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كواليس األخبار

 مراكش. األسبوع
الوطني  املؤتمر  عن  غيابه  رغم 
للصحافة  الوطنية  للنقابة  الثامن 
ــوع  ــذي انــعــقــد نــهــايــة األســب ــ ال
الحديث  أن  إال  بمراكش،  املاضي، 
عن القطب االتحادي عبد الرحمان 
باعتباره  حاضرا،  كان  اليوسفي 
إن  بل  النقابة،  هذه  مؤسسي  من 
حق  فــي  شــهــادة  ــدم  ق اليوسفي 
مدير »األسبوع« مصطفى العلوي، 
باعتباره أصغر صحفي في املغرب 
شارك في تأسيس النقابة الوطنية 
للصحافة، وقد ورد هذا الكالم في 
جمال  الباحث  لسان  على  املؤتمر 
تقديمه  هــامــش  عــلــى  املــحــافــظ، 
لــكــتــاب »الــصــحــفــيــون املــغــاربــة 

واألداء النقابي في اإلعالم«.
تفاصيلها  تجد  الجزئيات  هذه 
عقدت  حيث  املذكور،  الكتاب  في 
النقابة الوطنية للصحافة املغربية 
 1963 ســنــة  لــهــا  مــؤتــمــر  أول 
وقد جمع  بالرباط،  بفندق حسان 
الصحافي  من  كال  العام،  الجمع 
العلوي، صاحب جريدة  مصطفى 
أول جريدة  وهي  الدنيا«،  »أخبار 
عبد  والقطب  املغرب،  في  مستقلة 
عن  املسؤول  اليوسفي  الرحمان 
عبد  والقطب  »التحرير«،  جريدة 
املسؤول عن جريدة  الكريم غالب 
بوستة  امحمد  والقطب  »العلم«، 

وإدريس  »االستقالل«،  جريدة  عن 
ناسيون«،  »ال  جريدة  عن  الفالح 
ــران عــن جــريــدة  ــي ــن ك ــد ب وأحــم

»أنفورماسيون«..
املرحلة  هــذه  املحافظ  ويصف 
كانت   1963 سنة  »إن  بــقــولــه: 
سنة الكوارث، بفعل االضطرابات 

تعصف  ظلت  الــتــي  السياسية 
تم  التي  السنة  وهــي  باملغرب«، 
على  »املؤامرة  عن  الحديث  فيها 
النظام« وتأسيس جبهة »الفديك«.

يذكر أن املؤتمر الوطني الثامن 
قد  للصحافة  الوطنية  للنقابة 
الزميل  فــي  الثقة  تجديد  عــرف 

وإلى  كرئيس،  البقالي،  هلل  عبد 
جانبه الزميلة حنان رحاب كنائبة 
للرئيس مكلفة بالحريات، والزميل 
رئيسا  اخشيشن  الكبير  عبد 
للمجلس الوطني، والزميل محمد 
باإلضافة  للمال،  أمينا  الحجوي 

إلى باقي األعضاء.

بداية املناورات اجلزائرية 
ال�سرية لإف�ساد العالقات 

مع املغرب

�ساحل العاج تعني
 ماء العينني قن�سال
 لها يف ال�سحراء 

الـيـو�سـي يـنـاقـ�ش

 20  �سـنـة مـن املـلـكـيـة

املـغـرب غـيـر مـتـفـق
 مع ال�سـراج اللـيـبـي

الكانوين يبعد موؤ�س�سة العمران عن امل�ساكل 
ال�سيا�سية يف اإفريقيا 

موؤمتر مراك�ش يجدد الثقة يف عبد اهلل البقايل رئي�سا لنقابة ال�سحافيني 

القطب االحتادي اليو�سفي يتذكر: عندما كان 
م�سطفى العلوي اأ�سغر �سحفي يف املغرب 

 الجزائر. األسبوع
بعدما الحظت األجهزة االستخبارية الجزائرية 
الجزائري،  الحراك  تجاه  املغربي  املوقف  هدوء 
خبرا  اإلخبارية،  للمواقع  األجهزة  هذه  سربت 
نشرة  في  يذكر  مصدر،  كل  من  خاليا  ملغوما 
الحسن  امللك  بأن   ،2019 جــوان  بـ23  مؤرخة 
الثاني سبق أن صرح بأن تندوف هي جزء من 
وراء  كامن  السادس،  محمد  خلفه  وأن  املغرب، 
هي  مغنية  منطقة  بأن  مؤخرا  نشرت  ادعــاءات 
جزء من املغرب، وقد أمضى هذا التلميح إمضاء 
توسعت  ــف،  أل حورية  تسمى  صحفية  امــرأة 
إحياء  منها  املقصود  االدعــاءات  تبرير هذه  في 

العداوات القديمة بني املغرب والجزائر.

السيد  العاج،  ساحل  جمهورية  عينت 
القطب  ابــن  العينني،  مــاء  اإلمـــام  محمد 
ماء  العينني  ــاء  م ــاذ  األســت الــصــحــراوي 
ــا بــالــجــهــات  ــخــري ــني، قــنــصــال ف ــن ــي ــع ال
حل  املناسبة،  وبهذه  الثالث،  الصحراوية 
يونيو  األربعاء 26  يــوم  العيون  بمدينة 
سفير  السيد  يتقدمه  رسمي  وفد  الجاري، 
الجمهورية من أجل تنصيب السيد القنصل 
االلتفاتة  وهــذه  رسمية،  بصفة  الفخري 

تحسب لدولة ساحل العاج الشقيقة.

 الرباط. األسبوع
الخبر  املغربية،  الخارجية  وزارة  تكذب  لم 
وزارة  قدمته  الذي  الرمضاني  بالفطور  املسنود 
بلحاج،  الكريم  عبد  الليبي  للمبعوث  الخارجية 
طائرة خاصة  على منت  الرباط  إلى  الذي وصل 
تابعة لشركة »ليبيان وينغس« مبعوثا من طرف 
الرئيس املؤقت في ليبيا، السراج، الذي أراد أن 

بعد  السادس،  محمد  امللك  يستقبله 
استقبله  حيث  للجزائر  زيــارتــه 
الرئيس املؤقت للحكومة، البدوي، 
القايد  استقبله  حيث  وتــونــس 

املغربي  الرفض  ولكن  السبسي، 
باملعلومات  مؤطرا  شك  وال  كــان 

ــة الـــتـــي قــالــت  ــعــســكــري ال
تنظيمات  مــن  ــوات  ق بــأن 
للمغرب  مهددة  إسالمية 
تقاتل بجانب السراج في 
الشيء  طرابلس،  أطراف 
قوات  لفائدة  يعمل  الذي 
املـــارشـــال حــفــتــر الــتــي 
واحتلت  أخــيــرا  تغلبت 

مطار طرابلس.

صورة وتعليق

قبح اهلل زمانا يتمنى فيه تونسي أن يتغلب الضباط اإلسرائيليون 
حفرتعلى  الفلسطينيني.

عبد اللطيف بن دحمان 
اأنقذ الذهب املغربي

 يف ال�سودان

 الرباط. األسبوع
ــن طــرف  تــأكــد أن الــكــمــيــات املــحــجــوزة م
املغربية  الشركة  ذهب  من  السوداني  الجيش 
اإلفراج  تم  قد  امللكية،  »املدى«  لشركة  التابعة 
في  العاملني  ألحد  الناجح  التدخل  بعد  عنها 
املؤسسة امللكية »مناجم«، ويسمى عبد اللطيف 
وزارة  في  إطارا  قبل  من  كان  الذي  بن دحمان 
الخارجية ما بني سنة 2005 و2012 بعد عبور 

قصير لشركة اتصاالت.

 الرباط. األسبوع
العام  املــديــر  الرئيس  الكانوني،  بــدر  أكــد 
ملؤسسة العمران، أن املؤسسة تواصل انفتاحها 

على بلدان القارة اإلفريقية، وذكر على سبيل 
املثال، الدور الذي تقوم به العمران في بناء 
وفي  جــوبــا،  ــســودان،  ال جنوب  عاصمة 
»األسبوع« حول  معرض تفاعله مع سؤال 

في  السياسية  املشاكل  تأثير  إمكانية 
على  اإلفــريــقــيــة،  الــبــلــدان  بعض 
املغربية،  املجموعة  استمارات 
»إن األمور تسير  قال الكانوني: 

على ما يرام«.

صحفية  نــدوة  خصص  قد  الكانوني  وكــان 
العروض  عن  لإلعالن  الجاري،  األسبوع  بداية 
بينها تحضير  العمران، من  الجديدة ملجموعة 
أمــام  شــامــال،  استثماريا  مشروعا   47
عبر  منها  االستفادة  تتم  العالم،  مغاربة 
إقامة مشاريع ذات طبيعة تجارية، رفقة 
إليها  يحتاج  التي  العمومية  املــرافــق 
املواطنون، من صحة وتعليم، ومساحات 
ــراء، ومــركــبــات ثــقــافــيــة،  ــضـ خـ
عملية  لتسهيل  نقل،  ووسائل 
االندماج في املدن الجديدة ذات 

االستقطاب لجاذبيتها.

 الرباط. األسبوع
الحركي  القطب  الــيــوســي،  موحى  يستضيف 
وصناع  واألســاتــذة،  الباحثني  من  ثلة  املــعــروف، 

الرأي، ملناقشة »20 سنة 
من امللكية« في عهد امللك 
وذلك  الــســادس،  محمد 
يونيو   28 الجمعة  يوم 
حسان  بــفــنــدق   2019

بالرباط.
وســـيـــكـــون مـــن بني 
ــن، كـــل من  ــري ــاض ــح امل
الوزير  العرابي،  محمد 
الخارجية  في  السابق 
ــد  ــة، ومــحــم ــ ــري ــصــ ــ امل
أعضاء  أحــد  ــطــوزي،  ال
دستور  صياغة  لجنة 

والباحث  السحيمي،  مصطفى  والباحث   ،2011
محمد بنحمو، وعدة خبراء استراتيجيني.

اليوسي

الكانوني





 الرباط. األسبوع 
واإلعالم،  الثقافة  وزير  ملح 
فــي أحــد تــدخــالتــه مــؤخــرا، 
األهمية  مــن  مــوضــوع  إلــى 
في  أهميته  تكمن  بــمــكــان، 
سبقوه  ملن  األبــدي  السكوت 
إلى وزارة اإلعالم، عما يريد 
إليه،  يلمح  أن  االعرج  السيد 
املهم  الجانب  موضوع  وهو 
في حياة الصحافة املغربية، 
التجارية  اإلعالنات  موضوع 

في وسائل اإلعالم.
وقد أشار الوزير في تدخله، 
وسائل  تنظيم  حتمية  إلــى 
املبيعات  أرقام  جانب  معرفة 

وطريقة توزيع اإلعالنات.
ــذا االهــتــمــام  ويــكــشــف هـ
الذي  الجانب  بهذا  الــوزاري 
في  السابقون  الـــوزراء  كــان 
حتمية  يتجاهلونه،  اإلعــالم 
إقامة هيكل ملراقبة اإلحصاء، 
ال يعرف أحد أسباب تجاهله، 
الحالي  الــوزيــر  تــدارك  وقــد 
في  صـــدرت  غلطة  بنفسه 
لشروط  املنظمة  الــقــوانــن 
الدعم املقدم للصحف، حينما 
صدر من قبل منشور لوزارة 
اإلعالم، يلزم الصحف بتقديم 
شــهــادة عــن املــبــيــعــات إلــى 
األصل)...(  فرنسية  شركة 
بكمية  تــشــهــد  الـــتـــي  ــي  هـ
املبيعات، بينما هذه الشركة 
ــة  ــب ــراغ ــصــحــف ال تـــلـــزم ال
ــى هــذه  ــل ــي الــحــصــول ع فـ
عضوية  بحتمية  الشهادة، 
في  املشاركة  في  الصحيفة 
اشتراك  مقابل  الشركة،  هذه 
صحفي باملالين التي تعجز 
ال  ومن  دفعها،  عن  الصحف 
يدفع هذه املالين، ال يحصل 
بوجوده)...(،  اعتراف  على 
لذلك يعتبر تلميح الوزير إلى 
يحتم  إيجابيا،  الجانب،  هذا 
إسناد هذه املهمة إلى قسم في 
األرقام  حسب  اإلعالم  وزارة 
الظروف)...(، وهو  ال حسب 
هذا  بمراقبة  منطقيا  املكلف 
املنطق  أن  كــمــا  ــب،  ــجــان ال
يحتم على وزارة اإلعالم، أن 

تضع أسسا جديدة 
اإلعالنات  لتوزيع 
ــصــحــف  ــى ال ــلـ عـ
بطريقة ديمقراطية 
ألن  ــة،  ــي ــق ــط ــن وم
هي  اإلعــــالنــــات 
حـــق مـــن حــقــوق 
ــصــحــف الــتــي  ال
ــر،  ــ ــث ــ ــع أك ــيـ ــبـ تـ
تتخلص  ــى  ــت ح
الــــصــــحــــافــــة 
هذه  من  املغربية 
التي  ــرة  ــاه ــظ ال
صحفا  ــجــعــل  ت

نسخة،  ألفي  حتى  تبيع  ال 
أغلبية  على  تحصل  ــي  وه
تلك  أن  ملــجــرد  اإلعـــالنـــات، 
الــصــحــف تــطــبــل وتـــزمـــر.. 
توزيع  تقنن  يعتبر  وهكذا 
الوزارة  طرف  من  اإلعالنات 
حضارية،  ظاهرة  الوصية، 
هي الوحيدة الكفيلة بضمان 
ما  تــواكــب  إعالمية  نهضة 

نسميه النهضة املغربية.
أن  الوزير  السيد  ويعرف 
انعدام هذا اإلصالح هو الذي 
الصحف  من  مجموعة  جعل 
على  واألسبوعية  الجهوية 
الــخــصــوص، تــتــوقــف عن 
الــصــدور، رغــم الــدور الهام 
الذي تلعبه الصحف الجهوية 

السياسي  الــصــعــيــد  عــلــى 
على  يتحتم  والتي  املغربي، 
أن يهتم  السيد وزير اإلعالم 

بها.
الجانب  هذا  إلى  وإضافة 
الــذي يظهر  اإلعـــالنـــي)...( 
أنـــه دخـــل فـــي اهــتــمــامــات 
أن  يتحتم  الجديد،  الــوزيــر 
تشمل مخططاته اإلصالحية، 
ــال الــــــدور اإلعـــالمـــي  مـــجـ
الرسمية  اإلعالمية  للقنوات 
ــذي  ــخــصــوص، والـ عــلــى ال
الصراع  ذلــك  مؤخرا  كشف 
التلفزيون  مدير  بن  العلني 
املهاجر  والصحفي  املغربي 
ــذي تــحــول  ــ الــتــيــجــيــنــي، ال
ــارض)...(  ــع م صحفي  ــى  إل
التلفزيونية  القنوات  وصف 

الرسمية مؤخرا 
بــأنــهــا قــنــوات 
بعد  الهاوهاو.. 
يشتغل  كــان  أن 
لخلوها  معها، 
مــن كــل نــقــاش، 
ملنطق  وتجاهلها 
وفتح  الــنــدوات 
ظـــاهـــرة إعــطــاء 
الرأي في مختلف 
علما  الــقــضــايــا، 
ــع  ــواضــي ــأن امل ــ ب
ــة  ــ ــي ــاســ ــ ــي ــســ ــ ال
ــة)...(،  ــفـ ــيـ ــخـ املـ
ــيــســت وحــدهــا  ل
للنقاش، وهو  املجال األوحد 
القنوات  طــرف  مــن  تجاهل 
وكل وسائل اإلعالم املغربية، 
أول  ــم  هـ ــة  ــاربـ ــغـ املـ ــل  ــع ج
بالهيمنة  املعترفن  املتتبعن 
الفرنسية  للقناة  الظاهرة 
كل  ــي  ف تــتــدخــل  الــتــي   ،24
شاذة وفاذة، وربما في بعض 
ــاالت، مــبــررا البــتــعــاد  ــحـ الـ
املغاربة  واملهتمن  النظارة 
بالقنوات  اعــتــراف  كــل  عــن 
تصبح  تكاد  التي  املغربية، 
الفولكلور  فــي  متخصصة 
ال  التي  البدائية  والبرامج 
تتناسب وعظمة املغرب الذي 

تتحدثون عنه.

ما خفي
كان  أعظم

ــت الــتــعــلــيــمــات، في  ــان قــديــمــا ك
تصدر  مثال،  البصري  إدريــس  زمن 
ــار الــســريــة،  ــ الــتــعــيــيــنــات فـــي إط
الــزمــن  ــي  ف نــقــرأ  أصــبــحــنــا  واآلن 
التيار  هيمنة  بــأن  العثماني)...( 
وزارة  فــي  والــســلــفــي  ــي  ــوانـ اإلخـ
األوقاف، فرضت تعين مسؤول كبير 

من حركة التوحيد واإلصالح.

حضروا  قــدامــى،  اتــحــاديــون  تأثر 
الشهيد  ــد  ول أقــامــهــا  الــتــي  الحفلة 
على  أنه  الحظوا  عندما  الزرقطوني، 
الــتــي جمعت  ــوي)...(  ــشـ املـ مــائــدة 
الرحمان  عبد  االتــحــاديــن  القطبن 
ــي، أن  ــازغ ــي الــيــوســفــي، ومــحــمــد ال
سالما  يتقاسما  لم  الجادين  الرجلن 
وكـأنـهما  اإلطـالق،  عـلـى  كـالما،  وال 

ال يتعارفان.

املجال  على  مغربية  فضيحة  أكبر 
صحية  منظمة  عنها  كشفت  الطبي، 
كشفت  اإلحصائيات  أن  أكدت  عاملية، 
في  الخاصة  الطبية  الــعــيــادات  أن 
املغرب، وبعض األطباء املتخصصن، 
في  إجــهــاض  عملية   800 يــجــرون 
للتأخر  انــتــهــازا  يـــوم،  كــل  املــغــرب، 
الحاصل في قانون 2016 الذي يمنع 

هذه العمليات، ولذلك لم يصدر بعد.

أحسن معلق صحفي يسمى املختار 
في  عنون  عندما  تعبيرا،  الــشــاوي 
استجواب صحفي له مع مجلة »طيل 
املتخرجن  األساتذة  إن  بقوله:  كيل« 
أصبحوا  املغربية،  الجامعات  مــن 
بيسريات، معنى أنهم يفتحون متاجر 

البيسري لبيع الزيت والكامون.

لفائدة  التدخالت  عملية  وتستمر 
عينيك  على  بـطريقة  اـلتـعيـن)...( 
يا بن عدي، بعد أن كشفت املنشورات 
اإلدريسي،  الصمد  عبد  ترشيح  خبر 
لعضوية مجلس حقوق اإلنسان، وأنه 
في  بالرغبة  البرملان  رئيس  إبالغ  تم 
إبعاده من هذا املنصب لفائدة مرشح 

آخر.

الرسمية،  اإلحصائيات  آخر  كشفت 
أن باملغرب 99 في املائة من املسلمن، 
فيها نسبة شيعية ضئيلة، وفيها 25 
اليهود،  مــن  و3500  مسيحي  ألــف 
نسبة  األقليات  هذه  مجموع  ويشكل 

واحد في املائة.

في  األسبوع  هذا  نشر  خبر  أطرف 
سن«،  »ذي  الجادة  البريطانية  املجلة 
أن ملكة بريطانيا إليزابيث، اضطرت 
إلى الهروب من قصرها في باكنغهام، 

بعد أن غزته الفيران.

ــر ربـــط بـــن الــحــمــلــة الــتــي  ــط أخ
وأمينه  الجالية  مجلس  استهدفت 
العام، الدكتور عبد هلل بوصوف، هو 
ما ورد على لسان نور الدين الزياني، 
الثقافية  للمراكز  السابق  الرئيس 
اإلسالمية، الذي أكد في ندوة صحفية 
القضية  خيوط  بــأن  مــؤخــرا،  عقدت 
إلى حد تورط فروع  متشابكة وتصل 
بالخارج  واإلحسان«  »العدل  جماعة 
مراكز  باملقابل، فسرت  األمر،  في هذا 
وسائل  تقودها  التي  الحملة  بحثية 
ممولة  حملة  بأنها  إسبانية  إعــالم 

بأموال إماراتية لليمن اإلسباني.

دمقرطة و�سائل الإعالنات يف الإعالم 
واإ�سالح القنوات الر�سمية املتخلفة

�سـحـافـة خـارج الـقـانـون

اهتمامات وزير الثقافة والإعالم

التيجيني الذي وصف القنوات 
التلفزيونية بالهاوهاو

الوزير محمد االعرج وزير 
الثقافة واإلعالم

فرانس24: القناة التي هيمنت على الرأي العام املغربي

 الرباط. األسبوع 
رسمي،  قضائي  تقرير  كشف 
أن حوالي 381 موقعا إلكترونيا 
الذي  العدد  ومطبوعا ورقيا، هو 
مع  القانونية  وضعيته  ســّوى 
قانون الصحافة والنشر الجديد، 
مطبوع   3000 حوالي  أصل  من 
وموقع إلكتروني، أي بنسبة 13 

باملائة فقط.
وأكد التقرير نفسه، الذي تحدث 
عن إحصائيات تمت حتى حدود 
 ،2018 سنة  مــن  دجنبر  شهر 
رأس  على  تأتي  الرباط  جهة  أن 
الجهات التي تعرف الفوضى في 
املواقع واملطابع الصحفية، حيث 

 41 ســوى  وضعيتها  تسو  لــم 
 ،936 أصل  من  ومطبوعا  موقعا 
البيضاء  ــدار  الـ تــأتــي  فــي حــن 
الثانية  ــة  ــب املــرت فــي  ــكــبــرى  ال
بتسوية حوالي 135 مطبوعا من 
أصل 774، ثم مراكش في املرتبة 
 24 حوالي  ســوى  حيث  الثالثة 
من  وضعيتهم  ومطبوعا  موقعا 

أصل 358.
هذه األرقام تطرح عدة عالمات 
العالقة  مستقبل  حول  استفهام 
االتصال،  وزارة  وبن  املهنة  بن 
التي رفعت شعار املالءمة، والذي 
أثــبــت الــوقــت أنــه مــن الصعب 

تنفيذه على أرض الواقع.
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تحت األضواء





 الرباط. األسبوع
على  له  فعل  رد  أول  في 
ــتــســجــيــات  ــحــة ال فــضــي
املتداولة على نطاق واسع، 
أقطاب  فيها  يتهم  والــتــي 
حـــزب الــتــجــمــع الــوطــنــي 
بالتاعب  بالرباط  لألحرار 
االنتخابات ومساعدات  في 
املــحــتــاجــن فـــي رمــضــان 
 6 عـــدد  األســـبـــوع.  )انظر 
رئيس  قام   ،)2019 يونيو 
ــوش  ــزب عـــزيـــز أخــن ــحـ الـ
التغييرات  بعض  بإحداث 
على مستوى هيكلة الحزب 
ــاط، حــيــث عن  ــ ــرب ــ فـــي ال
القادم  السوسي  املحامي 
مــن األصــالــة واملــعــاصــرة 
إلــــى األحــــــــرار، تــوفــيــق 
عليه،  واملحسوب  مساعف، 
مــنــســقــا إقــلــيــمــيــا لــحــزب 
الرباط،  بالعاصمة  األحرار 
أخنوش  يضع  وبالتالي، 
مساعف  آل  عائلة  رسميا 
»بنهمو«  عائلة  املــســمــاة 
التنظيم الحزبي  على رأس 

بالعاصمة الرباط.
ــك، أكـــد املــصــدر  إلـــى ذلـ
عائلة  تــعــيــن  أن  ــه،  ــ ذاتـ

بالتجارة  املعروفة  بنهمو، 
بالعاصمة الرباط، والقادمة 
حديثا من حزب »البام« على 
سيصطدم  األحـــرار،  رأس 
للتكتل  مناوئة،  بتحركات 
على  يوجد  الــذي  السابق، 
وفيهم  املــتــهــمــون،  رأســـه 
رغم  البرملان  إلى  من وصل 
في  حبسية  عقوبة  قضائه 
أيضا  وفيهم  سابق،  وقــت 
مــتــهــمــون بــالــتــاعــب في 
مــســاعــدات الــفــقــراء خال 

شهر رمضان)..(.

أخنوش  ــرار  ق معارضة 
»اللوبي  على  تقتصر  ال 
الــقــديــم«، بــل هــنــاك أيضا 
مجموعة أخرى لم تستسغ 
الحزب  أخنوش  يمنح  أن 
ويهمش  ــد  ــدي ج ملــلــتــحــق 
للحزب،  الكثر  املؤسسن 
منهم الوزير السابق زنيند 
والذين  وغيرهم،  وملداسني 
ثاثن  من  ألزيــد  اشتغلوا 
أحمد  الرئيس  رفقة  سنة 
عصمان، بل هؤالء يحملون 
اليوم عزيز أخنوش تبعات 

هذا القرار، الذي لم يستشر 
املنسق  أوجــار،  محمد  فيه 
للحزب  السابق  الجهوي 
والخبير  الـــربـــاط  بجهة 
وصراعات  بتفاصيل  جيدا 
»الحمامة«  حــزب  وخبايا 

بجهة الرباط.
ــادر  ــصــ ــ م أن  يــــذكــــر 
أيضا  ربطت  قد  »األسبوع« 
بن تحركات أخنوش وبن 
سعيه للظفر بعمودية مدينة 
االنتخابات  خــال  الــربــاط 

املقبلة.

كواليس األخبار

�أخنو�س يعني �سديقه »�ل�سو�سي« على ر�أ�س حزب 
�لأحر�ر يف �لرباط 
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تغيري�ت بنكهة �أمازيغية ملو�جهة ف�سائح �لتالعب 
�نتخابات خنيفرة حت�سم يف �سالونات �لرباط 

هل ت�ستورد �لدولة �لأحز�ب �ل�سيا�سية من �خلارج؟
نقا�س �ل�سالونات يثري �إ�سكالية �لفر�غ �ل�سيا�سي 

�ملالكي للربملانيني: �لت�سويت مقابل �لغذ�ء

موؤ�سر�ت �إخالء �ل�ساحة �أمام �ملر�أة 
�حلديدية لدخول �لربملان 

 الرباط. األسبوع
ــدر ســيــاســي  ــصـ ــال مـ ــ قـ
الصالونات  أن  مطلع،  جــد 
بالرباط،  الكبرى  السياسية 
الكبار،  الدولة  رجال  وبعض 
ــدا مـــن الــوضــع  ــقــون جــ ــل ق
ــذي  الــهــجــن والــضــعــيــف ال
ــزاب  األح أغلب  عليه  باتت 

السياسية املغربية.
ــه، أن  ــ وأكـــد املــصــدر ذات
السياسية  األحزاب  وضعية 
من  بعضها  تعيشه  ــا  ومـ
تعرفه  ــا  ومـ ومــــوت،  ــن  وهـ
أحــزاب أخــرى من صراعات 
باتت تستعمل الوسائل غير 
على  تقضي  التي  األخاقية 
ما بقي من أمل في السياسة، 
ــاالت  ــات يــقــلــق بــحــق رجـ بـ

لهذه األحزاب من  ملا  الدولة، 
أدوار يجب أن تلعبها عاجا 

أم آجا.
املــصــدر،  نفس  ــاف  وأضــ
بدون  دولــة  ال  كانت  إذا  أنــه 
ديمقراطية  وال  ديمقراطية، 
ديمقراطية،  ــزاب  أحـ بـــدون 
)الحكومة  مــؤســســات  وال 
ــزاب،  أحـ ــدون  بـ والبرملان( 
لهذه  املقلقة  الوضعية  فــإن 
ــت تـــؤرق  ــاتـ األحــــــــزاب، بـ
الــكــبــار،  الــدولــة  مهندسي 
تنذر بحدوث مشاكل  وباتت 
املغرب  منها  يمر  قــد  جمة 
الخطير  الفراغ  هــذا  بسبب 
وغير املسبوق على مستوى 
اليوم  انهارت  التي  األحزاب 
الصادقن  للرجال  وافتقدت 

وأصحاب املبادئ، ولم تعش 
هذا الوضع حتى في سنوات 

الجمر والرصاص.
يستشعر  بــات  فالجميع 
الدولة  تحمل  وخطورة  قوة 
ــا ونــظــامــهــا  ــه ومــؤســســات
تبعات  ــده  ــ وح الــســيــاســي 
وقاقل  املجتمع،  ومشاكل 
ودفتر  املجتمع،  واحــتــقــان 
تحمات الشراكة مع االتحاد 
األوروبي، الذي منح للمغرب 
نتيجة  ــا  ــدم ــق ــت م ــا  ــعـ وضـ
تكون  لن  التي  للديمقراطية 

بدون أحزاب سياسية. 
أن هــذه  املـــصـــدر،  وقـــال 
بقوة  منشغلة  الصالونات 
 ،2021 انتخابات  بمحطة 
عملية  أكبر  تشهد  قد  والتي 

ــخ املــغــرب  ــاري ــي ت عـــزوف ف
تكون  ــد  وق التصويت،  عــن 
ــات مــكــلــفــة مــاديــا  ــخــاب ــت ان
تنتج  قــد  بــل  وديمقراطيا، 
الفراغ في املؤسسات كما يقع 
حاليا على مستوى املؤسسة 
التي  »التقارير  إذ  البرملانية، 
الوضع،  كارثية  تؤكد  ترفع 
ــع  ــراجـ ــســبــب ضــعــف وتـ ب
ــوى مــمــثــلــي األمــــة،  ــت ــس م
وتتوقع ذات التقارير أنه إذا 
املقبلة  االنتخابات  استمرت 
فسنكون  ــشــروط،  ال بنفس 
أمام أضعف برملان، وذلك في 
إطار التراجع املتسلسل الذي 
السياسي  الــوضــع  يعيشه 
ببادنا« يضيف املصدر ذاته.

 الرباط. األسبوع
مال،  بني  خنيفرة  جهة  تعيش 
انتخابية ضروس، على مقعد  حربا 
سيتم  املستشارين  بمجلس  برملاني 
الحسم فيه يوم الخميس 11 يوليوز 

املقبل.
فيها  سيشارك  التي  االنتخابات 
بني  خنيفرة  جهة  مجلس  أعضاء 
املنافسة  ــار  ن أشعلت  فــقــط،  مــال 
»كبار«  منتخبن  بن  حدتها،  على 
األصــابــع  رؤوس  على  محسوبن 
ويسهل شراؤهم  باألسماء  محددين 
التي  العملية  وهـــي  ــم،  ــراؤهـ وإغـ
منذ  بقوة  حولها  الحرب  انطلقت 
محمد  السابق،  باملستشار  اإلطاحة 

عدل.
جهة  مــن  مطلع  جــد  مصدر 

خــنــيــفــرة بــنــي مـــال، أكــد 
هــذه  أن  ــوع«  ــ ــب ـــ»األســ ــ ل
تتجه  التي  االنتخابات 
ممثلة  طرف  من  لحسمها 
حليمة  خــنــيــفــرة،  إقــلــيــم 
العسالي، املرأة الحديدية 
»السنبلة«،  حـــزب  فــي 

مستوى  على  تتم  ال 
الجهة ومستشاريها 

تتم  ولكنها  الــعــادة،  تــجــري  كما 
الصالونات  في  بطبخها  بالضبط 
وليس  الرباط،  بالعاصمة  الكبرى 

بجهة خنيفرة بني مال.
امحند  أن  املصدر،  نفس  وأضاف 
لحزب  الخالد  الرئيس  العنصر، 
»صفقات«  يجري  الشعبية،  الحركة 
ويمارس  بالرباط،  هامة  سياسية 
ضغوطات كبرى على زعماء األغلبية 
ليمنعوا  بالعاصمة،  الحكومية 
مرشحن منافسن لحليمة العسالي، 
صفهم  فــي  الــقــانــون  وأن  السيما 
)األمناء العامون لألحزاب( وسلطة 
القرار في يدهم، بعدما اشترط على 
التزكية  على  حصوله  منافس  كل 
ــعــام للحزب  ال ــن  مــوقــعــة مــن األمـ

املعني بالرباط.
ــجــح الــعــنــصــر فــي إخــاء  ون
من  املنافسن  من  عــدد  سبيل 
األغلبية، بعدما ضمن موافقة 
ــاط،  ــرب ــاء عــامــن مــن ال ــن أم
من  منافسة  فقط  لــه  وبقي 
ــذي  ــقـــال، الـ ــتـ ــزب االسـ حــ
مرشحة  ملــفــاجــأة  يــتــجــه 
حزب الحركة الشعبية 
الــعــســالــي،  حليمة 

يضيف املصدر.

