد املستديرة.
من جانب آخر، حافظ قرار مجلس األمن على مكتسبات املغرب، حيث 
جدد مرة أخرى على أولوية مقترح الحكم الذاتي املغربي، وأشاد بالجهود 
الجادة وذات املصداقية التي يبذلها املغرب للسير قدما باملسار السياسي، 
كما حث مرة أخرى، وبلهجة مباشرة، البوليساريو، على االمتناع عن كل 

األعمال االستفزازية التي من شأنها عرقلة املسلسل األممي.
تواصل  في  تمثلت  كبرى  أهداف  تحقيق  على  الحصيلة شددت  نفس 
سحب  تسجيل  تم  حيث  الوهمي،  بالكيان  االعترافات  سحب  مسلسل 
املاالوي وزامبيا، ومن أمريكا  إفريقيا من بينها  اعترافات عدة دول من 
الالتينية )السلفادور والبارباد(، كما تم التصدي ملناورات أعداء الوحدة 
الترابية على مستوى عدد من املنظمات الدولية، سواء تعلق األمر بحضور 
العناصر االنفصالية أو بتوقيع مشاريع اتفاقيات ومذكرات تفاهم كانت 
الجنوبية  األقاليم  منتخبي  تمثيلية  تعزيز  وكذا  بمشاركتهم،  ستسمح 
في أشغال الدورة العادية للجنة 24 التي انعقدت بنيويورك في يونيو 
2019، وهي املشاركة التي كرست تفنيد أسطورة »املمثل الوحيد لساكنة 
الديمقراطية  الشرعية  وعززت  البوليساريو،  لها  يروج  التي  الصحراء« 
الجنوبية  األقاليم  ساكنة  تمثيل  في  الصحراء  ملنتخبي  والتمثيلية 
للمملكة، ومواصلة فضح الخروقات القانونية واإلنسانية واألخالقية في 
العملية  اإلجــراءات  اتخاذ  على  األممي  املنتظم  وحث  تندوف،  مخيمات 
الالزمة، بدء بالسماح للمفوضية السامية لالجئني بالقيام بواجبها في 
إحصاء ساكنة هذه املخيمات، وتمتيع هذه الساكنة بالحماية اإلنسانية 
التعبير  حرية  مقدمتها  وفي  األساسية،  من حقوقها  وتمكينها  الدولية، 

والتنقل.
والترويج  للمغرب  العليا  املصالح  الدفاع عن  هذا فضال عن مواصلة 
االتحاد  داخــل  املغربية  الصحراء  قضية  بخصوص  الشرعي  ملوقفه 
اإلفريقي، وهي الجهود التي أثمرت عن عدد من النتائج اإليجابية، منها 
ألي   2019 ويوليوز  فبراير  لشهري  اإلفريقي  االتحاد  قمتي  تبني  عدم 
قرار يخص القضية الوطنية، وحذف الفقرات الخاصة بقضية الصحراء 
املؤتمر  وتنظيم   ،2019 لسنة  اإلفريقي  واألمن  السلم  تقرير مجلس  من 
بشأن  األممي  للمسلسل  اإلفريقي  االتحاد  دعم  حول  اإلفريقي  الــوزاري 
النزاع الجهوي حول الصحراء بمراكش في شهر مارس املاضي، بمشاركة 
37 بلدا إفريقيا، وذلك في إطار دعم قرار القمة اإلفريقية رقم 693 الذي 
جدد التأكيد على االختصاص الحصري لألمم املتحدة في بحث النزاع 

اإلقليمي حول الصحراء املغربية.

الأحزاب الإ�شبانية متخوفة من تر�شيم احلد�د البحرية املغربية
 الرباط. األسبوع

رغم أن البرملان املغربي لم يصادق 
البحرية  الـــحـــدود  تــرســيــم  عــلــى 
عملية  يعني  مــا  ــو  وه املغربية، 
الصحراء)..(،  في  السيادة  ترسيم 
ورغم أن األمر ظل حبيس »مصادقة« 
الوطني  والدفاع  الخارجية  لجنة 
ــؤون اإلســالمــيــة واملــغــاربــة  ــش وال
بمجلس  الـــخـــارج  فــي  املــقــيــمــني 
اإلسبانية  األحزاب  أن  إال  النواب، 
املغربي،  اإلجـــراء  هــذا  تتقبل  لــم 
االشتراكي  الحزب  رأسها  وعلى 
في  أكــد  ــذي  ال الحاكم،  اإلسباني 
املياه  حــدود  »وضــع  أن  لــه،  بيان 
املغربية املجاورة لجزر الكناري أو 
أن  ينبغي  ومليلية،  سبتة  ملدينتي 

يتم في إطار اتفاق بني الطرفني«.
الـــذي نشره  الــبــيــان  ــاف  ــ وأض
ــحــزب عــلــى مــوقــعــه الــرســمــي:  ال
بهذا  متشبثا  سيظل  »الـــحـــزب 
املوقف ولن يقدم أي تنازالت«، وأكد 
الدول  بني  التعاون  عن  »يدافع  أنه 

اتفاق  نقاط  إلــى  الــوصــول  بهدف 
األمم  التفاقية  االمتثال  إطــار  في 
لديها  التي  البحار،  بشأن  املتحدة 
هذه  لحل  استخدامها  يمكن  آليات 

املشكالت«.

ــرب الــحــزب عــن أسفه ملا  كــم أع
أسماها »املبادرات األحادية التي ال 
لزوم  ال  إثــارة ضجة  في  إال  تسهم 
لها حول قضية يجب معالجتها في 
إطار الحوار بني إسبانيا واملغرب«.

بوصوف

بوريطة



2012، استشار  في سنة 
العمراني  حــســن  ــي  ــوال ال
رحمته،  بواسع  هلل  تغمده 
في  بديوانه  أقدم عضو  مع 
شــأن إطــاق اســم املرحوم 
الحديقة  عــلــى  بنشمسي 
ــه الــفــضــل في  الــتــي كـــان ل
قيدوم  فــأجــابــه  إحــداثــهــا، 
ــوم  ــي ــه )هــــو ال ــدي ــاع ــس م
))حــديــقــة ابن  مــتــقــاعــد(: 
سينا سماها املغفور له امللك 
الحسن الثاني باسم العالم 
تكريما  سينا،  ابن  الجليل 
لخدماته العلمية لإلنسانية، 
التسمية  لــروح  ــدادا  ــت وام
املــجــاور،  املستشفى  على 
ســيــنــا((،  ابـــن  مستشفى 
فغير الوالي العمراني رأيه 
اليوم  ليقترح شارعا يحمل 

اسم عمر بنشمسي.
بداية  هي  املقدمة،  هذه  مناسبة 
أشغال تنفيذ ما جاء في املشروع 
بمعلمة  العاصمة  بتجهيز  امللكي، 
مكان  عاملية  استشفائية  صحية 
سينا«،  »ابــن  الحالي  املستشفى 
املشهور بكفاءة أطبائه التي كانت 
بـالـبنـايات  وتتعرقل  تصطدم 

ال  التي  البالية  والـتـجـهيـزات 
الـحديث  الـعـلـمي  التـقدم  تساير 
رحمه  سينا  ابن  العالم  مجال  في 
اململكة  هلل، خصوصا في عاصمة 
وتثابر  وتجتهد  تناضل  الــتــي 
الثقافة  »عاصمة  لقب  الكتساب 
بصرح  مكرمة  معززة  اإلفريقية« 
ثقافي قيد التشييد على ضفة أبي 
الذي  الكبير،  املسرح  هو  ــراق  رق

»الكبير«،  له اسما آخر غير  نرجو 
املنتزه  بــن  الثقافية  واملعلمة 
والجزيرة بمرافق قد تنافس مرافق 
إضافة  الباريسية،  »مــونــمــارت« 
واليومية  الــدؤوبــة  األنشطة  إلــى 

للمثقفن أهل الرباط.
الــعــالــيــة  الــســمــعــة  نــنــكــر  وال 
من  تستمدها  التي  املغربي  للطب 
الثقافة املغربية ولو أنها، أي تلك 

بعض  تلطخها  السمعة، 
املهنين  لبعض  التجاوزات 
الرسالة  يتناسون  الــذيــن 
والشرف  ملهنتهم  اإلنسانية 
»لذة  عليهم  فتغلب  املهني 
الرسالة  لتتحول  ــادة«  ــ امل
إلى مجرد تجارة  األخاقية 
لكنها  عــامــة،  تــكــون  تــكــاد 
الجيل  مع  تــدوم  لن  مرحلة 
الطبي الصاعد الذي سيقود 
أكبر وأحسن مستشفى في 
بفضل  يصير  قــد  إفريقيا 
من  الــصــاعــد،  الجيل  ــذا  ه
بكل  العاملية  املستشفيات 
جلها  التي  االختصاصات 
ال تعالجها املراكز الصحية 
فــي الــقــارة الــســمــراء، مما 
آخر:  لقبا  الرباط  سيمنح 
اإلفريقي«،  الطب  »عميدة 
والصورة املرفقة هي ملجسم 
للمستشفى  الخارجية  الواجهة 
الطب  كلية  يقابل  الــذي  املنتظر، 
طــريــق  ســــوى  يــفــصــلــهــمــا  وال 
يربط  نفق  ببناء  تجاوزها  يمكن 
املستشفى بالكلية، وفي ذلك تأكيد 
الرباط  العاصمة  في  الطب  ملكانة 
ابن  عالم  وفي  الثقافة  في  الرائدة 

سينا. 

العدد:  1055الخميس 26 دجنبر 2019

❐ تتبعنا »الهيالة« التي أقامها الصندوق 
 5 بشراء  مفتخرا  منتشيا  للتقاعد  املغربي 
املرشحن  أو  املتقاعدين  بمايير  مستشفيات 
للتقاعد، واهتمامنا باملوضوع نابع من »بكاء 
املالي  العجز  على  الصندوق  هــذا  ونحيب« 
الخانق )حسب تقاريره( الذي يهدد بإفاسه، 
اإلفــاس  حافة  على  هــو  مــن  يشتري  فكيف 

نصف دزينة من املستشفيات؟
املنخرطن  أموال  فاستثمار  حال،  كل  على 
في مشاريع مدرة للدخل، يتطلب »أولياء هلل«، 
هناك  كانت  إذا  أرباحها  من  ثمارها  لتعطي 

أرباح.

حسان،  مقاطعة  بها  تكلفت  إنسانية  خدمة   ❐
وتحسب لها، بالتكفل بكل إجراءات ومراسيم الدفن، 
الستقبال  خيمات  وتوفير  الجنائز  ونقل  وثائق  من 
لالتصال  خاصة  هاتفية  أرقاما  ووضعت  املعزين، 
بها عند الحاجة.. مبادرة ذات مغزى عميق ملواساة 
العائالت املكلومة واملفجوعة بسبب فقدان ذويها التي 
كثيرا ما كانت تتألم للفقدان والعراقيل واملصاريف، 

فاملقاطعات هذه هي خدمات القرب الواجبة عليها.
 

الجماعة  تكليف  من  الهدف  أن  معلوم   ❐
هو  والتطهير،  والكهرباء  املاء  قطاع  بتدبير 
للتخفيف على سكانها من جشع األرباح ومن 
بطبقات  الائق  املستوى  على  الحفاظ  أجل 
األحــيــاء  فــي  خصوصا  الــربــاطــي،  املجتمع 
هذا  تدبير  فوضت  الجماعة  أن  إال  الهشة، 
التي  »ريــضــال«،  لشركة  االجتماعي  القطاع 
لها  عاقة  ال  لرسوم  »قابضة«  إلــى  تحولت 
في  املفروض  التلفزة«  »رسم  مثل  بالجماعة، 
وغيرها،  املضافة  القيمة  ورســوم  فواتيرها 
فهل الجماعة فوضتها لتدبير القطاع، أم أنه 
على  سلطته  والرسوم  الضرائب  »عزرائيل« 

املواطنن؟

طول  على  فريدة  هندسية  بتصاميم  بنايات    ❐
حسان،  بحي  والحسيمة  املومن  عبد  شارعي  زاوية 
لإلهمال،  معرضة  عقودا  ظلت  بعدما  هدمها  تقرر 
لكن  تم..  ما  وهو  باالنهيار«،  »مهددة  النتزاع صفة 
ولحد اآلن، ال نعلم هل ستراعي التصاميم الجديدة 
واألقواس،  والشرفات  النقوش  مثل  األثري  طابعها 
التراث  فمدينة  الصناديق؟  »رســوم«  ستقبرها  أم 
اإلنساني »تنعي« مرفقا من تراثها والصبر والسلوان 
للرباطيني في فقدان فندق »بنعيسى« بالحي العتيق.

العالم ابن سينا يكرم في عاصمة الثقافة

بداية إحياء العمل النضالي من خارج األحزاب

امل�شت�شفى الذي يحمل ا�شمه يدخل العاملية وير�شح الرباط »عميدة للطب الإفريقي«

بعد اللجنة الوطنية املنا�شلة.. هل يتلوها 
»كومندو« حملي للإنقاذ؟

15 الرباط يا حسرة

ال يصح أي ركن من األركان الواجبة في ديننا 
اإلخــاص  بنية  محفوفا  كــان  إذا  إال  الحنيف 
قبل الشروع في أداء طقوسه، وتعد باطلة عند 
وتعالى  سبحانه  وهلل  إهمالها،  أو  نسيانها 
ويستجيب  يقبله  حتى  ركــن  كــل  مــع  فرضها 
سواء  إليه،  املتوجه  الطائع  العابد  للداعي 

بالصاة أو الصوم أو الزكاة أو الحج.
دينيا وكلها  الواجبة  الطقوس  لباقي  فخافا 
النية  فــإن  الكريم،  الــقــرآن  فــي  واضــحــة  أتــت 
فرض مستور ال يعلمه إال هلل سبحانه وتعالى، 
وهي أيضا حكمة امتحان لطاعته واستحضار 
وجهه الكريم الذي ال نراه ويرانا ويسمعنا وال 
التي ال  اإللهية  الديمقراطية  قمة  إنها  نسمعه.. 

تحاسب إال بعد نهاية فترة الحياة.
جديدة  تجربة  على  مقبلون  نحن  وبينما 
ــدة ومــصــحــحــة ومــقــومــة العــوجــاجــات  ــ ورائـ
ربما  التنمية،  هيكل  إلى  تسربت  التي  املاضي 
»النية« في اإلخاص، فقد وجب  بسبب تغييب 
»روح  تنزيل  في  الشروع  قبل  النية  استحضار 
لهم  مشهود  فقهاء  سيبعثها  والروح  التنمية«، 
شك  دون  سيفتون  واإليمان،  والتقوى  بالورع 
صحيح بـ»غرس شجرة« التنمية العامة، لتنمو 
أوال في العقول بنية إنزالها إلى األرض لتعطي 
والصمود  والرعاية  باملتابعة  املرجوة  ثمارها 
أمام »رياح« الذين، إن صح التعبير، أجرموا في 

حق نهضة أمة بكاملها.
الغرس  على  تعتمد  كالفاحة،  فالتنمية 
وجودته ووقته والعمل الشاق لنموه، وليس مثل 
ذلك العمل الشاق »اللي في راسكم تاع منتخبي 
نواجههم،  أن  قبل  برمجوا  الذين  الجماعة«، 
كـ»تعويضات عن  مليارين من أموال الرباطين 
إلى  فخفضوها  واملتسخة«،  الشاقة  األشغال 

600 مليون، ودائما في إطار الريع. 
ونجد أنفسنا محرجن، إن لم نكن خجولن، 
ونحن نجتهد في تفسير ارتباط النية بالتنمية 
في  بالفتوى  املؤهلن  ألن  »ثمارها«،  لتعطي 
ملرجعيتها  وذلـــك  الــحــاكــمــون،  هــم  املــوضــوع 

الدينية.
فقطعا لن تنجح أي تنمية بدون نية اإليمان 

بصدق رسالتها لخير األمة املغربية. 

 بقلم: بوشعيب اإلدريسي

الدولية  املدني  املجتمع  ندوة منظمة  في 
وجمعية  والحوار  والتنمية  املواطنة  لقيم 
بتاريخ  املستديمة  للتنمية  الفتح  ــاط  رب
الوطنية  باملكتبة   ،2018 دجنبر  و15   14
هذه  على  سنة  مــرور  وبمناسبة  للمملكة، 
كلمة  فــي  جـــاءت  بشهادة  نــذكــر  ــدوة،  ــن ال
منها  نقتطف  املريني،  الحق  عبد  الدكتور 
هذه الجوهرة: )).. وال بد أن نشير في هذه 
الشهادة املقتضبة التي اختير لها موضوع 
اإلسامي  للعالم  الحضاري  النهوض  »قيم 
الجيراري«،  عباس  الدكتور  أثار  خال  من 
كبير  ضلوع  له  به،  املحتفى  دكتورنا  بأن 
السمح،  الدين اإلسامي  أيضا في مفاهيم 
عقيدة وشريعة ومنهاجا، وترك لنا دراسات 
وحضاراته  اإلسامي  التاريخ  في  معمقة 
في  مرموقة  مكانة  بذلك   وتبوأ  ــه،  وآدابـ
املنفتح  الصحيح،  الديني  الخطاب  مجال 
الحديث،  العصر  متطلبات  مع  واملتجاوب 
والذي يدعو إلى الوسطية واالعتدال وإلى 
األعمى  والتعصب  واإلكــراه  الغلو  محاربة 
أسس  بذلك  فوضع  املزيفة،  والــتــأويــات 
الخطاب الديني الصحيح املتزن الذي يعالج 

قضايا الفكر الديني باملغرب(( انتهى.
أطال هلل عمر الدكتور عبد الحق املريني، 
وجاءت  األجيال،  ومكون  واإلنسان  املفكر 
شهادته في كتاب: »قيم النهوض الحضاري 
الدكتور  أثــار  خــال  من  اإلسامي  للعالم 

عباس الجيراري«.   

بينهم  فيما  »يتعايرون«  املنتخبون  بينما 
لـ»تسخير«  ويجتهدون  باأللقاب  ويتنابزون 
وجوه  في  عضاتهم  و»تسريح«  االجتماعات 
على  ألسنتهم  ــرويــض  وت البعض  بعضهم 
في  بــاملــســاواة  للمطالبة  أصــواتــهــم  »شــحــذ« 
والتلفونات  بالسيارات  والفوز  التعويضات 
واألسفار والتوقيعات والتوظيفات والصفقات، 
وجوه  علينا  وتطل  يفتح  الفرج  بــاب  هو  ها 
اشتقنا إليها بعدما فضلت عن طواعية االبتعاد 
»غمرتها«  والــتــي  السياسية،  الــســاحــة  عــن 
بينها  فيما  وتقاسمت  فيها  وتحكمت  األحزاب 
والسلطات، وانشغلت حتى  واملناصب  الوالئم 
ــروات  وث خيرات  على  لاستحواذ  تطاحنت 
بالزيادة  مشاكله  حل  على  واتفقت  الشعب، 
في أسعار كل شيء، حتى الكوارث يموت فيها 
غارقن  أبناءه  ويترك  عليها  ويــؤدي  املواطن 
لـ»تبراع«  إال  لشيء  ال  الخارجية،  الديون  في 
املواطنن  ماين  إلنقاذ  أمل  دون  املحظوظن، 
املنسية،  واملداشر  النائية  والقرى  املــدن  في 
فكان القرار التاريخي والذكي، بتكليف األدمغة 
القادرة واملقتدرة، لوقف زحف الريع وتسويق 
أجل  من  بالتهديد،  القبضات  وتلويح  الكام 

لوجه  تكون  وحتى  بأفكارها،  التنمية  صنع 
ملبادئها،  ومطابقة  مواطنيه  وخدمة  الوطن 
شيء  بكل  وستضحي  بــاملــجــان،  ستناضل 
و35  املــرغــوب،  الوقت  وفــي  املطلوب  إلنجاز 
دماغا ناجحا مناضا من أجلنا وكأن ذلك الرقم 
وبفضل  اململكة،  ساكنة  من  مليونا   35 يمثل 
دعواتنا ستنجح اللجنة، ونرجو نقل تجربتها 
شكل  على  »فــريــق«  بــإحــداث  العاصمة  ــى  إل
كتركيبة  يكون  األنوار،  مدينة  »كومندو« إلنقاذ 
عمداء  من  التنموي،  للنموذج  الوطنية  اللجنة 
ومهندسي  والعلماء  والكليات  العليا  املدارس 
ومدريد  كإسطمبول  معنا  متآخية  عاصمة   15
وتونس  الكبرى  وعمان  ولشبونة  وإشبيلية 
إعداد  في  وأثينا وغيرها، ونشركهم  العاصمة 
نهضتهم  أســـرار  إلــى  نستمع  ــل  األق على  أو 
وإنجاح التنمية املحلية، باالستثمار واالعتماد 
الطبية  كالسياحة  الــهــادفــة،  السياحة  على 
والسياحة  العاملية  باملؤتمرات  والسياحة 
الروحية والسياحة الطابية... إلخ، فريق يكون 
خارج  من  يكون  ومتطوعا  باملجان،  مناضا 
لإلنقاذ  »كومندو«  بروح  فريق  طبعا،  األحزاب 

يمكن لسلطات الوصاية اقتراح تركيبته.