�تفاقية �ل�سيد مع �أوروبا تبد�أ بـ 49 مليار �سنتيم �سنويا
●  الرباط. األسبوع

علمت »األسبوع« من مصادر 
برملانية جد مطلعة، أن الحبيب 
النواب،  مجلس  رئيس  املالكي 
كثيرا  األمة  »جرجر« ممثلي  قد 
يوم اإلثنن املاضي، قبل التبرع 
من  فاخرة  غذاء  بوليمة  عليهم 

ميزانية املجلس.
وأكد املصدر ذاته، أن الحبيب 
املالكي طبق على النواب قاعدة 
ــغــذاء«،  ال مقابل  »الــتــصــويــت 

حيث قرر أن تكون الجلسة الشهرية 
على  تنطلق  الحكومة  رئيس  ملساءلة 
الساعة الحادية عشر صباحا، وعوض 
زواال  الثانية  الساعة  على  التوقف 
لتناول وجبة الغذاء، خاف املالكي من 
»سليت« النواب وقرر االنتقال مباشرة 
اتفاقيات  على  املصادقة  جلسة  إلى 
األوربي،  االتحاد  مع  البحري  الصيد 
حتى  يتأخر  الــغــذاء  جعل  ما  »وهــو 

حدود الساعة الخامسة مساءا وسط 
التجويع  األمة من هذا  غضب ممثلي 
االضطراري الذي فرضه عليهم املالكي 
خوفا من السليت مباشرة بعد تناول 

الغذاء«، يؤكد املصدر.
في  الدولة  كاتبة  كشفت  ذلك،  إلى 
هذا  أن  بوستة،  مونية  الخارجية، 
االتفاق بن املغرب واالتحاد األوروبي 
في مجال الصيد البحري، أثبت للعالم 
أن املــغــرب وحـــده مــن لــه الــحــق في 

املناطق  جميع  حول  املفاوضات 
الصحراء  فيها  بما  املغربية 
من  جــزء  باعتبارها  املغربية، 
إلى  مشيرة  املغربية،  السيادة 
الوحدة  أن  أكد  االتفاق،  هذا  أن 
قابلة  غــيــر  للمغرب  الــتــرابــيــة 

للمفاوضات.
التي  االتفاقية  نــص  وكشف 
ــعــهــا املـــغـــرب مـــع االتــحــاد  وق
الصيد  مــجــال  فــي  ــي  ــ ــ األوروب
البحري، عن عائدات مالية هامة 
االتفاقية،  هــذه  تطبيق  من  للمغرب 
تقدر في السنة األولى من دخول هذا 
مليونا   48 بـ  التطبيق  حيز  االتفاق 
 49 حــوالــي  أي  أورو،  ــف  أل و100 
في  سترتفع  حن  في  سنتيم،  مليار 
السنة الثانية إلى حوالي 50 مليونا 
و400 ألف أورو، وحوالي 55 مليونا 
الثالثة  و100 ألف أورو في السنتن 

والرابعة على التوالي.

●  الرباط. األسبوع
كشف مصدر قضائي جد مطلع، 
راجت  املاضية،  السنة  أنه خال 
 90 حوالي  اململكة  محاكم  أمــام 
ألف قضية اختاس أموال، تمت 
ألف   94 حوالي  متابعة  خالها 

شخص.
وأفاد املصدر ذاته، أن السرقة 
األكبر  النسبة  شكلت  العادية 
ألف   33 العدد، بحوالي  هذا  في 
السرقة  قضايا  تليها  قضية، 
 10321 مجموعه  بما  املوصوفة 
قضايا  بــلــغــت  بينما  قــضــيــة، 
قضية،   7231 حــوالــي  النصب 
خيانة  قضايا  وصلت  حن  في 
وحوالي  قضية،   3867 األمانة 
حيازة  انــتــزاع  قضية  ألــف   12
قضايا  من  قضية  و9535  عقار، 

السرقة الزهيدة، وحوالي 1100 
قضية في مجال التصرف بسوء 

نية في تركة أو مال مشترك.
ــه، أن هذه  ذاتـ املــصــدر  وأكـــد 
القضايا التي وصلت إلى محاكم 
ورفعت  تزايد  في  باتت  اململكة، 
املحاكم،  على  الضغط  حجم  من 
القضايا  إليها عدد  و»إذا أضفنا 
املسكوت عنها، أو التي لم تصل 
القرابات  بسبب  املحكمة  ــى  إل
التقاليد  بسبب  أو  العائلية 
ضــرورة  في  السيما  ــراف،  واألعـ
ــرام الــعــاقــة بــن األصـــول  ــت اح
والفروع، فإن الوضع االجتماعي 
بات يدق ناقوس الخطر، ويطرح 
السؤال التالي بحدة: هل أصبح 
املغاربة شعبا للسراق؟« يتساءل 

املصدر ذاته.

هل ي�سبح �ملغاربة �سعبا  من �ل�سر�ق؟
�أرقام ق�سائية خميفة عن �لل�سو�سية

رئي�س �حلكومة ي�سيد بالوزير بنعتيق 

●  الرباط. األسبوع
بالدور  الحكومة  رئيس  أشــاد 
الذي يقوم به الوزير االتحادي عبد 
الدين  سعد  وقــال  بنعتيق،  الكريم 
ســؤال  عــن  جــوابــه  فــي  العثماني 
يتعلق بوضعية مغاربة العالم طرح 
عليه في البرملان، أن وزارة الجالية 
الوحيد  »الــشــبــاك  خــدمــة  أطلقت 
من  العالم«،  مغاربة  لخدمة  املتنقل 
من  اإلداريــة  الخدمات  تقريب  أجل 
الحصول  وتسهيل  العالم  مغاربة 
القطاعات  مختلف  وتعبئة  عليها، 
بشؤون  تعنى  التي  واملؤسسات 

مغاربة املهجر.
وقال العثماني، الذي كان يتحدث 
عبور  عملية  انطاق  مع  بالتزامن 
أن  األم،  وطــنــهــم  نــحــو  ــة  املــغــارب
لتقديم  تأتي  الشباك،  هذا  انطاقة 
في  العالم  ملغاربة  ــة  إداري خدمات 
وإيطاليا،  بإسبانيا  أولــى  مرحلة 
اململكة  قنصليات  كل  شملت  حيث 
 18 أي  البلدين،  بهذين  املغربية 
قطاعا   14 أن  العلم  مع  قنصلية، 
إداريا ومؤسسات عمومية شاركوا 
في هذه العملية عن طريق إيفاد أطر 

عليا مختصة في مجاالت متعددة.

أخنوش

العسالي 

العثمانيبنعتيق



ــوق  ــوث ــشــف مـــصـــدر م ك
ــر  وزيـ أن  ــوع«،  ــ ــب ــ ـــ»األس ــ ل
جون  الفرنسي  الخارجية 
لقائه  فـــي  ــان  ــودريـ لـ ــف  إيـ
ــي تــرأس  ــت بــالــجــمــعــويــة ال
التابعة  »إكـــــرام«  منظمة 
في  تخوف،  الغذائي،  للبنك 
حديث جانبي عن الفقر، حني 
املغرب  أن  آخــريــن،  مع  أكــد 
وأمنه  الفالحة،  على  يعتمد 
الغذائي مرتبط بها والبد من 
تطوير وضع الفالح الصغير 

للخروج من دورة الفقر.
قنبلة  من  باريس  وتخاف 
الفقر في املغرب كما سماها 
وزير خارجيتها، ألنه صانع 
منتج  وأول  االحتجاجات، 
البطالة،  هــي  الــفــقــر  لــهــذا 
الــدورة  هــذه  فــإن  وبالتالي، 
الصغير،  الفالح  بني  القاتلة 
ال  ــذي  والـ بالجفاف  املــهــدد 
لسقي  املــاء  شــراء  يستطيع 
مزروعاته أو دواجنه، والفقر 
والبطالة، وهي القنبلة التي 

تهدد اململكة. 

ــا فـــي زيـــارة  ــت وكــــان الف
ــى مـــدرســـة  ــ ــان إلـ ــ ــودريـ ــ لـ
هو  التعليم  أن  »بوعبيد«، 
الجزء اآلخر من حلقة األزمة 

ــغــرب،  ــي يــمــر مــنــهــا امل ــت ال
يجدها  لــحــلــول  ــاج  ــحــت وت
أغلب الرسميني في التدريس 

باللغة الفرنسية. 

القناص

ــوع«،  ـــ»األســب أكـــد مــســؤول دبــلــومــاســي ل
للحلف  موجه  تقرير  في  أخبرت،  مدريد  أن 
صواريخ  راجمات  نشر  املغرب  أن  األطلسي، 
صينية في شمال البالد وحول سبتة ومليلية 

املحتلتني.
وأوضح املصدر، أن الجيش اإلسباني ليس 
الراجمات من طراز  لعدد  لديه رقما مضبوطا 
»أ. أر. تو 300 ميليمتر« بنظام متعدد القذف 

في محيط من 50 إلى 150 كلم.
ــصــادر »األســـبـــوع«، فـــإن عــدد  وحــســب م
استقطبتها  وحــدة   34 بـــ  يقدر  الــراجــمــات 
لكن  عملياتها،  في  امللكية  املسلحة  القوات 
هذه  كــل  أن  اعتقدت  اإلسبانية  املــخــابــرات 
الــوحــدات مــوجــودة فــي الــصــحــراء، فجاءت 
املفاجأة بوجود بعض هذه الوحدات في شمال 

اململكة وحول سبتة ومليلية السليبتني. 
وأبدى املغرب رغبته منذ 2010 في امتالك 
تبني  إلــى  حاليا  وصلت  التي  التقنية  هــذه 
في  الصينية  الــراجــمــات  لعدد  جديد  مسح 
بشحنات  تتعلق  املسألة  هل  لتأكيد  املغرب، 
تقرير  آخــر  ألن  الــســالح،  نفس  من  إضافية 
لهذه  كامل  انتشار  على  يؤكد   ،2018 لسنة 
الوحدات بعيدا بـ 90 كلم عن سبتة ومليلية، 
السرية ال تستدعي هذا  الهجرة  وأن محاربة 

التحرك الدفاعي،  بلغة املصدر. 

آخر  أن  لـ»األسبوع«،  موثوق  مصدر  كشف 
تقرير اطلع عليه رئيس األركان الجزائري القايد 
ملناورة  متابعتهم  في  الــروس  عن  نقال  صالح، 
»صاغرو« التي حجبت عن اإلعالم، جاء فيه أن 
ملوسكو  يؤكد  املنطقة  في  املواجهة  »سيناريو 
صواريخ  بمنظومة  للمغرب  قطر  مساعدة  على 
باليستية لتعزيز تكتيكه الهجومي وحماية أمنه 
أن  أخرى،  فقرة  في  التقرير  ويضيف  الجوي«، 
تكون  لن  الرباط،  إلى  نقلها  املحتمل  املنظومة 

أمريكية أو روسية. 
ــصــاروخ  ــار الــهــامــش الــعــاشــر، أن ال وأشــ
الباليستي الصيني »بي. بي. 12. أ« هو املعني 
هذا  قصف  مسافة  تصل  وقد  الفقرة،  هذه  في 

الصاروخ 280 كيلومترا.
الدوحة موقفها  وأبدت 
الــواضــح فــي رفــض أي 
عدوان على أي بلد عربي، 
باجتياحها  تهديدات  بعد 
بتعليقها،  األمريكيون  قام 
ــوا إلـــى حــوار  ــ ودع
خليجي  ـ  خليجي 
ــاوز هـــذه  ــ ــج ــ ــت ــ ي
أعلن  فيما  األزمة، 
والكويت  املغرب 
وساطتهما  ــن  ع
ــأزق،  امل لتجاوز 
لـــكـــن حـــصـــار 
اإلمــــــــــــــارة ال 
مستمرا  يـــزال 
ــن ربـــاعـــي  ــ مـ
الـــســـعـــوديـــة، 
اإلمـــــــــــــارات، 
ــن،  ــ ــري ــ ــح ــ ــب ــ ال

ومصر. 

آخر تقرير للقايد صالح نقال 
عن الروس

بعد أن حصل على 34 وحدة

بعد بيع 
كل المخزون األوروبي 

في المفاوضات التي فشلت في الدقيقة 42 مع وزير دفاعه

احلليب �سريتفع 
يف املغرب ابتداء 
من نونرب القادم

ثور بـ 500 درهم 
ي�سل اإىل ميناء 
الدار البي�ساء

لودريان يخاف الفقر يف املغرب

أن  لـ»األسبوع«،  مهني  مصدر  كشف 
الدار  ميناء  إلى  إيرالندا  من  ثور  توريد 
البيضاء   يساوي 500 درهم فقط، في ظل 
اللحم بطريقة غير مسبوقة  أثمنة  نزول 
األوروبي  االتحاد  دفع  مما  إيرالندا،  في 
إلى تخصيص 50 مليون أورو كمساعدة 
من االتحاد إلى املربني ومنتجي اللحوم، 
 50 اإليرالندية  الحكومة  فيما خصصت 

مليونا أخرى لدعمهم.
املغرب  فــي  اللحوم  لوبي  يريد  وال 
إيرلندا،  من  الجيدة  اللحوم  هذه  توريد 
ــي،  رغــم الــشــراكــة مــع االتــحــاد األوروبـ
حفاظا على األرباح املرتفعة التي يجنيها 
أباطرة تجارة اللحم في اململكة، وبدعوى 
حماية الفالح الصغير من مربي املاشية، 
إغالق  من  الكبار  املستثمرون  يستفيد 
تــوريــد الخصاص  األســـواق فــي وجــه 
الحفاظ  ويمكن  الخارج،  من  العمومي 
على مستوى األرباح، انطالقا من توريد 
محدود لوصول اللحم إلى فقراء اململكة.

اإ�سبانيا توؤكد على ن�سر 
املغرب راجمات �سينية 

حول �سبتة ومليلية

قطر �ستزود املغرب يف حالة 
احلرب مبنظومة ال�سواريخ 
البالي�ستية »بي. بي. 12. اأ«

لـ»األسبوع«،  مهني  مصدر  أكد 
أن الحليب سيرتفع في املغرب في 
 ،2019 الشتاء القادم، وقبل نهاية 
تبعا لدراسة للسوق تأكد فيها أن 
شهر نونبر 2019 سيعرف ارتفاعا 
بعد  خصوصا  الحليب،  مــادة  في 
بيع كل املخزون العمومي لالتحاد 
األوروبي من مادة الحليب املجفف. 
االتحاد  في  الحليب  أزمة  ومنذ 
و2016،   2015 لسنتي  األوروبــي 
الحليب  ثمن  الرتفاع  املغرب  تأثر 
من  لــلــكــيــلــوغــرام  26 ســنــت  مــن 
مسحوق الحليب إلى 34 سنت في 

ماي 2019.
ــي آخر  ــ وبـــاع االتــحــاد األوروب
الحليب  مــن  احتياطه  مــن  دفــعــة 
من أصل  ألف طن   162 من  مكونا 
380 ألف طن، وسيؤثر هذا الوضع 
اململكة،  فــي  الحليب  أثمنة  على 
دولــة   14 بيع  أن  املــصــدر  وجــزم 
وتأكيد  لكامل مخزونها،  أوروبية  
وجود  عدم  على  األوروبي  االتحاد 
املــادة،  هــذه  من  لديه  مخزون  أي 
االتحاد  دول  خارج  الثمن  سيرفع 
األوروبي بشكل يزيد عن مائة في 
الحالية  الــزيــادة  معدل  عن  املائة 
في  للحليب  واملوسمية  السنوية 

دول االتحاد.
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أكد مصدر مطلع لـ»األسبوع«، 
ــدري  أنـ املــلــكــي  املــســتــشــار  أن 
تضمني  من  يتمكن  لم  أزوالي، 
ــاد  ــع »األب حـــول   2019 تــقــريــر 
األنبوب  للمتوسط«،  الطاقية 
املغربي   – النيجيري  الــغــازي 
في حدود األمن الطاقي إلى عام 

.2040
13 يونيو  وعرفت باريس في 
العام  السكرتير  2019، مشاركة 
لالتحاد من أجل املتوسط، ناصر 
كامل، في أشغال مناظرة باريس 

الطبيعي  الــغــاز  »دور  ــول  حـ
الطاقي  األمن  حماية  في  املسال 
االتحاد  وفــي ســرد  املــتــوســط«، 
يتضمن  ــم  ل املــتــاحــة،  لــلــفــرص 
الــتــقــريــر الــنــهــائــي »األنــبــوب 
املغربي«،  النيجيري  االتحادي 
مغربي  مالحظ  أثـــاره  مــا  وهــو 
يكون  أن  دون  ــدوة  ــن ال حــضــر 
لتدخله أي أثر، ألنه غير مدعوم 
بــورقــة رســمــيــة فــي مــوضــوع 
إلى  موجهة  ــغــازي  ال األنــبــوب 

ندوة باريس. 

اأندري اأزولي مل يتمكن من و�سع الأنبوب الغازي النيجريي ـ املغربي 
يف توقعات الحتاد من اأجل املتو�سط

عمر الب�سري اأراد مغادرة ال�سودان اإىل املغرب

كشف مصدر دبلوماسي لـ»األسبوع«، أن الرئيس 
السوداني املعزول عمر البشير، اختار املغرب، بعد 
في  السعودية  إلى  ذهابه  البرهان  الجنرال  رفض 
الذي حضره وزير دفاعه،  42، في الحوار  الدقيقة 
دقائق قبل عزل الرئيس، قال في كلمة مباشرة في 
وجهه: سيكون األمر »ثقيال عليها«، وهو املطلوب 
من املحكمة الجنائية الدولية، لكن أسرة الرئيس لم 
ترغب في مغادرة أبيهم إلى أي بلد، خصوصا بعد 
املحكمة،  نفس  مع  املغربية  العامة  للنيابة  نشاط 
فتأكد أن اختيار العائلة »جاء متناسبا«، خصوصا 
السودان،  في  السريع  التدخل  قوات  مسؤول  وأن 

املعروف باسم احميداتي، مطلوب بدوره في جرائم 
دارفور. 

وجاء تقييم االتحاد اإلفريقي في العملية املشتركة 
مع األمم املتحدة في دارفور »مينواد«، للتعبير، في 
الفقرة األولى من البيان الصادر، عن عميق انشغاله 
بالتحوالت الجذرية في املشهد األمني والسياسي 
األيام  في  »زالينجي«  معزيا ضحايا  السودان،  في 
األخيرة، ألن ما يحدث قد ينتقل من الخرطوم إلى 
منع  الــذي  التقييم  وهو  ــور،  دارف في  أهلية  حرب 
املعزول عمر  الرئيس  العسكري  املجلس  إثره  على 

البشير من الخروج من الخرطوم إلى املغرب. 

أزوالي

لودريان

البشري

القايد صالح



 في ضيافة السفيرة فريدة لوداية، يكتب 
بنشماس دفاعا عن قيادة اليساريين لحزب 

األصالة والمعاصرة وضد المليارديرات
 

بنشماس  كتب  ــوادور،  ــ اإلك ــة  دول من 
ضد اليمني في حزبه، وهو يرأس مجلس 
املستشارين لثقل حزبه، ومنافسته لحزب 
الحكومة،  رئاسة  على  والتنمية  العدالة 
ــحــزب خــارج  قــبــل أن يــتــحــرك يــمــني ال
املعارضة للتحالف مع أخنوش في إدارة 
وزراء  لعودة   ،2021 سنة  قبل  املشهد 
الوضع  لتفجير  اخشيشن  مثل  سابقني 
»البام«،  يسار  تحت  من  البساط  وسحب 
بالحزب  ضــاقــت  املــعــارضــة  مقاعد  ألن 
اململكة، وهو ينظر حزبا مثل  الثاني في 
بوضوح  يعلن  لألحرار  الوطني  التجمع 
القادمة،  الحكومة  قيادة  في  رغبته  عن 
في  ثقيلة  بنشماس  رسالة  تكون  وكــي 
دفاعه عن استمرار القيادة ليسار الحزب، 
ألن  أخــنــوش،  حلفاء  على  الــنــار  أطلق 
القرار سياسي لخدمة الوطن في تحدياته 
ُيبنى  مشهد  إدارة  فــي  وليس  املــثــارة، 
 2021 حكومة  قيادة  تسليم  أساس  على 

عرقية  تحالفات  من  األعمال  رجــال  لفئة 
»العمل  االعتبار  في  تضع  ال  ومصلحية 
مثل  الشائكة  املــلــفــات  فــي  السياسي 
في  املولودة  فاملغربية  الصحراء«،  قضية 
املغرب  وسفيرة  لوداية(  )فريدة  فرنسا 
من  وانطالقا  واإلكــوادور،  كولومبيا  في 
سكنها ببوغوتا، ساهمت بتوسيع مجال 
واملعاصرة،  األصالة  حزب  مع  التنسيق 
عبر ترتيبات ال يمكن للحسابات الضيقة 

والفئوية العمل فيها. 
يساريني  قيادة  عن  الدفاع  أن  ويبدو 
لحزب األصالة واملعاصرة ال يزال مطلوبا 
قضية  على  العمل  واحــد:  مللف  بالنسبة 
رغم  الالتينية،  أمريكا  فــي  الــصــحــراء 
فشلهم في إدارة انعكاسات حراك الريف، 
في  »البام«  عمل  إطالق  إعــادة  يمكن  وال 
بإطالق  يأذن  انفراج  دون  املغرب  شمال 
الكاريزما  صراع  وألن  الزفزافي،  سراح 
العماري  إلــيــاس  لصالح  محسوم  غير 
الريف،  زعيم  مواجهة  فــي  وبنشماس 
الزفزافي  صفحة  طي  في  النظر  تأجل 

ورفاقه. 
خريجة  لوداية،  السفيرة  أن  ومعروف 

وزارة الخارجية، وأدارت مديرية وعملت 
على ملف البرملان األوروبي، وتعرف جيدا 
والحزبية  اإليديولوجية  الحساسية  ثقل 

في صناعة القرار الدبلوماسي. 
أن  الــداخــلــيــة،  ــاط  ــ األوس فهمت  لقد 
تسليط الضوء على لقاء السفيرة لوداية 
وزير  ريستريبو،  مانوييل  خوسي  مع 
جاء  الكولومبي،  والسياحة  الصناعة 
في  االقتصادي  الجانب  لتغليب  مدعاة 
لكن  املغربية،  للمملكة  الرسمية  النظرة 
اآلخر  الوجه  كشف  بنشماس  سطره  ما 
لـ»البام«  السياسي  الثقل  استثمار  في 
املستشارين،  مجلس  رئاسة  من  انطالقا 
في  أمريكوالتيني،  إفريقي  برملان  لبناء 
من  والواضح،  القوي  والدعم  الحضور 

رئيس مجلس الشورى القطري. 
اإليــجــابــيــة، دفعت  الــوضــعــة  وهـــذه 
ــن الــبــوابــة  بــنــشــمــاس إلـــى الــهــجــوم م
ــي الــصــراع  ــربــح نــقــط ف ــة، ل ــخــارجــي ال
الداخلي لحزبه، وقد انتقد في كلمته في 
الالتينية  أمريكا  لبرملان  العامة  الجمعية 

والكارايبي، ما سماه: 
1( االعتبارات اإليديولوجية الضيقة. 

2( مخلفات الحرب الباردة. 
بناء  مسار  في  التحوالت  تشجيع   )3

الدمقرطة والتنمية، مؤكدا على: 
ــن  األمـ ــني  بـ الــعــالقــة  تــالزمــيــة   )4
والديمقراطية، وقد دعا بنشماس إلى قمة 
إفريقيا،  وشمال  األوســط  للشرق  أمنية 
حكرا  تعتبر  التي  املبادرات  من  وغيرها 

على األجهزة.

 بنشماس يشعل حربا بين األجهزة 
األمنية 

القول  على  سياسي  أي  يتجرأ  لــم 
بتالزمية العالقة بني األمن والديمقراطية، 
وهي التي يرفضها سياسيون، العتبارات 
األمــن  فيما  الــداخــلــي،  بــاألمــن  متعلقة 
يجد  ال  ــد(،  )الدجــي للمملكة  الخارجي 
داخل  في  الخطاب  هــذا  لترويج  مانعا 
ــدعــاوى  ال ــرت  وجـ وخــارجــهــا،  اململكة 
املتكررة لبـنشـماس مــن أجـل عـقـد قـمـم 
حـزب  مـع  تـحـديـدا  بالتـعاون  أمــنــيـة، 
مـن  الـعـراق  فـي  القـريـب  عــالوي،  إياد 
انتقادات  أثار  ما  آي. إي«، وهو  »السي. 

وقد  فــرنــســا،  مــن  القريبني  مــن  مبطنة 
بنشماس  حــركــة  أوراق  وضـــع  يــكــون 
خصوصا  األمــريــكــيــة،  الــســقــوف  تحت 
السياسي،  اإلسالم  حركات  مواجهة  في 
مدعاة لطرح أسئلة عند خصومه، جعلت 
بعض الجهات تفكر في إبعاده من قيادة 

الحزب.
تطمني  بأي  اآلن  إلى  الوثوق  يمكن  ال 
أمام  العماري  إلياس  هزيمة  فمنذ  متاح، 
الحكومة  رئيس  إقالة  وإدارة  كيران،  بن 
الوطني  التجمع  خـــالل  ــن  م الــســابــق 
اللعبة  أن  واضــحــا  أصــبــح  لـــألحـــرار، 
األمــن،  مــع  عالقتها  تستعيد  الحزبية 
والــولــوج مــن هــذه الــبــوابــة، هــو إعــادة 
الحزبية،  باملؤسسة  األمن  لعالقة  ترسيم 
خصوصا وأنه يرسم إدارة عالقة قد تنقل 
األمنية  القمم  هذه  رئاسة  إلى  بنشماس 
يعارضه  ما  وهو  اإلقليمي،  الطابع  ذات 

فرقاء سياسيون وحزبيون.
ــان مــهــمــا لــحــزب  ــ ــتــني، ك ومــنــذ ســن
رئاسة  في  ودوره  واملعاصرة،  األصالة 
الثانية،  الغرفة  أو  املستشارين،  مجلس 
اإلفريقي  الــبــرملــانــي  املــنــتــدى  تأسيس 

عبد الحميد العوني إعداد:

يف خضم املهمة التي غادر من أجلها يسار حزب األصالة واملعاصرة ما يسمى »الدبلوماسية املوازية« يف أمريكا الالتينية، والسلفادور تسحب 
اعترافها بدولة البوليساريو، كتب بنشماس، وريث إلياس العماري، حول أوضاع حزبه، طاعنا يف مليارديرات »البام«، واصفا إياهم باألخطبوط الذي قرر 
إعدام يسار األصالة واملعاصرة، يف انسجام كامل مع إدارة رجال األعمال ألحزاب الحكم، يتقدمهم حزب التجمع الوطني لألحرار الذي وضع يده ىلع 

كل ما هو مالي واقتصادي يف الحكومة، ويقود القطاع الخاص، برئاسة أمينه العام السابق مزوار يف شخص االتحاد العام ملقاوالت املغرب.
وال يتورع لوبي املليارديرات يف قيادة مشهد سياسي يسيطر عليه اللوبي السوسي، إذ يقود ابن تيزنيت )عبد اللطيف وهبي( حركة تمرد تسعى 

لإلطاحة ببنشماس، األمين العام الحالي لألصالة واملعاصرة. 
وانتقل الخالف إلى داخل الحزب بين وراثة ريفي )بنشماس( لريفي آخر )إلياس العماري(، وقد أخذ مكان صحراوي )بيد اهلل(، ليكرس »البام« عمله 
الالتينية  أمريكا  اليسار ودول  اعترافات  اليوسفي بشأن سحب  البوليساريو وإلى مناصرة عمل  الصحراء، بدءا باستقطاب منشقين عن  حول مشكل 
بالدولة املعلنة يف مخيمات تيندوف، وتؤسس هذه الخطوة ملسايرة حزب األصالة واملعاصرة الستراتيجية التجمع الوطني لألحرار، وهو ما يعطي 
أخنوش امتيازا واضحا لقيادة الحكومة القادمة، فال يمكن أن تحدث قوة سياسية سباقا حقيقيا لحزب العدالة والتنمية يف 2021، دون ائتالف أخنوش 
و»البام«، ويف رسالة اإلكوادور اتهام مباشر ملا يسميه بنشماس باألخطبوط، وقال بشأن خصوصه: »أجزم بأن هذا األخطبوط رأسا تتساقط وتنكشف 
أقنعته تباعا، رأسا يتخذ شكل ما أجرؤ ىلع تسميته بالتحالف املصلحي لبعض مليارديرات الحزب الجشعين، أبرز من يظهر منهم ىلع املكشوف 
موزعون، من حيث املنشأ واالمتداد، ىلع مناطق طنجة والنواحي والحسيمة والنواحي وبني مالل وآسفي ومراكش«، وهو ما يؤكد ىلع تحول كبير 
يف جهة طنجة الحسيمة التي يقودها إلياس العماري، وجهة مراكش: اخشيشن، يف هزيمة واسعة لإليديولوجيا، وانتصار للتحالفات العرقية مع 

املال، وهو ما يجعل املغرب أمام تحول درامي يضع السياسة تحت رحمة مليارديرات اللوبيات العرقية.

اأخطر اأ�سرار 
تفكيك »حزب الدولة«
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ا�ستدعاء علي الهمة ومليارديرات 
حزب الأ�سالة واملعا�سرة يقررون

 اإعدام ي�سار احلزب

املنصوريبنشماس

خـالف عـمـيـق مـع الأجـهـزة حـول خـارطـة 2021



إقليمي  كميكانيزم  األمــريــكــوالتــيــنــي، 
من  السمراء  القارة  عالقة  يرسم  مغربي 
عن  بعيدا  اململكة  تديرها  مصالح  دائرة 
تتقدمهم  الصحراء،  في قضية  خصومها 
جنوب إفريقيا، وإطالق منتدى »أفروالت« 
للبرملانات  مستقلة  جهوية  ـ  بني  كشبكة 
ترتيب  بــنــشــمــاس،  بــرئــاســة  الــوطــنــيــة 
إقليمي يخونه الوضع الداخلي، املشتبك 
الذين  للمليارديرات  الضيقة  باملصالح 
بهامش  تعيش  دولة  في  ثرواتهم  خلقوا 

كبير للفساد.
لبنشماس  االســتــراتــيــجــي  والــعــمــل 
وحزبه هو تنزيل رؤية امللك، كما جسدها 
أمريكا  ـ  إفريقيا  لقمة  املــوجــه  خطابه 
بالعاصمة  املنعقدة  ــى  األول الجنوبية، 

النيجيرية أبوجا عام 2006. 
يجري،  مــا  أن  األطـــراف  الحظت  وقــد 
ــة  ــا ســمــاه املــلــك »بــلــورة رؤي تــنــزيــل مل
املشتركة  املــصــالــح  تــخــدم  مستقبلية 
رئيس  عليه  يعمل  مــا  وهــو  ــنــا«،  لــدول
مجلس املستشارين، لكن هذه الحسابات 
االستراتجية تختلف عن حسابات قررتها 
قادة  أحد  عده  ما  وهو  داخلية،  أطــراف 

الحزب )بنعدي(: خيانة.