شهادات من الرواد

حديث العاصمة

الصورة دون شك من ثالثينيات القرن 
املرحوم أحمد بالفريج  للزعيم  املاضي، 
اهلل  عبد  املــرحــوم  العالمة  ميــن  على 
 ،)2019( السنة  ــذه  ه ويف  اجلــــراري، 
سنة  ألفه  نوعه  من  فريد  كتاب  صدر 
املرحوم  برفقة  الراحل  الزعيم   1941
بـ»األدب  وعنوناه  خليفة  اجلليل  عبد 
احلياة  ــوار  أط فيه  عاجلا  األندلسي«، 
كما  األنــدلــس،  يف  والعلمية  الفكرية 
األدب  يف  »املــذكــرات  كتاب  طبع  أعيد 
الــذات  مواكبة  يف  سفر  وهــو  املغربي«، 
ــراري..  ــ اجل اهلل  عبد  اجلليل  للعالم 
الكبير   السياسي  لصحبة  تفسير  وهنا 
والنضال  الفكر  صحبة  اجلليل،  بالعالم 
رحمته  بواسع  اهلل  تغمدهما  الوطني، 

وأسكنهما فسيح جناته.

التنمية بدون 
نية الإخل�ص 

باطلة

أسرار العاصمة



 نور الدين هراوي
كــشــفــت األمـــطـــار والــريــاح 
إقليم  شــهــدهــا  الــتــي  الــقــويــة 
ســطــات مـــؤخـــرا، عــن ضعف 
وهشاشة البنية التحتية، وعن 
شوارع بكثرة حفرها وأشغالها 
ــرك مــائــيــة،  ــ ــى ب ــ ــت إل ــحــول ت
التطهير،  بشبكة  واخــتــاالت 
من  املفرغة  غير  والـــوعـــاءات 
حركة  وعرقلت  عطلت  ــال  األزب
ــتــاع عـــدد من  الــســيــر، مــع اق
ــوط بــعــض  ــ ــق ــار وســ ــ ــج ــ األش
تضرر  إلى  أدى  مما  الجدران، 
الــســيــارات، فسادت  مــن  ــدد  ع
صفوف  فــي  الهلع  مــن  حــالــة 
السائقني على وجه الخصوص 

ببعض املناطق.
أن  املصادر،  بعض  وكشفت 
اإلقليم  الذي يعرفه  الواقع  هذا 
خال التساقطات املطرية، ليس 
املنتخبة،  السلطات  بغريب عن 
ما دام أن بلدية سطات لوحدها 
تعاني نقصا حادا على مستوى 

املـــهـــنـــدســـني املــتــخــصــصــني 
فبعد  مختلفة،  ــجــاالت  م ــي  ف
عليه  ــل  أحــي ــذي  ــ ال الــتــقــاعــد 
بدون  الجماعة  البعض، الزالت 
وبــدون  معماريني،  مهندسني 
ــر هــنــدســيــة فــي األشــغــال  أطـ
املدنية،  والهندسة  العمومية 

ــعــض األشــغــال  مــمــا جــعــل ب
ورش  إلــى  تتحول  بالشوارع 
السير  حركة  فتختنق  مفتوح، 
املراقبة  ملجهر  إخضاعها  دون 
والتتبع، الذي يكون من جانب 
بعض التقنيني محدودا، بدليل 
والتبليط  الترصيف  عمليات 

وتوسيع األزقة التي تظهر بها 
عيوب مباشرة بعد االنتهاء من 
الشيء  والترقيعات،  األشغال 
هذا  الواجهة  إلــى  يعيد  الــذي 
الواقع املرير املطبوع بشبهات 
التهيئة،  عملية  ــي  ف الــغــش 
أسئلة مشروعة  وبالتالي طرح 
من السكان على مستوى ومدى 
بالعمالة  الوصاية  سلطة  تتبع 
العمومية  الصفقات  ملختلف 
ــروض، وكــذا  ــعـ وطــلــبــيــات الـ
الوطنية  املبادرة  أمــوال  حجم 
من  وإهدارها  البشرية  للتنمية 
إصاحات  في  جماعات  طــرف 
تتحول  لــطــرقــات  عــشــوائــيــة 
الحروب،  ــار  دم يشبه  ما  إلــى 
قليلة،  مطرية  زخــات  بعد  فقط 
التي  باملايني  ــوال  األمـ وكــذا 
اإلقليمي  املجلس  بها  يغدق 
رؤساء  بعض  من  أتباعه  على 
لها  ير  لم  والتي  الجماعات، 
على  ــرا  أث وال  بصمة  السكان 
وال  ملدينتهم،  التحتية  البنية 

على واقعهم املرير.
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إعداد: زهير البوحاطي

عيـن على الشمال

مختصرات شمالية
ــدى  ــيــس إحـ ــرئ ــذ نــقــلــهــا ل ــن ■ م
الــجــمــاعــات بــمــديــنــة تــطــوان إلــى 
العاصمة من أجل تلقي العاج، حيث 
املاضي،  الشهر  بها  الحياة  ــارق  ف
اختفت  أين  الشمال  ساكنة  تتساءل 
عدة  بعد  الصحة  وزارة  مــروحــيــة 
املروحية  تدخل  تستدعي  حـــوادث 
التي غابت عن األنظار ولم يظهر لها 
أي أثر؟ وهل هذه املروحية مخصصة 
دون  فقط  والسياسيني  للمسؤولني 
لحوادث  يتعرضون  الذين  املواطنني 
طرف  مــن  تــدخــل  أي  دون  مختلفة 

وزارة الصحة؟

عمالة  داخل  املسؤولني  أحد  شوهد   ■
تطوان، يوم السبت 14 دجنبر 2019 وهو 
املمتد  مارتيل  واد  امللكي  املشروع  يتفقد 
من تطوان إلى مارتيل، والذي أعطى امللك 
2015، بواسطة  عملية انطالقته منذ سنة 
بإطاللة  يقوم  وأخرى،  فقرة  وبني  سيارته، 
يخشى  وكــأنــه  لسيارته  ويــعــود  سريعة 
أو  بالتراب  تتسخ  أو  باملياه  قدميه  تبليل 
كانت  الــذي  البرد  لشدة  الزكام  يصيبه 
طرح  ليتم  اليوم،  ذلك  في  املنطقة  تعرفه 
امللكية  املشاريع  تفقد  يتم  أهكذا  السؤال: 

يا مسؤولي تطوان؟

في  مــتــورط  بأنه  أحــس  بعدما   ■
االنــفــراديــة  الــرخــص  مــن  مجموعة 
التابعة  أمسا  جماعة  منحتها  التي 
لعمالة تطوان، قام مسؤول بالجماعة 
واالشتراكية،  التقدم  لحزب  واملنتمي 
آخر  في  عنه  للدفاع  محام  بتنصيب 
املــداولــة،  فــي  كانت  والــتــي  جلسة، 
املتورط  األخطاء  استدراك  أجل  من 
املحامي  تنصيب  تدعي  والتي  فيها 
منح  مجال  في  عنه  الدفاع  أجل  من 
واالنــفــراديــة،  العشوائية  الــرخــص 
اإلدارية  املحكمة  أن  النتيجة،  لتكون 
املداولة  من  امللف  أخرجت  بالرباط، 

وأجلته)..(.

مصادر  من  »األسبوع«  علمت 
اإلقليمي  املجلس  أن  خــاصــة، 
عــلــمــه،  وفــــور  وزان،  ــة  ــن ــدي مل
األسبوع املاضي، بأن والي جهة 
طنجة تطوان الحسيمة، سيقوم 
بزيارة إلى عمالة وزان، من أجل 
الوقوف شخصيا على األوضاع 
املشاريع  خصوصا  باملنطقة، 
املنتخبة  للهيئات  وكلت  التي 
البنية  باستصاح  واملتعلقة 
التحتية وترميم املدينة العتيقة، 
وغيرها من املشاريع التي كانت 
وفي  سابق،  وقــت  في  مبرمجة 
بالغربال،  الشمس  تغطية  إطار 
سارع املجلس إلى توزيع بعض 
وشـــوارع  أحــيــاء  على  الــعــمــال 
بترقيع  قــامــوا  الــذيــن  املــديــنــة، 
بعض  واخــتــاق  الحفر  بعض 
إعطاء  ــل  أج مــن  اإلصـــاحـــات، 
املشاريع  ــأن  ب لــلــوالــي  صـــورة 
قــائــمــة بــاملــديــنــة، ويــظــهــر في 
الــصــورة، وفــد بــرئــاســة والــي 
الــجــهــة يــمــر وســــط أشــغــال 
يقف  حيث  إحداثها،  تم  جديدة 

العمال ملرور موكب الوالي، مما 
املجلس  على  أسئلة  عدة  يطرح 
الجماعة  جانبه  وإلى  اإلقليمي 

القيام  من  الهدف  ما  بينها:  من 
والي  زيارة  خال  باإلصاحات 

الجهة وليس قبل ذلك؟

وتضيف ذات املصادر، أن والي 
تجاوزات  عــدة  تفحص  الجهة 
على  املــشــاريــع،  بهاته  تتعلق 
وقد  الوطنية،  الطريق  رأسها 
انفجر غضبا في وجه املنتخبني 
لعدم استكمال األشغال منذ مدة، 
الذي  اإلقليم  عامل  دون  وحدهم 
وال  مكتبه  فــي  »مختبئا«  بقي 
يقوم بدور املتتبع واملراقب لهذه 
لذلك،  لجن  إحــداث  أو  األشغال 
بل صب الوالي جام غضبه على 
السلطة  رجــال  دون  املنتخبني 
بمراقبة  وامللزمني  له،  التابعني 
األشغال القائمة باملدينة وكتابة 
إلى  وإرســالــهــا  حولها  تقارير 

الجهات املعنية.
عنه  ستسفر  ما  انتظار  وفي 
زيارة والي الجهة لعمالة وزان، 
أمالها  تعلق  املنطقة  فإن ساكنة 
طويل  غياب  بعد  الــوالــي  على 
التي  السلطوية  األجهزة  لجميع 
تخلت عن املدينة حتى عبث بها 
والسياسيني  املنتخبني  بعض 

دون حسيب وال رقيب. 

حجب ال�شم�س بالغربال قبل زيارة الوايل لوزان

املعبر  فيه  كان  الذي  الوقت  في 
خصوصا  سبتة«،  »باب  الحدودي 
السلع  لتهريب  املخصص  املعبر 
في  ــتــخــبــط  ي  ،)2 ــال  ــ ــارخـ ــ )طـ
العشوائية والفوضى الناتجة عن 
وفيات  ــوع  ووق »الحمالة«  تدافع 
خطيرة  جد  واعتداءات  وإصابات 
والهيئات  املــنــظــمــات  سجلتها 
والصحافة  األجنبية  الحقوقية 
إياه  متهمة  املغرب،  ضد  الدولية 
بــعــدم احــتــرام حــقــوق اإلنــســان 
جراء ما يحدث في املعبر املذكور، 
والذي كانت إدارة الجمارك، الجهة 
الوحيدة التي تتعرض لانتقادات 
ــوادث  ــح واالتـــهـــامـــات بــســبــب ال
ومافيا  أبــاطــرة  الزال  املــتــكــررة، 
»الحمالة«  يستخدمون  التهريب، 

االحتجاج  أجل  من  الواجهة،  في 
وإحداث الفوضى بجميع أنواعها، 
والقيام  أنفسهم  بــضــرب  ســـواء 
إلصاق  أجل  من  جنونية  بأعمال 
للضغط  الجمارك،  برجال  التهم 
جهويا  املسؤولة،  الجهات  على 
هذا  فتح  إعادة  أجل  من  ومركزيا، 

املعبر.
املواطنني  من  العديد  واستغرب 
الجمعيات  وأيــضــا  الشماليني 
الخرجات  واستنكروا  الحقوقية، 
بعض  أخرجت  التي  والباغات 
األحزاب السياسية التي كانت في 
وقت قريب تستنكر األوضاع بهذا 
في  بفتحه  اليوم  لتطالب  املعبر، 
وجه التهريب، وإن كان ذلك يكسر 

اقتصاد املغرب.

الذي  الكتابي  السؤال  وحسب 
تقدم به برملاني عن عمالة املضيق 
الفنيدق  جماعة  ورئيس  الفنيدق 
والتنمية(،  الــعــدالــة  حــزب  ــن  )م
عبر  موقعه  على  نــشــره  والـــذي 
»األسبوع«  تتوفر  »الفايسبوك«، 
معبر  اعتبر  فقد  منه،  نسخة  على 
آلالف  رزق  مــصــدر  سبتة«  »بـــاب 
لجماعته  تابع  أنه  رغم  املواطنني 
ترابيا وإداريا ولم يقدم أي مبادرة 
األوضــاع  تفادي  أجل  من  إصــاح 
املأساوية التي يعيش عليها املعبر، 
من بينها مجال النظافة التي كانت 
منعدمة فيه، كما خرج حزب التقدم 
بباغ،  الفنيدق،  فرع  واالشتراكية 
بعد عقده الجتماع يوم 10 دجنبر 
2019 بمقر البرملان، مع املجموعة 

الحزب،  لنفس  التابعة  النيابية 
البنية  دراســــة  ــل  أجـ مــن  لــيــس 
تعيشه  الــذي  واإلقــصــاء  التحتية 
البناء  وانتشار  الفنيدق  مدينة 
العشوائي فوق األودية وغير ذلك، 
املعبر  فتح  بــإعــادة  للمطالبة  بل 
وإعــادة  سبتة«  »بــاب  ــحــدودي  ال
واالعتداءات..  والوفيات  الفوضى 
رغم أن هذا الفريق النيابي كان من 
أعدت  التي  البرملانية  اللجن  بني 
عنها  وأجاب  تقارير سوداء حوله 
هي  فهل  للجمارك..  العام  املدير 
الظرفية  استغال  أم  االزدواجية، 
املواطنني  أصوات  كسب  أجل  من 
الذين يشتغلون كـ»حمالة« بـ»معبر 
الصحف  تصفه  كما  والعار«  الذل 

اإلسبانية؟  

الأحزاب املغربية تلتف حول مواقفها ال�شابقة من معرب »باب �شبتة« املخ�ش�س للتهريب

أزيالل

�شقوط واحد من م�شاريع 
»املغرب الأخ�شر« 

  األسبوع
بعد مضي قرابة شهرين على تدشينها من طرف وزير 
الفاحة عزيز أخنوش، تعرضت قاعة التوضيب التابعة 
أزيال،  إقليم  بتابانت  املجالية  املنتوجات  ملركب تثمني 
النهيار جدارها وجزء مهم من سقيفتها، نتيجة الرياح 

العاتية التي ضربت املنطقة يوم اإلثنني املاضي.
للفاحة  اإلقليمية  املديرية  من  لجنة  وحلت  هــذا، 
ملعاينة  املكان،  بعني  اإلقليمي،  املدير  يترأسها  بأزيال 
من  البحث  من  يتعني  بما  والقيام  الواقعة،  خسائر 
الستجاء  الجزاءات،  وترتيب  املسؤوليات  تحديد  أجل 
حيثيات الحادثة التي لحسن الحظ لم تخلف أية خسائر 

بشرية في صفوف املستخدمني.
ويذكر أن هذا املشروع، يندرج ضمن مخطط »املغرب 
أزيــال،  بإقليم  املشاريع  أكبر  من  ويعتبر  األخضر«، 
حيث تم الشروع في بنائه سنة 2012، وبعد 7 سنوات 
من األشغال تم افتتاح هذه الوحدة، التي تبلغ طاقتها 
االستيعابية حوالي 1600 طن من التفاح، حيث استفاد 
من خدماته حوالي 50 منتجا فاحيا خال هذه السنة، 
بنسبة  أي  التفاح،  من  طن   1400 حوالي  تخزين  وتم 
الذي  باملنطقة  التفاح  إنتاج  مجموع  من  املائة  في   10

يتجاوز 15 ألف طن سنويا.

ما يجري  ويدور يف المدن سطات 



تلكس

الصويرة 

بني  بعمالة ســطــات، جمع  اجتماع  مــؤخــرا  جــرى 
والسلطة  العقاريني  واملنعشني  املنتخبة  السلطات 
ــاوز »الــبــلــوكــاج احلـــاد« الــذي  الــتــرابــيــة، مــن أجـــل جتـ
تـــســـبـــبـــت فـــيـــه املـــــديـــــرة »احلـــــــديـــــــديـــــــة«)..( لــبــعــض 
املستثمرين، والتي لم تستوعب املتغيرات الواقعة يف 
محيط اإلقليم الفالحي الذي هو يف حاجة ماسة 
املسؤولة  مزاجية  وبسبب  والتنمية،  االستثمار  إلى 
وتعنتها، طالب اجلميع من عامل اإلقليم برحيلها، 

والذي بات مسألة وقت، حسب مصادر مطلعة.
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حادثة �شري غام�شة تودي بحياة �أ�شهر فنان مكفوف بخريبكة
  سعيد الهوداني

سجل محيط محطة »شال« بمدينة 
خريبكة واملوجودة بالطريق املؤدية 
الثالثاء  يوم  السيار،  الطريق  إلى 
أودت  غريبة  سير  حادثة  املاضي، 
املكفوف  املوسيقي  الفنان  بحياة 
توفيق  حـيـاتـه  قـيـد  املــســـــمــى 
عندما  املكان،  عيـن  في  الـدين  نور 
التي  املشي  ريـاضة  يـمـارس  كـان 
بسبب  ومــســاء  صباحا  يــزاولــهــا 
إصــابــتــه بــمــرض الــســكــري، وفــور 
علمهم بالحادث، توجه رجال الدرك 
املكان،  عني  إلــى  املدنية  والوقاية 
ــم نــقــل جــثــة الــهــالــك إلــى  حــيــث ت
مستشفى الحسن الثاني بخريبكة.

ــة من  ــرب ــق وحـــســـب مـــصـــادر م

الضحية، فإن هذا األخير أصيب 
إصابة بليغة على مستوى الوجه 
والرأس، ثم أن املكان الذي عرف 
منه  بالقرب  توجد  السير  حادثة 
كــثــيــرة يصعب  ــرق  مــســالــك وطـ
فر  التي  الوجهة  معرفة  معها 
منها سائق السيارة أو الشاحنة 

التي دهست الهالك.
املوسيقي  الــفــنــان  أن  يــذكــر 
مهنة  ــارس  ــمـ يـ ــان  ــ ك الـــهـــالـــك 
الترويض الطبي قبل أن يتقاعد، 
وعرف، حسب جيرانه وأصدقائه 
»النهاوند«  فرقة  من  املوسيقيني 
للموسيقى، بحسن خلقه وبذكائه 
ــه بــأوقــات الــتــداريــب  ــزام ــت وال

وإرادته وذاكرته القويتني.

خريبكة

�لتنمية �ملغ�شو�شة ت�شتنزف 
فر�ص الإقالع احل�ضاري 

 شجيع محمد
تعاني مدينة مريرت من ضعف البنية التحتية على 
ورغم  الجماعية،  املجالس  تعاقب  ورغم  السنوات،  مر 
املشاريع  أن  إال  الغاية،  لهذه  ترصد  التي  امليزانيات 
حتى  التأجيل،  تلو  التأجيل  إال  تعرف  ال  التنموية 
أضحت املدينة تعيش تحت شعار »مشاريعنا وهيكلتنا 
التي ال تنتهي«، فما إن يتم اإلعالن عن مشروع بإمكانه 
أن ينقذ املدينة وساكنتها من الهشاشة التي تعيشها، 
حتى تتبدد األحالم، وتتحول هذه املشاريع إلى سراب، 
فال شيء تحقق وال تنمية تلوح في األفق، فقط الحفر 
مكان، حتى حوالي  كل  في  املنتشرة  واألوديــة  والبرك 
املؤسسات التعليمية، التي تحولت مداخلها وجنباتها 
إلى مستنقعات وبرك مليئة باألوحال، وخير دليل على 
»تحجاويت«  ومدرسة  حيان«  بن  »جابر  إعدادية  ذلك، 
غياب  تفاقما،  الوضع  يزيد  الوافي«،  »محمد  ومدرسة 

اإلنارة العمومية. 
والذي  اإلعــالم  وسائل  عنه  تتحدث  الــذي  فاملغرب 
شيء،  التلفزيونية  القنوات  في  ونــراه  عنه  نسمع 
ومدينة مريرت شيء آخر وكأنها غير تابعة لجغرافيته، 
تأملنا  كلما  إذ  املدن،  كباقي  املراقبة  عليها  تسري  وال 
من  مغشوشة  نجدها  املدينة،  تشملها  التي  الهيكلة 
القاعدة إلى القمة، في ظل غياب لجان املراقبة والسرعة 
في اإلنجاز، لغاية في نفس يعقوب.. ليتم طرح السؤال: 
أين هو دور اللجنة املحدثة أو اللجان املختصة؟ فكل 
مشروع يولد في املدينة مشوها وغير واضح املعالم، 
التنموي  املشهد  على  املسيطرة  السمة  ذلــك  ليبقى 
باملدينة، ألن ما يتم فعله، هو إصالح وهدم ثم إصالح 
مما  بمريرت  التنمية  قطار  يسير  هكذا  هــدم...  بعده 
جعلها تتخلف عن ركب التحضر، وحتى شارع الجيش 
الهامة  اإلداريــة  املرافق  من  العديد  يضم  الذي  امللكي 
)مركز الشرطة، معهد التكنولوجيا التطبيقية، ثانوية 
الجماعة  مقر  للعربات،  التقني  الفحص  مركز  املجد، 
الجزء  املدينة...( والذي تمت هيكلة  الترابية، باشوية 
حفر  إلى  تحول  األخيرة،  الشهور  خالل  منه  الثاني 
أغطية..  بدون  الصحي  الصرف  وبالوعات  كاألخاديد، 
تكون  أهكذا  عنها؟  تتحدثون  التي  الهيكلة  هي  أهذه 
املجالس  دور  أين  بل  املشاريع؟  تكون  أهكذا  املراقبة؟ 
على  تسير  األمــور  أن  أم  املختصة،  واللجان  املعنية 
خطى املشاريع الوهمية كـ»الحسيمة منارة املتوسط«؟ 

آيت أورير

مريرت

دعوة حافالت »األزا« اإىل تخفيف معاناة التالميذ واآبائهم

مواد منتهية ال�ضالحية تهدد �ضحة الأطفال

  حفيظ صادق
أطفال  رفقته،  الصورة  في 
غذائية  مواد  على  يتسابقون 
عــثــروا  الــصــالحــيــة  منتهية 
محل  طرف  من  مرمية  عليها 
ــحــر الــكــلــوب«  ـــ»ب تــجــاري ب

بمدينة الصويرة.
هذا املكان الذي وجدت فيه 
الصالحية  املنتهية  ــواد  املـ
قريب من عدة محالت تجارية 

وفــنــادق،  ومطاعم  ومقاهي 
حيث يتم رمي املواد املنتهية 
بعض  ــي  ــ وف ــا،  ــه ــت صــالحــي
األحيان يتم بيعها للمواطنني 
املراقبة، وهذا  انعدام  في ظل 
طياته  ــي  ف يحمل  الــســلــوك 
أن  في  تكمن  كثيرة  أخــطــارا 
هذه املواد قد يتناولها األطفال 
إصابتهم  إلـــى  تـــؤدي  ــد  وقـ
بمضاعفات  أو  بــالــتــســمــم 

توخي  يجب  لــذلــك،  أخـــرى، 
الحذر الشديد وعدم التساهل 
يجب  كما  املوضوع،  هذا  مع 
لضبط  ــات  ــ ــدوري ــ ب الــقــيــام 
منتهية  ومنتجات  بضائع 
مخالفة  وتحرير  الصالحية 
بحق املحل، والتحقيق ملعرفة 
املـــواد  هـــذه  رمـــي  مسببات 
ومعاقبة  الصالحية  منتهية 

املخالفني.

سيدي بنور

حملة لتحرير امللك العمومي ب�ضيدي بنور
  عزيز العبريدي

بنور  ــدي  ســي شــهــدت 
موسعة  حملة  ــؤخــرا،  م
احتالل  ظــاهــرة  ملحاربة 
امللك العمومي، الذي شوه 
للمدينة،  ــعــام  ال املنظر 
تعتبر  أصــبــحــت  ــي  ــت ال
مركزا إداريا لسكان عمالة 
إقليم سيدي بنور املتكون 

من 25 جماعة ترابية.
هذه  على  أشــرف  ــد  وق
التي  املــوســعــة،  الحملة 
العديد  حجز  عن  أسفرت 
والطاوالت  الكراسي  من 
والــبــضــائــع الــتــجــاريــة، 
ــات والــعــربــات  ــدراجـ والـ
وتم  والثابتة،  املــجــرورة 
املحجز  إلـــى  اقــتــيــادهــا 
ــي، الــســلــطــات  ــاع ــجــم ال
بنور  بــســيــدي  املــحــلــيــة 
والشرطة  ــن  األم ورجـــال 
سيدي  ملجلس  ــة  ــ اإلداري
السلطة،  وأعـــوان  بنور، 

ــوات املـــســـاعـــدة  ــ ــقـ ــ والـ
املدنية،  الوقاية  ــال  ورج
ــت جــــل شـــــوارع  ــ ــم ــ وه
املدينة  وأرصــفــة  ــة  وأزقـ
املحتلني  مــن  لتطهيرها 
ســواء  العمومي،  للملك 
من طرف أصحاب املقاهي 
مع  التجارية  واملــحــالت 
 40 باستغالل  إلــزامــهــم 
املساحة  مــن  ــة  ــائ امل ــي  ف
فقط،  أمامهم  املتواجدة 
املــتــجــولــني،  ــبــاعــة  ال أو 

ــعــربــات  ال أصـــحـــاب  أو 
املجرورة، وكذلك أصحاب 
والــدراجــات  الطاكسيات 
الذين  والعادية  النارية 

يحتلون األرصفة.
محلية،  مصادر  وأكدت 
ستستمر  الحملة  هذه  أن 
دون  القادمة  األيام  خالل 
وحدات  وضع  مع  توقف، 
للمراقبة والتتبع، للقضاء 
هذه  على  نهائي  بشكل 

الظاهرة.

  السعيد لمكعالل
جديد،  دراســـي  موسم  كــل  مــع 
تــتــجــدد مــعــانــاة آبـــاء وأمــهــات 
الذين  التالميذ  أمـــور  ــاء  ــي وأول
وسيلة  »ألــــزا«  حــافــالت  تعتبر 
إلى  تقلهم  التي  الوحيدة  النقل 
التعليمية بأيت أورير  املؤسسات 
الطريقة  بسبب  وذلــك  ومــراكــش، 
الشركة  إدارة  طرف  من  املعتمدة 
التنقل  بطاقة  تعبئة  بخصوص 
الــخــاصــة بــالــطــلــبــة والــتــالمــيــذ 
شهر  كل  نهاية  زيارتهم  بضرورة 
للجناح املخصص لذلك بمقر قصر 
البلدية بمراكش، وهو ما تعتبره 
في  إجحافا  وأســرهــا  الفئة  هــذه 
تثقل  إضافية  بتكاليف  حقهم، 
كواهلهم ماديا وتكلفهم الكثير من 
الوقت بسبب الوفود الهائلة التي 
تتكدس هناك بهدف تعبئة بطاقة 

التنقل.
في  التعبئة  واجــب  ــان  ك فــإذا 
أحد  يقول  درهما،   120 حــدوود 
لـ»األسبوع«، وأن مصاريف  اآلباء 

تنقلي من أيت أورير إلى مراكش 
لتعبئة بطاقة ابنتي وما أتركه لها 
في  املدرسة  إلــى  التنقل  كواجب 
نفس اليوم ال يقل عن 70 درهما، 
بمعنى أن واجب التعبئة يقفز إلى 
190 درهما في الشهر وليس 120 
درهما، فهذا يعتبر تحايال، ناهيك 
به  صرح  وما  الوقت،  ضياع  عن 
ذلك،  جراء  معاناته  عن  األب  هذا 
جميع  بني  مشتركا  قاسما  يبقى 
بل  وتالميذ،  طلبة  من  املنخرطني 
هناك من ال يلتحق بمؤسسته يوم 
العائلية  ظروفه  بسبب  التعبئة، 
الصعبة، األمر الذي يطرح  مشاكل 

مع اإلدارة. 
ــع، فــإن  ــوض ولــتــجــاوز هـــذا ال
من  النوع  لهذا  املنتسبني  جميع 
وأمهات  وآباء  )طلبة  املواصالت 
يطالبون  التالميذ(  أمور  وأولياء 
عن  باإلقالع  ــزا«،  »أل شركة  إدارة 
تستنزف  الــتــي  األســالــيــب  هــذه 
مقترحني  ووقــتــهــم،  مــالــيــتــهــم 
تتسم  طريقة  الــوقــت  نفس  فــي 
باملرونة والسالسة، وكمثال لذلك: 

الحافالت،  لسائقي  املجال  فسح 
بالطلبة  الخاصة  البطاقة  لتعبئة 
ما  شــهــر،  كــل  نهاية  والــتــالمــيــذ 
السياقة  بني  يجمعون  أنهم  دام 
وتعبئة بطاقة »إخالص« الخاصة 
بــالــعــمــوم، تــفــاديــا لــإكــراهــات 
وقتهم  على  التأثير  وعدم  املادية 

والتزاماتهم.
ــزا«،  »ألـ إدارة  ــإن  ف للتذكير،   
تلزم  كانت  عهدها،  سابق  وفــي 
الطلبة  بطاقة  مــن  املستفيدين 
والتالميذ، باالنتقال نهاية كل شهر 
إلى الحي الصناعي بمراكش حيث 
يبعد  والــذي  الشركة،  مقر  يوجد 
عن وسط املدينة بـ 15 كلم تقريبا، 
وهو ما كان يتحمله هؤالء الزبناء 
على مضص، لكن بعد العديد من 
اتخذت  والــعــرائــض،  الشكايات 
بها  خاصا  جناحا  الشركة  إدارة 
بمقر قصر البلدية بمراكش لنفس 
الغرض، إال أن هذا الحل لم يغير 
شيئا من الواقع، فالزالت املشاكل 
قائمة، والزالت اإلكراهات مستمرة 

إلى حدود اآلن.

اتهام �ضركة اإ�ضهار 
ب�ضرقة التيار الكهربائي 

من الإنارة العمومية 
  محمد الحنصالي

وثقته  فــيــديــو  ــداول  ــ ت خــلــق 
مــالل،  ببني  حقوقيني  عــدســة 
ساكنة  في صفوف  كبيرة  ضجة 
املدينة، تظهر فيه لوحة إشهارية 
أعمدة  بالشارع مضاءة من أحد 
من  غفلة  في  العمومية،  اإلنــارة 

أعني املسؤولني باملدينة.
ــدر مـــطـــلـــع، أن  ــصـ وأكـــــد مـ
بإيفاد  قامت  املحلية  السلطات 
حول  التحقيقات  ملباشرة  لجنة 
من  الكهربائي  التيار  »ســرقــة« 
ــار بــدون  طــرف شــركــات اإلشــه
الجماعي  املجلس  من  ترخيص 
ببني مالل، وذلك من أجل متابعة 

كل املخالفني. 
ــارة إلــى أن جل  وتــجــدر اإلشـ
شركات اإلشهار ببني مالل، تلجأ 
اإلشهارية  اللوحات  ربــط  إلــى 
العمومية  اإلنارة  من  بالكهرباء 
دون  البلدي،  للمجلس  التابعة 
أي سند قانوني يخول لها ذلك.

بني مالل



في  شــاهــن  إلــهــام  على  تعرفت 
مطلع حياتها الفنية، حيث انطلقت 
وذلك   ،1978 منذ سنة  السهم  مثل 
ــراحــل  عــنــدمــا وصــفــهــا الــنــجــم ال
فاتن  بـ«خليفة  املليجي  محمود 
فيلم  في  له  بعد مشاركتها  حمامة« 

»رجل اسمه عباس«.
تتسلق  شــاهــن  ــهــام  إل ــت  ــان وك
رغم  ثقة،  بكل  واملجد  الشهرة  سلم 
املنافسة القوية التي كانت تتعرض 
كن  جميالت  نجمات  طرف  من  لها 
وكن  وجمالهن،  نجاحهن  عز  في 
إلــى  ــوات  ســن بــعــدة  سبقنها  ــد  ق
الجندي  نــاديــة  مثل  النجومية، 
لكنها  وسهير رمزي وميرفت أمن، 
ورسم  موهبتها  فرض  من  تمكنت 
الوسط  في  ملكانتها  مشرقة  معالم 

الفني.
إال  يــأتــي  ال  الــنــجــاح  أن  وبــمــا 
فقد  املــتــاعــب،  ببعض  مصحوبا 
شــاهــن عواصف  إلــهــام  واجــهــت 
لم  إذ  باالستثنائية،  وصفها  يمكن 
تعرضت  ملا  أخــرى  فنانة  تتعرض 
له هذه الفنانة الجميلة من مشاكل، 
أخرى  وتــارة  جمالها،  بسبب  تارة 
وتعتبر  والحسد،  الغيرة  بسبب 
جــالل  املــســرحــي  ــخــرج  امل صفعة 
شاهن  إلهام  خد  على  الشرقاوي 
أسوأ  من  بالركل،  عليها  وهجومه 
أذكر  يومها  الفنانة،  هذه  ذكريات 
مصر  فــي  مــتــواجــدا  كنت  بأنني 
»السياسة«  في جريدة  بحكم عملي 
للجريدة  إقليمي  كمدير  الكويتية 
بالخبر  فعلمت  القاهرة،  مكتب  في 
ماجدة  الفنانة  صديقتي  بواسطة 
هرعت  قد  كانت  التي  الصباحي، 
لــزيــارة إلــهــام شــاهــن، فلم أتــردد 
لالطمئنان  بيتها  إلى  التوجه  في 
نفسية  حالة  في  فوجدتها  عليها، 
سبب  عن  سألتها  وعندما  سيئة، 
عليها،  الــشــرقــاوي  ــالل  ج هــجــوم 
التماسك:  قمة  في  وهــي  لي  قالت 
»أبدا يا رمزي. لقد فاجأني األستاذ 
أكن  لم  بتصرف  الشرقاوي  جــالل 
تاريخه واسمه  له  فنان  أتوقعه من 
بشكل  دوري  أتممت  حيث  الكبير، 
ــدرت ملــغــادرة  كــامــل وعــنــدمــا اســت
الجمهور  ــام  أمـ جــذبــنــي  املــســرح 
وصفعني  وزميالتي  زمالئي  وأمام 
جــدا،  جــامــدة  خـــدي صفعة  عــلــى 
الغريب،  من تصرفه  مبهورة  وكنت 
سيارتي  نحو  متوجهة  فركضت 
ولكنه  املسرح،  بوابة  على  املركونة 
حيث  للتمييز،  فــاقــد  شــبــه  كـــان 
املسرح  خــارج  إلى  بسرعة  تبعني 
يركلني  وأخـــذ  أرضـــا  وأسقطني 
ترك  قــوة حتى  مــن  ــي  أوت مــا  بكل 
في  مؤملة  وزرقــاء  خضراء  كدمات 
وهو  وكان  جسدي،  أنحاء  مختلف 
يضربني، يصرخ في وجهي بطريقة 
تعرفيش أصول  ما  إنت  هستيرية: 
العمل في املسرح؟ ليه ما وجهتيش 
هذا  فاستغربت  للجمهور«،  التحية 
مثلها  فنانة  لضرب  الواهي  املبرر 
لم  السبب  هــذا  »ولكن  وسألتها: 
العدوانية  هــذه  كل  يستدعي  يكن 
الشرقاوي  جالل  املخرج  طرف  من 
تحية  نسيت  أنك  لنفرض  تجاهك. 

عليه  يجب  كــان  فهل  الــجــمــهــور، 
العنف  بــواســطــة  بــذلــك  تــذكــيــرك 
واالعتداء عليك جسديا؟«، فلم تجب 
عن سؤالي فوجهت لها سؤاال آخر  
بعد  تصرفت  »وكــيــف  لــهــا:  قــائــال 
ذلك؟«، أجابتني: »أنا قمت مباشرة 
بتقديم شكاية ضد جالل الشرقاوي 
في قسم شرطة األزبكية حتى يأخذ 
العقوبة املناسبة العتدائه الجسدي 

علي ظلما وعدوانا«.
إلــهــام  بــيــت  ــعــد أن غــــادرت  وب
شاهن، اتصلت بماجدة الصباحي 
لها:  وقلت  حدث  ما  كل  مستغربا 
»غريب أمر هذا املخرج، كيف يتجرأ 
على ضرب فنانة أمام الجمهور بكل 
كدمات  تركت  التي  الوحشية  هذه 
بسبب  جسدها  أنحاء  مختلف  في 
انتهاء  عند  التحية  أدائــهــا  عــدم 
فقاطعتني  املسرحية؟«  في  دورهــا 
ماجدة وقالت لي: »إنت ما فهمتش 
كده،  فيها  يعمل  اللي خاله  السبب 
وأنا  جنوني  حب  إلهام  بيحب  ده 
بيعاكسها  إنه  من صحابي  سمعت 
ألنه  طايقاه،  مش  وهي  باستمرار 
في عمر أبوها، وده هو سبب ضربه 

ليها«. 

شاهن  إلهام  تماثلت  أن  وبعد 
ــذه الــواقــعــة  لــلــشــفــاء ونــســيــت هـ
بضربة  ــدر  ــق ال واجــهــهــا  املــؤملــة، 
املعجبن  أحــد  ظــل  حيث  جــديــدة، 
حلت  أينما  ويالحقها  يضايقها 
أنها عندما سافرت  وارتحلت حتى 
استجمامية  رحلة  في  اليونان  إلى 
خبير  من  طالقها  بعد  عائلتها  مع 
وجــدت  حسني،  ــادل  عـ السياحة 
املعجب املتيم بحبها قد تبعها إلى 
هناك، واكترى غرفة في نفس الفندق 
جناح  في  تقيم  إلهام  كانت  الــذي 
فخم منه مع أهلها، فتجاهلت األمر، 
القاهرة،  إلى  عودتها  وبمجرد  لكن 
ــغــامــض شقة  اقــتــحــم املــعــجــب ال

في  الهلع  ــار  وأث األصغر  شقيقها 
نفسه وهو يقول له بأنه ليس لصا، 
للزواج  إلهام  يد  طالبا  جــاء  وأنــه 
أن  إال  شقيقها  من  كان  فما  منها، 
تعامل معه بلطف وحذر حتى غادر 
البيت، فقدمت إلهام شاهن شكاية 
وحماية  لحمايتها  للشرطة  جديدة 
قد  محتملة  هجمات  مــن  عائلتها 

يقوم بها املعجب املجنون.
الواقعة،  هذه  على  وبعد سنوات 
في  للمغرب  شاهن  إلــهــام  جــاءت 
زيارة اغتنمتها ألدعوها على مائدة 
الغذاء ببيتي، بحكم الصداقة التي 
سنوات  منذ  وبينها  بيني  ربطت 
تعلم  وهــي  دعوتي  فلبت  طويلة، 
حق العلم بأنني لن أدع فرصة مثل 
هذه تفلت دون أن أحصد ما كان في 
جعبتها من أسرار وأخبار أحولها 
بعد ذلك إلى موضوع حواري شيق 
العريض  جمهورها  نهم  إلشــبــاع 
ــا،  ــراره وأس ألخــبــارهــا  املتعطش 
صالون  فــي  معها  جلست  وهــكــذا 
ســؤال،  أول  عليها  طــارحــا  بيتي 
وكان شخصيا ومحرجا جدا: »كنت 
عادل  السياحة  خبير  من  متزوجة 
رغم  منه  تنجبي  لم  ولكنك  حسني، 

السبب؟«،  هو  فما  لألطفال،  حبك 
وجهها  على  ظهرت  وقد  أجابتني 
من  حملت  »لقد  الحزن:  من  مسحة 
وكنت  ــرات،  مـ ــدة  ع حسني  عـــادل 
راغبة في إنجاب طفل أو طفلة يدخل 
الخيانات  ولكن  لحياتي،  البهجة 
عادل  بها  يقوم  كان  التي  املتكررة 
مع عدة فنانات كان يلتقيهن لقاءات 
غرامية في كواليس االستوديوهات 
والحسيب،  الرقيب  عن  غفلة  في 
بأنه  يوهمني  كــان  أن  بعد  ــك  وذل
ــل هــذا  ــة عــمــل، ك ــي رحــل ذاهـــب ف
وتيرته  على  وأعيش  أكتشفه  كنت 
نفذ صبري وقررت  باستمرار حتى 
عدم االرتباط به برباط الدم والذرية، 