 حالة االنقسام في حزب األصالة 
والمعاصرة قد تنتهي بحزبين

املعادلة  توضح  األخــيــرة  الــتــطــورات 
والعمل  الداخلية  األوضــاع  بني  املعقدة 
الخارجي لحزب األصالة واملعاصرة الذي 

يرأسه رئيس مجلس املستشارين.
وفي ظل هذا االنقسام حول بنشماس، 
داخليا  ترتيبا  كرقم،  تــجــاوزه  سيكون 
األصالة  يساريي  إغــضــاب  ألن  صعبا، 
املفتوحة  بالحرب  واملؤمنني  واملعاصرة 
عنوان  والتنمية،  الــعــدالــة  حــزب  على 
ترتيبا  يكون  لن  املغرب،  في  اإلسالميني 
عشرين  قــادة  أحد  مقالة  وجــاءت  سهال، 
فبراير )أسامة لخليفي( ملواصلة الصراع 
حزب  يواصل  وأن  اإلسالمي،  اليساري 
الوجودية  معركته  واملعاصرة  األصالة 
ضد اإلسالميني، ألنها سبب وجوده، وهو 
التخلي  يمكن  ال  الــذي  والتموقع  الــدور 

عنه. 
وتبعا ألشغال املكتب الفيدرالي لحزب 
برئاسة  بــفــاس،  واملــعــاصــرة  ــة  األصــال
ــام لــلــحــزب، فـــإن اســتــعــادة  ــع ــني ال األمـ
تعريف  مبدأ  وترسيخ  الحزبية،  املبادرة 
الحزبي  العمل  وتخليق  املــســؤولــني، 
التنظيمية واملقررات  للقوانني  واالحتكام 
للوظائف  الــتــام  واالحــتــرام  الحزبية، 
الحزب،  يباشرها  التي  واالختصاصات 
تدفع  أن  يمكن  التي  األربعة  املبادئ  هي 

املعارضني إلنشاء حزب ثان.
مقتضيات  في  فاس  اجتماع  ــداول  وت
األساسي،  النظام  من   70 املــادة  تفعيل 
والتي توكل إليه تدبير الفترات االنتقالية 
في بناء البنيات الترابية، وتدبير حاالت 
مهامهم،  مزاولة  عن  مسؤوليها  انقطاع 
طرد  وجرى  انتقاليا،  ليس  الوضع  فيما 
املكتب  فــإن  ولــذلــك،  مسؤولني،  وإقــالــة 
اجتماع  لعقد  الــدعــوة  ألغى  الفيدرالي 
األمني  لبيان  طبقا  التحضيرية،  اللجنة 
وهو   ،2019 يونيو   9 بــتــاريــخ  الــعــام 
هذه  لكل  القانوني  التأطير  يجعل  مــا 
األحزاب  لقانون  منضبط  غير  اإلجراءات 
طــرد سمير  وجــرى  العمل،  بــه  الــجــاري 
ألخطاء  وتبعا   ،65 للمادة  طبقا  كــودار، 
خصوصا   ،64 ــادة  ــ امل ــي  ف مــحــصــورة 
اللجنة  أنظار  على  معروض  امللف  وأن 
الوطنية للتنظيم واألخالقيات، كما جرى 
طرد محمد ودمني، النتحاله صفة املنسق 
لألمني  بيان  أعلن  وقد  للحزب،  الجهوي 
2019، عن شغور  23 ماي  العام بتاريخ 

مهام بعض املنسقني الجهويني. 
ــا سماه  ــحــزب م وقـــد نــشــر مــوقــع ال
»األنشطة الدبلوماسية املكثفة« لبنشماس 
رغبة منه في تأكيد قيادته لحزب األصالة 

واملعاصرة.

 فاس في مواجهة أكادير 

في  فــاس  بورجوازية  من  كبير  بدعم 
مواجهة البورجوازية السوسية املتحالفة 
مع أخنوش والعابرة ألحزاب منها االتحاد 
االشتراكي واالتحاد الدستوري والحركة 
في  الفيدرالي  املكتب  أشعل  الشعبية، 
بإغالق  قــوي،  فعل  رد  بفاس،  اجتماعه 
املقر الجهوي للحزب بجهة سوس ماسة 
ووصف   ،2019 يونيو   15 السبت  يوم 
بيان األمني العام اجتماعات أكادير بأنها 
انــحــرافــات وانــزالقــات  »مــؤشــرات على 

وهــو  جــســيــمــة«،  وقــانــونــيــة  تنظيمية 
في  البعض  إرادة  عمليا  يترجم  »سلوك 
الحزب  وإدخال  الفوضى،  منطق  تسييد 
التنظيمي  والعبث  التسيير  مسارات  في 
للمؤسسات  الطبيعي  االشتغال  وعرقلة 
الحزبية«، وهو ما يذكر باألزمة الداخلية 
العدالة  األول،  ــحــزب  ال عاشها  الــتــي 

والتنمية، بفعل نفس »تأثير أخنوش«. 
والتنمية  العدالة  حزب  أن  ومعروف 
بفعل  الداخلية،  أزمــتــه  جزئيا  تــجــاوز 
لألحرار  الوطني  التجمع  رئيس  تأثير 
في تشكيل حكومة ما بعد بن كيران، لكن 
وتمر  باالنشقاق،  الحزب  يهدد  لم  األمر 

نفس األزمة بحزب األصالة واملعاصرة. 
في  املــلــيــارديــرات  تــيــار  تأثير  ــني  وب
األصالة واملعاصرة، وتأثير تيار الوزراء 
فارق،  هناك  والتنمية،  العدالة  حزب  في 
اإلسالميني  حزب  في  األعمال  رجــال  ألن 
الواقعي  والنفوذ  التأثير  يشكلون  ال 
لم  ولذلك  الــحــزب،  ــرار  ق على  واملباشر 
كيران  بن  أنصار  ودخل  الوضع،  ينفجر 
وقد  صــورهــم،  على  شوشت  ملفات  في 
انتقلوا من الصراع مع علي الهمة وانتقاد 
خط  وهــو  ومحيطه،  املــلــك  مستشاري 
إلى مباركة  السادس،  للملك محمد  أحمر 
إقالة  قرار  يجعل  بما  التنفيذية،  امللكية 
بن كيران مبررا، حسب األدبيات املتأخرة 
ألنصار رئيس الحكومة السابق، وحوكم 
الوزير  وقلصت صالحيات  الدين،  حامي 
أخيرا  يتحرج  لم  الذي  الرميد  مصطفى 
الشخصان  وهما  علنا،  إعفائه  طلب  في 
الـــذراع  تشكل  جمعية  ــي  ف ــعــامــالن  ال
الحقوقي للحزب اإلسالمي، ويمثالن تيار 

امللكية البرملانية في الحزب املحافظ.
امللكية  ــصــار  أن ــاد  ــع إب يختلف  وال 
البرملانية في حزب العدالة والتنمية لعزل 
لها،  الدعاة  أحد  العثماني،  الدين  سعد 
وهو في رئاسة الحكومة، عن إبعاد التيار 
األصالة  حــزب  في  السابق  الجمهوري 
االستراتيجية  ــذه  ه لكن  واملــعــاصــرة، 
في  بعيدا  تذهب  واملــزدوجــة،  الدقيقة 
امللكية  عن  كيران  بن  تيار  فصل  محاولة 
البرملانية في حزب رئيس الحكومة، ونقل 
السابقني،  القاعديني  الجمهوريني،  تيار 
في حزب األصالة واملعاصرة، إلى الخلف، 
لدخول الحكومة القادمة من بوابة رئيس 
الحكومة التجمعي: أخنوش، ألن تحالفا 
األحرار،  وحزب  واملعاصرة  األصالة  بني 
حزب  تبعد  التي  الوحيدة  الهندسة  هي 
العدالة والتنمية عن رئاسة الحكومة في 

.2021
الهندسة  هــذه  الــقــرار  دوائــر  وترسم 
الجديدة التي تجعل حزب األصالة بعيدا 
عن التنافس على رئاسة الحكومة، مشاركا 
في توحيد الجهود إلبعاد اإلسالميني عن 

رئاسة حكومة ثالثة. 

 الحكومة الثالثة لحزب العدالة والتنمية، 
خط أحمر يدفع إلى تحالف أخنوش 

ومليارديرات األصالة والمعاصرة، كجزء 
رئيس من الهندسة التي تعيد يسار 

»البام« إلى الخلف وتبعد تحالف الحزب 
مع حزب االستقالل 

إلى  واملعاصرة  األصالة  قيادة  نقل  إن 
املصالح  لقاعدة  انتقال  هو  أكادير،  تيار 
تحالف  عن  بعيدا  ســوس،  عاصمة  نحو 
بنشماس،  مــع  الفاسية  الــبــورجــوازيــة 
ورغبة إضافية من موقع الدار البيضاء في 
املزيد من الحياد إلنجاح رهانات أخرى، 
بعد،  بشأنها  ينضج  لم  التوافق  يزال  ال 
بنشماس  تيار  ركز  كيف  الجميع  والحظ 
على إرسال إشاراته من مسقط رأس عبد 
في  زميله  استعرض  إذ  وهبي،  اللطيف 
رئيس  بلكرموس،  أنجار  أحمد  الحزب، 
املشاريع  بتارودانت،  اإلقليمي  املجلس 
التنموية في مختلف املجاالت لفك العزلة 
لإلقليم،  التابعة  والدواوير  الساكنة  عن 
محيطها  في  الترابية  الجماعات  وإدماج 
بالشرعية  مذكرا  والجهوي،  اإلقليمي 

التي يمتلكها بنشماس.
املتواصلة،  املــواقــع  حــرب  تخلو  وال 
بإغالق  عليه  والـــرد  فــاس  اجتماع  مــن 
انحراف  من  أكــاديــر،  في  الجهوي  املقر 
السوسية،  البرجوازيتني  بني  التوازنات 
والفاسية املتأثرة بفعل توازنات الخارطة 
الحزبية، ولذلك، جاء تطوير الصراع إلى 
من  جزءا  املغرب  في  جهوي  غير  صراع 
التشويش، كي ال تظهر األمور أكثر سوءا، 
بيانا  ــام«  ــب »ال نساء  منظمة  فــأصــدرت 
للحزب،  الرسمية  الناطقة  مع  تضامنيا 
الشرعية«  »نساء  وباقي  الكور،  خديجة 
 ،2019 يونيو   19 في  بيان صدر  حسب 

مذكرا بضرورة اصطفاف الحزب وقيامه 
القوى  جانب  إلى  به  املنوطة  ـــ»األدوار  ب
الديمقراطية الحداثية«، وهي الجملة التي 
تتهم التيار املعارض لبنشماس بـ»التيار 
الحداثة  قيم  عــن  املنحرف  اليميني«، 
واملحافظة،  الفساد  دوائر  مع  واملتحالف 
وهي اصطالحات تؤكد على إعطاء غطاء 
تستخدم  التي  الحرب  لهذه  إيديولوجي 
فيها كل األسلحة، وقد نددت نساء »البام« 
بما  ــكــور،  ال خديجة  نائبة  بتصرفات 
جعل  ساخن  صفيح  على  الحزب  يجعل 
سؤال  خالل  من  أخنوش  يطال  القصف 
الحميدي،  امحمد  البرملاني  املستشار 
الفالحني  معاناة  فيه  استعرض  ــذي  ال
لكن  القالعية،  الحمى  وبــاء  مخاطر  مع 
في  ترغب  وال  محتشمة،  تزال  ال  الحرب 
وأّي  مباشرة  أخنوش  بني  اندالع خالف 
فالكل  واملعاصرة،  األصالة  تيارات  من 
دون  الــســقــوف  تحت  يــعــارك  اآلن  إلــى 
واحد  كل  يستنجد  فيما  سيادي،  تدخل 
بالخدمات املمكنة التي يستطيع تقديمها.

فمن جهة، تضمن قيادة التيار اليميني 
ــرة، تــوازنــا  ــاص ــع لــحــزب األصــالــة وامل
الوطني  التجمع  خــاللــه  مــن  يستطيع 
بناء تحالف متماسك يعزل مرة  لألحرار 
مع  والتحالف  االستقالل  حــزب  أخــرى 
نزار البركة، تماما كعزل حميد شباط، ألن 
حزب عالل الفاسي خط إيديولوجي أحمر 

ألخنوش.
ــة  ــال ــري فـــي حـــزب األص ــج إن مـــا ي
لحزب  استراتيجي  عزل  هو  واملعاصرة، 
رئاسة  إلى  وصوله  لعرقلة   االستقالل، 
الحكومة، وخوفا من تحالف »يمني« حزب 

األصالة و»يمني« االستقالل، وبناء جبهة 
لذات  قيادته  عن  بنشماس  حزب  تخرج 
استراتيجية  فضلت  اليساري،  املاضي 
نقل  القرار،  مراكز  في  وداعميه  أخنوش 
القيادة،  إلــى  األصالة  حــزب  في  اليمني 
لحزب  مـــزدوج:  لعزل  معها  والتحالف 
الحكومة،  رئاسة  عن  والتنمية  العدالة 
بفعل التحالف مع الحزب الثاني، وأيضا 
من  تمكينه  لعدم  االستقالل  حــزب  عــزل 
الوصول إلى املرتبة األولى في تشريعيات 

.2021

 تيار بنشماس ال يشرعن العمل بالتيارات 
داخل حزبه، فارتبك المشهد الداخلي 

لحزب األصالة والمعاصرة
 

حزب  في  التيارات  دمقرطة  يمكن  كان 
األصالة واملعاصرة، لكن بنشماس اختار 
»القانون  يسمى  ملا  الستالينية  الصرامة 
من  قراراته  وتصريف  للحزب«،  الداخلي 
»استبدال  على  فيها  أكد  مبسترة  قراءة 
القيادة«، ويعرف تيار القادمني من اليسار 
الجديد في حزب األصالة واملعاصرة، أن 
الذين  الفاعلني  ملوقع  خسارة  خسارته 
عليهم إما االنعزال اإليديولوجي )النهج 
التنظيمي  االنــعــزال  أو  الديمقراطي( 
تيار  يرغب  ال  فيما  املــوحــد(،  )اليسار 
وهبي في استمرار الحزب في املعارضة، 
األصــالــة  لــحــزب  يسمح  ال  مــن  فــهــنــاك 
حني  إلــى  الحكومة  بدخول  واملعاصرة 
قيادته،  عن  السابقني  الجمهوريني  إبعاد 
املاضي  نونبر  في  الشروط  وظهرت هذه 

بهذا الترتيب: 

عن  السابقني  الجمهوريني  إبعاد   )1
قيادة الحزب. 

اليميني  للتيار  الــســمــاح  عـــدم   )2
بالتحالف  واملــعــاصــرة  األصــالــة  لحزب 
حزب  يمثله  ــذي  ال املحافظ  اليمني  مــع 
االستقالل، خشية تعقيد وصول أخنوش 
هذا  كسر  من  والبــد   ،2021 حكومة  إلى 
»البامي« إلى كتلة  التحالف بنقل اليمني 
الدستوري  )االتحادان  املعروفة  أخنوش 
لتيار  يمكن  ال  وطبعا  ــي،   ــراك ــت واالش
على  حداثيته  فــي  ــدة  ــزاي امل بنشماس 

االتحاديني ورفاق لشكر(.
سعد  حكومة  تشكيل  فــي  حــدث  ومــا 
الهندسة  نفس  يكشف  العثماني،  الدين 
مخرجات  لباقي  الحاليني  واملهندسني 
علي  بصمات  تظهر  ال  حيث  اللعبة، 
الهمة، ألن االنتصار لجمهوريني سابقني، 
يمكن  ال  ســابــق  سياسي  شــرط  فــرضــه 
)من  الحداثي  اليمني  وتحالف  نكرانه، 
التقليديني  واالشتراكيني  النيوليبراليني 
ارتباكا  العملي(، فرض  الجديد  واليسار 
إيدولوجيا زاد األمور غموضا، لكنها في 
الواقع تحت حسابات مباشرة وواضحة. 
وما يمكن اعتباره إشارات بني أخنوش 
عن  البرملاني  سؤال  تجاوزه  وبنشماس، 
»البام«، لحبيب الطالب، حني طالب وزارة 
الفالحة بالكشف عن التدابير واإلجراءات 
الفالحي  املوسم  حصيلة  لتقييم  املتخذة 
مراكش  لقائي  أن  أوضح  وقد  وتسويقه، 
في  للتثمني،  مناسبتني  شكال  وبوزنيقة 
»املغرب األخضر« الذي قال  إطار مخطط 
حــزب،  خطة  وليس  ملكي،  مخطط  أنــه 
اإلنتاج  تنافسية  دعم  بضرورة  وطالب 
وتحسني العرض املائي وتخفيض الكلفة 
الشمسية،  للطاقة  وتموين خاص  املائية 

وهي إجراءات مقترحة باسم الحزب.
ومن جهته، رفع نزار البركة باسم حزب 
االستقالل، من مستوى ووتيرة املعارضة، 
الفعل  على  إضافيا  ضغطا  شكل  بما 
الديمقراطية  عن  واملدافعني  اليساري، 

الحداثية في حزب األصالة واملعاصرة. 
ــحــديــث عــن قــيــادة حــزب  وأمــكــن ال
الفجوة  ظل  في  للمعارضة،  االستقالل 
حد  إلــى  ــبــام«،  »ال وطريقة  طريقته  بني 
الجراحي  التدخل  أن  معه  القول  يمكن 
واملعاصرة  األصــالــة  حــزب  انقسام  في 
وصل حدودا يمكن معها إعادة النظر في 
بطريقة  تجمدت  التي  الحزبية،  الخارطة 
مفاجئة، فمن جهة، هناك لوبي صحراوي 
ومن  االستقاللي،  القرار  إدارة  يحاول 
جهة ثانية، هناك لوبي يتلبس بالحداثة، 
إقصاء  معه  يصعب  ريفي  منطق  ومــن 
األصالة  حزب  في  الريف  منطقة  تمثيل 
واملعاصرة، وال يزال قادة حراك الحسيمة 
الــذي  امللكي  العفو  على  يتحصلوا  لــم 
في  االحتجاجات  نشطاء  بعض  مع  بدأ 

الحسيمة وجرادة. 
اختار  فقد  العوائق،  لهذه  وتــجــاوزا 
مهندسو الخارطة هيكلة املشهد العام من 
سيكون  وما  واملعاصرة،  األصالة  حزب 
سيكشف  الــحــزب،  هــذا  مع  عليه  الحال 
تشريعيات  قبل  الخارطة  معالم  باقي 

وحكومة 2021. 
وفي هذا السياق، جرت رياح معاكسة 
قلبت موازين القوى، إذ تحول بنشماس 
مع  منصبه  بموجبها  شــارك  مرونة  من 
نائب  منصب  أحـــدث  حــني  اخشيشن، 
ــام لــلــحــزب إلـــى اســتــخــدام  ــع األمـــني ال
طرد  إلى  أدت  الحزب  لقوانني  ستاليني 

بعض القادة.  
املرونة  بني  جامعا  بنشماس  يكن  ولم 
نحو  اندفع  بل  املواقف،  حسب  والشدة 
املصادر، من  قوية جاءت، حسب  قرارات 
الرد  اختار  عندما  كشفه  أخضر  ضــوء 

بقوة على خصومه وهو خارج البالد.

 بنشماس الذي قاسم منصبه مع 
اخشيشن، انقلب عليه نحو االلتزام 

الستاليني بقوانين الحزب لوقف اجتياح 
تيار المليارديرات 

ال يمكن الحديث عن تصعيد بنشماس 
البعض  نسبه  أخضر  ضوء  وجود  دون 
يريد  أنــه  الــواقــع،  لكن  الهمة،  علي  إلــى 
قيادة الحزب بقيادة مجلس املستشارين، 
ومن ثم البرملان اإلفريقي األمريكو التيني، 
قيادة  شخصية،  لحسابات  يمكن،  وال 
امللك،  من  باقتراح  إفريقي-التيني  برملان 
رئيس  البرملان  رئيس هذا  يكون  أن  دون 
باسم  املالكي  الحبيب  أدار  وإن  حــزب، 
الرجل  املغربي، وهو  البرملان  االتحاديني 
للقوات  االشتراكي  االتحاد  في  الثاني 
الرجل  الحكومة  رأس  فقد  الشعبية، 
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اسرتاتيجية تأزيم متصاعدة للسماح
 لعيل الهمة بالتدخل

تحول بنشماس إىل الهجوم بعد فشل مناورة ادعاء استقالته، واعتبارها وعدا شفويا 
يجب تحقيقه، كما وقع إللياس العماري، لكن بنشماس رفض هذه الخدعة، ويعرف أن 
رأسه هو المطلوب، لكنه ال يعرف الجهة التي تريد قطع رأس األصالة والمعارصة، قبل 

أن تقرر إضعافه، باقتسام مسؤوليته يف األمانة العامة للحزب مع اخشيشن، وهذه 
الصفقة انتهت قبل أن تبدأ، ألنها سبقت المؤتمر الذي يعرف تحالف المرأتني.

حارصت الرشعية القضائية الجتماع معاريض بنشماس يف أكادير، سمرية سيطايل، 
فقد طالب األمني العام لحزب األصالة والمعارصة القناة الثانية بعدم تغطية اجتماع 
معارضيه يف عاصمة سوس، ومقابل دعم البورجوازية السوسية التي تدير السياسة 

االقتصادية للبلد داخل الحكومة واالتحاد العام لمقاوالت المغرب يف شخص حزب 
التجمع الوطني لألحرار، تسعى البورجوازية الفاسية إىل خلق التوازن، بدعمها 

لبنشماس، ولمحاولة إعطاء تعبري حدايث لما يجري، تحالفت المرأتان سمرية سيطايل 
وفاطمة الزهراء المنصوري، إلبقاء قنوات التفاوض مفتوحة، ألن ما تخافه دوائر القرار 
هو  المزيد من التصعيد لفرض التدخل عىل عيل الهمة، وهو  مستشار للملك، وال يمكن 

إظهار أي تدخل شخيص أو  سيايس له يف هذا الملف. 

طلب بنشماس عدم تغطية القناة 
الثانية الجتماع أكادير، يدعم وصول 
فاطمة املنصوري إىل األمانة العامة  
لـ»البام« عوض عبد اللطيف وهبي

المخيف هو إحراج القرص
قالت فاطمة الزهراء المنصوري أنها لم تتوسل 
يف حياتها ألحد مهما كان، وتوسلت لبنشماس 

من أجل مصالح الحزب والوطن، لكن بمجرد 
إقفال الهاتف، أصدر قراراته المشهورة 

بطرد اخشيشن ومعارضيه من الحزب، 
ويه التي ترغب يف الحد من التصعيد لعدم 

إحراج عيل الهمة، ومن ثم إحراج 
القرص، ورغم ذلك، فالهجوم هو 

سيد الموقف.

 ال أحد يريد إحراج القصر

وهبي

سيطايل



قبل  والتنمية  العدالة  حزب  في  الثاني 
انتخابه أمينا عاما لحزبه. 

لقد عرفت كل الدوائر املتابعة، أن تعيني 
الرجل الثاني في االتحاد اشتراكي رئيسا 
تمهيدا  إال  يكن  لم  التشريعية  للسلطة 
العدالة  حزب  في  الثاني  الرجل  لتعيني 
باالنتخابات،  الفائز  الحزب  والتنمية، 

رئيسا للسلطة التنفيذية.
البرملان  رئاسة  قبول  يصعب  وحاليا، 
اإلفريقي ـ األمريكو التيني دون أن يكون 
رئيس حزب، وال يستبعد أكثر من مصدر، 
أن الضوء األخضر الذي تلقاه بنشماس 
التصعيد، جاء مرتبطا بنجاحه  من أجل 
األولى  الخطوة  إطالق  إلى  الوصول  في 
التيني،  األمريكو  ـ  اإلفريقي  البرملان  من 
إتمام  فور  قويا على خصومه  رده  وجاء 
إلى  ووصوله  باناما،  اجتماع  في  كلمته 
في  املــنــشــور  اإلكـــــوادور، حسب  ــة  دولـ
الصحافة الوطنية، وجاء هذا الربط بني 

رد بنشماس وبني مهمته. 
في  املعقدة  الحسابات  ألن  جهة،  من 
الصحراء،  الالتينية بشأن قضية  أمريكا 
تفرض االلتزام بالترتيبات الجارية، فيما 
تريد تسوية تضمن  الداخلية  الحسابات 
ليسار األصالة واملعاصرة موقعه املتميز، 
لكن ال دور للحزب في مواجهة اإلسالميني 
رئاسة  مــن  إزاحــتــهــم  ألن   ،2021 بعد 
ستعزل  شاملة  استراتيجية  الحكومة، 
فإن  ثانية،  جهة  ومن  وحزبه،  العثماني 
يتجاوز  حزبي  لتحالف  أخنوش  إدارة 
أخطاء مزوار، يكشف أن املسألة مدروسة، 
ألن تحالف أخنوش وزع املصالح ويريد 
الوصول  في  فيما مزوار رغب  تكريسها، 
حكومة  رئاسة  إلــى  انتخابي  بتحالف 

مقبلة، وهو ما لم يتحقق.

 تحالف أخنوش، بدأ بتوزيع الحقائب 
الوزارية في حكومة سعد الدين 

العثماني، وسيدخل إلى حكومته مكرسا 
لمصالح حلفائه في 2021

إليه  أشــار  الــذي  املصلحي  البعد  يكاد 
حركة  على  يسيطر  بــوضــوح  بنشماس 
املشهد الحزبي والسياسي عموما، ويقود 
تحالفا  حاليا،  حزب  كل  في  املليارديرات 
في  الــنــافــذ  ــال  األعــم ــل  رج مــع  مصلحيا 
قادمة،  حكومة  لرئاسة  العثماني  حكومة 
لسنوات  وزاري  قطاع  على  املهيمن  وهو 

عدة، وألكثر من والية. 
حكومات  في  وزير  أقدم  أخنوش  ويعد 
أي  يتمكن  لم  وإن  السادس،  محمد  امللك 
رئيس حكومة من واليتني بعد امللك الحسن 
على  يشرف  ظل  أخنوش  أن  إال  الثاني، 
وال  متعاقبة،  حكومات  في  وزاري  قطاع 
وصوله  في  الرغبة  إبــداء  في  حرجا  يجد 

إلى رئاسة الحكومة القادمة.
وتعمل الحسابات الحزبية على أمرين، 
قرار  واملعاصرة  األصالة  انقسام حزب  أن 
قررته  ما  أحمر، عكس  وليس خطا  ممكن، 
انقسام حزب  منعت  النفوذ، حينما  دوائر 
انتخابات  يعني  ألنــه  والتنمية،  العدالة 
مبكرة، وال تريد دوائر القرار الوصول إلى 
إدارة  املرحلة، فيما ال تجد مانعا من  هذه 
واملعاصرة،  األصالة  حزب  في  انقسام  أي 
في  ــرار  األحـ حــزب  أداء  مــن  ألنــه سيرفع 
الساحة  وتــأهــيــل  خــصــومــه،  مــواجــهــة 

الحزبية والسياسية لقيادته.
وبناء على هذه الخطط املوضوعة، فإن 
مفاجآت طفيفة قد تحدث، وال يمكن املساس 
العودة  ألن  واملعاصرة،  األصالة  بموقع 
لن   ،2007 قبل  ما  إلى  الحزبية  بالساحة 

يساير توازنات ما بعد حراك 2011.

 حزب األصالة والمعاصرة انتهت صالحيته 
بتحويل مهمته الكاملة إلى التجمع 

الوطني لألحرار، الذي يقود تحالفا داخل 
الحكومة ويسعى لبناء نواة انتخابية صلبة 
رفض بنشماس االنضمام إليها كما رفض 

تفاصيل الصفقة 

من مقاسمة منصب األمانة العامة مع 
الصفقة  جــاءت  ــرده،  ط وإلــى  اخشيشن 
قتل  ألنها  بنشماس،  رفضها  بتفاصيل 
لحزب كان قد سطر توصياته علي الهمة، 

وأصبح حلفاء أخنوش يريدون جره في 
مقطورة 2021. 

الثانية  القناة  بنشماس  كــاتــب  لقد 
لعدم  الــجــاري،  يونيو   17 في  املغربية 
في  ســوس  »بـــام«  لتحركات  تغطيتها 
أكادير)1(، وحسب تطورات الخالف، فإن 
الدورة 22 للمؤتمر الوطني للحزب قررت 
اللجنة  إلى  25 عضوا مضافة  من  الئحة 
التحضيرية للمؤتمر الرابع )9 معينني من 
األمني العام، 8 من رئيسة املجلس الوطني 
لرئيس  و8  املنصوري  الــزهــراء  فاطمة 
الحموتي(،  محمد  الــفــيــدرالــي  املكتب 
سيعينهم  من  مقابل  في  عضوا   16 أي 
بنشماس واخشيشن بصفته نائب األمني 
العام، ألنه لدى األخير حق الفيتو على 9 
أعضاء املعينني من طرف األمانة العامة، 
بما يجعل 5 أعضاء من أصل 25 عضوا، 
هم من سيكونون من اختيار بنشماس؟! 
للحموتي؟!  و8  للمنصوري   8 مقابل  في 
أخرى،  عناصر   6 إضافة  بنشماس  فقرر 
العامة،  األمانة  تقترحهم  عضوا   15 أي 
ليتوازن مع الئحتي املنصوري والحموتي 

)16 عضوا(.
ــصــاء الــعــددي  ومــحــاولــة تــجــاوز اإلق
ــهــى بــإبــعــاد  ــت ــنــشــمــاس، ان ألنـــصـــار ب
املنصوري  الئحة  ثقل  ليوازن  اخشيشن، 
بإضافة  املنصوري  فــردت  الحموتي،   –
الئحة من 4 أعضاء من طرفها، إلى جانب 
الئحة  لتكون  للحموتي،  أخرى  أسماء   4
بنشماس، 15 عضوا في مقابل 24 عضوا 
املطاف  فانتهى  والحموتي،  للمنصوري 
بأزمة غير مسبوقة، ألن إقصاء بنشماس 
بدا ظاهرا للعيان قبل املؤتمر، واقترحت 
األطراف مرة أخرى سحب حق التصويت 
و8  لبنشماس   6( اإلضافية  األسماء  من 
األمور  لتعود  والحموتي(،  للمنصوري 
إليها  العودة  لكن  ــى،  األول الالئحة  إلــى 
إلى  العام  األمني  فانتهى  مقنعة،  تكن  لم 
من  إليها  يعهد  الحكماء  لجنة  اقــتــراح 
عادت  وفعال  التحضيرية،  اللجنة  يرأس 
جدا  قريبة  وهي  حازب،  مليلودة  الرئاسة 
نيابتها  وفــي  الهمة،  علي  توجهات  من 
محمد  آخــريــن:  واســمــني  ــودار  كـ سمير 
حسن  لكن  أمــيــار،  املطلب  وعبد  صلوح 
التايقي، رفض تعيني سمير كودار، فسحب 
رئيس  انتخاب  وقرر  مبادرته،  بنشماس 
القاعة،  بتصويت  التحضيرية  اللجنة 
وتيار  بنحمو  يدعم  تيار  إلى  فانقسمت 
بفوز  التصويت  وجاء  كــودار،  يدعم  آخر 
كودار، فاعترض مرة أخرى حسن التايقي 
املطلب  وعبد  العز  وعائشة  أمغار  وفريد 
أميار، ودعا الجميع إلى احترام األقلية 
بقرار األغلبية، لكن بنشماس استجاب 
لم  اللقاء  أن  لتأكيد  الجلسة،  لرفع 
يعرف أي تصويت، لكن القاعة واصلت 
منصبه،  في  ــودار  ك وثبتت  أشغالها 
لجنة  ــى  إل املــلــف  الــعــام  األمـــني  فنقل 
إلى اجتماع عاجل،  األخالقيات، داعيا 
فأقال الحموتي ثم أحمد اخشيشن، ألن 
القبول بالصفقة مع األخير، كانت لدعم 

بنشماس لوالية أخرى.
اللجنة  مــن  عــضــوا   97 واجــتــمــع 
أن يتمكن  أكادير دون  التحضيرية في 
من  مختلفة،  ــاب  ألســب عــضــوا،   14
كما  قـــرارات ســـوس،  املــصــادقــة على 
حاليا  يتزعم  الذي  بنشماس،  يسميها 
األقلية، وقد أعلنت األغلبية انتصارها، 
النيوليبرالي  للتوجه  انتصار  وهــو 
تذيب  التي  وتحالفاته  الحزب  داخــل 
فعال  وانــتــصــرت  الــحــداثــيــة،  الهوية 
العدالة للمقاربة الكمية في ديمقراطية 
حال  أراد  بــنــشــمــاس  ألن  ــزب،  ــحـ الـ
ففشل،  الــحــزب  ملشاكل  ديموقراطيا 
ويمكن مواصلة عمله في الدبلوماسية 
املــوازيــة مــن خــالل رئــاســتــه ملجلس 

املستشارين.