فلم أتردد في التخلص من كل جنن 
وهكذا،  منه،  بطني  في  يستقر  كان 
اتخذت  وتفكير،  تــردد  فترة  وبعد 
عنه،  باالنفصال  الحاسم  قـــراري 
زواجــه  اكتشفت  أن  بعد  وخاصة 
دون  عبيد  نبيلة  الفنانة  من  علي 
ولكرامتي«،  ملشاعري  مراعاة  أدنى 
العمر  »ولــكــن  ثانية:  سألتها  ثــم 
ــرأة  امل خصوبة  وســنــوات  يــجــري 
تفكرين  فهل  ومــحــدودة،  مــعــدودة 
لحريتك  استعادتك  بعد  الزواج  في 
في  حلمك  تحقيق  يمكنك  حــتــى 
أجابتني:  األمومة؟«،  مشاعر  تذوق 
»األمومة هي حلم حياتي، وقد يأتي 
اإلنجاب،  أجل  من  فيه  أتــزوج  يوم 
وبمجرد حصولي على املراد، فإنني 
وقلت  الطالق«،  طلب  في  أتــردد  لن 
لها: »سأنتقل بك إلى موضوع آخر: 
دورا  فيه  مثلت  الذي  الفيلم  هو  ما 
فيه  مشاركتك  على  ندمت  ثم  هاما 
تاريخك  من  محوه  يتم  لو  وتمنيت 
فيلم:  »إنه  قالت لي فورا:  الفني؟«، 
بدرجة  شعرت  حيث  سميرة،  موت 
الذي  والعذاب  املــرأة  هذه  معاناة 
في  العمياء  ثقتها  بسبب  تكبدته 
أناس استغلوها ثم جعلوها تموت 
فسألتها:  البشعة«،  الطريقة  بتلك 
»ألم تدرسي وتمحصي كل تفاصيل 
هذا الفيلم قبل قبولك العمل فيه؟«، 
كل  من  بينة  على  كنت  »لقد  قالت: 
الفيلم،  هــذا  سيناريو  في  جــاء  ما 
مرحلة  في  كنت  ألنني  قبلته  لكني 
قبول  علي  يتوجب  وكان  االنتشار، 
وصمتت  فــيــلــم«،  أي  ــي  ف الــعــمــل 
لي  قائلة  كالمها  واصلت  ثم  قليال 
سميرة  موت  »فيلم  حزين:  بصوت 
معاناة  درجــة  أستحضر  يجعلني 
الفيلم  هـــذا  جــعــل  مــمــا  الــبــطــلــة، 
عي  فاستحال  أنجبته  طفل  مثل 
االفتراق عنه«، سألتها: »أنت نجمة 
وسط  طموحاتك  من  الكثير  حققت 
أال  النجومية،  إلى  سبقنك  نجمات 
السينمائية  مكانتك  على  تخافن 
حياتي  مطلع  »في  قالت:  منهن؟«، 
أسماء  عــدة  هــنــاك  كــانــت  الفنية 
تدع  تكن  لــم  سينمائية  ووجـــوه 
مهما  الصاعدة  للوجوه  فرصة  أي 
من  فكان  موهبتها،  ــة  درج بلغت 
فنانة  أي  تفرض  أن  جدا  الصعب 
املخرجن  وتجعل  نفسها  شــابــة 
ألفالمهم،  يستدعونها  واملنتجن 
نجحنا  أخــرى  أســمــاء  مــع  ولكني 
أسماءنا  وفرضنا  التحدي  هذا  في 
لي  »تحدثت  فسألتها:  وموهبتنا«، 
اللواتي  األول  الصف  نجمات  عن 
يقفن عقبات صامدة في وجهك  كن 
اذكري  جيلك،  زميالت  وجوه  وفي 
بعض األسماء؟«، قالت بدون تردد: 
التي  أمــن،  ميرفت  هناك  »كــانــت 
كانت الصحافة الفنية تلقبها بدمية 
مالمحها  جمال  فرط  من  الشاشة، 
ثنائيا  كونت  قد  وكانت  األوروبية، 
الوسيم  النجم  مع  رائعا  سينمائيا 
حــســن فــهــمــي، كــمــا كــانــت هناك 
كانت  التي  ــزي  رم سهير  النجمة 
بأنوثة طاغية وجمال عربي  تتمتع 
املخرجن  عيون  كل  وكانت  ساحر 
وكانت  حولها،  تتحلق  واملنتجن 

الشاشة،  قطة  أو  بوسي  النجمة 
عبيد  نبيلة  النجمة  كــانــت  كــمــا 
تتربع على هرم الشهرة مع النجمة 
األسماء  هــذه  كل  الجندي،  نادية 
لي  املخرجن  اختيار  تجعل  كانت 
املستحيالت،  رابع  من  ولزميالتي 
النسائية  البطولة  أدوار  كل  ألن 
املــواصــفــات  نــفــس  تتطلب  كــانــت 
وقلت  فيهن«،  متوفرة  كانت  التي 
لها: »ومع ذلك، نجحت كما نجحت 
عدة أسماء جديدة في إيجاد مكانة 
تلك  سينما  جميالت  وسط  مشرقة 
قالت:  ذلـــك؟«،  تــم  فكيف  الــفــتــرة، 
املخرج  بفضل  نجوميتي  »جــاءت 
محمد فاضل، الذي اقتنع بموهبتي 
مسلسل:  في  هاما  دورا  ومنحني 
عن  عبارة  كان  الــذي  البحر،  وقــال 
انطالقة حقيقية بعد أن شاهد الفنان 
املسلسل  هذا  في  أدائي  إمام  عادل 
في  البطولة  ــدور  ل اسمي  فاقترح 
نجاحا  لقي  الــذي  الهلفوت،  فيلم 
ساحقا وكان فاتحة خير علي، حيث 
مجموعة  إلى  مباشرة  بعده  دخلت 
سألتها:  ثم  األول«،  الصف  نجمات 
على  حاضرة  يسرا  الفنانة  »كانت 
إمام،  عادل  أفالم  بطولة  في  الدوام 
لــك؟«،  بمنافستها  أحسست  فهل 
أن  يمكن  ال  يسرا  »الفنانة  أجابت: 
بأنها  نشعر  غيري  أو  أنا  تجعلني 
بأخالق  تتمتع  ألنها  لنا  منافسة 
على  املــحــبــة  ــوزع  ــ وت جـــدا  طيبة 
الجميع دون أدنى شعور باملنافسة 
الفنية، ألنها تدرك جيدا  الغيرة  أو 
أن  يمكن  ال  أدائــهــا  طــريــقــة  بـــأن 
أخرى،  فنانة  أي  أداء  تشبه طريقة 
الفنية  بصمتها  منا  واحــدة  فلكل 
»السنوات  وسألتها:  الــخــاصــة«، 
يمكن  فهل  كبيرة،  بسرعة  تجري 
ذات يوم أن نسمع خبر اعتزالك؟«، 
ــا لن  ــدا. أن ــدا وألـــف أبـ قــالــت: »أبـ
أعتزل الفن ما دمت حية، ألن حبي 
للسينما يجري في عروقي مثل دمي 
توقفت  إذا  إال  يتوقف  أن  يمكن  وال 

الحياة في شراييني«.
ومرت السنوات سراعا، وتقدمت 
لكنها  ــســن،  ال فــي  ــهــام شــاهــن  إل
في  وهي  بجمالها  تحتفظ  الزالــت 
لم  فإنها  ذلــك،  ورغــم  النضج،  قمة 
حيث  ــداء،  األعـ هجمات  من  تسلم 
علمت مؤخرا بأنها تعرضت لهجوم 
كويتية  صحفية  طــرف  مــن  مثير 
مــعــروفــة هــي مــي الــعــيــدان، التي 
عبارات  شاهن  إلــهــام  عــن  كتبت 
»استري  لها:  قائلة  وتشهير  قذف 
العمر  ألن  سنك  واحترمي  جسمك 
لك«،  بالنسبة  كثير  فيه  بقاش  ما 
وتناست هذه الصحفية بأن األعمار 
بيد هلل وحده، وأن التقدم في العمر 
ال يعني األسبقية نحو الرحيل إلى 
هلل  بأن  نسيت  كما  اآلخــر،  العالم 
عنده  باألزكى  يعلم  من  هو  وحــده 

وليس البشر.
أطال هلل عمر النجمة والصديقة 
التي  شاهن،  إلهام  دائما  الجميلة 
الرائعة،  بــأدوارهــا  متعتنا  طاملا 
لديها،  ما  أجمل  لنا  قدمت  وطاملا 
واحــتــرام  الجمهور  حــب  وهــو  أال 

الصحافة.
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ما �شبب �إجها�ض �إلهام �شاهني لأطفالها؟
بقلم: رمزي صوفيا

نجمة لمعت في مختلف األدوار التي يمكن أن تتقمصها، ممثلة استثنائية تميزت بجمالها العربي األصيل ومالمحها 
المتناسقة التي تجعل وجهها مبتسما على الدوام.. إنها الممثلة الجميلة إلهام شاهين، التي عرفت كيف تضع 

بصمتها الالمعة في السينما مثلما وضعتها في التلفزيون بأدوار يستحيل على الجمهور العربي نسيانها.

صورة تذكارية تجمع الصحفي رمزي صوفيا بالفنانة إلهام شاهني



فــي الــوقــت الـــذي كــانــت تعلن 
البوليساريو  جبهة  قــيــادة  فيه 
الفضيحة،  مؤتمرها  انطالق  عن 
يلقي  ــجــزائــري  ال الــرئــيــس  كــان 
تزامن  وهــو  التنصيب،  خــطــاب 
يعكس  لكنه  مرتب،  غير  كان  وإن 
ــا مـــن مــكــر الـــصـــدف الــتــي  ــوع ن
البوليساريو  مصير  أن  تكشف 
قصر  حاكمي  بيد  هو  وقيادتها 
وهو  الجدد/القدامى،  »املرادية« 
الجزائري،  بالنظام  مرتبط  مصير 
البلد  على  تسيطر  التي  وبالقوة 
الجزائري  الشعب  واقفة في وجه 
ــقــريــر مــصــيــره  ــح إلـــى ت ــام ــط ال
والذي  واملؤسساتي،  السياسي 
أكثر  منذ  للشارع  الــخــروج  قــرر 
بأن  منه  إيمانا  أشهر  سبعة  من 
والتداول  السلمي،  التغيير  وقت 
بالجزائر  الحكم  الديمقراطي على 
ولألسف،  لكنه  ساعته،  حانت  قد 
تريد  عسكرية  طغمة  واجــهــتــه 
الجامد  الوضع  على  تحافظ  أن 
الذي يمكنها من  بالجارة بالشكل 
بخيرات  التحكم  في  االستمرار 
في  ــام،  ــع ال املـــال  ــدار  ــ وإه البلد 
التسلح  نحو  مشرف  غير  سباق 
ــحــو الــتــكــامــل  ــدل الــســبــاق ن ــ ب
املغاربي وتنمية الجزائر وتحقيق 
الرخاء ملواطناتها ومواطنيها من 
الجو  هذا  في ظل  هناك،  إخواننا 
شبابي  حــراك  هناك  كــان  الــعــام، 
قوي أعلن منذ مدة عن تحرره من 
سميكا  جــدارا  مسقطا  الــخــوف، 
والقمعية  النفسية  الحواجز  من 
ميليشيات  عليه  سلطتها  التي 
ــواه،  األف تكميم  لضمان  الجبهة 
الساكنة  ورغــبــة  إرادة  أن  غير 
شبابها،  وخاصة  الصحراوية، 
وفي  وحرية،  بكرامة  العيش  في 
طموحها بتقرير مصيرها لضمان 
املغرب  األم  لوطنها  سريعة  عودة 
وإسقاط الفساد واالستبداد الذي 
ظل جاثما عليه منذ سنوات طوال 

حتى تحرر من الخوف، قرر هؤالء 
النشطاء،  من  وغيرهم  الشباب 
إسوة  الفضيحة  املؤتمر  مقاطعة 
ــجــزائــري  بــمــقــاطــعــة الــشــعــب ال
عبد  أوصــلــت  الــتــي  للمسرحية 
أن  فكان  لرئاستها،  تبون  املجيد 
أعلن نشطاؤها عن مقاطعتهم له، 
وأعلنت معه »املبادرة الصحراوية 
لــلــتــغــيــيــر« ثـــم »خـــط الــشــهــيــد« 
ضحايا  مــن  أخــرى  وشخصيات 
»الرشيد«، عن  التعذيب في سجن 
عدم مشاركتهم في مهزلة املؤتمر.
الــجــامــع واملــشــتــرك  أن  يــبــدو 
ومن  الجبهة  قــيــادة  بــن  الــيــوم 
اليوم،  الــجــزائــر  ويــقــود  يتحكم 
حفل  ــي  ف رئيسها  خــطــاب  بــعــد 
التنصيب الكثير من املشترك، هو 
مرهون  البوليساريو  مصير  أن 
ما  وهــو  الــجــزائــر،  فــي  بالوضع 
مختلف  لتعبئة  بالجبهة  ــدا  ح
إمكانياتها املالية التي نهبتها من 
تدفع  لكي  اإلنسانية  املساعدات 
يحملون  ممن  املخيمات  ساكنة 
للتصويت  الجزائرية،  الجنسية 
قايد  ارتضاه  الذي  الرئيس  على 
فكانت  الــجــزائــر،  لحكم  صــالــح 
حيث  ــنــدوف  ت ــة  واليـ حققت  أن 
تــوجــد املــخــيــمــات، أعــلــى نسب 
وحاز  االنتخابات  في  املشاركة 
األغلبية  الحالي  الرئيس  فيها 
التي  مــن األصــــوات،  الــســاحــقــة 
هــي فــي األصــل أصـــوات ساكنة 
اليوم  بينهما  فالجامع  املخيمات، 
بنوع  بعضه  ذكر  يمكن  جدا  كثير 

من االختصار:
ــان مــعــا تــرفــضــان  ــادت ــي ــق ال  -
من  املشترك  للمستقبل  التوجه 
خالل رفض الجزائر لليد املمدودة 
للجزائر،  مغربي  باعتذار  ورهنها 
املــغــرب  أراد  ــو  ل أنــه  الــعــلــم  مــع 
بأكثر  لطالبها  الجزائر،  محاسبة 
من اعتذار منذ لحظة دعم املغرب 
رفضه  إلى  الجزائرية  للمقاومة 

الداخلية،  شؤونها  في  التدخل 
نهجته  الذي  نفسه  االختيار  وهو 
بملف  عالقتها  في  البوليساريو 
قدمها  التي  وباملبادرة  الصحراء 
املغرب لحل النزاع، مبادرة العيش 
الحالية  القيادة  رفض  املشترك، 
البوليساريو ال يختلف عن موقف 
عن  تعبيره  في  الجزائري  النظام 
املغربية،  املمدودة  اليد  من  تهربه 
واملستقبل  التعايش  أن  ويبدو 
معا،  القيادتن  يقلق  الجماعي، 
يستمدان  وال  ينتعشان  ال  ألنهما 
مبررات استمراريتهما إال في ظل 

التوتر.
ــان مــعــا تــرفــضــان  ــادت ــي ــق ال  -
ــبــض الـــشـــارع،  ــن ــاع ل ــمـ ــتـ االسـ
القيام  يرفض  الحالي  فالنظام 
استجابة  الضرورية  باإلصالحات 
ويصر  الجزائري،  الشعب  ملطالب 
ــا فـــي إعـــادة  ــدم ــضــي ق عــلــى امل
التي  االستبداد  مرحلة  استنساخ 
االستقالل  منذ  الجزائر  عاشتها 
إلى اآلن، وهي مرحلة تسببت في 
األخضر  على  أتت  عشرية سوداء 
وكان  الجار،  البلد  في  واليابس 
نفسه  وجد  إذ  ضحيتها،  الشعب 
الجيش  مع  مباشرة  مواجهة  في 
تــارة أخرى،  تــارة، ومع اإلرهــاب 
باملخيمات  الــوضــع  نفس  ــو  وه
حــيــث قـــيـــادة الــجــبــهــة تــرفــض 
هناك  الساكنة  ملطالب  االستماع 
نفس  في  االستمرار  على  وتصر 
حقوقه  ألبسط  املنتهكة  السياسة 
النتهاكات  وتعرضه  األساسية، 
ــان لم  ــسـ جــســيــمــة لــحــقــوق اإلنـ
ضحيتها  كــان  إذ  ــدا،  أح تستثن 
ــنــســاء  ــاب والـــرجـــال وال ــشــب ال
لالستغالل  تــعــرضــن  ــي  ــوات ــل ال
ظل  فــي  واالغــتــصــاب  الجنسي 
صمت وتواطؤ مكشوف من طرف 
العسكر الذي غطى وسيغطي على 

هذه الجرائم.
- القيادتان معا مطروح عليهما 

اليوم سؤال املشروعية، والشرعية 
الشعبية، فهما معا مرفوضان من 
املشاركة  ويرفضان  الشعب  قبل 
في لعبة سياسية سخيفة، مزورة، 
فقط  هدفها  نتائجها،  في  متحكم 
الجامد،  الوضع  على  االستمرار 
فقيادة الجبهة مرفوضة من طرف 
عزلة  وتعيش  املخيمات  ساكنة 
قاتلة لها بعد أن انهار مشروعها 
نفس  هي  والتنظيمي،  السياسي 
املجيد  عبد  عاشها  التي  العزلة 
جد  تهنئات  تلقى  ــذي  الـ تــبــون 
محتشمة من طرف قيادات العالم، 
لــم يــكــلــف نفسه  بــل مــنــهــم مــن 
من  الــقــيــادات  ومــن  العناء،  هــذا 
العملية  حول  مالحظات  له  وجه 
إلى  ودعوه  تمت  التي  السياسية 
املحتجن،  مع  والحوار  االستماع 
في  الجبهة  تعيشه  الوضع  نفس 
أغلب  قاطعته  ــذي  الـ مؤتمرها 
كانت  التي  األوروبــيــة  الحركات 
الحضور  على  تحرص  ما  عــادة 
التي  الــدول  أن  كما  حدث،  لهكذا 
للحضور،  ممثليها  ترسل  كانت 
ــمــر، ومــنــهــا من  ــؤت تــجــاهــلــت امل
ســحــبــت اعـــتـــرافـــهـــا بــالــكــيــان 
انعقاد  مــن  أيــام  قبيل  الوهمي 
اختارت  مــن  منها  كما  املؤتمر، 
باألقاليم  قنصلياتها  افــتــتــاح 
آخرها  الصحراوية،  الجنوبية 
املتحدة  الواليات  ميزانية  تمرير 
املخصص  ــدعــم  ــال ب األمــريــكــيــة 
سيمر  الذي  الصحراوية  لألقاليم 

عن طريق املغرب.
مما  الــكــثــيــر  هــنــاك  أن  ــبــدو  ي
وغالي،  تبون  بــن  الــيــوم  يجمع 
ــد أن  ــؤك ــذي ي ــ ــجــامــع ال ــو ال وهـ
بينهما،  مشتركا  مصيرا  هناك 
وتحلل  البوليساريو  انهيار  وأن 
مرتهن  النزاع،  ونهاية  املخيمات 
جــذري،  حقيقي،  تغيير  بــوقــوع 
ــراطــي بــالــنــظــام  ــق ــم ســلــمــي ودي

الجزائري.

ما بني عبد املجيد تبون واإبراهيم غايل

كان ملوضوع األمثال العربية مكانة في 
إيرادها في أكثر من مصدر عربي، وقد 
الذي  أحدهما  موضوع  لكتابتها  جرني 
أوردهــا  التي  الزبى«  السيل  »بلغ  هو 
بن  أحــمــد  الفضل  ــو  أب »مجمعه«  فــي 
محمد بن إبراهيم النيسابوري امليداني 
محمد  بتحقيق  هـ،   518 سنة  املتوفى 
جزئن،  في  الحميد  عبد  الدين  محيي 
وفي هذا الكتاب، أورد املثل الذي سقته 
 91 الصفحة  في  ملوضوعي،  كعنوان 
ومن   ،436 رقم  تحت  األول  الجزء  من 
النبوية،  السنة  في  ــواردة  الـ األمــثــال 
»األمـثـال  عــنــوان:  تحت  كتاب  هناك 
هلل  عبد  ألبــي  والسنة«  الكـتـاب  مـن 
من  الترميذي،  الحكيم  علي  بن  محمد 
قال  وقد  الهجري،  الثالت  القرن  علماء 
لفظ  يشرح  وهو  له  كتفسير  إيراده  في 
))هي جمع زبية، وهي حفرة  »الزبى«: 
تحفر لألسد إذا أرادوا صيده، والرابية 
كان  السيل  بلغها  فإذا  املاء،  يعلوها  ال 
يضرب  املثل  وهــذا  مجحفا((،  جارفا 
في  املؤلف قصة  وأورد  الحد،  ملا جاوز 
املثل بقوله: ))حدثني سعيد بن سماك 
قال:  املعتمر  ابن  أبيه عن  بن حرب عن 
أتي معاذ بن جبل بثالثة نفر قتلهم أحد 
فسأل  يفتيهم،  كيف  يدر  فلم  زبية  في 
الكعبة،  بفناء  عنه وهو  علي رضي هلل 
قالوا: صدنا  فقال: قصوا علي خبركم، 
فتدافع  فاجتمعنا عليه،  زبية،  أسدا في 
الناس عليها، فرموا برجل فيها، فتعلق 
الرجل بآخر، وتعلق اآلخر بآخر، فهووا 
رضي  علي  فيها  فقضى  ثالثتهم،  فيها 
وللثاني  الدية،  ربع  لألول  أن  عنه،  هلل 
فأخبر  كلها،  الدية  وللثالث  النصف، 
بقضائه  وسلم  عليه  هلل  صلى  النبي 

فيهم، فقال: لقد أرشدك هلل للحق((.
الكتاب  من  »األمثال  كتاب  في  وورد 
األمثال  ))وهــذه  مقدمته:  في  والسنة« 
للعقل  تترك  لم  مجملها  في  املضروبة 
في  بها  مسبوق  فهو  شيئا،  البشري 
ــذا هــو ســر إعجازها  كــل أطـــواره، وه
وهذا  عزتها،  وجــالل  عظمتها  ومناط 
كثيرا  قد جمع  أيدينا  بن  الذي  الكتاب 
لم  لكنه  كنماذج،  القرآنية  األمثال  من 
أضعاف  لصار  وإال  جميعا،  يحشدها 
والسنة.  الكتاب  من  )األمثال  حجمه(( 

تحقيق الدكتور لجميلي(. 
وهناك كتب خصت األمثال بالدراسة، 
كتاب  شــرح  فــي  املــقــال  »فصل  ككتاب 
وهو شرح  البكري،  عبيد  ألبي  األمثال« 
بن  القاسم  عبيد  ألبي  »األمثال«  لكتاب 
إحسان  األســتــاذ  أورده  ومما  ســالم.. 
الكتاب  لهذا  تحقيقه  مقدمة  عــبــاس، 
مقدمة  فــي  املــيــدانــي  يــقــول  كتوطئة، 
حديثه  عند  ــال«:  األمــث »مجمع  كتابه 
كتابه،  منها  جمع  التي  املــصــادر  عــن 
ما  األعــالم،  األئمة  كتب  من  ))فطالعت 
أمتد في تقصيه نفس األيام، مثل كتاب 
واألصمعي  عبيد،  وأبــي  عبيدة  أبــي 
الفيد،  ــي  وأب عمرو  ــي  وأب ــد،  زي ــي  وأب
محمد  بن  املفضل  جمعه  فيما  ونظرت 
تصفحت  لقد  حتى  سلمة،  بن  واملفضل 
أكثر من خمسن كتابا.. وذكرت في كل 
مثل من اللغة واإلعراب ما يفتح الغلق، 
يوضح  مــا  ــاب  واألســب القصص  ومــن 
الغرض ويسيغ الشرف مما جمعه عبيد 
بن شرية، وعطاء بن مصعب، والشرقي 
بن القطامي وغيرهم(( )فصل املقال في 

شرح كتاب األمثال. الصفحة 7(.
األمــثــال  تناولت  الــتــي  الكتب  ومــن 
ــدراســة، كــتــاب »جــمــهــرة األمــثــال«  ــال ب
هالل  أبــي  األديـــب  الشيخ  تأليف  مــن 
العسكري في جزئن، وقد حقق الكتابن 
فهارسهما،  ووضــع  حواشيهما  وعلق 
إبراهيم  الفضل  أبو  محمد  األستاذان 

وعبد الحميد قطامش.