ذهاب بنشماس، رسالة لسميرة 
سيطايل، القريبة من علي الهمة، وهي 

مرجع القرارات في القناة الثانية
 

علي  هـــل  مــعــرفــة  بــنــشــمــاس  أراد 
معركة  في  الحد  هذا  إلى  محايد  الهمة 
أو بقائه على رأس حزب األصالة  ذهابه 

القناة  إلــى  رسالة  فأرسل  واملعاصرة؟ 
الثانية ليعرف من خالل سميرة سيطايل، 
يمكن  هل  الهمة،  علي  من  جدا  القريبة 
مواصلة مهامه، أم يغادر األمانة العامة؟ 
لكن القناة فضلت املزيد من الحياد وبقاء 
الكبير  الثقل  مع  موصولة  الــود  حبال 
ملعارضي بنشماس، إن تقررت مساعدته 
تتعلق  املسألة  ألن  املناسب،  الوقت  في 
حول  أمغار  وفريد  التايقي  بمجموعة 
العام وليس بمناهضة بنشماس،  األمني 
بما يجعل الحسابات مفتوحة في صفقة 
لبقاء األمني العام في منصبه إلى املؤتمر 
 ،2019 شتنبر  نهاية  في  املقرر  القادم 
وسيؤجل، حسب مصادر »األسبوع«، ألن 
تسوية قد تكون سريعة، لوصول فاطمة 
املنصوري لألمانة العامة لحزب األصالة 

واملعاصرة. 
مصدر  حسب  سيطايل،  سميرة  حياد 
القضاء  ألن  مهنيا،  جــاء  »األســـبـــوع«، 
حسن  وفضل  أكادير،  ملجموعة  انتصر 
بنعدي مهاجمة معارضي »البام«، فيما ال 
يزال موقف بيد هلل والباكوري على نفس 
أن  الحكماء  ــرى  وي سيطايل،  خــطــوات 
هناك إمكانية إلعادة األمور إلى نصابها. 

حزب الدولة يجرب رهان الديمقراطية 
الداخلية

 
من  واملعاصرة  األصالة  حزب  خرج 
خيوطه  كل  أن  غير  بنشماس،  قبضة 

متصلة بفاطمة الزهراء املنصوري، وال 
فيما  الحزب،  مصير  يقرر  منهما  أحد 
يريد حزب التجمع مواصلة التفاوض 
تقول  سياسية،  صفقة  إلى  والوصول 
وبنشماس،  أنــا  »اتفقنا  املنصوري: 
به،  التزمنا  ما  عكس  ــرارات  ق واتخذ 
ذلك  أفعل  ولم  إليه،  توسلت  قد  وكنت 
مع أي أحد في حياتي، أخذا باالعتبار 

مصالح الوطن والحزب«)2(.

 فاطمة المنصوري: بنشماس خرج 
على االتفاق الذي توصلنا إليه، 

والسياسة احترام للعهد وااللتزامات، 
مما جعلها الشخصية األقرب إلى 

تحقيق اإلجماع الحزبي
 

منيب  نبيلة  تــرأس  املعارضة،  في 
ــد تلتحق  ــزب الــيــســار املــوحــد، وق ح
ــصــوري بــرئــاســة حــزب  ــن فــاطــمــة امل
تسمح  لن  وهي  والعاصرة،  األصالة 
بذوبان الحزب في أي تجمع أو تحالف 
رغم  األعــمــال،  رجــال  يقوده  انتخابي 
مع  تفاهم  قناة  تشكل  أن  يمكن  أنها 
هذه الفئة التي تسيطر على السياسة، 

ألنها سيدة أعمال. 
أخ  بنشماس،  حكيم  يتمكن  ــم  ول
اليساري  املناضل  بنشماس،  محمد 
من  هولندا،  في  السياسي  والالجئ 
األعمال  رجال  مع  على صفقة  التفاهم 
لم  التفاوضية  قدرته  ألن  حزبه،  في 

على  لوحظت  وإن  الداخل،  في  تنجح 
مساعدة  بفعل  الدبلوماسي  املستوى 
لبقائه  الضغط  يحاول  وهــو  الــدولــة، 
على  العمل  يمكن  فيما  منصبه،  في 
نفس األجندة والثقل من موقع رئاسة 
سهروا  والذين  املستشارين،  مجلس 
لألمني  اخشيشن  نيابة  صفقة  على 
ــراح صفقة  ــت ــام، فــشــلــوا فــي اج ــع ال
ينقل  أن  قبل  ــودار  ك أزمــة  في  أخــرى 
بنشماس الثقل كله إلى لجنة الحكماء 
إلى  معارضوه  ذهب  فيما  الحزب،  في 
العدالة)3(، انتصارا لتوجه السيدتني 
ونشرت  واملنصوري)4(.  سيطايل 
األمني  أن  الرسمية،  شبه  »لوماتان« 
اخشيشن  مــن  »تخلص«)5(  الــعــام 
قوي  لفظ  وهــو  مــعــارضــيــه،  وبــاقــي 
الغالب،  في  الصحيفة  تستخدمه  ال 
وانتقل بنشماس إلى الهجوم)6(، وال 
مما  للحزب،  مرجعا  اليوم  أحد  يشكل 
يضع هذه الكرة امللتهبة في ملعب علي 

الهمة.

 استقالة بنشماس التي حركها 
معارضوه لجعلها وعدا شفويا يجب 

تحقيقه، على خطوات إلياس العماري، 
هي المناورة التي فشلت لتكون بعدها 

معركة حزبية شرسة
 

ــة« بــتــعــبــيــر  ــ ــف ــاصــ ــ ــع ــ »هـــــــذه ال
عدم  منذ  بــدأت  »ليكونوميست«)7(، 
املــعــارضــون  رمــاهــا  استقالة  تحقق 
طرف  من  تحقيقه  يجب  شفوي  كوعد 
بنشماس على خطوات إلياس العماري، 
استقالة  يريدون سوى  ال  فاملعارضون 
بقسوة،  للرد  اضطر  ولذلك  بنشماس، 
البداية  في  األطــراف  هذه  أرادت  وقد 
إضعاف بنشماس لخلق منصب نائب 
األمني العام، لكن هذه الصيغة وجب أن 
يقررها الحزب في مؤتمره القادم، لذلك 
فشلت، وأصبحت الرغبة أكبر الستقالة 

بنشماس.
في عزل  الدولة  فمن جهة، حسابات 
املستشارين  مجلس  رئــيــس  أجــنــدة 
ــعــاصــرة في  ــة وامل ــال عــن حـــزب األص
ألن  ضرورية،  املوازية،  الدبلوماسية 
ما هو  عليها  األخــرى محرم  األحــزاب 
حالل فقط على »البام«، بما يجعله في 

نظرهم على األقل، حزب الدولة. 
ومن جهة ثانية، فإن تمكني األحزاب 
على  إقليمية  مـــبـــادرات  ــالق  إطـ مــن 
مسبوقة،  غير  مسألة  األمني،  الصعيد 
باسم  تبقى  أن  الــقــرار  دوائــر  وتريد 
باسم  الحالة  هــذه  وفــي  املــؤســســات، 

رئاسة مجلس املستشارين. 
تسعى  لألجهزة،  خطيرة  لعبة  إنها 
من خاللها إلى مواصلة إبعاد األحزاب 
وأن  واألمــن،  الدبلوماسية  قضايا  عن 
في  القطاعني  هذين  في  عملهما  يكون 
البرملانيتني،  املؤسستني  أجندة  حدود 
وقد تنافس الحبيب املالكي وبنشماس 
في التطبيع مع الدبلوماسية إلى حدود 
البعض،  حفيظة  أثــارت  مسبوقة  غير 
لكن ملاذا يجب أن يذهب بنشماس عن 
األمانة العامة لحزبه وال يصل املالكي 
ودائما  االشتراكي،  االتحاد  قيادة  إلى 
البرملاني  ـ  املؤسساتي  البعد  لتكريس 
الدبلوماسية  يسمى  ملــا  ـ  بغرفتيه 

املوازية؟ 
الحسابات  تذهب  الصدد،  هذا  وفي 
إلى  واملعاصرة  األصالة  تحويل  إلى 
حزب عادي ال يستقر في املعارضة أو 
خارجية،  أو  إقليمية  حسابات  يخدم 
التموقع  حــســابــات  تــكــون  ــا  م بــقــدر 
رجال  فيها  يتحكم  وميدانية  واقعية 
األعمال الذين أسسوا تحالفا انتخابيا 
لخانة  واملعاصرة  األصالة  ضم  يريد 
 ،2021 خارطة  حسم  قصد  أخنوش، 
وإخــــــراج اإلســـالمـــيـــني مـــن رئــاســة 
الحكومة، وانتهت األطراف إلى تصعيد 
لتقرير  الهمة،  علي  بــدخــول  يسمح 

مصير حزب الدولة. 
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بنشماس لن يكون رئيس النادي الربلماين 
اإلفريقي ـ األمريكو التيني دون قيادته لحزب 

األصالة والمعارصة
من اإلكوادور، خاطب بنشماس خصومه، يف رسالة واضحة ومشفرة لألجهزة، تعيل 

مصلحة الوطن وتقتيض يف نظره االستمرار يف منصبه، وإن بنقل الصالحيات إىل 
نائب له، وقد وافق عىل هذه الصيغة مع اخشيشن قبل المؤتمر، مذكرا بالمصري 

الرمادي الذي يدفع إليه مليارديرات الحزب، وهم من غري الراغبني يف استمرار 
»البام« يف المعارضة، وأي تحرك للحزب إىل الحكومة، يمر فقط عرب أخنوش، 

الرئيس القادم للحكومة، ولم يقبل يسار األصالة والمعارصة بهذه التبعية، ألنها 
ستحولهم إىل ذيل لالتحاديني وهم الحزب الثاين يف المملكة. 

واجب التحفظ الذي أبداه المستشار الملكي عيل الهمة برصامة، جعل المزيد من 
التصعيد هو سبيل المعارضني، لينتهي األمر إىل إحساس »الباميني« للذهاب 

إىل الباب المسدود، ويه مناورة مقصودة، الستدعاء عيل الهمة للتدخل كي يدير 
رغبة رجال األعمال يف كيانات عابرة لألحزاب، ويه طريق الدولة الوحيد إلدارة 

السياسة العمومية.

مليارديرات الحزب لم يجدوا توازن إلياس العماري بني المال والسياسة 
لمحارصة اإلسالميني، وال تدبري الباكوري بوكالة سياسية للعماري أو تدبري عيل 

الهمة، ويف الواجهة الصحراوي بيد اهلل، قبل أن يقود الريف »البام«، وبعدها 
يطمح السوسيون الذني يهيمنون عىل المرحلة إلدارة حزب الدولة.

هناك جهات تريد محارصة إضافية لما 
يسمى يف المملكة »تأثري عيل الهمة

 يف السياسة الحزبية« 

 ال يرغب يسار »البام« يف 
أن يكون ذيل االتحاديني 

يف أي تحالف حزبي يقوده 
أخنوش نحو حكومة 2021، 

فيما مليارديرات حزب 
األصالة واملعاصرة يرفضون 
بقاء الحزب يف املعارضة، 
ويريدون حقائب وامتيازات

لشكر



... منذ قرابة 11 سنة، واملنتخب 
مباريات  عقدة  من  يعاني  املغربي 
كأس  نهائيات  من  األولــى  الجولة 
آخر  يعود  حيث  لــأمــم،  إفريقيا 
 ،2008 سنة  إلى  لأسود  انتصار 
الذي  املنتخب  نفس  مع  وبالضبط 
واجهناه في هذه الدورة، أي منتخب 
ناميبيا، الذي أمطرنا شباكه آنذاك 
املدرب  عهد  في  نظيفة،  بخماسية 

الفرنسي السابق هنري ميشال.
أكثر من عقد من الزمن مر على تلك 
هدافها  كان  التي  الرائعة،  املباراة 
آنذاك هو الرجاوي السابق سفيان 
»هاتريك«،  سجل  الــذي  العلودي، 
زاهر،  بمستقبل  الجميع  له  وتنبأ 
في  له  تعرض  الــذي  الكسر  أن  إال 
تراجع  في  سببا  كــان  اللقاء،  ذلــك 
إلى  عودته  من  بالرغم  مستواه، 
من  العديد  مــع  واللعب  املــاعــب 

األندية الخليجية واملغربية.
شاءت األقدار أن نتواجه مجددا 

مع هذا املنتخب العنيد، الذي تغير 
مستواه كثيرا، حيث خلق لنا العديد 
ــه هو  أن مــن  بالرغم  املــتــاعــب،  مــن 
الحلقة األضعف في هذه املجموعة، 
الكوت  مع  مقارنة  املهنيني،  حسب 

ديفوار وجنوب إفريقيا.
هو  ناميبيا  منتخب  يــكــن  ــم  ل
الوطني،  للفريق  الوحيد  الخصم 
املفرطة،  الــحــرارة  كذلك  كانت  بــل 
جميع  على  كبير  بشكل  أثرت  التي 
الاعبني، الذين لم يستطيعوا تقديم 

كل ما كان منتظرا منهم، ناهيك، وكما 
لعب  ناميبيا  منتخب  أن  عن  قلنا، 
بخطة دفاعية محكمة، بعد أن التجأ 
معظم العبيه إلى الــوراء، معتمدين 
في نفس الوقت على بعض الحمات 
تباغث  أن  ــادت  ك التي  الهجومية 

الحارس بونو.
ــوضــع، فشلت جل  ال ــام هــذا  أمـ
لاعبني  الــهــجــومــيــة  املـــحـــاوالت 
املجهودات  مــن  بالرغم  املــغــاربــة، 
الكبيرة التي قام بها املايسترو حكيم 
بالفعل هو رجل  كان  الــذي  زيــاش، 

املباراة بامتياز.
املدرب الوطني هيرفي رونار، لجأ 
إلى كل الوسائل لفك شفرة الناميبيني 
املتألق  حارسهم  أمام  تكتلوا  الذين 
ــف ســدا منيعا  كــازابــوا، الـــذي وق
أن  إال  املنتخب،  مهاجمي  كل  أمــام 
دخول سفيان بوفال، كان في الوقت 
املناسب، حيث تمكن من خلق العديد 
أربكت  التي  بمراوغاته  الفرص  من 
الخصم، كما أن دخول كريم األحمدي 
في الجولة الثانية، ضاعف من هذا 
الضغط الذي أعطى أكله في الدقائق 

الجميع  ــان  ك أن  وبــعــد  ــرة،  األخــي
ينتظر صافرة النهاية، وبعد ضربة 
املدافع  وضــع  ــاش،  زي نفذها  خطإ 
برأسه  الكرة  كيمويني،  الناميبي، 
أمام  كــازابــوا،  حارسه  مرمى  في 
اللقاء  لينتهي  الجميع،  اندهاش 
بانتصار قيصري للمنتخب املغربي، 
ذكرنا جميعا والشك، بالهدف الذي 
بوحدوز  املغربي  املهاجم  سجله 
في  املحمدي  الــحــارس  مرمى  فــي 
املونديال األخير في املباراة األولى 

ضد املنتخب اإليراني... 
وعـــن نــفــس املــجــمــوعــة، تمكن 
خطف  من  ديفوار  الكوت  منتخب 
إفريقيا،  جــنــوب  أمـــام  االنــتــصــار 
بالحيطة  اتسمت  قوية  مباراة  في 

والحذر من الجانبني.
يتقاسم  الــذي  املغربي  املنتخب 
الصدارة مع منتخب الكوت ديفوار 
 28 الجمعة  يــوم  سيواجهه  الــذي 
يونيو، مطالب باالنتصار، وال بديل 
عن االنتصار، لتفادي كل الحسابات 

التي لم نعد في حاجة إليها.
الوطني، وبعد االنتصار  الناخب 
الصعب في املباراة األولى، سيبحث 
لتجاوز  الحلول  بعض  عن  والشــك 
خصم يعرفه ونعرفه جيدا، بعد أن 
واجهناه خال العديد من املناسبات، 
عليه  انتصرنا  التي  املباراة  آخرها 
من  جولة  آخر  برسم  داره  عقر  في 

إقصائيات كأس العالم األخيرة.
حظ سعيد لأسود.

العدد: 1033 
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قالوا ونقــــــــــــول بعد البداية المثالية ضد ناميبيا

أضواء على البطولة االحترافية لكرة القدم

املغرب �ضد الكوت ديفوار
ال بديل لالنت�صار لتفادي اللعب بالنار!

idbihi62@gmail.com
 إعداد: كريم إدبهي

يا ح�صرة على الكوكب المراك�صي...

خصصت املجلة الرياضية »البطولة«، عددا خاصا عن 
نهائيات كأس إفريقيا لأمم التي انطلقت يوم الجمعة 21 

يونيو الجاري، وستستمر إلى غاية 19 يوليوز القادم.
عدد متميز يؤرخ ملشاركات املنتخب الوطني في هذا 
العرس الكروي اإلفريقي، منذ أول ظهور له سنة 1972، 
بإثيوبيا،   1976 سنة  حققه  لقب  وآخر  بأول  وفــوزه 
فيها  وصل  التي   ،2004 سنة  تونس  بملحمة  مرورا 
البلد  أمــام  بصعوبة  وانهزم  النهاية  إلى  منتخبنا 

املضيف تونس.
املشاركات  كل  على  األضــواء  يسلط  مرجعي  عدد 

املتميزة والباهتة منذ نصف قرن من الزمن.

عدد خا�ص
 عن »الكان« يف جملة »البطولة«

● على الاعب فجر أن يغلق أذنيه

بوميل، المدرب المساعد لرونار
● وفمك كذلك!!

اإلمــارات،  إلى  ينتقل  رونــار  »الكان«،  بعد   ●

والرغيت يسبقه
صحف
الوكيل  »سمسار« وهو  ليكم بأن الرغيت  ● ياك قلنا 

الحقيقي ديال رونار. 
المتصاص  هلل،  لحمد  يعتذر  فجر  الاعب   ●

الغضب
الصباح
والتهريج،  الغناء  في  الحقيقية  موهبته  فجر ضيع   ●

بدل الكرة...
● إذا ثبت تورطي سأرحل..

أحمد أحمد، رئيس »الكاف«
●  واقيال غير ارحل

● بوصوفة يصدم سائق دراجة نارية بمراكش
األخبار
بمستواه  املغربي  الجمهور  حتى  صــدم  راه    ●

الضعيف.
● رئيس النادي القنيطري مهدد بالقتل

صحف
●  شيغيفارا هذا؟

»الحكرة«  وســـاوس  ولــدت  جــروح  مسار   ●

وحركت غريزة االنتقام؟
المنتخب
●  دراما إغريقية من سيناريو وحوار »املنشار« اللي 

ليلة بدون جنوم
النجوم«  »ليلة  لحفل  املدعوين  كل  استغرب   ...
لاعبني  املغربي  »االتــحــاد  جمعية  نظمته  ــذي  ال
املحترفني« بإحدى فنادق الدار البيضاء، لاختيار 
الغريب لاعبني املتوجني في بطولة املوسم الكروي 

الذي ودعناه.
على  الفرق  لبعض  املحاباة  عليه  طغت  اختيار 
حساب املصداقية املفقودة في هذا الحفل، ذلك أن 
اللجنة املنظمة اختارت بكل »عناية« مدافع نهضة 

بركان، محمد عزيز، كأحسن العب في البطولة؟
فنحن ال ننقص من قيمة هذا الاعب الذي عمر 
باقي  مثل  وساهم  الوطنية،  البطولة  في  طويا 
زمائه في تألق نهضة بركان على الواجهة الوطنية 
وكما  لكن،  األخيرين،  املوسمني  خال  واإلفريقية 
الذين  الاعبني  من  العديد  فهناك  الجميع،  الحظ 
ألعاب  كصانع  الرمزي،  التتويج  هذا  يستحقون 
له  يشهد  الذي  الكرتي،  وليد  البيضاوي،  الوداد 

الجميع بمهاراته ومساهمته الكبيرة في فوز 
ووصوله  العشرين،  البطولة  بلقب  فريقه 

األبطال  كأس عصبة  نهاية  إلى 
الشأن  وكذلك  لأندية، 

للعميد  بالنسبة 
بـــــدر بـــانـــون 

والسعيدي  البيضاوي،  الرجاء  من  والحافيظي 
)الوداد( وبرحمة )الجيش امللكي(، وآخرين.

العب  كأحسن  كركاش  سفيان  الختيار  بالنسبة 
الوداد  كمدافع  بقوة،  ظهروا  العبني  هناك  واعــد، 
علو  عن  أبــان  الــذي  داري،  أشــرف  املتألق  الشاب 
رونار،  هيرفي  الوطني،  بالناخب  دفع  مما  كعبه، 

الوطني، لــلــمــنــاداة  باملنتخب  لالتحاق  عليه 
تتبعنا  وكذلك  سنه،  صغر  رغــم 
ــد ســفــيــان  ــ ــواع ــ املـــهـــاجـــم ال
الجميع  فاجأ  الذي  الرحيمي، 
وفعاليته  الكبير،  بمستواه 
الهجومية أمام مرمى الخصوم، 
وهو القادم من بطولة الهواة.

العموم،  على  اختيارات 
عن  ــم  ــن وت مبهمة  ــانــت  ك
»بــاك  سياسة 
صـــاحـــبـــي«، 
لـــذلـــك يــجــب 
تــــجــــاوزهــــا 
بــســرعــة حــتــى ال تــفــقــد هــذه 
وهنيئا  مصداقيتها..  الجمعية 

للجميع.

واهلل عيب

شباب  املراكشي  الكوكب  فريق  رافق 
الوطني  القسم  ــى  إل الحسيمة 

ــي، بــعــد مــوســم صعب  ــان ــث ال
وسيء، عاش خاله وكعادته 
خــال الــســنــوات األخــيــرة 
العديد من املشاكل التقنية 
سببا  كانت  والتسييرية، 
ما  املرتبة  الحتال  كافيا 
إلى  املؤدية  األخيرة،  قبل 

القسم الثاني.
ــب بــهــذه  ــوك ــك ســقــوط ال

تاريخه  تائم  ال  التي  الطريقة 
املتتبعني،  يفاجئ  لم  الرائع، 

عــانــى  ــذي  ــ الـ جـــمـــهـــوره  أو 
الشيء الكثير، بل اعتبروه تحصيل حاصل، 
التي  واملعارك  الشخصية  للصراعات  نظرا 
استفحلت خال السنوات األخيرة من طرف 
تاريخ  يهمهم  ال  الــذيــن  املــســؤولــني  بعض 
ومصلحة الفريق، أكثر ما تهمهم مصالحهم 

وأنانيتهم، التي أدت بالفريق إلى الهاوية.
املوسم  هــذا  على  ــواء  األضـ ألقينا  وإذا 
استبشر  فــقــد  ودعـــنـــاه،  ــذي  ــ ال ــكـــروي  الـ
لفريقهم،  للبداية املشجعة  املراكشيون خيرا 
ــدوم  وق مــربــوح  الرئيس  »انــســحــاب«  بعد 
تعودنا  الثنائي  هــذا  أن  علما  ــورزازي،  ــ ال
خرجاتهما  كثب  عن  وتتبعنا  رؤيتهما،  على 
اإلعامية الغير مجدية، والطريقة العشوائية 

لتدبيرهما للفريق.
الثلث  في  املراكشي  الكوكب  فريق  حقق 
تحت  إيجابية  جد  نتائج  البطولة  من  األول 
قيادة املدرب جمال فوزي، مكنته من احتال 
ما  سرعان  لكن  البداية،  في  األولــى  الرتبة 
تراجع، بسبب عدم التزام املكتب املسير بأداء 
تضحيات  قدموا  الذين  الاعبني  مستحقات 

جسيمة بدون مقابل.
كان على الرئيس الورزازي، املسؤول األول 
أنه  غير  النزيف،  هذا  يوقف  أن  الفريق،  عن 
فضل الحل السهل في نظره، وهو االستغناء 
عن املدرب فوزي جمال الذي قام بعمل جبار، 
وعوضه  اإلمــكــانــيــات،  انــعــدام  مــن  بالرغم 

باملدرب عزيز العامري، العائد من تجربة 
لم يعمر  فاشلة من الخليج، والذي 
املــزريــة  للحالة  نــظــرا  طــويــا، 
التي يتخبط فيها فريق مدينة 

السبعة رجال.
للكوكب  املسير  املكتب 
ــاألحــرى  ب أو  املــراكــشــي، 
الرئيس الــورزازي، لم يبال 
فريقه  يداهم  الــذي  بالخطر 
بسبب التغييرات العشوائية 
فاستعان  التقنية،  لـــإدارة 
امللياني،  جـــواد  آخـــر،  بــمــدرب 
األيدي  مكتوف  اآلخر  هو  ليقف 
الــعــارمــة التي  الــفــوضــى  ــام  أمـ
على  ــاوة  ع الفريق،  محيط  فــي  تضاعفت 
الذين  الاعبني  من  والتهديدات  اإلضرابات 
عاشوا العديد من املشاكل االجتماعية، ليفر 
بجلده، ويتم تعويضه وكما هي العادة بابن 
الفريق، عز الدين بنيس، الذي ال يتوفر على 
مآله  كان  الذي  الفريق،  إلنقاذ  عصا سحرية 
الوطني  القسم  مــغــادرة  املطاف  نهاية  في 

األول.
رئيس  من  ننتظر  كنا  ــذي  ال الوقت  ففي 
األسباب  وشرح  بالشجاعة،  التحلي  الفريق 
قدم  للمراكشيني،  الكارثة،  لهذه  الحقيقية 
فضل  بينما  األنظار،  عن  واختفى  استقالته 
التصعيد ضد  املكتب  داخل  أصدقائه  بعض 
على  الرماد  لدر  مجانا،  والجامعة،  العصبة 
الوضع  هذا  من  سئموا  الذين  املحبني  أعني 

املزري.
ليست  الكبار  قسم  فمغادرة  العموم،  على 
نهاية العالم، بل على املراكشيني الحقيقيني 
أال يستسلموا، وأن يقفوا بجانب فريقهم الذي 
أصبح أكثر من أي وقت مضى في حاجة إلى 
كل محبيه، ليعود قويا إلى مكانه الطبيعي، 
االنتهازيني  كل  يبعد عن محيطه  أن  شريطة 
والوصوليني، وعلى رأسهم الثاثي املعروف، 
الفريق  عاشه  ما  كل  مسؤولية  يتحمل  الذي 
املراكشي من أزمات ومشاكل خال السنوات 

األخيرة.

أمرابط يف مواجهة مدافعي ناميبيا

سفيان رحيمي 
الهداف الواعد للرجاء



سأل أحد الصحفيني دبلوماسيا 
يقم  لــم  ملـــاذا  املــغــرب،  فــي  كبيرا 
سنوات  ثالث  مــرور  رغم  ترامب، 
للواليات  رئيسا  انتخابه  على 
سفير  بتعيني  األمريكية،  املتحدة 
أن  »يجب  فقال:  املــغــرب،  فــي  لــه 
نحمد هلل أنه لم يهتم بهذا األمر«، 
يلمح  املغربي  الدبلوماسي  وكان 
باتت  التي  االبتزاز«  »طريقة  إلى 
بشكل  األمريكية  اإلدارة  تنهجها 

فج في عهد الرئيس ترامب.
سفير  ــود  وجــ ــدم  عـ أن  ــم  ــ ورغ
من  يثير  ال  املــغــرب  فــي  أمريكي 
إشــكــال،  أي  العملية  الــنــاحــيــة 
داخــل  الــعــمــل  اســتــمــرار  بفضل 
عادي،  بشكل  األمريكية  السفارة 
بمنطقة  األمريكية  التحركات  فإن 
تضارب  ولعبة  األوســـط،  الشرق 
املغرب  وضــع  فرضت  املــصــالــح، 
في دائرة ضيقة، قد تجلب له عدة 

بعد  السيما  مستقبال،  مشاكل 
من  املغرب  تبرم  مؤشرات  ظهور 
إلى  نسبة  »الترامبية«  الصفقات 
ترامب، حيث أن املغرب رفض عمليا 
البحرين«،  »مؤتمر  مع  التماهي 
لخطورة ذلك على مستقبل القضية 
الصحافة  إن  بــل  الفلسطينية، 
املغربية، أكدت أن املغرب لم يشارك 
يوم  انطلق  الذي  املؤتمر  هذا  في 
»موظف«  عبر  إال  األخير  األربعاء 
ال عالقة له بوزارة الخارجية، كما 
يؤكد ذلك كالم متحدث باسم وزارة 
قال:  والــذي  املغربية،  الخارجية 
»إنه بدعوة من حكومتي البحرين 
األمريكية،  املــتــحــدة  والـــواليـــات 
االقتصاد  وزارة  من  إطار  يشارك 
حول  الورشة  أشغال  في  واملالية، 
تحتضنها  التي  واالزدهار  السالم 
العاصمة البحرينية املنامة، يومي 

25 و26 يونيو 2019«.