 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى ال�شعب في دار غفلون

احلكـومة املغـربية بيـن االن�سجــام واالنق�سام
ــي أن نــشــرت فــي هــذا  ســبــق ل
مــقــاالت خصصتها  عــدة  الــركــن، 
للتشكيلة الحكومية التي أفرزتها 
استبشرنا  وقد   ،2011 انتخابات 
اإلســـالمـــي أصبح  ــتــيــار  ال ــأن  بـ
ــى جـــل الــحــقــائــب،  يــســيــطــر عــل
األغلبية  تفاجأنا  ألن  وانتظرنا 
تستجيب  بــمــنــجــزات  الــجــديــدة 
الشعب،  ومــطــامــح  ــظــارات  ــت الن
بعض  أطلقت  أن  لــي  سبق  كما 
التوصيفات على التشكيالت التي 
عنها  وقلت  الحكم  على  تناوبت 
»السفة بالكرعن«، كما أنني  أنها 
وصفتها بـ»خلوطة جالوطة«، وقد 
لم  أن هذه األوصــاف  األيام  أكدت 
تأت من فراغ، ألن العناصر املركبة 
كانت  التي  هي  الحكومات  لهذه 
تعديالت  عــدة  ــراء  إجـ فــي  سببا 
عليها، األمر الذي جعل امللك يأمر 
بتنحية بعض الوزراء وتعويضهم 
نحن  وهــا  التكنوقراط،  بخبرات 
الخلطة  هـــذه  تــداعــيــات  نعيش 
رئيس  يتوقف  ال  التي  العجيبة، 
وتضخيم  مدحهم  عن  الحكومة 
األحــزاب  يجعل  مما  منجزاتهم، 
املــشــاركــة فـــي هـــذه الــحــكــومــة 
اإلشارة  دون  أعمالها  عن  تتحدث 

املنتمن  زمالؤهم  أنجزه  ما  إلى 
املشاداة  وعن  أخرى،  أحزاب  إلى 
الكالمية التي تجري خالل  جلسات 
مجلس الحكومة، فحدث وال حرج، 
أما في البرملان بغرفتيه، فلم نعد 
واملعارضة،  األغلبية  بــن  نميز 
لونا  يكتسي  أصبح  كليهما  ألن 
حربائيا، حسب ما تمليه مصالح 
باملصالح  عابئن  غير  حــزب،  كل 
العليا للوطن، وآخر األخبار تفيد 
)أخنوش  األغلبية  زعيمن من  أن 
ولشكر( طلبا من رئيس الحكومة 
عقد اجتماع استثنائي تلتقي فيه 
الحزبية، ملناقشة  التيارات  جميع 
الوسائل التي من شأنها أن تضمن 
وأمام  الحكومة،  وانسجام  تناغم 
تلكؤ ورفض رئيس الحكومة لهذا 
املعارضة  زعماء  بــات  االقــتــراح، 
ملتمس  استعمال  فــي  يفكرون 
بالحكومة،  اإلطاحة  بغية  الرقابة 
الجناح  لهذا  يتيسر  قد  ما  وهو 
من  يكفي  ما  لديه  ألن  املعارض، 
عدد النواب قصد املطالبة بعملية 
الرقابة، ويعلم هلل ما يجري اآلن 
في الكواليس ودهاليز البرملان من 
املبادرة  لهذه  واستعداد  تحضير 
التي يجربها املغرب ألول مرة في 

مساره الديمقراطي.
ما هو  على  الحال  استمر  وإذا 
يؤدي  قد  النفور  هــذا  فــإن  عليه، 
إلى حل البرملان وإجراء انتخابات 
وهو  األوان،  قبل  عامة  تشريعية 
ألن  املنال،  وصعب  بعيد  احتمال 
امليزانية  على  يتوفر  ال  املــغــرب 
االنتخابات،  هذه  لتمويل  الالزمة 
ويــبــقــى لــديــنــا املــنــفــذ الــوحــيــد 
هو  االحتقان،  هــذا  من  للخروج 
البالد،  عاهل  تدخل  إلى  اللجوء 
وجعلها  األحزاب  صفوف  لترميم 
كل  فــوق  الــبــالد  مصلحة  تضع 

اعتبار.
وال ننسى أن بعض قادة األحزاب 
)الحركة  الحكومة  في  املشاركة 
واالشتراكية(  والتقدم  الشعبية 
قـــد هــــــددوا بـــاالنـــســـحـــاب من 
رئيس  يستجب  لم  إذا  الحكومة 
وهكذا  ملقترحاتهم،  الحكومة 
تجمع  مهلهلة  حكومة  مع  نعيش 
وتخفي  والبشاشة  الهشاشة  بن 

وجهها الحقيقي وراء القناع.
موقف  فــي  فهو  الــشــعــب،  ــا  أم
املتفرج، يسخر من هؤالء ويضحك 
على اآلخرين، في جو من الحماس 
ــة في  ــارك ــش ــدم امل ــع ــاضــي ب ــق ال

الطامة  وهي  املقبلة،  االنتخابات 
مسارنا  سيتحملها  التي  الكبرى 
املشاركة  نسبة  ألن  الديمقراطي، 
التي  الدرجة  على  تدل  التي  هي 
نحن  فيما  لديهم،  الوعي  بلغها 
ديمقراطي  لنظام  نصبو  الزلنا 
والحياة  التنمية  للشعب  يضمن 
الــشــعــارات  عــن  بعيدا  الكريمة 
املعسولة،  والخطابات  الواهية 
الدراسات  بعض  وأن  خصوصا 
السامي  املــنــدوب  بها  قــام  التي 
من   %  2 أن  تــؤكــد  للتخطيط، 
بما  يهتمون  الذين  هم  املغاربة 
يجري في الحقل السياسي، بينما 
الشعب  مــن  الساحقة  األغلبية 
في  يجري  بما  تبالي  وال  تتعامى 
ننتظر  يجعلنا  الذي  األمر  البالد، 
أن تستيقظ األحزاب من سباتها، 
وتعود للعمل الجاد الكتساب ثقة 

املواطنن من جديد.
الحالية  الــحــكــومــة  أن  وبــمــا 
تشرف على نهاية واليتها، فليس 
لقول  مــصــداقــا  ببعيد،  الصبح 

الشاعر:
ستبدي لك األيام ما كنت جاهال

    ويأتيك باألخبار من لم تزود  

يتبع

19 العدد:  1055الخميس 26 دجنبر 2019 الرأي

يتبع 

الرأي

قبل اأن يبلغ 
ال�سيل الزبى

إدريس أبايا03

نوفل البعمري



طبع من هذا العدد 40.000

الأ�صبوع ت�صدر عن 

دار الن�صر دنيا بري�س 

�شركة حمدودة

 امل�ؤ�ش�س واملدير العام:

م�شطفى العل�ي 

 مدير  الن�صر: 

الطيب العل�ي

 مديرة  التحرير: 

حكيمة خلقي 

hakimadirection@gmail.com

 رئي�س التحرير:

�صعيد الريحاين 

journal_said@yahoo.fr

  الق�شم الريا�شي:

كرمي اإدبهي 

 كتاب الراأي:

رمزي �صوفيا

احل�شني الدراجي

اإدري�س اأبايا

 ب��شعيب الإدري�شي

عبد ال�احد بنم�شع�د

 املرا�شل�ن: 

زهريالب�حاطي

عبد اهلل جداد

نور الدين هراوي

حممد �شجيع

عزيز الفاطمي

 العنوان:

12 �شارع الأمري م�لي 

عبد اهلل

�صندوق الربيد: 439 

الرباط

 الهاتف:

0537708047
 الفاك�س:

0537708049

 الإيداع القان�ين:

28 جوان 1965

 ال�شحب:

اإيك�برينت

 الت�زيع:

�صابري�س

  الق�شم التجاري:

idbihi62@gmail.com

contact@alousboue.com

0661 405 287 - 0520 520 660

 contact.avenirmedia@gmail.com

العدد:  1055الخميس 26 دجنبر 2019الثقافة 20

موؤرخون وفاعلون ثقافيون يف مهرجان 

الرتاث املو�سيقي والغنائي لوادي درعة
الصحراء،  جذور  جمعية  تنظم 
25 و29 فبراير  خالل الفترة بني 
بإقليم  الغزالن  بامحاميد  املقبل، 
ــدورة األولــى ملهرجان  ــورة، ال زاك
التراث املوسيقي والغنائي لوادي 

درعة.
فإن  للجمعية،  ــالغ  ب وحــســب 
ــي فـــي إطـــار  ــأت هـــذه الـــــدورة ت
للزيارة   62 بالذكرى  االحتفال 
املغفور  بها  قام  التي  التاريخية 
المحاميد  الــخــامــس  محمد  ــه  ل
»هذا  1958، ولكون  الغزالن سنة 

محطة  العظيم  التاريخي  الحدث 
الــتــحــرر«.  مسلسل  ــي  ف بــــارزة 
تنظيم  املهرجان،  هذا  وسيتخلل 
األنــشــطــة، ضمنها  مــن  الــعــديــد 
للمجموعات  موسيقية  حفالت 
واألجنبية  التقليدية  املحلية 
ومالي  موريتانيا  مــن  الــقــادمــة 
ثقافية،  ولقاءات  الجزائر،  وغرب 

من  لعدد  بــزيــارات  القيام  ــذا  وك
وفضاءاتها  والقصبات  القصور 
لعروض  ستخصص  التي  العامة 

املجموعات املوسيقية املشاركة.
وأضاف البالغ، أن هذه الدورة 
ــراز  إلبـ كــبــيــرة  ــرصــة  ف ستمنح 
الــطــابــع الــثــقــافــي املــشــتــرك بني 
للجنوب  التقليدية  املجموعات 
ونظيراتها  للمملكة  الــشــرقــي 
القادمة من الجزائر، وذلك بتنظيم 
ــات  عــــروض مــشــتــركــة وأمــســي

الشعر  حــول  ونقاشات  شعرية 
واألغاني التقليدية كتراث مشترك 
املــغــرب والــجــزائــر، وسيتم  بــني 
موضوع:  حول  نــدوة  عقد  أيضا 
»الثقافة والتاريخ املشترك كعامل 

شعوب  بــني  والــتــقــارب  للوحدة 
املغرب الكبير«، بمشاركة مؤرخني 
وفــاعــلــني ثــقــافــيــني مــن املــغــرب 
العربي ودول الساحل والصحراء.

الصندوق  أفـــاق  مــن  بــدعــم 
والــفــنــون،  للثقافة  الــعــربــي 
الوطني  املسرح  مع  وبشراكة 
ــاط،  ــرب ــال ــخــامــس ب مــحــمــد ال
ــر«  ــافـ تــســتــعــد جــمــعــيــة »دوكـ
الفنية  عــروضــهــا  الستئناف 
لعرضها  متميز  نــجــاح  بعد 
للمسرح  الدولي  املهرجان  في 
مكناس  بمدينة  املنوني  بقاعة 
مؤخرا، ولهذا الغرض ستتجه 
 2020 يناير   3 يــوم  األنــظــار 
محمد  الوطني  املــســرح  على 
ــس بــمــديــنــة الــربــاط  ــام ــخ ال
السابعة  الساعة  مــن  ابــتــداء 
الفرقة  ستعرض  حيث  مساء، 
جديدها بعنوان »الحال«، وهو 
بني  يمزج  كوريغرافي  عــرض 
الكناوية  التراثية  املوسيقى 
للتعريف  املعاصر  والــرقــص 

بطريقة  الــروحــانــي  بــالــتــراث 
والعرض  معاصرة،  تعبيرية 
مستوحى من ذكريات الطفولة 
بنغريب،  خالد  للكوريغرافي 
يسمى  ما  طقوس  حــول  يــدور 
وهــو  الـــحـــال،  أو  بــالــنــشــوة 
آن واحد على طقس  مبني في 
وكوريغرافي  أنثروبولوجي 
يعتمد على الرقص واملوسيقى 
اإليقاع  مع  الصوتي  واألداء 
االنطباعات  على  والــتــنــاوب 
الــحــســيــة والـــقـــوة الــبــدنــيــة، 
خاصة وأن العرض يعتمد على 
املعلم  يقودها  حية  موسيقى 
الكناوي حسن بوسو، في حني 
أسندت مهمة العرض، للمخرج 
بنغريب،  خالد  الكوليغراف 
ــر عــثــبــان،  ــي ــزه والـــصـــوت ل
عيضار  إلدريـــس  واملوسيقى 

ومحمد  أزوكــار  الدين  وصالح 
والتواصل  واإلنتاج  كاسمي، 
الراقصون  أما  الناجم،  لزينب 
بوجمعة،  زيــنــب  بينهم  فمن 
كازياناف،  ميالن  بيفو،  رومان 
عيسى،  معاذ  نجيحي،  نبيل 
مهدي رفو، ياسني خيار، كمال 

اعديسة، سفيان فوزي ملراني.
تنظيم  الجمعية  تعتزم  كما 
لتقديم  املغربية  باملدن  جولة 
ــرب مــن  ــ ــق ــ ــت ــ ــا وال ــهـ ــروضـ عـ
الجمهور املغربي أكثر، خاصة 
خالل  بمشاركتها  متميز،  وأنه 
الجديد  العام  من  مارس  شهر 
الثقافي  أبيينال  بمهرجان 
ــي بــمــديــنــة مــراكــش،  ــق ــري اإلف
إضافة لجولة أوروبية بكل من 
في  وغيرها،  هولندا  فرنسا، 

شهر ماي 2020.

»احلال« بامل�سرح الوطني حممد اخلام�س بالرباط

للرواية  العاملية  الجائزة  أعلنت 
 17 الثالثاء  يــوم  »البوكر«،  العربية 
ــة »ربـــاط  ــ دجــنــبــر الـــجـــاري، أن رواي
أوريد،  املغربي حسن  للكاتب  املتنبي« 
الصادرة عن منشورات املركز الثقافي 
القائمة  ضــمــن  اخــتــيــرت  ــي،  ــرب ــع ال
املرشحة   16 الـــ  لــلــروايــات  الطويلة 
والتي تم انتقاؤها من بني 128 رواية 

لنيل جائزة عام 2020.
القائمة  فـــإن  املــنــظــمــني،  وحــســب 
الطويلة للجائزة، التي تبلغ قيمتها 50 
ألف دوالر أمريكي، تضم روايات لثالث 
أعمارهم  تتراوح  كاتبا،  و13  كاتبات 
بلدان،  تسع  من  سنة،  و75   34 بني 
ــى املــغــرب، تونس،  هــي بــاإلضــافــة إل
العراق،  الجزائر،  سوريا،  السعودية، 

لبنان، ليبيا ومصر.
ــى أن هذه  ــار املــصــدر ذاتــه إل وأشـ
بني  الفترة  خالل  الصادرة  الــروايــات 
تعالج   ،2019 ويونيو   2018 يوليوز 
اليوم،  العربي  العالم  تمس  قضايا 
املنطقة  تاريخ  على  الضوء  تلقي  كما 
في  ليبيا  من  الغني،  وتراثها  العربية 
زمن ما قبل الفراعنة، وآسيا الوسطى 
القرن  في العصر الوسيط، ومصر في 
التاسع عشر، وسوريا في بداية القرن 
إلى  وصــوال  والستينيات،  العشرين 
السنوات األخيرة في العراق والجزائر.
مدن  مصائر  الـــروايـــات  وتــصــور 
ــر  ــجــزائ ــب، وال بــأكــمــلــهــا، مــثــل حــل
تهتم  أنها  كما  ــربــاط،  وال العاصمة 
الـعيش  يـحاولـون  أفـــــراد  بمصائر 

وسط الحرب والخراب.
أنه  املنظمة،  الجهة  بالغ  وسجل 
من  الطويلة  القائمة  اختيار  جرى 
قبل لجنة تحكيم مكونة من خمسة 
جاسم  محسن  برئاسة  أعــضــاء، 
ــوســوي، نــاقــد عــراقــي وأســتــاذ  امل
في  واملقارنة  العربية  الــدراســات 

جامعة كولومبيا بنيويورك.
العاملية  الجائزة  فإن  لإلشارة، 
سنوية  جائزة  العربية،  للرواية 
الروائي  اإلبــداع  بمجال  تختص 
ــرعــاهــا  ــة، وت ــي ــرب ــع بــالــلــغــة ال
»مــؤســســة جــائــزة بــوكــر« في 
»دائرة الثقافة  لندن، بينما تقوم 
في  أبــوظــبــي«   - ــاحــة  ــســي وال

اإلمارات، بدعمها ماليا.

ح�سن اأوريد �سمن القائمة الطويلة جلائزة 
»البوكر« ل�سنة 2020

ضمن  الرباط،  العاصمة  تسجيل  تم 
اإلسالمي،  العالم  في  الــتــراث  قائمة 
اإلسالمي  املؤتمر  أعمال  خالل  وذلــك 
املنعقد  الثقافة  لــوزراء  عشر  الحادي 
املنظمة  مؤخرا بتونس، والذي تنظمه 
والثقافة  والعلوم  للتربية  اإلسالمية 
)إيسيسكو(، ووزارة الشؤون الثقافية 

التونسية.
ــح بـــالغ لـــــوزارة الــثــقــافــة  ــ وأوضـ
اعتماد  تم  أنه  والرياضة،  والشباب 
قائمة  ضمن  الــربــاط  مدينة  تسجيل 

التراث في العالم اإلسالمي، بناء على 
وزير  عبيابة،  الحسن  به  تقدم  مقترح 
الناطق  والرياضة  والشباب  الثقافة 
أعمال  خالل  الحكومة،  باسم  الرسمي 
حسن  بحضور  وذلـــك  املــؤتــمــر،  ــذا  ه

طارق، سفير املغرب بتونس.
وأبرز البالغ أن هذا االختيار، يأتي 
كتتويج للمكانة التاريخية والحضارية 

اململكة  عــاصــمــة  بــهــا  تحظى  ــتــي  ال
محمد  املــلــك  قــيــادة  تحت  املــغــربــيــة، 
إنسانيا  تراثا  باعتبارها  الــســادس، 
والوحدة  للتعايش  مجسدا  وفضاء 
املــشــتــرك، ومــديــنــة تجسد  والــعــيــش 
على مستوى  الحديثة  النهضة  مظاهر 
التي  والتنموية  الثقافية  األوراش 
تنجز في إطار برنامج »الرباط: مدينة 
الثقافية«،  املغرب  وعاصمة  األنـــوار 
الخصوصيات  مــع  تــام  انسجام  فــي 
التي  الفريدة  والحضارية  الثقافية 
واحدة  الرباط  مدينة  من  جعلت 
ــن الـــعـــواصـــم  ــ م
اإلفـــــريـــــقـــــيـــــة 
واإلســـــالمـــــيـــــة 

والعاملية.
ــأن  ــ ومـــــــــن شـ
تــســجــيــل مــديــنــة 
الـــــربـــــاط ضــمــن 
في  التراث  قائمة 
اإلسالمي،  العالم 
دفــعــة  يــعــطــي  أن 
ــجــهــود  ــل ــة ل ــ ــوي ــ ق
بالدنا  تبذلها  التي 
وتثمني  لــصــيــانــة 
ــراث الــثــقــافــي  ــتـ الـ
الـــوطـــنـــي املــــادي 

ــادي،  ــ ــ ــالم ــ ــ التتويج وال وأن  سيما 
قوة  تشكل  دول  مــن  بــاإلجــمــاع  جــاء 
املستوى  على  مهمة  وحضارية  ثقافية 

العاملي، يضيف البالغ.
اإلسالمي  التعاون  فمنظمة  للتذكير، 
ذات  دولـــة   57 عضويتها  فــي  تضم 
سكانها  عدد  ويبلغ  إسالمية،  غالبية 

ملياري نسمة.