على  يوجد  والــذي  إذن،  املغرب 
رئيس  السادس  محمد  امللك  رأسه 
مؤتمر  يقاطع  ــدس«،  ــق ال »لجنة 
إن  بــل  عملي،  بشكل  البحرين، 
في  مــوظــف  عبر  تمت  املــشــاركــة 
املشاركني  باقي  فيه  يتحدث  وقت 
أعلى  على  تمثيليات  عن  العرب 
الجانب  عــن  الســيــمــا  مــســتــوى، 
أن  علما  واملصري..  الــســعــودي 
دولــة،   39 مشاركة  عــرف  املؤتمر 
ويــحــضــره اإلســرائــيــلــيــون، لكن 
يختزلون  جعلهم  األمريكي  الحذر 
الحضور اإلسرائيلي في مجموعة 
بضغط  إسرائيليني،  أعمال  رجال 

من ترامب.
املتماهية  السعودية،  أن  والشك 
األمــريــكــيــة  الــســيــاســة  ــع  م كليا 
املــشــاريــع  تحتها  تخفي  ــتــي  ال
في  نفسها  تضع  الصهيونية، 
مــوقــف جــد مــحــرج وهـــي تدعو 

ملؤتمر  أمريكا  مع  مشترك  بشكل 
اقتصادي في البحرين، والكل يعلم 
أن ترامب ال يريد من ذلك إال مزيدا 
من اإلهانة لحكام السعودية، حيث 
ماليير  إن  القول  في  يتردد  ال  أنه 
الدوالرات التي تدفعها السعودية، 
تكون مقابل حمايتها، »السعودية 
شيء  لديها  ليس  جدا  غنية  دولة 
سوى املال«.. هكذا يتحدث ترامب، 
للرئاسة  ســبــقــوه  مـــن  ــصــف  وي
بـ»األغبياء«، ألنهم لم يفعلوا مثله.

فالسعودية  مفارقة،  من  لها  ويا 
الترويج  صف  اليوم  تتزعم  التي 
»بيع  وأساسها  القرن«،  لـ»صفقة 
وإعـــدام  الفلسطينية«  القضية 
نسيت  العربية،  السالم  مــبــادرة 
هو  العربية  املبادرة  أطلق  من  أن 
امللك عبد هلل بن عبد العزيز، ملك 
السعودية، وقد كان هدف املبادرة 
والزال، هو »إنشاء دولة فلسطينية 

معترف بها دوليا على حدود 1967 
من  واالنسحاب  الالجئني  وعــودة 
مقابل  املحتلة،  الــجــوالن  هضبة 
بني  العالقات  وتطبيع  اعــتــراف 

الدول العربية مع إسرائيل«.
ــري فــي  ــ ــج ــ ــا ي ــ ــة مـ ــ ــرف ــ ــع ــ ومل
تعليقات  قــراءة  تكفي  البحرين، 
ألحد  يمكن  »كيف  الفلسطينيني: 
علينا  يفرض  مــن  أن  يصدق  أن 
عنا  ويمنع  اقتصاديا  حــصــارا 
أمــوالــنــا، بــات يــرغــب فــي دعــوة 
اقتصادية  ورشة  إلى  العالم  دول 
هدفها جمع األموال ملساعدتنا)..(. 
هما  املتحدة  والواليات  إسرائيل 
تدعيان  الــتــي  املشكلة  أســـاس 
هكذا  حلها«..  في  ترغبان  بأنهما 
 تحدث رئيس الوزراء الفلسطيني.
في  يحصل  أن  يمكن  مــا  »أخــطــر 
ورشـــة املــنــامــة الــتــي هــي عبارة 
املعني  يحضره  ال  زفاف  حفل  عن 

إعداد
سعيد الريحاني

إخبــاري
تحليل

هل تتحول �سفقة بيع فل�سطني لإ�سرائيل
 اإىل اأزمة عن�سرية يف املغرب؟
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كاريكاتري يلخص »صفقة القرن«

اجلانب التجاري يف »�سفقة القرن«



بالحفل أصال، سواء كانت 
العروس أو العريس، كما 
املعلقني  أحد  ساخرا  قال 
تعلن  أن  لــيــس  اإلســرائــيــلــيــني، 
مع  الكامل  بالتنسيق  واشنطن، 
للتسوية  خطتها  طبعا،  إسرائيل 
القرن،  بصفقة  إعالميا  املعروفة 
العربية  الـــدول  تتبرع  أن  ولكن 
ســواء  الــتــصــور،  ــذا  ه بمسايرة 
السرية،  أو  العلنية  بــاملــوافــقــة 
بذلك  ألنها  املباشرة،  أو  الضمنية 
تكون في وضع بالغ السوء، فهي ال 
تكتفي وقتها بمخالفة ما سبق أن 
تبنته ووافقت عليه، هي نفسها، في 
إطار الجامعة العربية منذ سنوات، 
وإنما تتقدم خطوة إضافية، نوعية 
شيء  على  باملوافقة  سوئها،  في 
وقيادتهم  الفلسطينيني  عن  نيابة 
تفويض«. وال  منهم  رضى   بــدون 

منه  حذر  قد  كان  ما  بالضبط  هذا 
الــدكــتــور صــائــب عــريــقــات، أمني 
ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  ســر 
عندما  الفلسطينية،  التحرير 
صرح بأنه »إذا كان لبعض العرب 
فليقدموها  تــنــازالت  يقدموا  أن 
حساب  مــن  وليس  حسابهم  مــن 
فعلوها،  مــا  إذا  الفلسطينيني. 
ضمن  فعال  بعضهم  يفعلها  وقــد 
سياق سياساته األخيرة الطائشة، 
فإنهم بذلك إنما ينتقلون من مربع 

السنوات  في  الفلسطينيني  خذالن 
املاضية إلى مربع الوقوف ضدهم 
بالكامل« )املصدر: القدس العربي/ 
الكوفية  يضع  أحد  ال  املنامة  في 

الفلسطينية(.
يجري  ما  أن  قائل  يقول  وربما 
وال  املغرب،  عن  بعيد  املنامة  في 
ــل  داخ ــاع  ــ األوضـ عــلــى  ينعكس 
الصحيح،  هو  العكس  بل  البالد، 
ــقــام األمــريــكــي  ــت فــمــؤشــرات االن
تظهر  املــغــرب،  عــلــى  والــضــغــط 
جاريد  تصريحات  خالل  من  جليا 
في  وهو  ترامب،  صهر  كوشنير، 
الخاص،  مستشاره  الوقت  نفس 
والذي أصر على ذكر املغرب باالسم 
كمشارك في اجتماع املنامة.. هذا 
من الناحية الخارجية، أما داخليا، 
استدعت  الحجم،  بهذا  صفقة  فإن 
اليساري  بني  تفرق  لم  تحركات 
حاشدة  مسيرة  فــي  واإلســالمــي 
املواضيع  أكــثــر  وألن  بــالــربــاط، 
القادرة  املواضيع  هي  خــطــورة، 
اليسار  من  الصف:  توحيد  على 
ومن اليمني ومن اإلسالميني، لذلك 

ال ينبغي استصغار املوضوع.
تلخيص  أحسن  أن  القول  يمكن 
ولجانبها  القرن«  لـ»صفقة  مبسط 
التجاري، جاء على لسان مصطفى 
لحركة  العام  األمــني  البرغوثي، 
الفلسطينية،  الوطنية  املــبــادرة 

والجانب  »الــخــداع«  وجــه  حــول 
ــي مــؤتــمــر املــنــامــة،  ــجــاري ف ــت ال
ويتلخص ذلك حسب ملخص أعده 
جماعة  في  القيادي  بناجح،  حسن 
مع  املتحالفة  واإلحسان«،  »العدل 
رفض  فــي  املغربي  اليسار  قــوى 

الصفقة كما يلي:
دوالر  مليار  خمسني  رقــم   )1
الذي ذكر هو ملدة عشر سنوات أي 
بمعدل خمس مليارات سنويا فقط.

كما  مــلــيــارا  خمسني  رقـــم   )2
أفخاخا  يحتوي  كوشنير،  ــر  ذك
املــذكــور،  املبلغ  فنصف  خطيرة، 
أي  كوشنير،  تصريحات  حسب 
دوالر،  مليار  وعــشــرون  خمسة 
وليس  بــفــوائــد  قــروضــا  سيكون 
منحا، وهذه القروض ستثقل كاهل 
الخطة  نــفــذت  إن  الفلسطينيني 
ترهقهم  التي  الــديــون  من  بمزيد 

أصال.
ــإن 11  ــى ذلــك، ف وبــاإلضــافــة إل
املــذكــور،  املبلغ  مــن  دوالر  مليار 
الخاص  املــال  رأس  مــن  ستكون 
ــلــربــح ولــيــس  ــذي ســيــســعــى ل ــ ال
ومن  الفلسطيني،  االقتصاد  لدعم 
املشكوك فيه أصال، أنه يمكن جمع 

هذا املبلغ.
أي  باملائة،  وأربعون  أربعة   )3
حوالي نصف الخمسني مليار )28 
للفلسطينيني،  تعطى  لن  مليار( 

العربية  ــدول  ال في  ستصرف  بل 
ولبنان(  واألردن  )مصر  املجاورة 
وتصفية  الالجئني  توطني  بهدف 
الــعــودة،  فــي  الوطنية  حقوقهم 
ــود وكــالــة الــغــوث  وإلنـــهـــاء وجــ
محاولة  الواقع  في  وهي  الدولية، 
حاليا  تقدم  التي  التبرعات  لسلب 
الالجئني  لــدعــم  ــغــوث  ال لــوكــالــة 
الفلسطينيني وتحويلها إلى أموال 
حقوق  لتصفية  كوشنير  خطة  في 
الغوث  وكالة  تدمير  بعد  الالجئني 

وخدماتها الصحية والتعليمية.
املقترحة  املنح  فإن  بالتالي،   )4
ثمان  تتجاوز  لن  للفلسطينيني، 
ســنــوات،  لعشر  دوالر  مــلــيــارات 
وهو  سنويا،  مليون   800 بمعدل 
ما تدفعه في املعدل الدول العربية 
الفلسطينية  للسلطة  واألوروبية 
حاليا، أي أن املساعدات املوعودة 
املــوجــودة،  املساعدات  نفس  هي 
بـ»جعلها  تقييدها  سيتم  ولكن 
مشروطة بتنازل الفلسطينيني عن 
وعن  دولة،  في  حقهم  وعن  القدس 
لضم  بقبولهم  بكاملها،  فلسطني 
الغربية  الضفة  من  كبيرة  أجــزاء 

إلسرائيل«.
5( ما طرحه كوشنير من مشاريع 
غزة  لفصل  موجه  لغزة،  مقترحة 
ولربطها  فلسطني،  عــن  بالكامل 
املصرية،  سيناء  بجزيرة  بالكامل 

فلسطينية  يقظة  يستدعي  وهــذا 
تحويل  مــحــاوالت  إزاء  ومصرية 
وفصلها  مصرية  مشكلة  إلى  غزة 

بالكامل عن فلسطني.
التجاري،  الجانب  حيث  من  هذا 
أما من حيث محاوالت تحويل أزمة 
مغربية،  أزمة  إلى  القرن«  »صفقة 
فإنه يكفي تتبع تعليقات النشطاء 
املناهضة  املسيرة  على  األمازيغ 
وتكفي  الرباط،  في  الصفقة  لهذه 
»عــراب  لسان  على  ورد  ما  ــراءة  ق
الحركة األمازيغية« أحمد الدغرني، 
اليسارية  الهيئات  »إن  قال:  الذي 
واإلسالمية التي دعت لتنظيم هذه 
املسيرة التضامنية مع فلسطني، ال 
تهتم بما يجري في املغرب، وتركز 
فقط على ما يجري في دول الشرق 
األوسط«، معتبرا أنها تعتمد على 
استراتيجية إقحام املغرب في ما ال 
يعنيه، كمشاكل العراق وفلسطني، 
لها،  نهاية  ال  مشاكل  هي  والتي 
تــحــدث  ــذا  ــك ه تعبيره.  حــســب 
الدغرني قبل أن يضيف: »إن الذي 
املصير  يسمى  بما  ويتشبت  يقول 
الرباط  يجعل  أن  يريد  املشترك، 
أي  بــغــداد«،  العراقية  كالعاصمة 
قوله،  حسب  ــإرهــاب،  ل عاصمة 
تحويل  مؤشرات  هذه  تكون  فهل 
عنصرية  أزمة  إلى  القرن«  »صفقة 

في املغرب؟
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غر�ئب �لزمان.. م�ؤمتر من �أجل فل�شطني ال ت�شارك 
فيه فل�شطني

م�ؤ�ش�شة بئر قا�شم »�ل�شبيل« حتتفل بالذكرى 20 لتاأ�شي�شها
إعالن
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قانون الرتبية والتكوين ينذر ب�سقوط 
حكومة العثماين بعد عيد العر�ش 

●  تندوف. األسبوع 
ــن الــســلــطــات  ــم يـــصـــدر عـ لـ
ــر  ــدوائـ الـ ــن  عـ وال  ــة،  ــي ــرب ــغ امل
أو  تــحــرك  أي  الــدبــلــومــاســيــة، 
التي  االختطافات  لحملة  انتقاد 
نظمتها جبهة البوليساريو إزاء 
املنطق  أن  ورغـــم  معارضيها، 
هــؤالء  مشكلة  إثــــارة  ــفــرض  ي
املغرب«  من  »القريبني  املعتقلني 
لحقوق  الدولية  الهيئات  أمــام 
على  حمايتهم  أجل  من  اإلنسان 
األقل، فإن الصمت املغربي يطرح 

عدة عالمات استفهام.
بنشر  ــوع«  ــبـ »األسـ وتــنــفــرد 
واحــد  رفقته(  )انظر  صـــورة 
فاضل  ــه  واســم املعتقلني  ــن  م
ميليشيات  اختطفته  بــريــكــا، 
البوليساريو إلى وجهة مجهولة، 
في  كبيرا  دورا  لعب  أن  بعد 
للتغيير«،  الصحراوية  »املبادرة 
معارضة  اجتماعية  حركة  وهي 
وفرضت  البوليساريو  أحرجت 
القايد  دخول الجنرال الجزائري 
صالح على الخط، بعد أن انفلت 
الجزائر  تكون  وقد  األمور،  زمام 
التي  ــاالت  ــق االعــت حملة  وراء 
بعد  املــعــارضــون،  لها  تــعــرض 
كل  بتصفية  تهدد  الجبهة  كانت 
الفضاء  في  للتظاهر  خــرج  من 

العام باستعمال املدرعات.
ــد مـــن 3 أبـــرز  ــ ــا، واح ــك ــري ب
الصحفي  جانب  إلى  مختطفني 
اعتقل  ــذي  ال بــوزيــد  آب  ــوالي  م
وقفة  تغطية  في  مشاركته  أثناء 
احتجاجية أمام مكتب املفوضية 
ــالجــئــني  ــة لـــغـــوث ال ــي ــام ــس ال
والصحفي  واملــدون  باملخيمات، 
إلى  اقتيد  الذي  زيــدان،  محمود 
وجــهــة مــجــهــولــة، شــأنــه شــأن 
اآلخـــريـــن، وهـــو مــا ســاهــم في 

بمخيمات  االحتقان  حــدة  رفــع 
الحديث  بعد  السيما  تــنــدوف، 
عن احتجازهم داخل مدرسة 12 
فترة  منذ  تحولت  التي  أكتوبر 
يسمى  ما  فرق  لبعض  مقر  إلى 

الدرك الصحراوي.
وتــحــيــط أجــهــزة املــخــابــرات 
البوليساريو  وبجبهة  بالجزائر 
ــام  ــني فـــي األيـ ــوف ــوق قــضــيــة امل
ــدة،  ــديـ ــة بـــســـريـــة شـ ــيـ ــاضـ املـ
من  ــد  واحـ حــالــة  الزالـــت  حيث 
زيدان،  املخطوفني، وهو محمود 
مجهولة وتثير االستغراب، حيث 
أن هاتفه املحمول الزال يرن لكنه 
ال يرد على املكاملات، ما قد يعني 
األجهزة  رقابة  تحت  الهاتف  أن 
فال  بريكا،  فاضل  أما  املعلومة، 

زالت أخباره مجهولة.
وكـــــان أحــــد أفــــــراد عــائــلــة 
بأنه  قــال  قــد  بــوزيــد،  املختطف 

زنزانة  في  موجود  بأنه  أبلغهم 
لالستنطاق  ويخضع  مظلمة 
معصوب العينني ومقيد اليدين، 
ــروف مــهــيــنــة لــكــرامــة  ــ وفـــي ظ
إلجباره  محاولة  في  اإلنــســان، 
االعــتــراف  على  الضغط  تحت 
الصحة،  من  لها  أساس  ال  بتهم 
عسكرية،  محكمة  أمــام  واملثول 
من  مطرود  ألنه  يرفضه  ما  وهو 
الوقت  في  سنتني،  منذ  الجيش 
الفاضل  عائلتا  فيه  التزال  الذي 
ــدان،  زي محمود  واملـــدون  بريكا 
املاضي  األسبوع  اعتقال  اللذين 
لم  ألنــه  قلقتني،  الــرابــونــي،  في 
بمكان  رسميا  إخطارهما  يتم 
يمكن  ما  وهو  ابنيهما،  تواجد 
استنتاجه من خالل النداء الذي 
بريكا،  الفاضل  والـــدة  وجهته 
18 املاضي في  الذي اعتقل يوم 

ظروف غامضة.

انتفا�سة قانونية لتفادي حماكمة الرميد 
على خلفية جرمية »�سمهرو�ش« 

●  الرباط. األسبوع
قضائية  مــصــادر  قــالــت 
هيئة  أن  ــة،  ــع ــل ــط م جـــد 
والواقف،  الجالس  القضاء 
املتتبعني  املحامني  وأغلب 
جريمة  إرهــابــيــي  ملحاكمة 
بمحكمة  »شـــمـــهـــروش« 
يوم  كثيرا،  استاؤوا  سال، 
الخميس املاضي، من مطلب 
املفاجئ،  الضحايا  دفـــاع 
الرميد  املصطفى  بــإدخــال 
بحقوق  املكلف  الدولة  وزير 
املحاكمة  هذه  في  اإلنسان 
دون احترام رمزية منصبه.

رفــض  الجميع  أن  ذلـــك 
الضحيتني  ــاع  دفـ ــطــاول  ت
ــني عــلــى  ــت ــي ــاف ــدن ــن ــك ــس ال
مــؤســســات الـــدولـــة ورمــز 
»مؤسسة  ومنها  سيادتها، 
الحكومة ومحاولة إقحامها 
على  تــتــوفــر  محاكمة  ــي  ف
املحاكمة  ضمانات  جميع 
رقابة  تحت  وتتم  العادلة 
السيما  ــيــة،  دول ومالحظة 
لها  عالقة  ال  الحكومة  وأن 
املصدر  يقول  امللف«  بهذا 
القاضي  أن  أكد  الذي  ذاته، 
الضحايا،  دفاع  طلب  رفض 
القضاء  كــذلــك  رفــضــه  كما 

العامة(،  )النيابة  الجالس 
أساس  على  يستند  لم  ألنــه 
وكان  وقانوني،  موضوعي 
كبير  ــرام  ــ ــت ــ اح عــــدم  ــه  ــي ف
ولرموزها  املغربية  للدولة 
الــدســتــوريــة،  وملؤسساتها 
ــذي ال يسمح  وهــو »األمــر ال
املغربي ومختلف  القضاء  به 
أي  تحت  املغاربة  املسؤولني 
وزراء  كان  إذا  السيما  مبرر، 
امللف،  عن  بعيدون  الحكومة 
إدخالهم  يحاول  من  وهناك 
في  املغربية  الدولة  وإدخــال 
قضية إرهابية فردية قام بها 
مجرمون بشكل فردي، وباتت 

منها  تسلم  ال  دولية  ظاهرة 
ومنها  املتقدمة،  الدول  حتى 
قبل  نيوزيالندا  عاشته  مــا 
شهرين« يضيف املصدر ذاته.
الضحايا  ــاع  ــ دف ــان  ــ وك
ــي جــريــمــة »شــمــهــروش«  ف
ــد طــالــب من  ــة، ق ــي ــاب اإلره
املصطفى  إدخـــال  املحكمة 
ــة،  ــدولـ الـــرمـــيـــد، وزيــــر الـ
بناء  القضية،  في  كشاهد 
»اليوتيوب«  في  فيديو  على 
عن  يتحدث  وهــو  فيه  ظهر 
من  الحمراء  املدينة  زوار 
يأتي  من  ومنهم  العالم  كل 

ليعصي هلل.

●  الرباط. األسبوع
قال مصدر جد مطلع من حزب التجمع 
الوطني لألحرار، أن عزيز أخنوش بعدما 
العدالة  حــزب  على  الضغط  فــي  نجح 
والتنمية، وجعله يقبل في ليلة القدر )في 
لجنة التعليم( بحرف تيفناغ في القانون 
من  سنوات  رغم  لألمازيغية،  التنظيمي 
رفضه، يتجه اليوم بكل قوة إلى الضغط 
القانون  مــوضــوع  فــي  العثماني  على 

اإلطار للتربية والتكوين.
عزيز  نجاح  أن  ذاته،  املصدر  وأضاف 
الجلسة  )في  الفطر  عيد  ليلة  أخنوش 
العامة( في الضغط على العدالة والتنمية 
بالتصويت على قانون ترسيم األمازيغية، 
جعله اليوم يطلب من رئيس الحكومة عقد 
للحسم  الحكومية،  لألغلبية  عاجل   لقاء 
ــار الخاص  فــي مــوضــوع الــقــانــون اإلطـ

بالتربية والتكوين في أقرب اآلجال.
وأوضح املصدر ذاته، أن أخنوش بعث 
برسالة »ساخنة« مع مرسول خاص إلى 
كأغلبية  »التصويت  مفادها  العثماني، 

خرج  كما  اإلطار  القانون  على  منسجمة 
من اجتماع املجلس الوزاري برئاسة ملك 
البالد، أو البحث عن حزب آخر يرمم به 
حكومته خالل التعديل الحكومي املرتقب، 
أن  يعقل  فال  العرش،  عيد  بعد  مباشرة 
توافق  حيث  العبث،  هــذا  فــي  نستمر 
وزاري  مجلس  في  قانون  على  األغلبية 

وترفضه بالبرملان« يقول أخنوش.
آخر اجتماع  في  أخنوش  عزيز  وكان 
بحي  األميرات  بفيال  الحكومية  لألغلبية 
العثماني  بحضور  بالرباط،  السويسي 
اقتراح  رفض  قد  األغلبية،  أحزاب  وقادة 
الــعــثــمــانــي بــتــصــويــت فــريــق الــعــدالــة 
القانون  على  بنعم  بالبرملان  والتنمية 
مادة  على  فقط  وتحفظه  برمته،  اإلطــار 
حيث  الفرنسية،  باللغة  العلوم  تدريس 
التصويت  »يا  صارما،  أخنوش  رد  كان 
عــلــى الــقــانــون بــرمــتــه بــاإلجــمــاع يا 
مالعبينش«، فهل يتنازل »البيجيدي« مرة 
أخرى ويصوت مع األغلبية رغم سنوات 

من معارضة القانون اإلطار؟

جبهة البولي�ساريو ت�سن حملة اختطاف
 على معار�سيها واملغرب يلتزم �سمتا غريبا

اأطنان التمور ال�سعودية للبولي�ساريو 

دفاع »الرنويجيني« يطالب مبحاكمة وزير دولة يف جرمية اإرهابية  اخللفي وال�سكال يت�سلمان حقيبة مب�سطة 
حلقوق »املعاقني« 

ال�سمت الذي يدفع املغاربة ثمنه يف الق�سية الوطنية

●  وكاالت 
لألمم  العاملي  األغــذيــة  برنامج  تلقى 
اململكة  مــن  مقدمة  مساهمة  املــتــحــدة، 
من  طنا   350 بلغت  السعودية  العربية 
أمريكي  دوالر  ألــف   725 بقيمة  التمور 
عنه  أعلن  ما  وفق  للبوليساريو،  موجهة 

املوقع الرسمي لبرنامج األغذية العاملي.
ــج األمـــمـــي، أن  ــام ــرن ــب وأوضـــــح ال
رمضان،  شهر  خالل  بدأ  التمور  توزيع 
املخيمات  مــن ســكــان  ــرد  ف كــل  وحــصــل 
مـضيفا  الـتمور،  من  كـيلوغرامني  على 
رسميا،  تقديمها،  تم  املـساعدة  هـذه  أن 
في  عقدت  التي  التسليم  مراسيم  أثناء 
السـعوديـة  العـربية  املمـلكة  سفارة  مقر 
بـحـضـور  الــعـاصـمـة،  الـجـزائر  فـي 

عبد العزيز بن إبراهيم حمد العميريني، 
لدى  السعودية  العربية  اململكة  سفير 
العيد،  هلل  عبد  بن  ومنصور  الجزائر، 
لإلغاثة  سلمان  امللك  مركز  بعثة  رئيس 
سيروا،  ورومـــان  اإلنسانية،  واألعــمــال 
العاملي  األغذية  لبرنامج  الُقطري  املدير 

وممثله في الجزائر.
األغذية  برنامج  »يعرب  سيروا:  وقال 
العاملي عن امتنانه للملك سلمان بن عبد 
تلك  على  السعودي،  والشعب  العزيز، 
»يتميز  وأضاف:  السخية«،  املساهمة 
فهو  العالية،  الغذائية  بقيمته  التمر 
يساعد في تنويع النظام الغذائي وتلبية 
الفيتامينات  من  الغذائية  االحتياجات 

واملعادن«.

●  الرباط. األسبوع
أســـفـــرت مــجــهــودات عــدد 
أول  إنجاز  على  الشركاء  من 
ــوي  ــوع مـــشـــروع تـــربـــوي وت
مـــن نـــوعـــه، ويــتــعــلــق األمـــر 
مغربية  تربوية  حقيبة  بإنجاز 
االتفاقية  مضامني  لتبسيط 
األشــخــاص  لحقوق  الــدولــيــة 
الخاصة،  االحتياجات  ذوي 
الذي تم تقديمه  وهو املشروع 
مــؤخــرا بــمــقــر مــجــلــس جهة 

الرباط سال القنيطرة.
وتعتبر »جمعية سند لتأهيل 

االحتياجات  ذوات  الفتيات 
الخاصة« في شخص رئيستها، 
منسقة  ــة،  ــف ــي حــن جـــابـــري 
سال  ــربــاط  ال بجهة  املــشــروع 
القنيطرة، وصوفي فانكريكيج، 
الثامن«  اليوم  »جمعية  مديرة 
بجهة  املـــشـــروع  ومــنــســقــة 
رواد  من  العاصمة،  بروكسيل 
نوعه  من  األول  املشروع  هذا 
والــشــرق  إفريقيا  شــمــال  فــي 
على  اشتغلت  كما  األوســـط، 
جمعيات  ثمان  املــشــروع  هــذا 
بمختلف أقاليم وعماالت الجهة 

والنشيطة في مجال اإلعاقة.

جابري  حنيفة  تكلفت  وقــد 
لتأهيل  سند  »جمعية  رئيسة 
االحتياجات  ذوات  الفتيات 
»الرابطة  ورئيسة  الخاصة«، 
الذهنية«،  لإلعاقة  املغربية 
»اتفاقية  حــول  عــرض  بتقديم 
ــوق  ــحــق األمـــــــم املـــتـــحـــدة ل
في  اإلعــاقــة  ذوي  األشــخــاص 
بمقر  ميسرة«  مضامني  نسخة 
ــالل حفل  مــجــلــس الــجــهــة خـ
السكال  الجهة  رئيس  حضره 
والـــوزيـــر الــخــلــفــي الــنــاطــق 

الرسمي باسم الحكومة.

الخلفي والسكال يتسلمان حقيبة مبسطة لحقوق املعاقني

املختطف بريكا



❐  من األموال التي »جابها هلل« للمنتخبني، 
 5911 االقتصادي  الرمز  في  إليها  املشار  تلك 
مليزانية الجماعة، خاص بفائدة أموالنا املودعة 
بالخزينة العامة، وتوفر لهم سنويا 250 مليونا 
أين  - وعلى خاطرهم(، ولكن  اعترافهم  )حسب 
البلدي  الجابي  من  املجتباة  األموال  فوائد  هي 
نقدا  تتم  معامالت  كلها  وهي  للجماعة؟  التابع 
من  املحصلة  األمــوال  كانت  فــإذا  و»بــالــكــاش«، 
وزارة املالية لفائدة الجماعة »تزكي« فوائد ربع 
املاليير  »تزكيه«  الذي  املبلغ  ترى  يا  فكم  مليار، 
التي يجمعها الجابي البلدي؟ هذا طابو مسكوت 

عنه. 

»إلهائنا«  لعبة  إتقان  األحـــزاب،  مــنــاورات  من   ❐
الداخلية  نشغلها بخصاماتها  ومحاولة شغلنا حتى ال 
بني منخرطيها، بينما هي جاثمة على خيراتنا وثرواتنا 
الوطن  في  مرة  فألول  وسلطاتنا،  مدينتنا  وميزانيات 
العربي، وحتى الغربي، يواجهها الشعب العظيم بحقيقة 
وضعها القانوني كجمعيات سياسية بني منخرطيها في 
حدود أهدافها املسطرة في وثائقها الرسمية، وال عالقة 
ومحاربة  الحدود،  في  املرابضني  وأبطاله  بالشعب  لها 

الجرائم وتطبيق القانون، وكل الغيورين على اململكة.

مع  ــاط  ــرب ال تــآخــي  على  سنة   33 ــرت  م  ❐
يونيو   14 بتاريخ  طرابلس،  الليبية  العاصمة 
مثله، حيث  يتكرر  لم  فريدا  تآخيا  1986، وكان 
وضعت بلدية طرابلس طائرتني على نفقتها لنقل 
350 رباطيا لحضور مراسيم توقيع هذا التآخي 
ورياضيون  وطلبة  أساتذة  وبينهم  التاريخي، 
فكانت  منتخبني،  وفقط  تقليديون،  وصــنــاع 
االستضافة ملدة أسبوع والرعاية كاملة بما في 

ذلك مصروف الجيب لكل ضيف والهدايا.
هلل  وندعو  وكرمهم،  الليبيني  إخواننا  نتذكر 
أن يحفظهم ويفرج كربتهم ونحن معهم بقلوبنا 

ونرحب بهم في أي وقت.

نائبة  منصب  تولت  منتخبة  امرأة  أول  رحم هلل   ❐
رئيس مجلس حسان في التسعينات، األستاذة الباتول 
البدراوي، وقد سبقتها في الثمانيات أول مستشارة في 

الجماعة ذاتها، املرحومة خديجة بدوري.
الرباطية،  الــبــدراوي  عائلة  من  الباتول  واملرحومة 
الشرفاء  مــن  وجــذورهــا  تــطــوان  مدينة  مــن  وأصلها 
أبناء  مع  فكيك  مدينة  في  استقروا  الذين  األدارســة 
عمومتهم الودغيريني، ثم انتقلوا إلى سجلماسة وصفرو، 
البدر،  البدراوي، وهو من  وفاس، ومنها اقتبست اسم 

والعائلة اليوم متواجدة في الرباط والعرائش وعبدة.

للقطب  خــاصــة  زيـــارة  فــي 
الرحيم  الرباطي، األستاذ عبد 
ــان  ــون، قــبــل ســنــتــني، وك ــري ق
أطال هلل عمره في السبعينات 
ــوان  دي رئــيــس  والثمانينات 
الـــــوالـــــي املـــــرحـــــوم عــمــر 
االطمئنان  وبعد  بنشمسي، 
الحديث  دار  صــحــتــه،  عــلــى 
حـــول تـــاريـــخ املــقــاومــة في 
وتطرق  ومجاهديها،  الرباط 
االستعمار  دوخ  شـــاب  إلـــى 
كان يرأس خلية املقاومة لحي 
السويقة، املرحوم برحمة هلل، 
املقاوم الحاج العربي بنعزوز، 
املنشورة،  الصورة  موضوع 

وكانت في سنة 1954.
الرباطي  الشباب  همة  إنها 
في ذلك الوقت، الذين ناضلوا 
واالستقالل  الحرية  أجــل  من 
ومــلــكــه،  للشعب  والــكــرامــة 
وبائعي  اللصوص  من  حاميه 

الكالم. 