الرباط �سمن قائمة الرتاث 
يف العامل الإ�سالمي

انطالق م�سروع ثقايف يخ�س 
اللقاءات اجلهوية للم�سرح 

اجلامعي باملغرب
بشراكة  والثقافة،  للفن   AGIR مؤسسة  كشفت 
مع املدرسة العليا للتسيير والتدبير الدار البيضاء 
ENCG عني السبع الدارالبيضاء، وجامعة الحسن 
مشروعها  انــطــالق  عــن  البيضاء،  الـــدار  الثاني 
الثقافي الذي يخص املسرح الجامعي على املستوى 

الجهوي خالل شهر أبريل 2020.
ويقام هذا املهرجان بشكله الجديد، باعتباره جزء 
من املنظور العام لحركية املسرح الجامعي باملغرب، 
اإلبداعية  املشاريع  لتقديم  فرصة  باملناسبة،  وهو 
للطلبة بشكل مختلف في جامعتنا املغربية املمثلة 
في  يقام  ال  املهرجان  أن  إذ  املغرب،  ملختلف جهات 
مدينة معينة، لكنه يهدف إلى طرح نموذج تجريبي 
املغرب:  من  جهات  أربع  على  ويركز   2020 لسنة 
الدار البيضاء- سطات، فاس-مكناس، وجدة، أكادير 
على  التجربة  تعميم  ذلك  بعد  ليتم  ماسة،  سوس 

املدى القصير، على الـ 12 جهة املمثلة للمغرب.



وعلى  املــغــرب،  احتفل 
ــي الـــبـــلـــدان  ــاقـ ــرار بـ ــ ــ غ
دجنبر   18 يوم  العربية، 
العاملي  باليوم  الــجــاري، 
للغة العربية، وذلك بعد ما 
بناء  املتحدة  األمم  قررته 
املغرب  قدمه  مقترح  على 
أشغال  أثناء  والسعودية 
للمجلس   190 ــدورة  ــ الـ
لليونسكو،  الــتــنــفــيــذي 
العامة  الجمعية  لتصدر 
قرارا، خالل دجنبر 1973، 
لغة  العربية  اللغة  بجعل 
العامة  للجمعية  رسمية 
ــع بــاقــي  ــا، مـ ــه ــات ــئ ــي وه

من  املعتمدة  الرسمية  اللغات 
املنظمة )اإلنجليزية والفرنسية 
ــة والــصــيــنــيــة  ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ والـ

واإلسبانية ثم العربية(.
االحتفال  هــو  املــالحــظ،  لكن 
املــغــاربــة  طـــرف  مــن  املحتشم 
بلغتهم األم، لغة القرآن الكريم، 
كما  البالد  في  الرسمية  واللغة 
ــا الــفــصــل الــخــامــس من  ــره أق
صيانتها  أجــل  مــن  الــدســتــور 
وتطويرها، مما ينبئ بأفول نجم 
أصابها  ما  بعد  العربية  اللغة 
املتفرنسني  يد  على  نكوص  من 
الذين دخلوا في إقصاء ممنهج 
لــلــغــة الــعــربــيــة واســتــبــدالــهــا 
ماما  وطبعا  الفرنسية،  باللغة 
في  الــطــولــى  الــيــد  لها  فرنسا 
وفق  تعمل  فهي  املوضوع،  هذا 
بـــرامـــج ومــخــطــطــات لــضــرب 
مستعمراتها  في  العربية  اللغة 
القديمة والتي الزالت مستعمرة 

ثقافيا واقتصاديا لحد اليوم.
يعمل  لوبي  وجــود  ظل  ففي 
اللغة  استبدال  أجل  من  جاهدا 
والفرنسية  بالدارجة  العربية 

وما  التعليمية،  املؤسسات  في 
جدل  مــن  القضية  ــذه  ه رافـــق 
اإلشهارات  تقديم  استبقه  حاد 
ذلك  وكل  بالدارجة،  واإلعالنات 
العربية  اللغة  طمس  أجــل  من 
ذات  غير  لغة  إلــى  وتحويلها 
يعقوب،  نفس  في  لغاية  قيمة، 
واملغاربة  العرب  أخــذ  وبينما 
في التراجع أو التنازل تدريجيا 
الغرب  نجد  األصــل،  لغتهم  عن 
بالعربية  للتخاطب  فطن  قــد 
إيصال  أجــل  من  واستعمالها 
صوتهم ألكبر شريحة في العالم، 
وال أدل على ذلك من احتفال عدد 
األوروبية  القدم  كرة  أندية  من 
العربية،  للغة  العاملي  باليوم 
تــغــريــدات  أو  ــات  ــن ــدوي ت عــبــر 
مشاركة  عن  خاللها  من  عبروا 
االحتفال،  هــذا  العربي  العالم 
سيتي،  ومانشستر  كبرشلونة 
الذي  األملاني  ميونيخ  وبايرن 
وعراقة..  حب  ))شغف،  كتب: 
العاملي  اليوم  في  معكم  نحتفل 
للغة العربية هذا العام بأسلوب 
تزين  الــتــي  الــبــايــرن  جماهير 
دائــمــا((،  بشغفها  مدرجاتنا 

يظهر  بفيديو  التغريدة  مرفقا 
لنشيد  العربية  باللغة  ترجمة 
ليفربول  نشر  كما  جماهيره، 
اإلنجليزي على »تويتر« تغريدة 
العربية  اللغة  بسبع كلمات من 
ــف العــبــي  ــوص اســتــخــدمــهــا ل
للغة  العاملي  اليوم  في  الفريق 
يوضح  بفيديو  مرفقة  العربية، 
تشكل  الــتــي  السبع  الكلمات 
النادي  اســم  األولـــى  حروفها 
بارع،  فائز، رزين،  يافع،  )المع، 

واثق، لن تسير 
ــدا(،  ــدك أبـ وحـ
لــتــبــقــى أبــلــغ 
للعرب،  رسالة 
هـــو مـــا جــاء 
الحساب  ــي  ف
ــي  ــ ــمـ ــ ــرسـ ــ الـ
ميالن  ألنتير 
اإليـــطـــالـــي، 
ــن  ــث زيـ ــيـ حـ
النادي  شعار 
ــروف  ــ ــ ــح ــ ــ ب
ــة  ــ ــ ــغ ــ ــ ــل ــ ــ ال
ــة  ــيـ ــربـ ــعـ الـ
مـــــرفـــــقـــــة 

))للـه  الــشــعــري:  بالبيت 
منزلة..  الــضــاد  لسان  دُرّ 
ــدى  ــنـ ــدى والـ ــ ــه ــ ــا ال ــه ــي ف
ماكانا((مضيفا:  والعلم 
التواصل  دائما  ))يسعدنا 
ملا  العربية،  باللغة  معكم 
من  العربي  الــوطــن  يمثله 
قيمة كبيرة في استراتيجية 
إنتر للتواصل مع املشجعني 

حول العالم((.
املغاربة  هــذا  يجعل  ألــم 
أمام  أنفسهم  من  يخجلون 
بلغتنا  الــغــرب  احــتــفــاالت 
بما  ملتهني  نــحــن  بينما 
يوميا،  »الفيسبوك«  ينشره 
البعض  بعضنا  ونــتــهــم 
ــا عـــن الــطــريــق  وقـــد حــدن
الصحيح بعدما انشغلنا بالفنت 
أمام  املجال  لنفسح  الخاوية، 
عرب  بأننا  ليذكرونا  أعدائنا 
قيمة  لها  فصيحة  لغة  ولــنــا 
عاملي  يوم  لها  عاملية وخصص 

لالحتفاء بها؟
القدم  ــرة  ك ــرق  ف تخجل  ــم  أل
يتبادل  الــتــي  وهــي  بــبــالدنــا، 
ــيـــروهـــا وجــمــاهــيــرهــا  مـــسـ
وانتقاد  واالتهامات  الشتائم 
وغيرها  والبرمجة،  التحكيم 
ــاب  ــ ــب ــ ــن األس ــ مـ

الواهية؟
هذا  يعتبر  أال 
أو  بليغا،  درســـا 
صح  إن  صــفــعــة 
على  ــر،  ــي ــب ــع ــت ال
ــل مــغــربــي  ــد كـ خـ
لعلها  ــي،  ــ ــرب ــ /ع
نستفيق  تجعلنا 
ونهتم  سباتنا،  من 
ــا أمــتــنــا  ــاي ــض ــق ب
واإلعالء  األساسية، 
من شأن لغتنا حتى 
تتقدم مراتب أخرى؟
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اللغة العربية يف ملعب الغرب
جميلة حلبي

�أ�ستثمر  كيف  �حل��ي��اة  م��ن  تعلمت 

�لأي��ام �سغوطات  من  �أرت��اح  وكيف 

وك��ي��ف �أجت��ن��ب م�����س��ادر �لأوه����ام

وك��ي��ف �أه���ت���دي ل��ط��ري��ق �ل��ر���س��د

�لت�سدي م�سرية  �أو����س��ل  وك��ي��ف 

�لنف�س �إجل����ام  يف  �أ���س��ت��م��ر  وك��ي��ف 

كما مهدت يل طريق �حرت�م �لأهل

�لتو��سل �أب����و�ب  �أم��ام��ي  وف��ت��ح��ت 

�أحت��ا���س��ى ك��ي��ف  �حل��ي��اة:  علمتني 

حدود يف  �أفكاري  عن  �أع��ر  وكيف 

وك���ي���ف �أدع�����و ل��ل�����س��ل��م و�ل�����س��ام

بعيد� ب��ح��ق��وق��ي  �أط���ال���ب  وك��ي��ف 

وكيف �أن�ست للر�أي �لآخر بكل �إمعان

�ل�سو�بق بع�س  لت�سحيح  و�أب���ادر 

مناهج �حلياة منحتني ح�سن �لتز�ن

�حلق م�سعل  رفع  على  عودتني  كما 

و�أب��ع��دت��ن��ي ع��ن ع���امل �أ���س��ب��ح فيه

�أدف��ن كيف  علمتني  �حل��ي��اة  رح��ل��ة 

�حل����ال ظ����ل  يف  �مل������ال  و�أك���ب�������س 

للغارقني �ل��ع��ون  ي��د  �أم���د  وك��ي��ف 

�لقناعة �سقف  حتت  �أعي�س  وكيف 

من جتاربها �أدركت �أن ما �كت�سف حديثا

وبعد لكنه  بيننا..  م��وج��ود�  ك��ان 

نافع علم  كل  باأن  �قتناعي  مت  كما 

بطبيعتها �ملقد�سة  �حلقائق  و�أن 

علوم م��ن  �كت�سب  م��ا  جميع  و�أن 

حمتوم م�سري  �جلماعات  مفرق  و�أن 

و�أن حب �لعاجلة يحجب عن �خللق

جمملها يف  �حل���ي���اة  رح���ل���ة  و�أن 

ول��ه��و ل���ع���ب  د�ر  جم�����رد  و�أن����ه����ا 

جت����ارب �ل���ذي���ن ���س��ب��ق��وين ل��ل��م��ي��د�ن

�ل��ت��ي ت��ت��اح��ق ب��ال��ه��م��وم و�لأح����ز�ن

�ل��ت��ي ت��وؤث��ر ع��ل��ى �ل��ع��ق��ل و�ل��وج��د�ن

و�أن���ف���ق ع��م��ري يف ط��اع��ة �ل��رح��م��ن

ل��ل��ن��زو�ت �مل��ح��ي��ط��ة ب��ب��ن��ي �لإن�����س��ان

�ل�سيطان حبال  يف  �ل��وق��وع  لأجنبها 

و�لأق������ارب و�لأ����س���دق���اء و�جل����ري�ن

و�لتجاوب مع جميع �لأجنا�س و�لألو�ن

كل حمظور و�أرمتي يف �أح�سان �لطمئنان

و�لإم��ك��ان �مل��ع��ق��ول  م��و�ق��ف  تبيحه  م��ا 

�لطوفان عا�سفة  مو�جهة  متجنبا 

�ل��ق�����س��ب��ان ور�ء  �ل�����وق�����وف  ع����ن 

�لل�سان زلت  م��ن  ك��ام��ي  و�أ����س���ون 

�لآو�ن ف����و�ت  ق��ب��ل  �أخ���ط���ائ���ي  م���ن 

و�ساعدتني على �لتم�سك مب�سادر �لإميان

يف وج���ه �مل��ت��اع��ب��ني ب��ع��د�ل��ة �مل��ي��ز�ن

بع�س �لنا�س متوح�سني كالأو�بد من �حليو�ن

�ل���ك���ت���م���ان م����ق����اب����ر  يف  �لأ���������س��������ر�ر 

�ملكان على  �ملهيمن  �ل��رب��ا  ع��ن  بعيد� 

و�حل��رم��ان و�ل��ب��وؤ���س  �حل��اج��ة  بحر  يف 

�ل�سمان �سندوق  مبعا�س  و�لب�ساطة 

�لأزم��ان من  �لآت��ي  يف  �سيكت�سف  وم��ا 

للعيان وب���رز  جتلى  �لأع��م��ار  ت��ق��ادم 

ي�����س��ت��م��د ن�����وره م���ن �آي�����ات �ل���ق���ر�آن

ل حت��ت��اج حل��ج��ة �ل��دل��ي��ل و�ل��ره��ان

�لن�سيان ج�����س��ر  ���س��ي��ع��ر  وم���ع���ارف 

و�لأب���د�ن ل���اأرو�ح  ر�ح��ة  حكمته  يف 

م�����������س�����ار�ت �ل������ف������وز ب����اجل����ن����ان

�لمتحان يف  ف�سل  �أو  جناح  عن  عبارة 

و�ل�سبيان و�لأمو�ل  باملنا�سب  وتفاخر 

مدر�سة احلياة 

بندريس عمراوي الطيب

الزال احلكم يف بلد املليون �سهيد 
مواليا ملرتزقة البولي�ساريو

عماد بنحيون

شعب  من  »املــراديــة«  قصر  على  الجديد  الوافد  طلب 
الجزائر الثائر، االنضباط والصبر، في الوقت نفسه الذي 
هدده فيه بعدو مفترض متربص بالجزائر، ولم يسمه، ولم 
يكلف نفسه، كمسؤول أول عن حالة البالد وإصالحها، أن 
نظام  في  الفساد  أيــادي  تركة  يغسل  أو  يبرر  أو  يفسر 
الحكم في بلد النفط والغاز من استنزاف لخيرات البالد 
والعباد، للدفاع عن وجود املرتزقة جنوب بالده، مكتفيا 
باالعتراف بضعف الخدمات وتدني مستويات القطاعات 
الحساسة ذات النفع املباشر على من هم أولى بخيرات 
الوطن، متناسيا أن يفصح عن كلفة احتضان بالده لهذا 
بناء  ويقوض  أوال،  البالد  ينخر  الــذي  الهجني  الجسم 
بنيانه  اكتمال  أمام  عثرة  حجر  ويقف  املغاربي  االتحاد 

وتراص أعضائه.
إلخماد  قــال«،  »ما  قوله  من  بدال  وألصحابه،  له  أقول 
ثورة املدافعني عن الحرية والديمقراطية أسوة بما ينعم 
أولى  منذ  املستمر،  غربا، وحرصه  األشقاء  به جيرانهم 
خرجاته، على استعمال آلية تصوير عدو مفترض لشعب 
مغلوب على أمره، تحركت فيه شهامة ونخوة األمير عبد 
والفقر  واإلرهــاب  القمع  مــرارة  من  شرب  بعدما  القادر 
واإلذالل  القهر  سم  وتجرع  لعقود  الخنوع  لباس  ولبس 
على  السهر  فيه  يفترض  الذي  وهو  عليه  كان  لسنوات، 
ضمان حماية الحقوق والتوزيع العادل للثروة والخيرات 
التي تنعم بها البالد على أبناء الشعب، أن يأمر بالقطيعة 
مع كل ما هو مفضي ال محالة للمزيد من الهالك ألبناء 
بلد املليون شهيد، وكافة بلدان املغرب الكبير، وأن يأمر 
أيضا بنفس الشدة التي أمر بها لالنضباط والصبر، أن 
يأمر بتغليب الحكمة في السياسة العامة، واالنفتاح على 

الجيران لبلوغ القمة.
ينكل  أن  قبل  النظام  به  نكل  شعب  على  الحسرة  كل 
به الزمن، شعب يعيش تحت وطأة نظام ال يولي وجهه 
نحو التقارير الدولية التي فضحت تقلد الجزائر  املراكز 
األولى في تصنيف الدول األكثر انتشارا للفساد والرشوة 
في العالم، طاملا انتظر رئيسا أو طوق نجاة ينقذهم ممن 
يشتغل ضد إرادة الشعب، ويرضخ للوبي الفساد، ويصر 
الصحراويني  الحتجاز  شعبه  مال  من  املزيد  رصد  على 
الطائلة،  األموال  واستثمار  العار،  في مخيمات  املغاربة 
رغم الحاجة، على تنظيم هجني يسعى إلى غسل أدمغة 
بثقافة  تشبيعهم  ومحاولة  وأحفادهم  املحتجزين  أبناء 
االنفصال، الختالق املشاكل والعراقيل لجار عاقل ومتزن، 
تسلح بسعيه الدائم للمبادرة بالحوار واإلقناع، وأصبح، 
رغم كيد الكائدين، قاطرة للتنمية في املنطقة وعلى صعيد 

القارة اإلفريقية.
حكماء  اعترف  مرتزقة  تسليح  من  إذن،  الجدوى  فما 
باملنطقة؟  لــإرهــاب  تغذية  مصدر  تشكل  أنها  العالم 
املدمر  الحربي  بالعتاد  التجهيز  على  لها  العون  ومد 
لإنسانية املهدد ألمن املنطقة والسالم العاملي، في الوقت 
الذي سحبت فيه العديد من الدول اعترافها بهذا الكيان 
الوهمي، مما تسبب في استفحال حالة التشتت الداخلي 
املساعدات  تقلص  بسبب  الجزائر،  صنيعة  صفوف  في 
الدولية  املنظمات  طــرف  من  لهم  املمنوحة  اإلنسانية 
املانحة، التي تنبهت ملآل املنح التي لم يكن يجد معظمها 
طريقه إلى سكان املخيمات، بل إلى السوق السوداء في 
من  العديد  ضمنيا،  إليه  أشــارت  ما  وهو  الجوار،  دول 
مسارها  انتهاء  خطر  ناقوس  ودقت  الدولية،  التقارير 
املحتجزين  سلب  عن  املسؤولة  العصابات  جيوب  إلى 
وغسل  قسرا،  أبنائهم  وتجنيد  التنقل،  حرية  املغاربة 
وتغذية  وتمويل  العالم،  عن  وعزلهم  أطفالهم  أدمغة 
العودة املكثفة للصحراويني  اإلرهاب في املنطقة، وكبح 
تعكس  التي  املغرب،  وطنهم  إلى  تندوف  مخيمات  من 
تذمر املحتجزين في هذه املخيمات نتيجة تنبههم، بعد 
تمت  الذي  الذاتي  الحكم  ملقترح  املغربية  اململكة  طرح 
اإلشادة به من حكماء املنتظم الدولي، إلى ما يسعى إليه 
قادة البوليساريو وأذنابهم في الجزائر من انتفاع، عبر 
إطالة أمد النزاع، على حساب معاناة العائالت املحتجزة 

ومواصلة اقتراف تجاوزات خطيرة في حقهم.
وعليه، فبعد النظر لدى من يبحث عن مصلحة شعبه، 
يقتضي منه التوجه نحو االستثمار في العنصر البشري 
عائدات  واستثمار  عيشه،  بمستوى  واالرتقاء  وتأهيله 
تنموية  في مشاريع  بلده  به  تزخر  الذي  األسود  الذهب 
شاملة تبوئ الشعب وإدارته ومستوى املعيشة وحكامة 
العاملي،  الترتيب  سلم  في  مشرفة  مراتب  املؤسسات، 
أطروحة  تبني  في  واالستمرار  املرتزقة  بتسليح  ألنــه 
مجاور  شقيق  لبلد  الترابية  للوحدة  عدائية  انفصالية 
لم  للمنطقة،  تنمويا  نموذجا  ويشكل  باالستقرار،  ينعم 
يثبت التاريخ أنه قد توانى عن تقديم املساعدة لكل من 
يلجأ إليه، سيعيد، ال محالة، سيناريو التسليح الشعبي، 
املرتزقة  دعم  الذي  السابق،  الليبي  النظام  به  قام  الذي 
باملال والسالح، مما أفرز التهديدات األمنية التي الزالت 
تعاني منها  املنطقة ككل وترزح تحت رحمتها الشعوب. 

دفء ودفء
رحال هرموزي 

وتستلقي  الباردة  غرفتك  تدخل  عندما 
األغطية  تحت  نفسك  وتدثر  فراشك  على 
طلبا للدفء، فإنك ال تحصل عليه بالسرعة 
الدفء ليس هو  التي تتمناها، ألن مصدر 
ال  أشياء  مجرد  فهي  واألغطية،  الفراش 
تنتج الحرارة، وإنما تأخذها من محيطها.. 
عليها  وتحافظ  منك  الحرارة  تستمد  إنها 
حول جسمك، هي إذن ال تعطيك ما تتمنى 
استقبلت  أنها  ولــو  منك،  تأخذ  أن  قبل 

جسما ميتا لظلت باردة برودة الغرفة.
في حياتك االجتماعية بني أفراد األسرة 
الشيء،  نفس  يحدث  املجتمع،  أفراد  وبني 
فدفء عالقاتك اإلنسانية أنت مصدره، فإن 
وتلقي  الناس  تحب  لطيفا  إنسانا  كنت 
ردود  ــإن  ف وتــســاعــدهــم،  التحية  عليهم 
مما  إيجابية،  تكون  تجاهك  أغلبهم  أفعال 
يشعرك بالرضى وبدفء العالقات، أما إن 
كنت منعزال منطويا على نفسك، ال تبتسم 
تهتم  وال  تساعدهم  وال  الناس  وجوه  في 
فتسري  بك  يهتموا  لن  فإنهم  بأحوالهم، 

البرودة في عالقاتك معهم.
ساخن  بنفس  يبدأ  فراشك  في  دفــؤك 
االجتماعية  عالقاتك  ودفء  أعماقك،  من 
ويمتد  الــنــاس  وجــوه  فــي  ببسمة  يبدأ 
ال  ولكن  مصائبهم..  في  مساندتهم  إلى 
إيجابية،  الــردود  جميع  تكون  أن  تتوقع 
بعض  وحتى  فالناس  تستعجلها،  وال 
الحيوانات، فيهم األذكياء الذين يتريثون 
وفيهم  نــوايــاك،  حسن  لهم  تتأكد  حتى 
كانت  وإن  نهائيا،  مـعـك  يتـفاعل  ال  من 
رديـئة  أو  رقـيـقـة  األغـطـية  بعـض  هناك 
ال تحفظ الحرارة، وال تبادلك دفئا بدفء، 
وال  ودوديــــن  غـير  أشـــــخـــــاص  فــهــنــاك 

يبادلونك ودا بود.
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فنانة بريوفية تعود 
اإىل اجلذور الإفريقية 

مبراك�ش

اأوباما: الن�ضاء اأف�ضل من 
الرجال  يف �ضناعة القرار

ــس  ــ ــي ــ ــرئ ــ قــــــــال ال
السابق،  األمريكي 
باراك أوباما، إنه لو 
قادت النساء كل بلد 
في العالم، سيترتب 
تحسن  ــك  ذلـ ــن  ع
مستويات  ــي  ف
ــة  ــ ــش ــ ــي ــ ــع ــ امل
ونــــوعــــيــــة 
الحياة بشكل 

عام.
وقــــــــــــال 
ــذي  ــ أوبـــــامـــــا، ال
ــدث في  ــح ــت كــــان ي
سنغافورة، خالل ندوة 
مسألة  حــول  خــاصــة 
ــان  ــه ك ــ ــادة، إن ــيـ ــقـ الـ
يــتــأمــل، عــنــدمــا كــان 
رئيسا، شكل العالم لو 
قادته النساء، وأضاف 
أريد  النسوة،  »أيتها 
أن أحيطكن علما بأنكن 
ولكني  مثاليات،  لسنت 
ال  بشكل  القول  أستطيع 
بأنكن  فيه،  للشك  مجال 
معشر  )أي  مــنــا  أفــضــل 

الرجال(«.

واسترسل الرئيس األمريكي السابق 
بالقول: »أنا على ثقة تامة بأنه لو قادت 
سنرى  لسنتني،  العالم  دول  كل  النساء 
من  املــجــاالت،  كل  في  ملحوظا  تحسنا 
مستويات املعيشة إلى النتائج النهائية 

للصراعات«.
وعندما سئل عن إمكانية عودته إلى 
املعترك السياسي، قال إنه يؤمن بأن على 
القادة أن يتنحوا عن الحكم عندما يحني 
نظرتم  »إذا  وأردف:  املناسب،  املوعد 
يواجهها،  التي  واملشاكل  العالم  إلــى 
سترون أن سبب هذه املشاكل األساسي، 
من  ومعظمهم   - السن  كبار  رفــض  هو 
و»من  مواقعهم«،  عن  التنحي   - الرجال 
املهم للزعماء السياسيني تذكير أنفسهم 
عمل  ألداء  مواقعهم  في  يوجدون  بأنهم 
املواقع  تلك  في  ليسوا  ولكنهم  معني، 
لدعم  مواقعكم  في  لستم  الحياة..  مدى 

شعوركم الشخصي باألهمية«.
وكان أوباما قد تولى رئاسة الواليات 
املتحدة بني عامي 2009 و2017، ومنذ 
وزوجته  أســس  الرئاسة،  من  خروجه 
لتدريب  مخصصة  مــؤســســة  مــيــشــال 

الكوادر القيادية حول العالم.
املاليزية  العاصمة  الــزوجــان  وزار 
حيث  املاضي،  األسبوع  في  كواالملبور 

حضرا ندوة نظمتها مؤسسة أوباما.

من املرتقب أن تقيم الفنانة التشكيلية البيروفية اإليطالية، 
أتذكرها«،  كما  »الحياة..  الفردي:  معرضها  فونتانا،  ماريتا 
يناير  و31   2019 دجنبر   30 بني  الفترة  في  مراكش،  بمدينة 
ستعرض  حيث  الفالح«،  بـ»فندق  العرض  بقاعة  وذلك   ،2020
هذه الفنانة، آخر أعمالها الصباغية ذات الطابع التجريبي الذي 
يروم عكس الواقع عبر مرآة داخلية ومتشظية، ال تبتغي أي نقل 

وأي محاكاة.
وتعد هذه الفنانة من األسماء الفنية البيروفية التي تسعى 
إلى البحث املستمر في األساليب الصباغية وأشكال التصوير 
املعاصر، غير متنكرة ألصولها اإلفريقية، إذ تقول عن نفسها: 

من  تمكنت  ألنني  جــدا  محظوظة  بأنني  »أشعر 
دمج تراثي الخاص مع التأثير واإللهام اللذين 

هي  جــذوري  الجديدة..  الثقافات  منحتهما 
جاء  واإلفــريــقــيــة..  واإليطالية  اإلسبانية 
العبودية،  فترة  خالل  بيرو  إلى  أسالفي 

وهذا هو تراثي«.

الفنانة اليمنية بلقي�ش �ضعيدة 
بنجاح اأغنيتها املغربية

اليمنية  الفنانة  ثمنت 
تجربتها  فتحي،  بلقيس 
أدتها  أغنية  في  األخيرة 
ــة،  ــي ــغــرب بـــالـــدارجـــة امل
معتبرة أنها كانت من أهم 
بها  مــرت  التي  املحطات 

سنة 2019.
في  بلقيس  وتقاسمت 
تطبيق  على  لها  منشور 
بأغنية  سعادتها  »تويتر«، 
ــوف« الــتــي  ــشـ »تـــعـــالـــى تـ
املغربية،  بالدارجة  طرحتها 
داخل  كبيرا  نجاحا  ولقيت 
ــدة  ــه، واعـ ــارجـ ــرب وخـ ــغ امل
جديدة  بمفاجآت  جمهورها 

في هذا الصدد.
اليمنية  الفنانة  وغـــردت 
جديدة  محطة  »أهــم  معبرة: 
علي في 2019 هي هذا العمل 

كبيرا  نجاحا  نجح  الــذي 
جــدا فــي املــغــرب، وكــان 
بيني  الــتــعــارف  بطاقة 
املغربي  الجمهور  وبني 
جدا  سعيدة  العريض.. 
أقوى  والقادم  بنتائجه، 

ال  هلل..  شــاء  إن  وأجمل 
زال في جعبتي الكثير«.

ــفــنــانــة في  وظـــهـــرت ال
تشوف«،  »تعالى  أغنتيها 
املغربي  القفطان  مرتدية 
»دار  ــع  ــ ــي ــ ــوق ــ ت مـــــن 
رومــيــو« لــأزيــاء، كما 
أدائها  على  حرصت 
املغربية،  بالدارجة 
ــر الــذي  ــ ــو األم وهـ
استحسان  القـــى 
ــور  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـ

املغربي.

الفناير  مجموعة  احتفال  بمناسبة 
ستحيي  تأسيسها،  على  سنة  بعشرين 
الشهيرة،  املــغــربــيــة  املــجــمــوعــة  هـــذه 
في  فنيا  حفال  القادم،  فبراير   20 يوم 
األوملبيا الفرنسية، إحدى أكبر القاعات 

األوروبية.
أيضا،  الحفل  هــذا  في  وستشارك 
الفنانة املغربية الشهيرة في بوليوود 
مرة  ألول  ستقدم  التي  فتحي،  نــورا 
عرضا بوليوديا على مسرح األوملبيا، 
فقرة  أيــضــا  الــحــفــل  ستتخل  كــمــا 
كوميدية سيقدمها الكوميدي املغربي 

باسو.
فناير،  جمهور  ــى  إل وبــاإلضــافــة 
الفنانني  من  نخبة  الحفل  سيحضر 

واإلعالميني املغاربة واألجانب.

معر�ش ت�ضكيلي للمتعلمني 
النا�ضئني بالقنيطرة

املجتمع«،  أفــراد  بني  ــذوق  ال تهذيب  في  التشكيل  »دور  شعار  تحت 
وبرعاية املديرية اإلقليمية للثقافة بالقنيطرة، ينظم مرسم »زمزم« معرضا 

الفترة بني تشكيليا لفائدة نخبة من  الناشئني، وذلك في  املتعلمني 
26 دجنبر 2019 و6 يناير 2020.

وسيعرف هذا املعرض مشاركة ما بني 
الفنانني  20 و30 مشتركا ومشاركة من 
الناشئني الذين أبانوا عن موهبة فريدة 
في مجال الفنون التشكيلية، كما يسعى 
عموما  والناشئة  األطفال  تحفيز  إلى 
التشكيلية  الفنون  على  اإلقبال  على 
عام،  بشكل  الفن  وعلى  خاص،  بشكل 
الحدث،  هذا  على  القائمني  من  إيمانا 
الفن  يلعبها  التي  القصوى  باألهمية 
ظل  في  واملجتمعات  لأفراد  بالنسبة 

املظاهر السلبية السائدة.
هذا  فعاليات  ستفتتح  للتذكير، 
دجنبر   26 الخميس  يــوم  املــعــرض 
مساء  السادسة  الساعة  على   2019

برحاب املركز الثقافي.

»فنون ال�ضارع« تدق على �ضكان الدار البي�ضاء
الدار  املحلية  التنمية  شركة  تنظم 
والتظاهرات،  للتنشيط  البيضاء 
الدورة الرابعة من »كازا موجة / حنا 
مسؤولوها  قال  التي  بالنكا«،  كــازا 
إنها تعتبر تظاهرة مميزة هذه السنة، 

ــعــرف  لــكــونــهــا ت
سبعة  مــشــاركــة 
يمثلون  فــنــانــني 
مــن  دول  ــت  ــ سـ
اإلفريقية،  القارة 
إلــى  سينضمون 
ــشــارع  فــنــانــي ال

املغاربة.
أن  ــب  ــقـ ــرتـ ويـ
ــدار  ــ ــ ــرف ال ــ ــع ــ ت
ــبــيــضــاء زخــم  ال
ألــوان متميز من 
اللوحات  ــالل  خ
التي  الــجــداريــة 
تـــنـــضـــاف إلـــى 
ــات  ــ ــوحـ ــ ــلـ ــ »الـ
التي  األثـــريـــة« 

ظهرت خالل الدورات الثالث السابقة، 
تنشيطية  دينامية  أعــطــت  والــتــي 

للعاصمة االقتصادية للمملكة.
وراء  من  الهدف  املنظمون  ويعزو 
هذه التظاهرة، إلى تحرير الثقافة من 

السكان،  من  الفن  هذا  تقريب  خالل 
الفن  برنامج  أهداف  من  واحد  وهو 
يعتبر  الذي  موجة«،  »کازا  الحضري 
الجاذبية  سياسة  من  يتجزأ  ال  جزء 

»حنا کازا بالنکا«.
الرياضات  فضاء  إلى  وباإلضافة 
بساحة  الــحــضــريــة 
واللوحات  الراشدي، 
العمالقة  ــة  ــجــداري ال
محمد  مــعــلــب  أمــــام 
وتقاطعات  الخامس 
ــدي  ــ ــان ــ شـــــارعـــــي غ
ــوب املــنــصــور،  ــق ــع وي
منشآت  ظهور  يرتقب 
ــة أخــــــــرى فــي  ــيـ ــنـ فـ
املتحدة،  األمــم  ساحة 
املتحف  مــن  وبــالــقــرب 
أزمــور،  طريق  األثـــري 
ــز الــتــجــاري  ــرك بــعــد امل
واملدار  مول«،  »موروكو 
)بعد  املطار  إلى  املؤدي 

محطة األداء(. 

من الأوملبيا.. فرقة 
فناير حتتفل مبرور 
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دعوة لت�أ�سي�س جيل جديد من احلركة اجلمعوية 

الزلت أتذكر أول هندام اشتريت ثوبه من محالت األوبرا 
الشهيرة وعطره »كارون« الذي أخلصت بالوفاء له ألكثر 
من أربعني سنة رغم محاولة أوالدي تشجيعي باستبداله 
مرات عديدة، إال أنه بقي وال زال عطري املفضل، كما أذكر 
أنه في سنة 1986، وعندما كنت أقضي عطلتي في نادي 
البحر األبيض املتوسط رفقة صديقي الدكتور اشكارمو، 
اإلنجليزيات  الــنــادي  فاتنات  إحـــدى  نــحــوي  فتقدمت 
البحر  أمــواج  مع  تطاير  الــذي  العطر  اسم  عن  تسألني 
الجميل للحسيمة فأهديتها إياه في املساء، ولم تتردد في 
الخزامى  بأن  مدعية  أمامنا  رجاليا  كونه  رغم  استعماله 
عليها  عقبت  أنني  غير  أوروبــا،  نساء  باستعمالها  بدأت 
كليوباترا،  هي  الخزامى  عطر  استعملت  امرأة  أول  بأن 
ملا استحمت بها مع الحليب استعدادا للقاء أنطونيوس، 
وحكيت لها قصة إعجاب كليوباترا بأنطونيوس ليس فقط 
لكن  املؤرخني(،  قول  حد  )على  وسيما  كان  حيث  لشكله 
أيضا لذكائه، ألن كل التوقعات في ذلك الوقت كانت تؤكد 

فوزه في الحرب التي سيقودها.
في  سبقونا  من  سواء  الحقوق،  كلية  طلبة  كان  ولقد 
أساتذتها  لكبار  الفرنسية  بالثقافة  املتأثرين  الستينات 
واملكي  الفاسي  عــالل  وأيضا  وليسكوي،  مــوري  أمثال 
اإلسالمية،  الشريعة  أساتذة  عوضهما  اللذين  الناصري، 
الزمالء عبد الحليم النوري واألستاذ بلعكيد من املغاربة، 
واألستاذ صادق املهدي من مصر، وباقة من أملع األساتذة 
في الشعب األخرى، منهم ذ. عاصم وذ. ولعلو وذ. العلوي 
وذ. املزغراني وذ. عبد الرحمان أملو، الذي سيصبح وزيرا 
للعدل وحقوق اإلنسان، والذي كان يسمى »ذو الوزارتني« 
في عهد امللك الحسن الثاني، وذ. عز الدين الكتاني، وذ. 
برادة الذي سيصبح وزيرا للمالية في الشعب الفرنسية، 
وذ. بالل، االقتصادي املشهور، ومجموعة أخرى من كبار 
األستاذ  مثل  عمداء  بعد  فيما  أصبحوا  الذين  األساتذة 
األمدي، والذين مارسوا مهنة املحاماة إلى جانب بعض 
القضاة الذين كانوا يحاضرون في نفس الكلية، حيث كان 
طلبة السبعينات املنقسمني بني تأثيرات الثقافة العربية 
والفرنسية وثورات الشباب في أوروبا وأمريكا واألصول 
اإلسالمية، منقسمني من حيث اإلعجاب والتأثر حتى في 
املوسيقى والفنون الجميلة، وكان طبيعيا أن ينعكس كل 
بصفة  والحياة  العمل  في  أسلوبهم  على  بعد  فيما  ذلك 
عامة، وأن تتأثر أذواقهم مثال بمجموعة »البيتلز« تقليدا 
أغانيها  مقاطع  بعض  إلى  ننظر  كنا  التي  الفرقة  لهذه 
ننتظرها  التي  واملجالت  للتلفزيون  الوحيدة  القناة  في 
أخذت  ما  سرعان  والتي  الفرنسية،  باللغة  الجرائد  أو 
املنفردة  أغنيتهم  بعد إصدار  الـعالم  عـبر  الشـهـرة  في 
املاليني خارج  وبدأت   ،»please please me« الثانية  
حدود أوروبا تتابع الفرقة التي جذبت الجميع بموسيقى 
الروك الفريدة من نوعها، وقد أنتجت »البيتلز« ما يزيد عن 
12 ألبوما، إضافة إلى 5 أفالم، ودخلت أغانيها البيوت 
والشوارع ونوادي كرة القدم، حتى وصلت إلى مدرجات 
بأغانيهم  الذين كانوا يتغنون  ليفربول  لفريق  املشجعني 
دعوة  كانت  كلما  يقلدونها  الطلبة  وكان  املباريات،  أثناء 
تأثير  من  وكان  جماعي،  تشنج  حدوث  أو  اإلضراب  إلى 
السوفياتي،  االتحاد  إلى  امتدادها  سياسيا،  الفرقة  هذه 
الذي حظر بعض أغانيها إسوة بدول اشتراكية وشيوعية 
 ،»Back in the U.S.S.R« منها  الباردة،  الحرب  أثناء 
وهو ما أدى إلى موجة غضب كبيرة لدى الشبان هناك، 
أغانيها  وغيرت  الستينات  في  ثوريا  تأثيرا  أحدثت  كما 
الذوق العام للموسيقى عبر العالم، للحد الذي وصل إلى 
البيتلز(  )هوس  أي   ،»BeatlesMania« خروج مصطلح 
نفوس  في  الفرقة  أحدثته  الذي  التأثير  مدى  على  كداللة 
ماليني املحبني لها عبر العالم لدرجة إقدام أحد محبيها، 
الذي اختل عقله، على قتل أحد مغنيها، لذلك كان طبيعيا 
الحرمان  بعواطف  املتأثرة  األجيال  تلك  ملثل  بالنسبة 
والولع والحب والكبت، أن تتولد في نفسيتها تناقضات 
موجات  أمام  تقف  أن  بعظمتها  دول  على  يستحيل  كان 
اإلعجاب بأغانيها، ملا تشكله من أغلبية مؤثرة حتى على 
االنتخابات السياسية، حيث كان السياسيون يلجؤون في 
حمالتهم االنتخابية إلى احتساب حجم املبيعات الهائل 
إذ  عليها،  حصلوا  التي  باألصوات  ومقارنته  أللبوماتها 
دخلت »البيتلز« كتاب غينيس لألرقام القياسية من خالل 
مبيعات مغني  والتي جاوزت  العالم«،  في  مبيعا  "األكثر 
الروك إلفيس برسلي، ونجم البوب مايكل جاكسون، كما 
أن أغنيتهم الشهيرة »Yesterday« تم انتخابها كأفضل 
تم  أغنية  أكثر  وهي  العشرين،  القرن  في  البوب  أغاني 
غناؤها من قبل مئات نجوم الغناء حول العالم، كما كان 
الطلبة يتبعونهم في ذلك، وقد وجدت أثارا لتأثيرها في 
نفسية طلبة جامعة ستراسبورغ الفرنسية عندما سجلت 
أغنية  يــردد  الزال  بعضهم  وسمعت   1978 سنة  بـهـا 
»Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band«، وكانت 
الفرقة  نجم  غناها  عندما  العالم،  في  مبيعا  أغنية  أسرع 
بول مكارتني مع فرقة »U2« في حفلة »Live Aid« فـي 
 let it« ،اسـكـتلندا سنة 2005، ومن أبرز أغانيهم أيضا
 »forever Strawberryو ،»A day in the lifeK«و ،»be

.»Happiness is a warm gun«و ،fields«

لنور الدين الرياحي

غرامي�ت مريابو ومرافع�ته ترخي 
بظالله� على طلبة كلية احلقوق
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يتبع

املــغـربـيــة  الــديـفـا  تــخـوض  أن  يـرتــقــب 
سـمـيرة ســعـيد تجـربة ثانـية، مـع مـجـمـوعــة 
»إم بي سي« اإلعالمية، بعد مشاركتها ضمن 
برنامج  من  الخامس  املوسم  تحكيم  لجنة 

»ذا فويس«.
ووفق ما أعلنت عنه املجموعة اإلعالمية، 
برنامج  تحكيم  للجنة  الديفا  انضمت  فقد 
»ذا فويس سينيور«، إلى جانب كل هاني 

شاكر ونجوى كرم وملحم زين.
وأطلقت »إم بي سي« النسخة األولى من 
البرنامج، داعية األشخاص الذين يتجاوز 
عمرهم الستني سنة، إلى املشاركة والكشف 
عن مواهبهم الغنائية، تحت شعار: »شارك 

موهبتك.. ربما تكون أحلى صوت«.
ويأتي إطالق نسخة جديدة من برنامج 
الخاصة  الغنائية  املواهب  عن  التنقيب 
الكبير  النجاح  بعد  املسنني،  باألشخاص 
الذي القته النسخ الخاصة باألطفال والشباب 

داخل العالم العربي.