كثرة الوسطاء أغرقت الرباط في اإلفالس

ت�ستيت امليزانيات هو الداء الع�سال القاتل مل�سالح ال�سكان

األحــــــــــزاب تــحــكــمــهــا 
سطرتها  ــتــي  ال ــا  ــه ــداف أه
التأسيسية،  قوانينها  في 
تحت  لنا  قدمت  التي  فهي 
وضماناتها،  مسؤولياتها 
أعضائها  من  املرشحني  كل 
ورعــايــة  شؤوننا  لتسيير 
الــثــروة  وتنمية  أمــوالــنــا، 
مدينة  عليها  تتوفر  التي 
عمرانها  وتحسني  األنــوار 
مكانتها  تراعي  بتصاميم 
جذورها  وتؤكد  التاريخية 
ــتــراث اإلنــســانــي مع  فــي ال
»زواج« حاضرها بماضيها.

وأمامكم صورة لعمارة / 
حديقة وكأنها باخرة تمخر 
إلى  بركابها  البحر وتصعد 
فأين  شموخ،  بكل  العلياء 
هــذه  مــن  اململكة  عــاصــمــة 
التحف املعمارية التي تعمر 
بــالــفــعــل صــفــحــات تــاريــخ 

مدينتها باألمجاد الخالدة؟
 - حــروب  تقوم  وعندنا، 
العاملية-  الحروب  أين منها 

ــع ثـــروة  ــوزيـ ــســام وتـ ــت الق
نافذ  فينتصب  العاصمة، 
لقيادة  قيادي،  برتبة  حزبي 
ــرف مثل  تــقــنــي صــ ــســم  ق
والتصاميم  التعمير  قسم 
املدينة،  وسياسة  والسكنى 
ــوا، ســـيـــاســـة إقـــبـــار  ــ ــف ــ ع
وخنق  وتراثها  العاصمة 
في  نعم  قيادي  مستقبلها، 
باملعمار  له  وال عالقة  حزبه 
أو الهندسة أو حتى اإلدارة، 
لــيــســتــغــل ذلـــك »عــفــاريــت 
ارتكبوا  الذين  البالنات«، 
املظلومة  حــق  فــي  مــجــازر 
اإلنساني،  الــتــراث  مدينة 
ترقوا  من  ومنهم  فاغتنوا 
وماليا،  واجتماعيا  إداريــا 
مكافأة لهم على هذه الشوهة 
كل  وفي  املقاطعات،  كل  في 
التي  والفضاءات  الشوارع 
ظلت تحت سلطة املنتخبني، 
ــات  ــاصــ ــصــ ــ ــت ــ أمـــــــا االخ
تفويتها  تم  فقد  »الذهبية«، 
لــلــشــركــات، مــثــل املــرحــوم 

وتوزيع  الحضري،  النقل 
املاء والكهرباء، الغول الذي 
والكنز  املواطنني،  يسحق 
ــبــاركــيــنــات«  ــد: »ال ــجــدي ال
وشـــركـــتـــهـــا، واألســــــواق 

وعليها  والصغيرة  الكبيرة 
ــالء، وإصـــالح دائـــم في  وكـ
البنايات واملكاتب والطرقات 
واإلنــــــــــارة واإلشــــــــارات 
ــة  ــي ــضــوئ والـــــشـــــارات ال

تحضير  وحتى  والحدائق، 
لوائح أجور املواطنني، هي 
من طرف شركات، لذلك، بات 
من حقنا أن نحاسب 5200 
وآالف  الجماعة  في  موظف 
آخرين في املجالس املتعددة 
مردوديتهم  على  ــرى،  األخـ
وحــوالــي  يفعلونه؟  وعــمــا 
الغرف  فــي  منتخب   700
ــن قــدمــوا  ــذي واملــجــالــس ال
العاصمة للشركات، وحولوا 
مجالسهم وغرفهم إلى مجرد 
نــوع خاص،  »وســطــاء« من 
ــروة الــربــاطــيــني  ــ إلهــــداء ث
وصل  فــإذا  الشركات،  إلــى 
ــحــد،  ــذا ال ــ ــى ه ــ ــع إل ــريـ الـ
تدبير  عن  األحــزاب  فلتبعد 
ولتعوضها  السكان  شؤون 
وليست  املواطنة،  الشركات 
وشراكاتهم..  »شركاتهم« 
ــروات  ــثـ ــه اإلفـــــــالس لـ ــ إنـ
محالة  ال  الذين  الرباطيني، 
لن يبقوا متفرجني على هذه 

»الحكرة«.

أسرار العاصمة

الأحزاب تفوت لل�سركات تفوي�سات الناخبني لت�سبح جمرد »و�سيطة«

لن تستقيم شؤون العاصمة إال بقانون مالي شفاف

أرشيف الرباط

15 الرباط يا حسرةالعدد:  1033الخميس  27 يونيو 2019

لن تكون هناك تنمية بشرية وال نهضة اجتماعية 
الجماعية  املجالس  تم خضوع  إذا  إال  العاصمة  في 
املواليد  أخطار  تقيها  شجاعة  قيصرية  عملية  إلى 
»الخدج« الحاليني، وعددهم 8 من رحم أحزاب مختلفة 
ظلت في نقاهة منذ والدتها منتشية بالراحة التامة 
و»الثرثرة  الفائقة  والرعاية  الكامل  واالستجمام 

املسرحية« التي »تفرج« أحسن و»تضحك« أكثر.
نحيلة«  »أجــســام  من  قبل  فيما  كانوا  واألبــطــال 
»نفخناهم«  بعدما  وأمـــوال  سلطات  إلــى  تحولوا 
وكالء  علينا  ليكونوا  رقابنا  وسلمناهم  بأصواتنا 
وغيورين  ومدافعني  وأمــنــاء  ورحيمني  وحاكمني 
املوارد من خارج  تقدم عاصمتنا، ومنقبني عن  على 
أحزابنا  عباقرة  من  الحلول  عن  وباحثني  ضرائبنا 
وليس من مكاتب الدراسات، فإذا بهم يثقلونا بأعباء 
زيادات تعويضات املنتخبني وابتكار مناصب جديدة 
لـ»الشاردين«  مهمة  وامتيازات  سخية  بتعويضات 
الفرق  ورؤساء  املساعدين  مثل  املكاتب،  أعضاء  من 
وأعــضــاء  وخلفاؤهم  اللجان  ورؤســـاء  ونــوابــهــم 
املجالس اإلدارية، الذين لم يقدموا أية قيمة مضافة 
ولو واحدة، بل قاموا بتبادل املناصب بني األحزاب 
بثالثة  فحزب  اللذيذة،  »الكعكة«  اقتسام  إطــار  في 
نائب  قمة  إلى  يصعد  عضو   300 أصل  من  أعضاء 
ينال  فقط  أعضاء  بسبعة  وحــزب  العاصمة  رئيس 
هذه  وعلى  والتنوير،  األنوار  مدينة  رئاسة  »قطعة« 
القسمة والنصيب، نالت باقي املجالس نصيبها، فال 

غرو بأن تكون مولودة من »الخدج«.
املجالس  فــي  ممثليه  حاسب  واحـــدا  حزبا  فــال 
بها  أهانوا  التي  والتحقير  والتقصير  اإلهانة  على 
حيث  حسرة«،  »يا  العاصمة  في  وأيــن؟  املواطنني، 
أكبر  في  والشعب  هلل«  »جابها  بسيارات  املمثلون 
الكراريس،   / بالطوبيسات  تاريخه  في  »بهدلة« 
لتلتهم  بالتوظيفات  امليزانيات  خنقوا  فاملمثلون 
نسمة  ألف   500 بـ  الرباط  تساوت  املوارد حتى  كل 
مع  مجالسها،  في  موظف   7000 حوالي  »يخدمها« 
مجالس أكبر مدينة في اململكة بـ 7 ماليني نسمة يدبر 

شؤونها 12 ألف موظف فقط.
وال حزبا طالب مناضليه بأن يتقوا هلل في الوطن 
الذي  العظيم  الشعب  فهذا  الشعب،  أمــوال  وفــي 
الطبيعي  حجمهم  إلى  إعادتهم  على  قادر  صنعهم، 
وأالعيب  ثرثرة  أمــام  عظمته  سر  وهــذا  هــدوء،  بكل 
بائعي األوهام، وقد هل هالل اندحارهم لنتحرر من 

سرطان الريع، وإلى األبد.

حررونا
 من

 �سرطان الريع
 بقلم: بوشعيب اإلدريسي

األديــب  ــع  روائ من  مقتطفة  بليغة  شهادة 
ــراري، من  ــج ال املــرحــوم عبد هلل  الــعــالمــة، 
كتاب: »حياة بطل التحرير محمد الخامس«، 
الذي تتضمن مقدمته فقرة غنية بسمو ثقافة 
والفن  فـــاألدب   ...(( فيها:  وجــاء  الكاتب، 
بمعناهما األسمى، أرستقراطيان ال يرفعهما 
نزال  فإذا  القادر،  إال  يقدرهما  وال  الرفيع،  إال 
إلى الشعب ابتذال، فال ينفعانه وال يرفعانه، 
إنما األدب والفن معنيان من معاني السماء 
النزوع إليهما على أن تطمح بنظرك  يحملك 
إلى العلو، ويدفعك الطمع فيهما إلى أن تطوح 
إذا  الرجل  كان  هنا  ومن  األمام،  إلى  بنفسك 
سمعت ملكاته بالعلم أو بامللك ورقت مشاعره 
بالتربية أو باملدنية، وجد نفسه في أفق الفن 
كان  فإذا  بجماله،  مغمورا  برجاله،  محفوظا 
الفنانة،  القرائح  ذوي  من  السلطان  صاحب 
جهة  جهتني،  مــن  األدب  على  ــدواه  جـ ــان  ك
املكافأة  وجهة  عليه،  اإلقبال  في  به  االقتداء 

منه على اإلحسان فيه..(( انتهى.
ــاروا  ــن أنـ ــذي ــاط ال ــرب رحـــم هلل عــلــمــاء ال
وتضحياتهم،  وعلومهم  بأفكارهم  العاصمة 
لتبقى بني ظهرانينا  فرحلوا عنا بأجسامهم 
أرواحهم الخالدة مع ما خلدوه من إرث ثقافي 

لفائدة كل األجيال.

ما يطبع ميزانيات مجالس 
وعــدم  التشتت  هــو  ــاط،  ــرب ال
تقسيمها بشكل معقلن، فلماذا 
ــذا الــتــشــتــيــت؟ فــنــحــن لن  هـ
نستعني بخبراء أجراء لإلفادة 
مادام املواطنون في العاصمة 
الثقافية محصنون ضد الجهل 
اإلدارة  أساتذة  وهم  اإلداري، 
في العاصمة اإلدارية، يحللون 
على  الرباطيني  أموال  توزيع 
فقط  »منتخبة«،  مجالس   8
إرضــــاء لـــأحـــزاب املــســيــرة 
بميزانيات  املــجــالــس  لتلك 
وبتسهيالت  ــاس،  ــق امل عــلــى 
أبوابها  في  مفضوحة  مرنة 
ال  التي  وفقراتها  ورمــوزهــا 
وبالوضوح  بالضبط  تحدد 
العمليات، سواء في املداخيل 
أو املصاريف، عمليات مبهمة 
يمكن تفسيرها بألف موضوع، 
التالعبات  مصدر  هو  وهــذا 
ضحيتها  تبقى  التي  املالية 
ظلت  والــتــي  ــربــاط،  ال مدينة 
ملفات  بــدون  هذا  يومنا  إلى 
قضائية، فقط بإقاالت وإشاعة 
في  وهــذا  املتالعبني،  هــروب 
حد ذاته جريمة بالتستر على 
القانون،  عليها  يعاقب  أفعال 
ــى  إل أدى  ــا  مـ كــذلــك  وهــــذا 

في  النهب  سرطان  استفحال 
القانون  وبحماية  امليزانيات، 
الذي ترك تلك امليزانيات بدون 
حتى  وال  فرامل،  وال  ضوابط 
على  مضبوطة  مالية  وثيقة 
فمثال  اململكة،  عاصمة  مقاس 
الجماعة  مجلس  مــيــزانــيــة 
ميزانيات  مــن  ــدة  واحـ وهــي 
وأوفرها  الثمانية،  العاصمة 
مليارا   117 بحوالي  أرقاما 
مداخيل  شقني:  على  موزعة 
ومصاريف  صفحة،   14 فــي 
)وردوا بالكم( في 33 صفحة، 
على  األمــر  اقتصر  لو  وحبذا 
هــذا الــبــذخ فــي املــصــاريــف، 
عناوينها  في  املضحك،  ولكن 
ــدل عــلــى كــل شــيء،  ــي تـ ــت ال
ــو »احــتــضــان«  واملـــؤســـف ه
ــن طــرف  هـــذه املــيــزانــيــات م
دون  العاصمة  تقود  أحــزاب 
بأفكار  وتلقيحها  تنقيحها 
بيئة  تــالئــم  مالية  سياسية 
بالحرف  وتحدد  حاضرة،  كل 
املصروف  أو  املدخول  نوعية 
صفقة  كل  إثبات  إلزامية  مع 
معينة  ملدة  الجودة  بضمانة 
وجود  فال  ســنــوات،   5 أقلها 
مشتريات  لكل  ضمانة  أليــة 
وهــذا  املنتخبني،  وصفقات 

كوارث  تؤثث  فضيحة  وحده 
»ستاندار«  ميزانيات  فصول 
على القرى واملدن والعاصمة، 
الخانات  في  تعبئتها  ويكفي 
وثائق  أن  املهيأة سلفا، حتى 
من   %  75 بها  الرباط  مالية 
الخانات ال تهمها وال تعنيها 
ــقــى فــارغــة،  ــب ــيء وت فـــي شــ
الــفــئــران  تتضمن  ــرى  ــ وأخـ
ــســالح  ــالت« وال ــبـ ــطـ و»اإلسـ
والــغــابــات والــبــهــائــم... إلــخ، 
للمساعدات،  خانات  ومنها 
والــدعــم، واملــنــح، واألتــعــاب، 
وتسديد  األحــكــام،  وغــرامــات 
لـــلـــخـــواص، وإمـــــــــدادات، 
على  حــتــى  وتـــعـــويـــضـــات 

األوساخ.
وما هذه إال ميزانية ملجلس 
نفسها  هــي  ــزاب  أحــ ــوده  ــق ت
املجالس،  بــاقــي  تــدبــر  الــتــي 
»طبق  أخرى  بميزانيات  لكن 
بينما  األم،  للميزانية  األصل« 
العاصمة يكفيها مجلس واحد 
صادقة  ووطنية  نيرة  بعقول 
ونهضة  نــضــالــيــة  وخـــدمـــة 
أم  لتصبح  املالية،  ملــواردهــا 
واإلفريقية،  العربية  العواصم 
يتيمة  فـــهـــي:  ــوم  ــيـ الـ ــا  ــ أم

العواصم.



وأمسا  لو  واد  شواطئ  تحولت 
وأزال، إلى مرتع لكل أنواع االبتزاز 
على  املصطافون  له  يتعرض  الذي 
منقذين  أنفسهم  ينصبون  من  يد 
أو مــراقــبــن مــوســمــيــن، والــذيــن 
صفقات  عبر  الجماعة  وضعتهم 
الرأي  تساؤالت  محط  ظلت  سرية 

العام.
املــذكــورة  الــشــواطــئ  ــم أن  ورغـ
لساكنة  املفضلة  الــوجــهــات  تعد 
املــجــاورة،  ــقــرى  وال الشمال  ــدن  م
أجل  من  املغاربة،  من  والعديد  بل 
االستمتاع بالجو الطبيعي للمنطقة 
وقضاء أيام وأسابيع في استجمام 
املــؤهــات،  واصــطــيــاف، لكن هــذه 
ــن،  ــواطــن ــد مـــن امل ــدي ــع حــســب ال
الذي  الحالي  الوضع  مع  تتناقض 
التي  الشواطئ،  هــذه  عليه  توجد 
االصطياف،  شــروط  ألبسط  تفتقد 
والخدمات  املــرافــق  فيها  وتنعدم 
ومــراكــز  كاملراحيض  الــضــروريــة 

وكذلك  وغيرها،  واإلسعاف  اإلطفاء 
املمرات املؤدية إلى الشاطئ، ناهيك 
غياب  بسبب  النفايات  انتشار  عن 
واألعشاب  لها،  املخصصة  األماكن 
التي تمأل كل مكان بما ال يتناسب 

مع هذه الشواطئ كوجهة سياحية.
املتتبعن  من  العديد  ويتساءل 
للشأن العام بالجهة، عن املواصفات 
املكلف  املكتب  عليها  اعتمد  التي 
بمنح اللواء األزرق لشاطئ واد لو، 

الخاصة  الصورة  في  يظهر  وهنا 
الذين  املنقذين  أن  بـــ»األســبــوع«، 
وغير  نائمون  الجماعة  وضعتهم 
أو  يــغــرق  أو  يسبح  بمن  مبالن 
يتعرض ألي حادث يمكن أن يزهق 
قيام  ذلك  زد على  املواطنن،  أرواح 
تتوفر  ال  الذين  هــؤالء  من  العديد 
املراقبن،  أو  املنقذين  شروط  فيهم 
ــن،  ــواطــن ــد مـــن امل ــدي ــع حــســب ال
املجانية  العمومية  املظات  بكراء 
ــع بعض  لــلــمــواطــنــن بــتــواطــئ م
الجهات منها أعوان السلطة، الذين 
املصطافن  البتزاز  يسخرون هؤالء 

ويظلون هم مختبئن.
املواطنن  مــن  العديد  ويطالب 
املعنية  الجهات  من  واملصطافن 
ــة تــطــوان،  وعــلــى رأســـهـــا عــمــال
الرقابة  لفرض  التدخل  بــضــرورة 
وجميع  الــعــشــوائــيــة  ــة  ــحــارب وم
أنواع املضايقات التي يتعرض لها 

املواطنون بهاته الشواطئ.

ــام  ــ ــذه األي ــ ــرت ه ــاث ــك ت
املخدرات  تهريب  عمليات 
ــر الـــحـــدودي  ــر املــعــب عــب
تقوم  حيث  سبتة«،  »بــاب 
السلطات اإلسبانية وعلى 
رأسها الحرس املدني، في 
كل  في  يكن  لم  إن  مرة  كل 
يوم، بإحباط مجموعة من 
املخدرات  تهريب  عمليات 

من بينها »الشيرا«.
تعبر  ــدرات  ــخـ املـ ــذه  هـ
ــب املــغــربــي،  ــان ــج مـــن ال
الجمارك،  بجهاز  املحمي 
ــل بــكــل أمــــان إلــى  ــص وت
لتتمكن  ــرى،  األخـ الضفة 

من  اإلسبانية  السلطات 
إحباط عملية مرورها، مما 
يطرح عدة تساؤالت حول 
ودورها  املغربية  األجهزة 
في املعبر الحدودي، الذي 
األخيرة  اآلونــة  في  تحول 
لتهريب جميع  إلى مسرح 
سواء  املمنوعات،  ــواع  أن
أو  املــغــرب  مــن  خروجها 

دخولها إليه.
وتـــقـــول مـــصـــادر من 
اإلسباني،  املدني  الحرس 
وجــد  األخـــيـــر،  ــذا  ــ ه أن 
ــط  ــة فـــــي ضــب ــ ــوب ــ ــع صــ
ــى مــن  ــلـ املـــــخـــــدرات عـ

غياب  بسبب  الــســيــارات، 
جهاز الكشف )السكانير(، 
وكذلك عدم تعاون الجانب 
املجال،  هــذا  في  املغربي 

يزيد األمر صعوبة.
العمليات  بـــن  ــن  ـــ وم
أنجزتها  الــتــي  ــرة  األخــي
املدني  الــحــرس  عناصر 
سبتة  بميناء  اإلســبــانــي 
من  مــرورهــا  بعد  املحتلة 
ثاث  الـــحـــدودي،  املعبر 
ــى  األول تتعلق  عمليات، 
مـن  كيلوغراما   172 بـــ 
تقدر  الحشيش  مـخـدر 
قيمتها بـ 280.000 أورو، 

تم  التي  الثانية  والشحنة 
الجزيرة  بميناء  ضبطها 
الخضراء بعد مرورها من 
»باب سبتة« وميناء  معبر 
أكثر  ــى  إل تصل  املــديــنــة، 
من  كيلوغراما   172 مــن 
العملية  أما  املخدر،  نفس 
عن  عبارة  فكانت  الثالثة 
كيلوغراما   53 بـ  حمولة 
مـــن الــحــشــيــش، وذلـــك 
مرقمتن  ســيــارتــن  عــبــر 
مغاربة  يقودهما  بالخارج 
املعبر  مــن  عــبــروا  بعدما 
الحدودي »باب سبتة« في 

اتجاه إسبانيا.

ــبــه  ــل املــشــت ــقـ وتـــــم نـ
ــة إلـــى  ــت ــن ســب ــ ــم م ــه ــي ف
الــجــزيــرة الــخــضــراء من 
البحث  اســتــكــمــال  ــل  أجـ
القاضي  أمــام  وتقديمهم 
فيما  بــاملــخــدرات،  املكلف 
ــل عـــــدة تـــســـاؤالت  ــظـ تـ
عناصر  عــلــى  مــطــروحــة 
وأن  خصوصا  الجمارك، 
مسؤوال بهذا الجهاز الزال 
ملفه مطروحا على اإلدارة 
بسبب  للجمارك  العامة 
دخول  عملية  في  تورطه 
سيارة إلى املغرب بأوراق 

مزورة؟

امل�صوؤولون الإ�صبان يتهمون اجلمارك املغربية بالتق�صري يف مراقبة املخدرات

 شجيع محمد 
الصيف  فصل  حلول  مــع 
وارتــفــاع درجـــات الــحــرارة، 
ــاطــق الــقــرويــة  ــن ــرف امل ــع ت
بإقليم خنيفرة بشكل خاص، 
ارتفاع نسبة ضحايا لسعات 
الــعــقــارب واألفـــاعـــي، حيث 
ضحية  من  الحالة  تختلف 
ــال  ــف ــرى، ويـــكـــون األط ــ ألخـ
هذه  نتيجة  املتوفن  ضمن 
توثق  )الصورة  اللسعات 
من  مشاهدته  تتم  لم  لثعبان 
ناشيونال  قناة  على  إال  قبل 
جيوغرافيك، والذي عثر عليه 
قرب  لهري  بمنطقة  مؤخرا 

خنيفرة(. 
ــرى هي  ــب ــك والـــطـــامـــة ال
مضادة  أمصال  تواجد  عدم 
ــواء في  لــهــذه الــســمــوم، سـ
واملستشفيات  املستوصفات 
املستشفى  وحــتــى  املحلية 
بوفاة  يعجل  مما  اإلقليمي، 
الضحايا، إضافة إلى مشكل 
غياب  ظل  في  الضحايا  نقل 
الطبي  اإلنـــعـــاش  وحــــدات 
سوى بعض األطباء املتدربن 
الطبية  التجهيزات  وغياب 

هذه  أصبحت  حيث  الازمة، 
مفتقدة  الصحية  املــراكــز 
التمريض..  أدوات  ألبسط 

ــخــجــل ذلـــك  ــع م ــ ــه وضـ ــ إنـ
معظم  عليه  أصبحت  ــذي  ال

مستشفيات املنطقة.

وقد سبق لغالبية الصحف 
ــة  ــي ــرون ــت ــك الـــورقـــيـــة واإلل
أكثر  تطرقت  أن  ــع  ــواق وامل
من مرة لهذا املوضوع، على 
بالنسبة  أهميته  اعــتــبــار 
ال  لــكــن  املــواطــنــن،  لصحة 
حياة ملن تنادي، رغم أن وزير 
الصحة تحدث غير ما مرة عن 
بأحدث  املستشفيات  تزويد 
اآلالت وإضافة وحدات طبية 
والجراحة  اإلنعاش  وغــرف 
للدغات  املضادة  واألمصال 
الــعــقــارب والــثــعــابــن، وهو 
طرح  ليتم  يحصل،  ــم  ل مــا 
السؤال: أين مصير اللقاحات 
ضد اللسعات التي تصنعها 
ويتم  األدويـــــة  مــخــتــبــرات 
اإلفريقية  للدول  تصديرها 
عوض توجيهها ملستشفيات 
اململكة، أم أن صحة املواطن 
املغربي أصبحت رخيصة إلى 
توفيرها  أن  أم  الدرجة،  هذه 
للمستشفيات  وتوجيهها 
لذلك،  الدولة؟  كاهل  سيثقل 
الخاصة  األمــصــال  فغياب 
بالسموم، ال ينم إال عن فشل 
تدبير قطاع الصحة ببادنا.
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العثور على اأكرب ثعبان يفتح النقا�ش حول جدية وزارة 
ال�صحة  يف حماربة العقارب والأفاعي

إعداد: زهير البوحاطي

عيـن على الشمال

�شراعات جهة ال�شرق ال تنتهي 

بعيوي يرف�ش تعيني القجع 
على راأ�ش حزب »البام« 

 األسبوع
حزب  في  قيادي  مصدر  نفى 
مطلع،  جد  واملعاصرة  األصالة 
روجها  التي  األخــبــار  مختلف 
البعض حول قرب التحاق فوزي 
القدم،  كرة  جامعة  رئيس  لقجع، 
بحزب األصالة واملعاصرة، وكذا 
األخبار التي تحدثت عن احتمال 
مسكه ملقود »الجرار« مرة واحدة.
فوزي  أن  ذاته،  املصدر  وأكد 
لقجع لم يسبق له أن كان حتى 
فباألحرى  ــام«،  ــب »ال مــن  قريبا 
ــه، وذلـــك بسبب  ــي إل االنــتــمــاء 
مع  واملعلنة  الخفية  صراعاته 
في  املتحكمن  الكبار  الــرجــال 

الشرق، والسيما بن رجاالت 
نوعا  يعيشون  الذين  وجدة 
ــحــاد في  مــن الــتــنــافــس ال
رياضيا  املــجــاالت،  جميع 

واجتماعيا،  وثقافيا 
وحتى سياسيا 
مـــــــع نـــــاس 

بركان.
وقـــــــــال 
ــدر  ــ ــص ــ امل
أن  ــه،  ــ ذات

الشرق،  بجهة  »البام«  رجــاالت 
وخـــاصـــة املــلــيــارديــر رئــيــس 
الجهة عبد النبي بعيوي وكبار 
الصغير،  نظير  األعــمــال  رجــال 
وقاسم  توتو  نظير  والبرملانين 
والقيادي  هــوار،  ويوسف  املير 
بــلــحــاج، كلهم  عــلــي  ــؤســس  امل
ــوا عــلــى خـــاف مــع فــوزي  ــان ك
لقجع الذي ظل قريبا من رجاالت 
بدل  لألحرار  الوطني  التجمع 
باستثناء  »الــجــرار«،  رجـــاالت 
كانت  التي  الخاصة  العاقات 
االقتصاد  فــي  بــوزيــره  تربطه 
التجمعي  الــســابــق  ــة  ــي ــال وامل
محمد بوسعيد ومع إلياس 
املستوى  على  العماري 
ــي فـــقـــط،  ــصـ ــخـ ــشـ الـ
يقبل  ــن  »ل وبالتالي، 
الباميون رجال أعمال 
وجدة، أن يقودهم ابن 
امليزانية  مدير  بركان، 
املالية  وزارة  في 
جامعة  ورئيس 
ــدم«  ــقـ ــرة الـ ــ كـ
نفس  يضيف 

املصدر. 

مختصرات شمالية
■ بعدما أرسلت وزارة الداخلية، 
ــى كـــل من  بــرقــيــة اســتــفــســار إلـ
إقليم  وعمالة  الترابية  الجماعة 
تطوان، حول املشاريع امللكية التي 
تسير سير السلحفاة وبعضها لم 
التسريع  وعــوض  بعد،  النور  ير 
عمال  بــادر  اإلصــاحــات،  بوتيرة 
»كابو  بإعادة هيكلة مدار  املضيق 
أنه  رغم  املضيق  بمدخل  نيكرو« 
اعتبره  مما  في حالة جيدة،  الزال 
للمال  تبديرا  املتتبعن  العديد من 

العام ليس إال.

■ اســتــفــحــال ظــاهــرة احــتــال 
العمومية  بالشوارع  العام  امللك 
ــرف أصــحــاب  ــنــاظــور مــن طـ ــال ب
الساكنة  جعل  واملطاعم،  املقاهي 
تندد بالوضع، وتطالب من الجهات 
الجماعة  رأسها  وعلى  املسؤولة، 
الحسيمة،  ــة  وعــمــال ــتــرابــيــة  ال
الحصار  لرفع  العاجل  بالتدخل 
يمنع  التي  املعنية  الشوارع  عن 
املواطن من استعمالها بكل حرية.

ضربت  خفيفة  أرضية  هــزة   ■
مارتيل وصوال إلى سبتة. هذا ما 
أكده املعهد الوطني للجيوفيزياء، 
بلغت  املاضي، حيث  األربعاء  يوم 
قوة الزلزال 2.3 درجة على مقياس 
متر   1000 عمق  على  »ريشتر« 

وعلى مسافة 12.6 كيلومتر.

ابتزاز امل�صطافني يطرح الت�صاوؤلت حول جدوى اللواء الأزرق

العثور على أكرب ثعبان يفتح النقاش حول جدية 
وزارة الصحة يف محاربة العقارب واألفاعي

وجدة

لقجع



 نورالدين هراوي
األحادي  بالتسيير  التهامه  نظرا 
ــأوالد  ب الجماعي  املجلس  ألعــمــال 
والذي  النواصر،  إقليم  عمالة  عزوز 
ينهجه  املسير  املكتب  رئيس  فتئ  ما 
مجموعة  إلقصاء  ممنهجة  كسياسة 
املنوط  املنتخبني  املستشارين  من 
مجموعة  في  الفعالة  املشاركة  بهم 

تهم  التي  والقضايا  امللفات  مــن 
في  املحلي  ــعــام  ال الــشــأن  تدبير 
ونظرا  املنعقدة،  ــدورات  الـ معظم 
القروية  الجماعة  هذه  ساكنة  ألن 
ــقــر والــتــهــمــيــش  ــف تــعــانــي مـــن ال
البنيات  كل  وانــعــدام  والهشاشة 
الشغل  فـــرص  ــاب  ــي وغ التحتية 
االجتماعي  األفق  للشباب وانسداد 
ومدى  العشوائي  البناء  وانتشار 
الجماعة،  على   السلبي  تأثيره 
في  املتفشية  الفوضى  على  عالوة 
رخص  باستغالل  التعمير  مجال 
ــالت وتــحــويــلــهــا  ــب إحـــــداث إســط
ليتم كراؤها واستغاللها  لهكتارات 
من طرف وحدات صناعية منتشرة 
فيها  يتوفر  والتي  عشوائي  بشكل 
الرئيس على مساحة مكتراة لفائدة 
بالستيكية  مـــواد  لصنع  شــركــة 

البيئة  ومــيــثــاق  ملضامني  مخالفة 
من  ملجموعة  أيضا  ونظرا  والتنمية، 
الظواهر السلبية املنتشرة بالجماعة 
الــعــام  ــال  املـ بتبديد  اتــهــامــات  مــع 
رصدها  بالجملة  تدبيرية  واختالالت 
عدة مستشارين منتخبني من أغلبية 
ومعارضة، آخرها تهريب هبة ملكية 
تفوق قيمتها املالية 9 ماليير سنتيم 
من أجل تقوية الشبكة الطرقية وفك 

الجماعة،  بادية  ــر  دواوي عن  العزلة 
حولها الرئيس إلى قلعته االنتخابية 
وأوالد عيسى(،  عبو  أوالد  )كدواوير 
الذين  الجماعة  أعــضــاء  أغلب  فــإن 
توقيعاتهم  على  الــجــريــدة  تتوفر 
)انظر الوثيقة رفقته(، قدموا استقالة 
إقليم  عمالة  لعامل  مؤخرا  جماعية 
النواصر، مطالبني بتفعيل مقتضيات 
الجماعي،  املــيــثــاق  مــن   74 املـــادة 
ومــطــالــبــني فـــي نــفــس الـــوقـــت من 
بحث  لجنة  بإيفاد  الوصية  الــوزارة 
الصفقات  من  مجموعة  في  للتحقيق 
املكتب  بها  يقوم  التي  واالخــتــالالت 
املسير ورئيسه خارج القانون، والذي 
بطرق  أعضاء   5 بإقالة  مؤخرا  قام 
وبحساسية  باالنتقامية  وصــفــت 
التغيب عن دورات  سياسية، بدعوى 

املجلس.

 حفيظ صادق
إلى  تتحول  الصويرة  أن  رغم 
بسبب  ــزوار  ــ ال مــن  لــعــدد  قبلة 
من  الفترة  هذه  كناوة  مهرجان 
ال  ذلــك  أن  إال  صيف،  فصل  كــل 
يمنع من التأكيد على عدم التقيد 
يعد  حيث  وتنفيذها،  بالقوانني 
األعطاب  من  بها،  بااللتزام  عدم 
مسلسل  مواصلة  تعرقل  التي 
إزاء  املــديــنــة  ــي  ف اإلصـــالحـــات 
تؤثر  متعددة  وتجاوزات  ظواهر 
سلبا على نفسية السكان، وتزرع 
لديهم  التشكيك  روح  وتــغــذي 
التي  الظاهرة  هذه  محاربة  إزاء 
على  محترما  يوميا  دخــال  تــدر 
املراقبة،  مهمة  إليهم  وكلت  من 
العشوائي  االحــتــالل  أن  ذلـــك 
للملك العمومي، يبقى واحدا من 

املظاهر التي تؤرق املواطنني.
ــاء  فــأيــنــمــا حــلــلــت فـــي أحــي
إال  الــصــويــرة،  مدينة  ــوارع  وشـ
امللك  احتالل  مشاهد  وتواجهك 
املواطنني  تجعل  الــتــي  ــعــام،  ال
في  صعوبة  يــجــدون  والــــزوار 
املدينة،  وســط  خاصة  التنقل، 
موجة  فــي  تسبب  ــذي  الـ ــر  األمـ
يــتــردد  ال  إذ  عـــارمـــة،  اســتــيــاء 

املواطنون بطلبات إلى السلطات 
للحد  التدخل  بضرورة  املعنية، 
التي  الــســلــبــيــة  ــرة  ــظــاه ال مــن 
تتسبب في حوادث سير خطيرة، 
مــارس  و2  كاملسيرة  فــشــوارع 
عبد  بــن  ومحمد  والــزرقــطــونــي 
الحسن،  ــوالي  مـ وســاحــة  هلل، 
نار على علم  أصبحت أشهر من 
العام،  امللك  احتالل  ظاهرة  في 
وامللك  املدينة  كورنيش  أن  كما 

أيضا  يسلما  لم  البحري  العام 
السلطة  فأين دور  من االحتالل.. 
ــة  ــ املــحــلــيــة والــشــرطــة اإلداريـ
دور  وكــذا  الجماعي،  واملجلس 
رجال األمن، ملنع املارة من السير 

وسط طرقات السيارات؟
أنفسنا  نعرض  أصبحنا  لقد 
في  ــاملــرور  ب للخطر،  وأبــنــاءنــا 
الحتالل  نظرا  السيارات،  طريق 
ــة،  ــراجــلــني واألرصــف ــرات ال ــم م

ليبقى ذلك جزاء من يبيع صوته 
في االنتخابات وتبقى النتيجة: 
ــة تــحــتــضــر أمــــام أعــني  ــن مــدي

الساكنة.
ــاء عــلــى مـــا ســبــق من  ــنـ بـ
ــخــروج  املــالحــظــات، يــمــكــن ال
تنظيم  أن  مــفــادهــا،  بخالصة 
الجماعي،  العام  امللك  استغالل 
هـــو مـــن صـــالحـــيـــات رئــيــس 
املجلس الجماعي وتدخل ضمن 
التي  ــة  ــ اإلداري الشرطة  مجال 
بواسطة  الــرئــيــس  يــمــارســهــا 
الجماعية  التنظيمية  القرارات 
أو الفردية، فيما مراقبة احتالل 
واستغالل امللك العام الجماعي، 
ــي مــســؤولــيــة مــشــتــركــة بني  ه
ــس املــجــلــس والــســلــطــات  ــي رئ
واحــد  ــل  ك يــمــارســهــا  املحلية 
بصفة مستقلة أو بشكل مشترك 
أعوان  تضم  تنسيق  لجان  عبر 
نص  حيث  ــني،  اإلدارت وموظفي 
للجماعات  التنظيمي  القانون 
من خالل املادة 100 في عدد من 
الفقرات، على مساهمة الجماعة 
في مراقبة امللك العام الجماعي، 
هذا  أعــطــت   110 املـــادة  فيما 

الحق للسلطة املحلية أيضا.

الصويرة

البناء الع�صوائي وا�صتغالل امللك العام يف�صد �صورة ال�صويرة
املهرجان ال يغطي العيوب

املدني  املجتمع  جمعيات  بعض  طالبت 
العامة  املديرية  إنزكان مجددا من  بمدينة 
للقضاء  العاجل  بالتدخل  الوطني،  لألمن 
هذا  يعرفها  التي  الجرائم  مختلف  على 
االعــتــداءات  ظــاهــرة  مــن  يوميا،  اإلقليم 
األرواح،  إزهــــاق  حــد  ــى  إلـ الــجــســديــة 
الكريساج  وظاهرة  املــخــدرات،  وترويج 
واملنازل  الشقق  على  والسطو  نهار،  ليل 
ساكنة  تــؤرق  التي  الجرائم  من  وغيرها 
املدينة، حيث التمست هذه الجمعيات من 
املديرية العامة، اإلسراع في توفير املوارد 
واملــعــدات  واآللــيــات  الكافية  البشرية 
خاصة  األمنية،  الدوائر  بجل  الضرورية 
وكثافة  املدينة  تضاريس  تشعب  وأن 
النتائج  تحقيق  دون  يــحــول  سكانها، 
املرجوة رغم املجهودات املبذولة من طرف 
املصالح األمنية للحد من انتشار الجريمة 

)حي تراست والجرف نموذجا(.

إقليم  بــإنــشــادن  إمــجــاض  دوار  عــاش 
كبير  استنفار  حالة  باها،  أيت  اشتوكة 
الستينات  في  بريطانية  وفاة  خلفية  على 
املاضي،   الجمعة  يــوم  ليلة  عمرها  من 
الهالكة  بأن  محلية،  مصادر  قالت  حيث 
إلى  حرجة  حالة  في  نقلها  تم  وأن  سبق 
اإلقليمي  باملستشفى  املستعجالت  قسم 
منزل  إلى  إعادتها  يتم  أن  قبل  ببيوكرى، 
ــدوار إمــجــاض لتلقى  بـ الــشــاب  زوجــهــا 
وقــوع  بعد  ومباشرة  ــك،  ذل بعد  حتفها 
املــكــان، عناصر  بــعــني  حــلــت  الـــحـــادث، 
وتم  امللكي،  والـــدرك  املحلية  السلطات 
فتح تحقيق في النازلة، انتهى بنقل جثة 
إلجــراء  ــوات  األم مستودع  إلــى  الضحية 

التشريح الطبي.
شاب  مــن  مــتــزوجــة  الهالكة  أن  يــذكــر 

ينحدر من نفس املنطقة.

بإنزكان،  االبتدائية  املحكمة  أصــدرت 
حكمها   ،2019 يونيو   20 الخميس  يوم 
إلى  عمدوا  قد  كانوا  شبان  ثالثة  على 
الحضري،  للنقل  حافلة  وسط  االستحمام 
بشهرين  منهم  اثــنــني  ــة  ــإدان ب وقــضــت 
 500 قدرها  نافذة  غرامة  مع  نافذا  حبسا 
الثالث  املتهم  تمتيع  مع  واحد،  لكل  درهم 
)مصور الشريط( بالبراءة، وسبق للشرطة 
تحت  إنــزكــان  ــن  ألم التابعة  القضائية 
إشراف وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية 
يبلغان  شابني  بوضع  أمرت  أن  بإنزكان، 
تدابير  رهــن  سنة،  و22   21 العمر  مــن 
النظرية، لتعميق البحث معهما  الحراسة 
االستحمام  على  إقدامهما  حول مالبسات 
وسط حافلة للنقل العمومي على مستوى 
املنطقة  إلى  إنزكان  من  املؤدية  الطريق 
فيديو  شريط  في  ظهرا  بعدما  السياحية، 
التواصل االجتماعي،  منشور على مواقع 
ــات تــنــطــوي عــلــى مــســاس  ــي فـــي وضــع

باألخالق العامة وإخالل علني بالحياء.

 تقدمت أم لطفل قاصر يبلغ من العمر 11 
سنة، بداية األسبوع املاضي، بشكاية لدى 
وكيل امللك باملحكمة االبتدائية بتارودانت، 
تشتكي من خاللها تعرض ابنها لالعتداء 
على يد أحد جيرانهم الذي يسكن في نفس 
من  والبالغ  تايمة  أوالد  بمدينة  العمارة 
العمر 15 سنة، وفور توصل مصالح األمن 
الوطني بالشكاية املذكورة، قاموا بتوقيف 
املعتدي، الذي أقر باالعتداء على الضحية 

طوال شهر رمضان املاضي.
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سطات

الفقيه بن صالح

ا�صتقالة جماعية للمنتخبني بعد 
تهريب هبة ملكية ثمنها 9 ماليري

م�صرية من اأجل اأوالد ح�صون
 غط الكبير

أخرج اإلقصاء والتهميش ساكنة أوالد حسون التابعة 
الفقيه بن صالح، يوم  الترابية الخلفية بإقليم  للجماعة 
قاطعني   األقدام،  املاضي، لالحتجاج مشيا على  الثالثاء 
حوالي 15 كيلومتر متجهني نحو عمالة إقليم الفقيه بن 
صالح، في مسيرة حاشدة شارك فيها الرجال والنساء، 
األطفال والكهول، حاملني صور امللك واألعالم الوطنية، 
والالفتات، ويرددون شعارات تطالب بفك العزلة عن دوار 
ومنددين  ورحيله،  الرئيس  محاسبة  مع  حسون   أوالد 
التي تعيشها الساكنة على جميع  بالوضعية املأساوية 
الضرورية  املرافق  من  مجموعة  غياب  في  املستويات، 
للشرب،  الصالح  املــاء  نــدرة  رأسها  وعلى  األساسية، 
والطرقات، والترصيف، واملدارات،   والصحة، واملدارس، 
متسائلني في نفس الوقت عن مآل مشروع تأهيل مركز 
الوجود،  حيز  إلــى  بعد  يخرج  لم  ــذي  ال حسون  أوالد 
ألسباب ال يعرفونها، ألنهم كلما ذهبوا للمطالبة بحقوقهم 
املشروعة عن التهميش واإلقصاء، تواجه مطالبهم بأين 
وصل الجمل؟ أنا لم أنس واقعة الجمل ..اذهبوا عند ذاك 

الذي ذهبتم له بالجمل لينجز لكم املشاريع؟

إحدى الالفتات التي رفعها محتج قبل انطالق الدورة 22
 من مهرجان كناوة

الئحة املوقعني على االستقالة

تلكس

االستئناف بسطات،  مبحكمة  غرفة اجلنايات  أرجأت 
نبيه،  أحمد  مقتل  جرمية  ملف  يف  النظر  ــرى،  أخ مــرة 
سنة  )منذ  سنة   20 ملدة  العايدي  سيدي  جماعة  حاكم 
يوم  إلى  وذلك   ،)2000 يوليوز   24 مقتله  يوم  إلى   1961
الشهود  جميع  حضور  عدم  بعثر  حيث   ،2019/10/16
حتت  القضاء  على  املعروض  امللف  أوراق   ،70 وعددهم 
جديد  من  إحياؤه  مت  والــذي   ،109/2609/2018 العدد 
املقتول،  أهل  طرف  من   ،2018 أبريل   25 األربعاء  بتاريخ 
ومت تأجيله أكثر من 10 مرات، لغياب الشهود األساسيني 
بالقوة  إحضارهم  على  الضحية  ــرة  أس ــرت  أص الــذيــن 
احملكمة  هيئة  من  املبذولة  املجهودات  رغــم  العمومية 
املبتورة  العناصر  أن  كما  احلقيقية،  عناوينهم  غياب  يف 
أدوات  وغياب  »اخلاشقجية«  للجرمية  املــادي  الركن  يف 
السرية  اخلاليا  ألنشطة  نبيه  املقاوم  ورئاسة  اجلرمية، 
امللف  هــذا  زمــن  طــول  جعل  الفرنسي،  االستعمار  أيــام 

الشائك، يفوق املتوقع.



على  تعرفت  بأملانيا،  برلني  في 
 ،1968 والتر شياري، خالل سنة 
شهرته  عز  في  يرفل  يومها  وكان 
قد  ــان رصــيــده  ك ونــجــاحــه، كما 
فيلما  وســتــني  الخمسة  تخطى 
البطولة  سينمائيا لعب فيها دور 

بكل قوة.
بهو  فــي  معه  جلست  وعندما 
فندق »هيلتون«، طالعني بنظرات 
ثاقبة وكأنه كان يحاول استكشاف 
ــدور في  األســئــلــة الــتــي كــانــت تـ
مبتسما:  ــي  ل وقـــال  مخيلتي، 
أحترم  ألنني  بلقائك  فخور  »أنــا 
من  وأعتبرهم  العرب  الصحفيني 
العالم«، فشكرته،  أفضل صحفيي 
ثم استرسل قائال: »أنا من عشاق 
لي  وقــد سبق  الــعــربــيــة،  الـــدول 
فيها  قضيت  التي  القاهرة  زيارة 
محمال  وغادرتها  كامال  أسبوعا 
أحيائها  ــن  ع ــة  ــئ داف ــات  ــري ــذك ب
على  املبتسمني  وسكانها  العتيقة 
الدوام«، فانتقلت به إلى موضوع 
فيلمك  اختيار  »تم  متسائال:  آخر 
من  كواحد  املاضي،  إلى  العودة 
فهل   ،1963 لسنة  األفــالم  أحسن 
يعني هذا بأن السينما األوروبية 
تمكنت من احتالل مكانة مرموقة 
األمريكية؟«،  السينما  مع  مقارنة 
إيـــرادات  بلغت  »لقد  فأجابني: 
ــاف  األفــــــالم األوروبــــيــــة أضــع
وذلك  األمريكية،  األفــالم  إيــرادات 
الذين  والنجمات  النجوم  بفضل 
أقــوى  اخــتــيــار  على  يتنافسون 
فإن  وللتذكير،  السيناريوهات، 
على  تعتمد  األمريكية  السينما 
ــك لو  ــة، ألنـ ــ ــي ــ الـــوجـــوه األوروب
نجوم  أملــع  أســمــاء  استعرضت 
من  ينحدرون  لوجدتهم  أمريكا 
»يدين  فسألته:  أوروبية«،  أصول 
بأياديك  النجوم  مــن  الكثير  لــك 
البيضاء عليهم، فهل لك أن تحدثنا 
»لقد  أجابني:  الجانب؟«،  هذا  عن 
هذه  في  دائما  الكبير  هدفي  كان 
الحياة، هو أن أتمتع بحب الناس 
ألنني  لشخصي،  واحترامهم  لي 
وال  الناس  كل  أحب  صدق،  وبكل 
أرى في أي فنان منافسا لي، لهذا 
صندوق  بفتح  السلطات  طالبت 
طالبت  كــمــا  الــفــنــانــني،  لتقاعد 
مالية  ــدات  ــســاع م بتخصيص 
يجدون  الذين  املرضى  للفنانني 
أنفسهم فجأة عاجزين عن العمل، 
وقد تحقق ذلك وهذا شيء جميل 
بذلك  قمت  »وهل  له:  وقلت  جدا«، 
قال  لنفسك؟«،  الدعاية  أجــل  من 
لي: »أبدا. فقد قلت لك بأنني أحب 
الطريقة عبرت عن  الناس، وبهذه 
في  لست  إنني  ثم  للفنانني،  حبي 
نجوميتي  ألن  دعاية،  ألي  حاجة 

جمهور  حب  وتمنحني  تكفيني 
ملوضوع  بــه  وانتقلت  عــريــض«، 
هي  ــا  »وم فسألته:  شجون،  ذي 
مبتسما:  لي  قال  القلب؟«،  أخبار 
»أنا رجل أعشق الجمال والرشاقة 
تتمتعن  اللواتي  للنساء  وأميل 
بشخصية قوية، لهذا مررت بعدة 
بالفراق  انتهت  عاطفية  تجارب 
سألته:  ــم  ث ــد«،  ــشــدي ال لــأســف 
مختلف  في  طويلة  ملــدة  »ظهرت 
رفقة  السينمائية  الــتــظــاهــرات 
دخلت  فهل  غــاردنــر.  أفــا  النجمة 
النسيان؟«،  طي  في  معها  قصتك 
ــا امـــرأة رائــعــة بكل  أجـــاب: »أفـ
معاني هذا الوصف، وقد عشقتها 
بكل جوارحي وعشت معها تحت 
ولكني  طويلة،  ملــدة  واحــد  سقف 
معها«،  االســتــمــرار  أستطع  ــم  ل
سبب  ــأن  ب قيل  »لــقــد  فقاطعته: 

ابتعادك عنها هو كونها أكبر منك 
سنا. فهل هذا صحيح؟«، قال: »أفا 
ال تكبرني سوى بسنتني، فأنا من 
1924 بينما هي من  مواليد سنة 
ليس  وهــذا   ،1922 سنة  مواليد 
هو  »ومــا  فسألته:  كبيرا«،  فارقا 
قال:  إذن؟«،  عنها  ابتعادك  سبب 
»تركتها لعدة أسباب، على رأسها 
أنتمي  أنني  حيث  عائلتي  موقف 
رفضت  محافظة  إيطالية  لعائلة 
عبثت  امرأة  من  ابنها  يتزوج  أن 
بحياتها وتعرفت على كل أصناف 
صعبة  ــرأة  ام أنها  كما  الــرجــال، 
املراس ويستحيل أن يرتاح معها 
أي رجل، ألنها تعيش تحت تأثير 
الهواجس والخوف من املستقبل، 
منها  يتقرب  رجل  كل  أن  معتقدة 

أجل شهرتها،  من  ذلك  يفعل  فإنه 
معينة  سنا  ستبلغ  عندما  وأنها 
لهذا  حبيبها،  عنها  سينصرف 
تــجــاوزهــا  قــبــل  عنها  انــصــرفــت 
»تحدث  سألته:  الشباب«،  ملرحلة 
بالنجمة  عالقتك  عــن  الكثيرون 
فقال  ــن،  ــوري ل صوفيا  الكبيرة 
حاولت  قــد  كنت  بــأنــك  البعض 
غارقة  كانت  ولكنها  منها  التقرب 
في حب ابن بلدكما كارلو بونتي، 
قال  اآلخــر  البعض  أن  حــني  فــي 
معها  للتعامل  تسعى  كنت  بأنك 
سينمائيا فقط ولكنها رفضت أي 
عمل يجمع بينكما. فما هي حقيقة 
األمــر؟«، أجاب وقد بدا عليه نوع 
من الحرج: »لقد تعرفت فعال على 
صوفيا لورين منذ سنوات طويلة 
املــيــدان،  نفس  فــي  عملنا  بحكم 
وألننا من نفس البلد، ومنذ اللحظة 

صديق  فيها  لها  قدمني  الــتــي 
مهندسا  يعمل  كان  بيننا  مشترك 
استوديوهات  أحد  في  كهربائيا 
البرود  من  نوعا  الحظت  إيطاليا، 
في حديثها معي، ومع ذلك طلبت 
فدونته  الخاص  رقم هاتفها  منها 
قلت  ثــم  صغيرة،  ــة  ورق على  لــي 
لها بأنني سأكون سعيدا جدا إذا 
حدث لقاء ثان بيننا، فابتسمت لي 
ابتسامة باردة قبل أن تغادر املكان 
ما،  شخص  مع  بموعد  الرتباطها 
بها  فاتصلت  أيــام  بضعة  ومــرت 
لقاء  موعد  تحديد  منها  طالبا 
اليوم  فــاخــتــارت  بيننا،  يجمع 
املوالي، وهكذا كان، لكني وبمجرد 
جــلــوســي مــعــهــا، الحــظــت بــأن 
نظراتها لي كانت تتميز بنوع من 

يا  اسمع  قائلة:  فبادرتني  الحدة، 
سيد شياري، لقد وافقت على هذا 
الحروف  على  النقط  ألضع  اللقاء 
في أي عالقة قد تفكر بأنها يمكن 
لك  وسأختصر  بك،  تجمعني  أن 
عبارة  في  لك  وأجمله  املوضوع 
واحدة: أنا أرفض أي تعاون معك 
وقد جئت لهذا املوعد ألقول لك أن 
يوم  في  علي  تعرفت  بأنك  تنسى 
من األيام، وستتساءل وبدون شك 
لها  فقلت  هــذا،  موقفي  سبب  عن 
السؤال  هو  هذا  نعم.  مستغربا: 
ملاذا  عليك:  سأطرحه  كنت  الــذي 
وحتى  بل  معي  التعامل  ترفضني 
الــتــقــائــي؟ فــأجــابــت وهــي تنظر 
هو  السبب  عيني:  بؤبؤ  في  إلي 
التي وصلتني والتي  تصريحاتك 
صارت تهدد سعادتي مع خطيبي 
كارلو  املستقبلي  وزوجي  الحالي 

ــول لــكــل من  ــق ــت ت ــأن ــتــي، ف ــون ب
عاطفية  عالقة  على  بأنك  تلتقيهم 
السر  في  معا  نلتقي  وبأننا  معي 
بعيدا  الجبلية  البيوت  أحــد  في 
عن العيون، وقد سمع كارلو بهذا 
متهما  هائجة  ثــورة  وثــار  الكالم 
بريئة  أنا  بينما  بخيانته،  إيــاي 
ــك قلت ألحد  مــن كــل ذلـــك، بــل إن
أصدقائك بأن امرأة في مثل جمالي 
يستحيل أن تعيش مع رجل عجوز 
وقبيح الشكل مثل كارلو، لهذا فإن 
أي عالقة  إذا علم بوجود  حبيبي 
بيني وبينك سيتركني على الفور، 
في  أتـــردد  فلن  هــذا،  حــدث  وإذا 
االنتحار ألني أعتبره كل شيء في 
حياتي، لهذا السبب فإنني أطلب 
منك عدم محاولة االتصال بي مرة 

أخرى ألنني امرأة عاشقة قبل أن 
على  ولست  معروفة  نجمة  أكون 
كارلو،  حبيبي  لفقدان  استعداد 
ــرح املـــوضـــوع لها  فــحــاولــت شـ
والتأكيد لها بأن كل ما بلغها هي 
من  وافتراء  كذبا  كان  وخطيبها 
وعشاق  الشائعات  صناع  طرف 
الــفــنــانــني، ولكن  ــني  ب الــتــفــريــق 
شفة  بنت  سماع  رفضت  صوفيا 
وغــادرت  حقيبتها  وحملت  مني 
املكان مسرعة تاركة إياي في حالة 
عدة  مرور  ورغم  وصفها،  يصعب 
فإنني  الواقعة،  سنوات على هذه 
الــذي  الحقير  عــن  أبــحــث  الزلـــت 
أطلق هذه الشائعة التي حرمتني 
في  نجمة  أعظم  مع  التعامل  من 
أكن  التي  لورين،  صوفيا  بلدي، 
والتي  ــرام،  واحــت تقدير  كــل  لها 
أعتبرها إحدى مفاخر إيطاليا في 
املجال السينمائي، كما أنها زوجة 

صالحة وأما مثالية«. 
ــتــهــى حــــواري مــع والــتــر  وان
ــك الــحــد، ألغــادر  شــيــاري عند ذل
برلني في اليوم املوالي نحو وجهة 
سينمائية  وجــوه  ولــقــاء  جــديــدة 

وغنائية أخرى.
ووالتر  سراعا  السنوات  ومرت 
شياري يواصل حصد النجاح تلو 
سينمائية  مكانة  محققا  النجاح 
تناهى   ،1970 سنة  وفي  المعة، 
روما  في  اعتقاله  خبر  علمي  إلى 
للكوكايني  حيازته  في  لالشتباه 
بأنه  يومها  وقيل  فيه،  واالتجار 
ملختلف  بتعاطيه  مــعــروفــا  ــان  ك
أنواع املخدرات وبمتاجرته فيها، 
ولكنه كان يتمتع على مدى سنوات 
عديدة باإلفالت من العقاب بسبب 
إخفاء نشاطه  وقدرته على  دهائه 
املريب، ولكنه وقع في نهاية األمر 
نفس  فــي  السلطات  قبضة  فــي 
فيها ساحة  تعرضت  التي  الفترة 

بيازا فونتانا للتفجيرات.
وبــعــد إطــــالق ســـراحـــه، ظل 
اإليطالي  الحكومي  التلفزيون 
كبير  عــدد  وظــل  عليه،  محظورا 
من املنتجني واملخرجني يتجنبون 
التعامل معه، وعلى الرغم من عدم 
بعض  قدم  فقد  شهرته،  استعادة 
مسرحيات  في  الرائعة  العروض 

مثل »شيريدان« و»الناقد«.
بالنجاح  حافلة  حــيــاة  وبــعــد 
والصدمات،  وبالحب  والفشل، 
قلبية  بنوبة  شياري  والتر  توفي 
مفاجئة في بيته بميالنو يوم 21 
دجنبر 1991، والغريب في األمر، 
قد  اليوم  ذلــك  نفس  في  كــان  أنــه 
جاءت  كامال  طبيا  فحصا  أجــرى 
انتهاء  أن  إال  جدا،  جيدة  نتائجه 

العمر ال يعترف بآراء األطباء.
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يعتبر والتر شياري، من أكبر نجوم السينما اإليطالية الذين تركوا بصمة فارقة في تاريخ صناعة األفالم، وهو الذي كان 
يجيد فنون اللعب على عواطف المتفرجين وتحويل انتباههم من شخصية نحو شخصية أعمق وأكثر تأثيرا، وقد كان 
زير نساء من الطراز األول بفضل الكاريزما التي كانت تتميز بها شخصيته، إضافة لوسامته اإليطالية ونظراته القوية، 

فكان رجال متميزا بكل ما تحمل الكلمة من معان.
ومن أجل هذا وذاك، سعيت إلجراء حوار معه في إطار سلسلة حواراتي الفنية مع مشاهير السينما والطرب، هذا نصه:

والرت �ضياري: »�ضوفيا لورين هاجمتني ورف�ضت التعامل معي 
خوفا من زوجها« و»جناح ال�ضينما الأمريكية بف�ضل الأوروبيني«

بقلم: رمزي صوفيا

الصحفي رمزي صوفيا يف إحدى الحفالت رفقة الفنان اإليطالي والرت شياري



إدريس أبايا

اللة العرو�سة

ال�صيف ف�صل الأعرا�س

القول املعروف
 يف الرد على

 من اأنكر الت�صوف
08

لزكي مبارك، الكاتب املصري النابغة، كتاب 
الغزالي«، وقد قصدت  »األخالق عند  بعنوان 
كتابه  في  مبارك  زكــي  إليه  أشــار  ما  بطرح 
بعنوان »الكذب على الغزالي«، حيث يقول فيه: 
))ومما يجب التنبه له، أن الغزالي لم يسلم 
من الكذب عليه، فقد وضعت املؤلفات باسمه، 
من  الزبيدي  ويذكر  املضللون((،  به  واتجر 
هذه الكتب »السر املكتوم في أسرار النجوم«، 
إلى  الكتاب نسب أيضا  وينص على أن هذا 
ومما  فأنكره،  عنه  سئل  وأنه  الرازي،  الفخر 
الظنون«،  »تحسني  كتاب  الغزالي،  على  دس 
»املضنون  »النفخ والتسوية«، وكتاب  وكتاب 
ابن  ))ذكر  السبكي:  قال  أهله«،  به على غير 
ــال: معاذ  ق ثــم  إلــيــه،  أنــه منسوب  الــصــالح 
مختلقا  كونه،  سبب  وبني  له،  يكون  أن  هلل 
كما  ــر  واألم الزبيدي:  قــال  عليه،  موضوعا 

قال(( )األخالق عند الغزالي. ص: 100(.
أردت بهذا املدخل، أن الغزالي حجة اإلسالم 
صاحب »املنقذ من الضالل« وما نسب له من 
واتهامه  إدانته  ذلك،  من  القصد  إنما  كتب، 
الفارسية،  مــن  الكتب  بترجمة  يقوم  بأنه 
من  كثير  في  الضعف  بمظهر  الكتاب  لظهور 
املوضوعات، وهذا ما يالحظ من خالل تقارب 
املؤلفات  من  كتبه  وعناوين  الغزالي  كتابات 
األخالقية، ومما يؤكد ما قلت، ما قاله جرجي 
العربية«،  اآلداب  تاريخ  »فهرس  في  زيــدان 
الغزالي  فاإلمام  الغزالي،  على  مدسوس  أنه 
باختالف آرائه في كتبه املتعددة، يرجع إلى 
اختالف سنه وصحته، فقد ))وضع مؤلفاته 
يحكم  بعضها  في  كان  مختلفة،  ظــروف  في 
يساير  بعضها  فــي  ــان  وك والــشــرع،  العقل 
الصوفية، فهو معذور،   رغم أنه مشروط في 
الصحة  من  القاضي  في  يشترط  ما  املؤلف 
الغزالي.  عـند  )األخـالق  الـبـال((  وهـدوء 

ص: 102(.
اإلمــام  كتب  ــرؤوا  ق الذين  الباحثني  ومــن 
على  كتبه  تــألــيــف  زمـــن  فــرتــبــوا  الــغــزالــي 
من  كثير  إليه  أشار  ما  وهذا  زمانه،  مراحل 
كارادوفو،  البارون  كاملستشرق  الدارسني، 
والذي نقل كتاب الغزالي إلى العربية، عادل 
زعيتر، والحظ البعض من الباحثني أن هناك 
وباألخص  له  منسوبة  الغزالي  لإلمام  كتبا 
كـ»الطب  الروحانية  للعلوم  أثر  فيه  ما  منها 
في  املتوالي  »الفيض  وكتاب  الــروحــانــي«، 
شرح مثلث الغزالي«، وال يمكن أن ينكر عنه 
في تأليف تلك الكتب، ألن وقاية هلل بذكر ما 
صح عنه سبحانه وعن نبيه في دفع أضرار 
فهو  ذلك  في  شرع  ما  بتالوة  والجن  اإلنس 
لألمراض  عالجات  من  ورد  ما  وكذلك  ثابت، 
وعالجات  بــأذكــار  الوقاية  ثابت  النفسية 
محمد  كالدكتور  املختصني  بعض  يتعاطاها 
بجامعة  اآلداب  كلية  من  أبو سعدة  حسيني 
أسيوط )اقرأ كتاب اآلثار السينوية في مذهب 
في  ونسوق  اإلنسانية(،  النفس  في  الغزالي 
املنطق«  فــن  فــي  العلم  »معيار  كتابه  هــذا 
وكتابه »شفاء الغليل في بيان الشبه واملخيل 
ومسالك العليل«، وتتكرر مؤلفات الغزالي في 
ومن  ومساجالت،  كــردود  الفكرية  الجوانب 
ذلك كتابه »تهافت الفالسفة« تحقيق الدكتور 
سماها  مقدمة  الكتاب  ولهذا  دنيا،  سليمان 
واإللهيات  املنطق  في  الفالسفة«  »مقاصد 
القاضي  يقوم  الكتابني،  وبعد  والطبيعيات، 
 595 الوليد محمد بن رشد املتوفي عام  أبو 
جزئني  في  بكتاب  الغزالي  على  بالرد  هـــ، 
من  ونقرأ  التهافت«،  »تهافت  عنوان  تحت 
صراحة اإلمام الغزالي، ما نقله الدكتور أحمد 
الشرباصي في كتابه »الغزالي« تحت عنوان 
يقول:  حيث  النبوي«،  والحديث  »الغزالي 
ابن  وتلميذه  تيمية  ابــن  اإلمــامــان  ))يقول 
مزجاة،  الحديث  في  الغزالي  بضاعة  القيم: 
أي قليلة، وإذا كان اإلمامان قد أرادا بكلمتهما 
أن يطعنا الغزالي، فإنه هو نفسه قد سبقهما 
إلى مثل كلمتهما، فقد قال في كتابه »القانون 
الكلي في التأويل«: بضاعتي في علم الحديث 
مزجاة(( )الغزالي للشرباصي. صفحة 63(.