نعمان  املغربي  الفنان  دعــا 
باإلنتاجات  االهتمام  إلى  الحلو، 
العربية،  باللغة  الصادرة  الفنية 
األغنية  أن مسؤولية دعم  مؤكدا 
بالعربية  الــنــاطــقــة  املــغــربــيــة 
وزارة  عاتق  على  تقع  الفصحى 
ــا صـــرح به  الــثــقــافــة، حــســب م
الفنان في اليوم العاملي لالحتفاء 

باللغة العربية.
ــي تــصــريــح  ــال لــحــلــو فـ ــ وقـ
صحفي: »أنا الوحيد الذي الزلت 
أشتغل على إنتاجات فنية باللغة 
أن  إلى  العربية لألسف«، مشيرا 
من  أزيــد  يضم  الغنائي  رصيده 
باللغة  ناطقة  مغربية  أغنية   20

العربية الفصحى.
ــفــنــان املــغــربــي،  وأضــــاف ال
الناطقة  ــي  ــان األغ أن 
أقل  تعتبر  بالعربية 
باملقارنة  نــجــاحــا 
مـــع نــظــيــراتــهــا، 
مــشــيــرا إلـــى أن 

»ضعف  إلى ما سماه  ذلك راجع 
متعلقة  ألسباب  الشباب  اهتمام 

وكذا  الفنية«،  بالتربية 
الدعم  غياب  بسبب 

من قبل الحكومة.
لحلو:  وتــابــع 
»قرابة 80 باملائة 
من الطبقة املثقفة 
بــاملــغــرب الــيــوم، 
ومهتمة  نــاطــقــة 

الفرنسية  بــالــلــغــة 
وإن  جميل..  وهـــذا 

أرى  كـنـت 

اإلنجليزية،  للغة  املستقبل  أن 
بحكم أنها لغة العلوم الحديثة«، 
اللغة  عـــن  »مـــــاذا  متسائال: 

العربية؟«.
وأشار الفنان إلى أن وزارة 
ميزانية  تخصص  الثقافة 
درهم  مليون   15 إلى  تصل 
لألغنية، مؤكدا على ضرورة 
تخصيص ما وصفه بـ»ميني 
كــوطــة« فــي حـــدود 20 % 
لـــإنـــتـــاجـــات 
الـغـنائـيـة 
طقة  لنا ا

باللغة الفصحى.
أن  إلــى  لحلو  نعمان  ونــبــه 
لم  ذاتها  حد  في  العربية  اللغة 
العصر،  مستجدات  على  تنفتح 
ولم تجدد نفسها نظير ما تفعله 
مؤسسات  عبر  األخــرى  اللغات 
ضرورة  على  مؤكدا  بها،  تعنى 
الشكل  على  بتبسيطها  االهتمام 
الذي يتناسب مع ضرورة الحياة 

املعاصرة.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، كشف 
إطالق  مشارف  على  أنــه  لحلو 
ــد يــضــم 3 أغــانــي  ــوم جــدي ــب أل
العربية  باللغة  ناطقة  مغربية 
موضوع  عن  األولــى  الفصحى، 
غنائها  فــي  يشاركه  الــتــوحــد، 
السالم  عبد  بــن  كــريــم  الــشــاب 
والثانية  بالتوحد،  مصاب  وهو 
غرامية  والثالثة  امللكوت،  عن 
وتعالج موضوع الحدود املغلقة 
بني املغرب والجزائر، من كلمات 

سعيد متوكل، وألحانه.

اجلزء األول

املو�سيق�ر نعم�ن حللو يتهم احلكومة بعدم الهتم�م ب�لإنت�ج�ت 
الفنية ال�س�درة ب�لف�سحى

بعد »ذا فوي�س«.. الديف� 
�سمرية �سعيد تخو�س جتربة 

ث�نية على »اإم بي �سي«

هيئة املح�مني بطنجة تكرم 
ذ. عبد اله�دي بركة

والتضامن  للتنمية  أنوار  جمعية  تواصل 
بتحسني  تهتم  أنشطة  عدة  تنظيم  بمراكش 
أساسيا  مكونا  باعتبارها  ــرأة،  امل وضعية 
عدة  إطــالق  من  مكن  ــذي  ال ــر  األم للتنمية، 
فاسكا  أيت  بمنطقة  املــرأة  لفائدة  مشاريع 

بدائرة أيت أورير. 
الــدقــاق،  محمد  ــد  وأكـ
رئـــيـــس الــجــمــعــيــة، أن 
الهدف املنشود، يكمن في 
إعطاء الحركة الجمعوية 
يؤسس  جــديــدا  نــفــســا 
الحركة  من  جديد  لجيل 
يتخطى  ــة  ــوي ــع ــجــم ال
للفعل  التقليدية  األدوار 
ويعقلن  ــوي،  ــع ــجــم ال
فعليا  ليساهم  أداءه، 
التنموي  النموذج  في 

املنشود للمغرب. 
مــن جــهــتــهــا، أكــدت 
منسقة  بوياعبو،  فايزة 
الــعــمــل الــنــســائــي، أن 
أن  لها  سبق  الجمعية 
نظمت عدة حصص في 
الحياة،  على  التدريب 
ــات  ــدرب مـــن تــأطــيــر م

والنفسية  االجتماعية  املشاكل  حول  حياة 
التي تعاني منها النساء.

يذكر أن جمعية أنوار للتنمية والتضامن، 
أنجزت مجموعة من املشاريع، تتوخى منها 
النساء  وإدماج  الهشاشة  رفع  في  املساهمة 
في  الفعالة  املــشــاركــة  فــي  والــشــبــاب 

التنمية وتحسني ظروف عيشهم، وأهم هذه 
دواويــر  خمسة  تزويد  مشروع  اإلنــجــازات، 
 130 منه  تستفيد  للشرب  الصالح  باملاء 
الطبخ  في  نساء  تكوين  ومــشــروع  عائلة، 
تقديم  ومشروع  نساء،  عشر  منه  تستفيد 
ثم  أرمــلــة،   123 لفائدة  االجتماعي  الدعم 
في  30 طالبا  تكوين  مشروع 
الرقمية،  البرمجة 
ــت  ــ ــس ــ كـــــمـــــا أس
مكتبة  الــجــمــعــيــة 
بمقرها تضم 2500 
مختلف  مــن  كــتــاب 
االخـــتـــصـــاصـــات 
مفتوحة في وجه كل 
فاسكا،  أيــت  ساكنة 
فــضــال عــن مــشــروع 
شجرة   50000 زرع 
اآلن  لحد  تــم  مثمرة 
إنجاز 5000 بمنطقة 
أن  دون  فاسكا،  أيت 
في  املساهمة  ننسى 
خمس  نفايات  تدبير 
عبر  سكنية  تجمعات 
ــر الـــحـــاويـــات  ــي ــوف ت

وصيانتها.

بارك«  »تيكنو  الندوات  قاعة  احتضنت 
الجاري،  الشهر  من  السابع  يوم  بطنجة، 

حفال تكريميا من تأطير األستاذ النقيب 
واألستاذ  الريسوني  مصطفى  محمد 
الــعــيــادي،  الــزرقــتــي  محمد  النقيب 

برئاسة األستاذ خالد الطربلسي 
رئيس الرابطة. 

وقد عرف اللقاء تكريم 
عدة شخصيات اشتغلت 
من  ــاة،  ــحــام امل بسلك 
عبد  األســتــاذ  بينها 
بــركــة، نقيب  الــهــادي 
العلميني  ــاء  ــشــرف ال
ومـــحـــامـــي مــقــبــول 
لدى املجلس العلمي 
عمل  والذي  األعلى، 
بهذه املهنة الشريفة 
طــوال  ســنــوات  منذ 

حـــني كــانــت مــحــاكــم 
على  تــحــتــوي  اململكة 

قضاة أجانب.



 

أتاحت لي األسابيع الطويلة 
الــتــي قــضــيــتــهــا فـــي عــنــايــة 
املجموعة املشرفة على مصالح 
مــؤســســة الــطــب الــعــســكــري، 
املسنود  حدا،  الجنرال  بعناية 
الكبرى على رئاسة  في مهمته 
الــطــب الــعــســكــري بــدعــم من 
الــكــولــونــيــات الــســامــن في 
معهم  تشغل  الــتــي  مهامهم 
حوالي ثاثة آالف من العاملن 
بحشد  املؤطرين  املباشرين، 
املتخصصن  األطـــبـــاء  ــن  مـ
واملــتــدربــن، أتــاحــت لــي هذه 
اكتشاف  إلى  إضافة  اإلقامة، 
ــي  ــ ــاع ــي مــــن أوضــ ــفـ مــــا خـ
الصحية، أن أفتح عيوني على 
عنها  كشفت  أخـــرى  جــوانــب 
هشام،  مــوالي  األمير  شهادة 
الواليات  في  هناك  بعده  رغم 
املشاكل  في  وتعمقه  املتحدة، 
))إن  يــكــتــب:  أن  املــغــربــيــة، 
املغربية  العسكرية  املؤسسة 
البراهني  من  يكفي  ما  أعطت 
يف  املهنية  الــنــجــاحــات  عــلــى 
وكأنه  الــطــبــيــة((  ــاالت  ــج امل
بتكليف  النصح  إلــى  يــدعــو 
املسؤولن عن الطب العسكري 
باملغرب، بتوسيع نشاطهم إلى 
الصحية  بالوضعية  االهتمام 
ال  وضعية  وهــي  املــغــرب،  في 
راغب  كل  على  عيوبها  تخفى 
واقع  مثل  الحقيقة،  معرفة  في 
األخرى،  الحكومية  املؤسسات 
بالكشف  االعتراف  تحتم  التي 
ــن الــعــيــوب املــتــراكــمــة في  ع
رئيس  جعلت  أخرى  قطاعات 
العثماني،  الطبيب  حكومتنا، 
صاحب النظرات البعيدة)...(، 
أيديه  حزبه  شبيبة  أمام  يرفع 
عن  يتحدث  وهو  السماء،  إلى 
تعين أحد شباب حزبه، يسمى 
بأن  وزير،  منصب  في  أمكراز، 
نظيره  يحدث  لم  تعين  هــذا: 
أن  يقسم  ويكاد  قبل)...(،  من 
يكن  لم  العدالة  حــزب  شباب 

يتوقع هذا الحدث)...(.
وكـــأن الــرئــيــس الــســوســي 
التريد  عــن  يبحث  العثماني 
الجيد في قبيلة التسول، التي 
قــال قــدمــاء عــلــمــاء تــاونــات: 
من  يندار  التريد  كان  ))إيــا 
ما  جيد  تريد  حتى  الــفــول، 

يكون من التسول((.
رغم أن الزمن كذب هذا املثل، 
وأعطت  املعجزة  حصلت  حن 
تايناست  بن  ما  الجهة،  هذه 
في  مغاربة  أقطابا  وتاونات، 
مــجــاالت األمـــن واالســتــقــرار، 
مثلما بإمكان املغرب أن يعطي 

دائما نماذج تكذب املكذبن.
ــداث  األحـ تتبعوا  ــن  ــذي وال
املــغــربــيــة بــعــيــون واقــعــيــة، 
ــام األخــيــرة  شــاهــدوا فــي األيـ
ــان املـــلـــف املــغــربــي  ــ ــف ك ــي ك
األمريكي، منذ انتخاب الرئيس 
الكثير  فيه  الجديد،  األمريكي 
يتوعد  طرامب  املفاجآت..  من 
مستشاره  بــواســطــة  املــغــرب 
كان  الــذي  بولطون،  املخبول 
مهيمنا على امللف الصحراوي 

منذ كان هذا األمريكي مستشار 
ــو،  ــســاري ــي ــول ــب الـــجـــزائـــر وال
ضخمة،  جزائرية  بميزانيات 
عندما  الكبرى  الحفات  وأقــام 
املستشار  هذا،  بولطون  أصبح 
ــكــي  ــر لــلــرئــيــس األمــري ــبـ األكـ
علم  لرفع  الجديد، وهو يستعد 

األمم  عمارة  فوق  البوليساريو 
املستشار  هذا  ليفاجأ  املتحدة، 
مــنــذ شــهــر فـــقـــط، بــرئــيــســه 
له  ليقول  يستدعيه  طــرامــب، 
))لم  وقصير  عاجل  خبر  في 
ليختفي  إليك((،  بحاجة  أبق 
بولطون من األحداث األمريكية.
ــعــود بــنــا الــتــجــارب إلــى  وت
من  نعاني  الذين  نحن  املغرب، 

أزمة الريف منذ 
ــال،  ــقـ ــتـ االسـ
الـــــــذي أخـــذ 
الــدرس،  منها 
املبكر  والحل 
من  املــنــطــلــق 
ــحــة،  ــصــال امل
مــســتــفــيــدا 
اجتماع  مــن 
الـــتـــصـــالـــح 
ــي  ــائـ ــهـ ــنـ الـ
اللقاء  نتيجة 

ــحــي  ــتــصــال ال
بن محمد الخامس وعبد الكريم 
والتزام  القاهرة،  في  الخطابي 
والتعاون  بالسام  الخطابي 

وإدخال  الرجلن،  بن  والوفاء 
برتب  الثاثة  الكريم  أبناء عبد 
عــالــيــة فــي الــجــيــش املــلــكــي، 
وإعان ما كتبه القطب الحركي 
ــه، عن  ــرات ــذك ــي م أحــرضــان ف
الحسن  برئاسة  وزاري  مجلس 
ممتلكات  بـــإرجـــاع  ــي،  ــان ــث ال
ــى أصــحــابــهــا،  ــ ــن إل ــي ــف ــري ال
وتنظيم قانون امللكية الفاحية 
الريف،  لسكان 

البطل  جــثــمــان  نــقــل  وعـــرض 
املغرب،  في  لدفنه  الكريم  عبد 
الرئيس  ــض  رف الـــذي  الطلب 
عبد  جثمان  نقل  معه  املصري 
الريفية،  الثورة  رمــز  الكريم، 
فيه  كان  وقت  في  املغرب،  إلى 
تحت  يفكر،  املــصــري  النظام 
في  العربية،  الثورية  الضغوط 
في  املغربي،  بالنظام  اإلطاحة 
خاضها  التي  األولى  تجربتها 
الرئيس الجزائري بنبلة، بينما 
املغربي،  الجيش  رئيس  كــان 
مهووسا  أوفــقــيــر،  الــجــنــرال 
املغربي،  النظام  على  بالهيمنة 
ــات  ــحــرك ــت حــيــنــمــا بـــــدأت ال
في  تتوسع  الثورية  الهيمنية 
املهدي  تيار  من  بدفع  املغرب 
الجيش  واستعدادات  بنبركة، 
الــجــزائــري وضــغــوط الــثــورة 
الكوبية بزعامة فيديل كاسترو، 
في  الثاني  الحسن  كان  حينما 
مختلف  يــواجــه  ملكه  بــدايــة 
الضغوط الدولية إلسقاط امللكية 
التسربات  عبر بعض  املغربية، 
ــدة في  ــجــدي االســتــعــمــاريــة ال
الثاني  الحسن  وسمع  املغرب، 
وهو ينصت كثيرا إلى الطريقة 
عمال  أحد  بها  يتكلم  كان  التي 
استقاليا  ــان  وكـ الــداخــلــيــة، 
ويسمى  الــتــكــويــن،  وفــرنــســي 
على  عاما  بنسعيد،  الحسن 
ليستخلص  خــريــبــكــة،  إقــلــيــم 
الـــدرس مــن مــحــاولــة انــقــاب 
الصخيرات، فطلب منه الحسن 
للمحافظة  دراسة  إعداد  الثاني 
إطــار  فــي  الــريــف  منطقة  على 
ــكــون  ــوي ذكــــي، وت ــ مــغــرب ق
من  منطلقة  كاملة  الــدراســة 
الرشوة  فساد  تفادي  حتمية 

وصيانة  اإلداريـــة  والفوضى 
الـــريـــف مـــن هـــذه األخـــطـــار، 
قائد  الثاني  الحسن  ليستشير 
الذي  أوفقير،  الجنرال  جيشه، 
تقرير  لصيغة  رفــضــه  ــدى  أبـ
فيه  ملح  الذي  بنسعيد،  العامل 
الــجــزائــري،  الخارجية  وزيـــر 
الــطــالــب اإلبـــراهـــيـــمـــي، في 
الفرنسية(  )الصيغة  مذكراته 
مشكل  جــعــل  حتمية  ــى  إلـ

الجزائرية  املغربية  الــحــدود 
فقرر  البرملان،  اختصاص  من 
العامل  تقريب  الثاني  الحسن 
ديــوان  في  وإدمــاجــه  بنسعيد 

الوزير أوفقير.
كـــان يحضر  ــذي  الـ أوفــقــيــر 
النــقــابــه الــشــخــصــي )انــظــر 
ــد ظهر  املــرفــقــة وقـ ــلــصــورة  ل
املــلــك  مـــع  بنسعيد  ــل  ــام ــع ال
رفض  ــد  وق الــثــانــي(  الحسن 
التقارب  هذا  أوفقير  الجنرال 
ويحكي  والــعــامــل،  املــلــك  بــن 
الحسن  أن  الحاضرين  أحــد 
أوفقير:  للجنرال  قــال  الثاني 
املخ،  هو  بنسعيد  العامل  ))إن 
وأنـــت يــا أوفــقــيــر اجلــســد((، 
لباده  ــذا  ه الخــتــيــار  مــؤشــرا 
املسؤوليات  تقاسم  ألســلــوب 
كقضية  أســاســيــة  قضية  فــي 
العقل  بــن  بالفصل  ــف،  ــري ال
وعدم  املنفذة،  والهيأة  املفكر 
والتنفيذ  التخطيط  نفوذ  جمع 
وربما  الــواحــدة)...(،  اليد  في 
كــان هــذا الــنــمــوذج فــي حكم 
املخرج  الريف، هو  منطقة مثل 
الريف في الوقت  السليم ألزمة 

الحاضر)...(.
وباختصار أقل تعقيدا، تبقى 
إشكالية الريف حتمية الحل في 
إطار التصالح الذي اتفق عليه 
وعبد  الثاني  الحسن  القطبان 
اعتبار  مادام  الخطابي،  الكريم 
في  للمغرب  ــدادا  ــت ام الــريــف 
استقرار  وال  األروبــي،  االتجاه 
للمغرب إال باعتبار الريف جزء 
ذلك  كلفه  مهما  للمغرب،  مكما 

من ثمن.

احللقة األوىل
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حتمية الت�صالح بني النظام املغربي 
والريف واالحتاد اال�صرتاكي

كيف خطط الحسن الثاني لسحب 
الريف من قبضة الجنرال أوفقير؟

بقلـــــــم:
مصطفى العلوي

يتبع

مهووسا  أوفقير،  الجنرال  المغربي،  الجيش  رئيس  كان 

التحركات  بدأت  حينما  المغربي،  النظام  على  بالهيمنة 

تيار  من  بدفع  المغرب  في  تتوسع  الثورية،  الهيمنية 

المهدي بنبركة، واستعدادات الجيش الجزائري وضغوط 

كان  حينما  كاسترو،  فيديل  بزعامة  الكوبية  الــثــورة 

الضغوط  بداية ملكه يواجه مختلف  الثاني في  الحسن 

التسربات  بعض  عبر  المغربية،  الملكية  إلسقاط  الدولية 

االستعمارية الجديدة في المغرب.

الحسن الثاني مع العامل الحسني بنسعيد، حينما قال امللك 
املطلع قولته التاريخية للجنرال أوفقري: العامل بنسعيد هو 

املخ، وأنت الجسد.