يتبع 

 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى ال�شعب في دار غفلون

مـا �صاع حق وراءه مـطـالب
حقوق  وأشــكــال،  ــواع  أن الحقوق 
كده  بفضل  املواطن  عليها  يحصل 
واجتهاده، إذا ضاعت منه فال يلومن 
عن  املوروثة  الحقوق  أما  نفسه،  إال 
اآلباء واألجداد، فال يحق له التساهل 
فيها، بل يجب عليه أن يحافظ عليها 

بكل الوسائل.
وكما يقول املثل املغربي »اإلنسان 
عرضه«،  أو  أرضــه  أجــل  من  يموت 
السابقة  الحلقة  في  لي  سبق  وكما 
التي  ليلى«  »جزيرة  عن  تحدثت  أن 
املتوسطي  البحر األبيض  توجد في 
وتعتبر  املغربية،  السواحل  قــرب 
جغرافيا وتاريخيا جزءا ال يتجزأ من 
الضروري  من  بات  املغربية،  اململكة 
القانونية  الوضعية  عن  أتحدث  أن 
للمدينتني  والتاريخية  والجغرافية 
وهما  ومليلية،  سبتة  السليبتني 
إسبانيا  جــارتــنــا  ــت  ــ الزال ــران  ــغ ث
تحتلهما منذ عشرات السنني، ومما 
ــارة  إث على  وحــرصــا  شغفا  زادنـــي 
عقده  الذي  االجتماع  املوضوع،  هذا 
خارجيتنا،  وزيــر  بالرباط،  مؤخرا 
الحكومة  رئيس  مع  بوريطة،  ناصر 
لي  حــق  وهنا  لألندلس،  الجهوية 
أن أتساءل: هل جال بخاطر وزيرنا 
دام  حيث  باألندلس،  أجدادنا  تاريخ 
املنطقة  هــذه  في  العربي  التواجد 
سنة،  وعشرين  سبعمائة  اإلسبانية 
أحفاد  املغاربة  أن  يشهد  والتاريخ 
لنشر  األنــدلــس  غــزوا  قد  املرابطني 

ويتذكر  وحضارته،  اإلسالمي  الدين 
التي  الشهيرة  الخطبة  املــغــاربــة 
زيـــاد، حــني حرق  بــن  ــارق  ط ألقاها 
جميع السفن التي أوصلت جيوشنا 
أصبحت  التي  األخــرى  الضفة  إلــى 
الفذ  املغربي  البطل  هذا  اسم  تحمل 
تنوي  جيوشنا  وكــانــت  والــغــيــور، 
كما  السيف  بحد  ال  اإلســـالم،  نشر 
يدعي األعداء، ولكن بإعمار األندلس 
بما خلفته من معالم حضارية بعدة 
غرناطة  منها  نذكر  إسبانية،  مــدن 
على  الزالت شاهدة  التي  وإشبيلية، 
قوة إبداع ومهنية وعبقرية املغاربة 
التي  والقصور  املساجد  تشييد  في 
الحضارة  تاريخ  عن  تتحدث  الزالت 

املغربية في األندلس.
 732 سنة  جيوشنا  هزيمة  ولوال 
عدة  يفوقها  كان  عدو  أمام  ميالدية 
كان  التي  الحملة  توقفت  ملا  وعــددا، 
األقطار  لفتح  املغرب  أشبال  يقودها 
واألمصار ونشر اإلسالم، وأستحضر 
املجاهد  اتــخــذه  ــذي  ال املــوقــف  هنا 
محمد بن عبد الكريم الخطابي، حني 
محمد  امللك  املجاهد  املرحوم  زاره 
الخامس بالقاهرة وطلب منه العودة 
إلى املغرب، لكنه رفض الدعوة التي 
له  وقــال  املــرحــوم،  امللك  له  وجهها 
مبررا رفضه: إني لن أعود إلى بالدي 
إال بعد أن تستكمل وحدتها الترابية 
هلل  رحمه  توفي  وقد  وغربا،  شرقا 
بالديار املصرية دون أن يعيش هذا 

الحلم الجميل.
تهافت  أن  ذكـــرت  أن  لــي  وســبــق 
الوصول  على  السياسيني  الــقــادة 
من  يتسلمون  جعلهم  الحكم  ــى  إل
أطــراف  االستعماريتني  الــدولــتــني 
عن  بعيدا  متعثرة  بخطوات  اململكة 
باسترجاع  املطالبة  في  صرامة  كل 
تخضع  كانت  التي  املناطق  جميع 
مقدمتها  وفــي  األجنبية،  للسيطرة 

املدينتان السليبتان سبتة ومليلية.
الزبون  أن إسبانيا تعتبر  صحيح 
األول لبالدنا تجاريا، وصحيح أيضا 
أنها تتعاون معنا في محاربة الهجرة 
السرية واالتجار في املخدرات، ولكن 
هذا ال يمنعنا من املطالبة باسترجاع 
خصوصا  املهمني،  الثغرين  هذين 
إليها  يلجأ  بــؤرا  أصبحا  وأنهما 
املهاجرين  وجحافل  املخدرات،  تجار 
السريني، الذين يندسون في الغابات 
الفاصلة  الحدود  نقطة  من  القريبة 
بني التراب املغربي واملنطقة املحتلة 
يتحينون  حيث  اإلسبان،  طرف  من 
السياج  ليتسلقوا  املواتية  الفرص 
 6 إال  طوله  يبلغ  ال  الــذي  الحديدي 
األراضــي  إلــى  للدخول  فقط،  أمتار 

اإلسبانية عبر مدينة سبتة.
وقد خلفت هذه املحاوالت املتكررة 
حتى  منها  تنج  لــم  وقتلى  مــآســي 
والــحــرس  امللكي  الجيش  عناصر 
ظــاهــرة غريبة  وهــنــاك  اإلســبــانــي، 
املغربية،  السلطات  إليها  تنتبه  لم 

الحوامل  النساء  كون  في  وتتجلى 
يسافرن  والناظور،  تطوان  بمدينتي 
األســبــوع  فــي  ومليلية  سبتة  إلــى 
األخير من حملهن، ليضعن مواليدهم 
املدينتني طمعا في الحصول  بهاتني 
بصفة  اإلســبــانــيــة  الجنسية  على 
قانونية تسمح لهن فيها بعد بتمتيع 
بهذه  عائالتهن  وأفـــراد  أزواجــهــن 

الجنسية.
الذي  املالي  النزيف  أضفنا  فــإذا 
واملواطنات  املواطنون  فيه  يتسبب 
الذين يقصدون مدينتي سبتة ومليلية 
يوميا للتبضع فيها بواسطة الدرهم 
اليوم  نفس  في  يعودون  ثم  املغربي 
البضائع  في  للمتاجرة  منازلهم  إلى 
مدى  أدركنا  هناك،  من  نقلوها  التي 
التي  البشرية  األمــواج  هذه  خطورة 
اإلسبانية  األســــواق  عــلــى  تــتــدفــق 
في  أصبحتا  اللتني  ومليلة،  بسبتة 

حكم اإلسبان منذ سنة 1640م.
جيلنا  تجعل  املعطيات  هذه  فكل 
التي  الــطــريــقــة  ــي  ف يفكر  الــحــالــي 
املطالبة  على  دبلوماسيا  تساعدنا 
ألني  املحتلني،  الثغرين  باسترجاع 
يقبلوا  لن  أحفادي  أن  جازما  أعتقد 
بهم  أدى  ولو  االحتالل  هذا  بــدوام 
خضراء  مسيرة  تنظيم  إلــى  ــر  األم
ولكنه  يـطـول  قـد  فـالظـلم  جـديدة، 

ال يدوم. 
يتبع
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بقلم: الدكتور. عبد الرحيم بن سالمة
مع موسم الصيف، تحتفل األسر املغربية باألعراس 
حاضرة  فاس  مدينة  فتتميز  والجهات،  املناطق  حسب 
القائل  املثل  من  انطالقا  وتقاليدها  بعاداتها  املغرب، 
»فاس والكل في فاس«، لكن قبل تناول حكايات التراث 
األعــراس في مدينة فاس من خالل  املغربي بخصوص 
املوروث الحضاري كما صور ذلك املرحوم املؤرخ الدكتور 
عبد الهادي التازي في كتاب عهد به للجمعية املغربية 
يجب  مطبوعاتها،  ضمن  لنشره  اإلسالمي  للتضامن 
اإلشارة إلى أهمية املوضوعات التي تناولها الفقيد في 

هذا الكتاب الهام:

أعراس فاس حكايا من التراث املغربي

الــعــادات  مــن  فــريــدة  مجموعة  على  املــغــرب  يتوفر 
والتقاليد التي توارثها الناس أجياال عن أجيال، ولعل 
هذه العادات ترجع إلى أصول عربية إسالمية حرصت 
األجيال على الحفاظ عليها كموروث حضاري، من هذه 
التقاليد والعادات، الزواج واألعراس املغربية، وخاصة 
عبر  احترامها  على  أهلها  دأب  التي  فــاس،  مدينة  في 
السنني، سيما وأن فاس حضارة املغرب التي أخذت من 
الحضارة العربية اإلسالمية من كل فن طرف، وحافظت 

عليها حقبا تاريخية عديدة.
»العادات  كتابه  في  التازي  الدكتور  تصور  وهكذا 
القديمة لألعراس في مدينة فاس«، فيورد األمثال الشعبية 
العروس  األم  كاختيار  والــعــروس،  بالعريس  املتعلقة 
الصالحة البنها عندما تالحظ منه حركات توحي رغبته 
في الزواج، مما يبرر املثل املغربي العامي الشهير: »إذا 
شفت العزري اعواج عرف أنه حب الــزواج«، حيث كان 
في األزمنة املاضية، أن الزواج يتم في سن مبكرة حتى 
ال يفتح الشاب عينيه على االنحالل والطيش، مما يجعل 

العائالت تصون كرامة أبنائها ذكورا وإناثا.
ويحكي الدكتور التازي كيف كان العريس يجمع املهر 
الذي يعطيه لزوجته من ماله الخاص، والغاية من ذلك، 
حتى يحافظ الزوج على الزوجة ويصونها، ويفضل أن 
يقدم الزوج »الصداق« من ماله الخاص ال من مال أبيه 
أو أمه رغم إمكانياتهم املادية التي قد يتوفرون عليها، 

ليعرف بقيمة زوجته.

مراحل الزواج يف التراث املغربي

يحضر  العروسة،  على  العريس  عائلة  موافقة  بعد 
أهل العروس والعريس حفال عائليا تقرأ خالله الفاتحة، 
وجرت العادة بتقديم الحليب والتمر للحاضرين، حيث 
تحضر والدة العريس آنية »صينية« الحليب التي يبعثها 
ذاكرة  الشيء  بعض  منها  فتتناول  لخطيبته،  الخطيب 

اسم هلل، وذلك تفاؤال بترحابهم وإقبالهم على عهد جديد 
ناصع وصاف كالحليب، وبعد تناول العروس نصيبها 
فيشربن  اآلنية  الفتيات  زميالتها  تتناول  الحليب،  من 
الحليب ليكون ذلك فأال لهن لإلقبال على الزواج، ثم ترد 
اآلنية لبيت الخطيب بعد تناول الحلويات واملشروبات 
وإشهار الهدايا التي اختارها العريس لعروسه، وفي هذا 

الدكتور  يستند  الصدد، 
التازي في كتابه على بعض املراجع التاريخية، مغربية 
وعربية، مثل كتاب ابن بطوطة »تحفة النظار في غرائب 
فــي خمس  حققه  ــذي  ال األســفــار«  وعجائب  األمــصــار 
مجلدات فيقول: ))وعلى نهج ما حكى ابن بطوطة عن 
دمشق بالشام، فإن وزارة األوقاف خصصت من ريعها 
رهن  جعلتها  العرائس«  »دور  سمتها  دورا  القدم،  منذ 
إشارة املتزوجات وأزواجهن ممن ينتمني إلى أسر طالها 
الفقر والحرمان لتقيم بها أفراح األعراس مجانا، وعلى 
ذلك، كانت بمدينة فاس دور لألعراس تجعل رهن إشارة 
األزواج املحتاجني إلقامة حفل أعراسهم، لكن مع األسف 
محلها  فحلت  الزمن،  مــرور  مع  الــدور  هذه  تستمر  لم 

قاعات الحفالت العصرية((.

طقوس حفالت األعراس يف موروثنا املغربي

أنغام  تتخللها  سهرة  بتنظيم  الـــزواج  حفل  يبدأ 
موسيقية في الغالب يحييها جوق أندلسي أو عصري أو 
طرب امللحون، وأحيانا تضاف فرقة عيساوة أو أمداح 
الصباح  وفــي  للعريس،  العروسة  تــزف  حيث  نبوية، 
الباكر، يقام حفل »الصبوحي« حيث كان من عادة بيوتات 

فاس أن يرافق العروسة صندوق مزخرف يشتمل على 
الزاد  وبعض  والحلي،  الزينة  من  العروسة  حاجيات 
تسمى  التي  »الدخشوشة«  في  تتناوله  الذي  الخفيف 
العريس  فيها  يختفي  التي  العسل«،  أيــام  »دخشوشة 

والعروسة عن األنظار.
بعد »الصبوحي«، كانت تقضي العادة أن يبعث أهل 
العروسة موائد الطعام التي تتألف من »البسطيلة« ولحم 
»غريبة« و»كعب غزال«  أو الشواء وحلويات  »التفافية« 

و»سلو« في بعض األحيان.
يعرف  الذي  العروسة  زفاف  من  السابع  اليوم  وفي 
بـ»يسالن«، تقضي العادة فيه أن تتناول العروس الطعام 
تظهر  وفيه  ــا،  زوج أصبح  الــذي  العريس  أحباب  مع 
باللباس املغربي التقليدي، ثم تختفي ثالث مرات لترتدي 
كل مرة لباسا خاصا، كل لباس يختلف عن اآلخر، وكذلك 
الشأن بالنسبة للعريس، وحفل »يسالن« الذي يقام في 
اليوم السابع للزواج، عادة يحييه جوق أندلسي يشنف 
وتكبيرات  النساء  زغاريد  تتخلله  الحاضرين  أسماع 
بعجن  العروس  تقوم  الثامن،  اليوم  وفي  »النكافات«، 
بتحضير  تقوم  كما  زوجها،  بيت  في  مرة  ألول  الخبز 
وجبة سمك، وإعداده لوجبة الغذاء دليل على أن العروس 
تتجمل  اليوم،  نفس  وفــي  البيت،  بشؤون  خبرة  لها 
العروس وتتزين وترتدي أحسن »قفطان« فتظهر به أمام 
أهل العريس، حيث تتلقى تهانئهم فتقدم إليهم »مرشات 
الورد« والزهر وبخور العود القماري، والشبة والحرمل 

إلبعاد عيون الحساد.

العروس و»الليلة املسروقة«

كانت  الــزمــان،  قديم  فــاس في  أهــل  فــإن  كما يحكى، 
بيت  من  زفافها تختفي  من  التاسع  اليوم  في  العروس 
بـ»الليلة املسروقة«،  زوجها لتحل ببيت أهلها، وتعرف 
حيث أن الفتاة في العادة ال يليق لها أن تخرج من بيت 
أبيها إال خرجتني في عمرها - يقول الدكتور التازي - 
مرة إلى بيت زوجها ومرة لقبرها، فكانت تعيش دوما 
بني أحضان والديها، لكن التقاليد والعادات كانت تسمح 
للعروس بقضاء »الليلة املسروقة« بني ظهراني والديها، 
أوال لالستئناس بهما، وثانيا من أجل استفسارها عن 
وعن  الجديد،  بيتها  على  واطمئنانهم  زوجها  أحــوال 
الضرورية  النصائح  تقديم  ثم  قرينها،  نحو  شعورها 
لها من أجل نجاحها في حياتها الزوجية، وفي الصباح 
املوالي لـ»الليلة املسروقة«، يبعث الزوج الفاكهة والهدايا 
لبيت أب العروس ويتناول الغذاء ببيت والد العروس، 

وفي املساء، يصاحب زوجته إلى بيت الزوجية. 
إنها تقاليد مغربية توارثتها األجيال أبا عن جد.



تــــــحــــــت شــــــعــــــار: 
خدمة  في  »السيكولوجيا 
ينظم  واملجتمع«،  اإلنسان 
للشبكة  التنفيذي  املكتب 
والثقافة  للقراءة  الوطنية 
بفاس، بتنسيق مع مجلس 

ــدال، حفل  ــ أكـ مــقــاطــعــة 
تكريم رائد السيكولوجيا 
باملغرب، الدكتور الغالي 
ــك يــوم  ــ أحـــرشـــاو، وذل
السبت 29 يونيو 2019 
الثالثة  الــســاعــة  عــلــى 
ــســاء بـــمـــدرج مـــوالي  م

سليمان بفاس.
وتشارك في هذا املحفل 
الــعــلــمــي واإلنــســانــي، 
ــة  وازن مغربية  أســمــاء 
البحث  مــســتــوى  عــلــى 
ــام  ــ ــه ــ الــعــلــمــي واإلس
األكاديمي، بحسب مجال 

منهم،  واحد  كل  تخصص 
أحـمد  الـدكـتـور  عيار  من 
جمال  والـدكـتور  شـراك، 
الخمار  والدكتور  بوطيب، 
عبد  والــدكــتــور  العلمي، 
والدكتور  ــض،  راي القادر 

والدكتور  تيبس،  يوسف 
ــوش،  ــ ــب ــ بــنــعــيــســى زغ
املــيــر،  محمد  ــور  ــت ــدك وال
التزاني،  عدنان  والدكتور 
والدكتور الحسان حجيج، 
والدكتورة ابتسام الزاهر، 

الرحمان  عبد  والــدكــتــور 
نــوايــتــي، والــدكــتــور عبد 
ــي، وأيــضــا  ــسـ اإلدريـ هلل 
الـــبـــاحـــث في  الـــطـــالـــب 
محمد  ــوراه،  ــت ــدك ال سلك 

ناصيري.

ال�سيكولوجيا يف خدمة الإن�سان 
واملجتمع بفا�س

ــن الـــســـر الـــدائـــم  ــ ــاز أم ــ ف
ألكاديمية اململكة املغربية، عبد 
بالجائزة  الحجمري،  الجليل 
التي  للفرنكفونية  الــكــبــرى 

تمنحها األكاديمية الفرنسية.
التي   2019 قائمة  وحسب 
ممنوحة  64 جائزة  من  تتألف 
من طرف األكاديمية الفرنسية، 
تم منح هذه الجائزة للحجمري، 
التشيكي  الشاعر  مع  مناصفة 
ــك عــرفــانــا  ــ ــرال، وذل ــ بــيــتــر كـ
والفكري،  األكاديمي  بمساره 
وبإنجازاته على رأس أكاديمية 

اململكة املغربية.
وفــــي تــصــريــح صــحــفــي، 
اعتزازه  عن  الحجمري  أعــرب 
الجائزة  هذه  على  بالحصول 
مكانة  تكرس  التي  املرموقة 
الدولي،  املستوى  على  املغرب 
ــرف الــعــمــل األكــاديــمــي  ــش وت
ــرب  ــغ ــز مـــن طــــرف امل ــج ــن امل
تم  »لقد  قائال:  وبخصوصه، 
القيام بهذا االختيار على نحو 
األكاديمية  طــرف  مــن  مباشر 

على  بــنــاء  ــك  وذلـ الفرنسية، 
ــازات األكــاديــمــيــة لكل  ــجـ اإلنـ
تقديم أي طلب  مثقف من دون 
من  يزيد  مــا  وهــو  للترشيح، 

اعتزازي«.
وتعتبر األكاديمية الفرنسية، 
التي تضم 40 عضوا منتخبن 
مدى الحياة، ما يفسر تسميتهم 

الوصية  املؤسسة  بالخالدين، 
وتحديث  الفرنسية  اللغة  على 
بشكل  وتــتــألــف،  قــامــوســهــا، 
وروائين  شعراء  من  خــاص، 
ــال مـــســـرح، وفــالســفــة،  ــ ورجـ
ــة،  ورجـــال عــلــوم، ورجـــال دول
اللغة  بإثراء  جميعهم  »قاموا 

الفرنسية«.

طبع من هذا العدد 40.000
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رافعة  الــغــابــويــة:  »الهندسة  شــعــار  تحت 
أفق  في  املستدامة  التنمية  لبرامج  أساسية 
2030«، تنظم جمعية خريجي املدرسة الوطنية 
الغابوية للمهندسن )ALENFI(، تحت رعاية 
والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزارة 
علمية  نــدوة  أول  والغابات،  واملياه  القروية 
يوم  بالرباط،  الغابوية  الهندسة  حول  دولية 

الخميس 27 يونيو 2019.
وستعرف هذه الندوة، مشاركة أزيد من 300 
مشارك يمثلون مختلف الفاعلن، ويتعلق األمر 
واملهنين  القرار  وذوي  الغابوين  باملهندسن 
الغابوين والباحثن والخبراء رفيعي املستوى 
من العديد من البلدان، وممثلي منظمات التعاون 
كما  املدني،  املجتمع  فعاليات  وممثلي  الدولي، 
سيعرف اللقاء توافد ممثلن عن أزيد من عشرة 
بلدان، وكذا مجموعة من موظفي األمم املتحدة، 

من أجل إثراء النقاش.
يهدف هذا اللقاء العلمي إلى تسليط الضوء 
مخططا  بصفته  الغابوي،  املهندس  دور  على 
رئيسيا في املجاالت الترابية، وفاعال اجتماعيا 
املختلفة  االستغالالت  تنسيق  في  واقتصاديا، 
ــادة  وإعـ وصيانتها،  اإليــكــولــوجــيــة،  للنظم 
الحيوية  املساحات  هذه  تثمن  وكذا  تأهيلها، 

في منظور التنمية املستدامة.

الندوة العلمية الدولية 
الأوىل حول الهند�سة الغابوية

الأكادميية الفرن�سية متنح احلجمري اجلائزة 
الكربى للفرنكفونية
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انطالق فعاليات املعر�ض اجلهوي للكتاب جلهة طنجة تطوان احل�سيمة

اأن�سطة ثقافية وفنية يف معر�ض »الكبار« باأ�سفي
ملنتجي  اإلقــلــيــمــيــة  الجمعية  تنظم 
إقليم  »الكبار« بآسفي، بشراكة مع عمالة 
أسفي واملديرية اإلقليمية للفالحة بأسفي، 
الدورة الثالثة للمعرض الوطني لـ»الكبار« 
منتوج  »تثمن  شعار:  تحت   »FNACS«
القروي«،  بالعالم  للتشغيل  رهان  الكبار.. 
بساحة  الجاري،  يونيو   30 إلى   27 من 

الكارتينغ أمام أسواق مرجان بآسفي.
ــيــات هـــذا املــعــرض  وســتــشــهــد فــعــال
الوطني، الذي تحضره جهة فاس مكناس 
وثقافية  فكرية  أنشطة  شــرف،  كضيف 
وفنية موازية، فضال عن ندوة علمية تحت 
»تنمية سلسلة الكبار.. الرهانات  عنوان: 

الدكتور  مــع  خــاص  لقاء  مــع  ــاق«،  ــ واآلف
الفايد، وعروض للفروسية، كما أن املطبخ 
أطباق  خالل  من  حاضرا  سيكون  املحلي 

»الكبار«.
بلد  أول  يعتبر  املغرب،  أن  إلــى  يشار 
حيث  »الــكــبــار«،  لنبات  ومــصــدر  منتج 
وتبلغ  الــدولــي،  اإلنــتــاج  بثلثي  يساهم 
صادرات املغرب من نبات »الكبار« حسب 
إحصائيات رسمية، ما بن 12 و14 ألف 
بحوالي  تقدر  مالية  بقيمة  سنويا،  طن 
250 مليون درهم سنويا، ويساهم بنسبة 
10 في املائة من قيمة الصادرات املغربية 

من املصبرات ذات األصل النباتي.

للثقافة  الجهوية  املديرية  تنظم 
الحسيمة،  تــطــوان  طنجة  بجهة 
ــع مــديــريــة الــكــتــاب  بــتــعــاون مـ
بــوزارة  واملحفوظات  والخزانات 
الثقافة،  قطاع   / واالتصال  الثقافة 
وبدعم  الحسيمة،  إقليم  وعمالة 
تطوان  طنجة  جهة  مجلس  مــن 
املجلس  مع  وبشراكة  الحسيمة، 
جمعية  ومــع  للحسيمة  الجماعي 
ــغــي،  تــفــســويــن لــلــمــســرح األمــازي
املسرحي  التوطن  مشروع  حاملة 
متميزة  بمشاركة  وكذا  بالحسيمة، 
من  وعـــدد  بــتــطــوان،  الشعر  لـــدار 
الفعاليات املدنية بإقليم الحسيمة، 
الدورة التاسعة للمعرض الجهوي 
للكتاب تحت شعار: »القراءة منارة 
التنمية«، وذلك خالل الفترة املمتدة 
من 28 يونيو إلى 04 يوليوز 2019 
بمدينة  الــســادس  محمد  بساحة 

حيث  الحسيمة، 
العرس  هذا  يمتد 
ــذه  ــ األدبــــــــــي ه
ليشمل  الــســنــة، 
ــات  ــ ــاع ــ ــم ــ ــج ــ ال
لكل  ــة  ــي ــراب ــت ال
مـــن إمــــــزورن، 
بوعياش  بني 

وتارجيست.
وســتــتــمــيــز 
هذه التظاهرة، 
ــاء  ــفـ ــتـ ــاالحـ بـ
من  بمجموعة 
الثقافة  رواد 
الذين  والفن 
ــدرون  ــحـ ــنـ يـ
املنطقة،  من 
بما  اعترافا 

للساحة  قدموه 

ــة  ــيـ ــة واألدبـ ــري ــك ــف ال
من  والفنية 
إبــــداعــــات، 
كما يأتي هذا 
التكريم كفعل 
حـــــضـــــاري 
إنــــســــانــــي، 
ــكــاتــب  ــل ــا ل ــ مل
ــاب  ــ ــتـ ــ ــكـ ــ والـ
في  دور  مـــن 
الثقافة  حــفــظ 
والــــــــتــــــــراث 
املــــــغــــــربــــــي 
والـــــكـــــونـــــي، 
ــح  ــتـ ــفـ ــنـ ــتـ وسـ
البرنامج  فقرات 
الـــــثـــــقـــــافـــــي 
على  لــلــمــعــرض، 
الكتابات  مجمل 

ــداعــيــة  الــفــكــريــة والــنــقــديــة واإلب
التخصصات،  شتى  في  املغربية 
من خالل توقيع وتقديم اإلصدارات 
الجديدة في هذه الحقول، خصوصا 
ملؤلفن غالبيتهم من شمال املغرب، 
ولقاءات  فكرية  نــدوات  عن  فضال 
وقصصية،  شعرية  وقراءات  أدبية 
وورشــــــات لــلــحــكــي والــتــشــكــيــل 
ــات األدبــيــة،  ــاب ــت ــك واملـــســـرح وال
ومسرحية  موسيقية  ــروض  ــ وع
الحتضان  ــة  ــاإلضــاف ب ــة،  ــي ــراث وت
ــي الــتــصــويــر  ــارض فــنــيــة فـ ــعـ مـ

الفوتوغرافي والتشكيل.
الحالية،  ــدورة  الـ ستعرف  كما 
36 عــارضــا  ــر مــن  ــث مــشــاركــة أك
وعارضة من دور النشر ومؤسسات 
وكتبين  وأجنبية  ثقافية مغربية 
ــن ووطــنــيــن،  مــحــلــيــن وجــهــوي

لعرض آخر وجديد إصداراتهم.

من تاأليف اإدري�ض فر�سادو
ــة  ــي ــدوب ــن أصــــــدرت امل
السامية لقدماء املقاومن، 
جزءا  يخلد  جديدا  كتابا 
من تاريخ املقاومة املغربية 
من أجل إرجاع امللك محمد 
الخامس، والحصول على 

االستقالل.
ــب  ــات ــك ــد خــلــد ال ــقـ ولـ
هذا  في  فرشادو  إدريــس 
نخبة  أمــجــاد  ــاب،  ــت ــك ال
ــربـــاط،  ــي الـ ــاوم ــق مـــن م
جزئيات  عدة  عن  وكشفا 

مجال  في  مجهولة  كانت 
لكي  املغربية،  املــقــاومــة 
الذاكرة  حبيسة  تبقى  ال 
مقدم  ــال  ق كما  الــفــرديــة، 
الكتاب، الدكتور مصطفى 

الكثيري.

كتاب جديد

الدكتور أحرشاو



الدراسية،  السنة  آخر  في 
والجامعات  املــدارس  تغلق 
التعليمية  واملـــؤســـســـات 
ليحل  ــهــا،  ــواب أب واملــعــاهــد 
الراحة  فصل  الصيف،  فصل 
ــار،  ــفـ ــام واألسـ ــم ــج واالســت
والطلبة  التالميذ  ويتساءل 
التالميذ  ــاء  ــي وأول ــاء  ــ واآلب
وكذا املدرسني، رجال ونساء 
املــســؤولــني  وكـــل  التعليم، 
النتائج  عــن  الــقــطــاع،  عــن 
ــتــي حــصــلــوا عــلــيــهــا، ما  ال
لم  ــذي  ال ومــا  ــذي حققوه  ال
خالل  تحقيقه  يستطيعوا 
السنة الدراسية؟ ويتساءلون 
أيضا عن املشاكل والعوائق 
تحقيق  مــن  منعتهم  الــتــي 

أهدافهم؟
ــاس ال  ــ ــن ــ ــن ال ــ ــر م ــي ــث ــك ف
ــجــانــب  ــون عـــن ال ــدث ــح ــت ي
مسألة  فتلك  فقط،  املعرفي 
التالميذ  ألن  منها،  مفروغ 
والطلبة يدخلون إلى املدارس 
على  للحصول  والجامعات 
لتطوير  ــة  ــرف ــع وامل الــعــلــم 
أشياء  الكتشاف  مهاراتهم، 
جديدة، لتنمية مدارك معينة، 
األجنبية،  الــلــغــات  لتعلم 
في  معلومات  على  للحصول 
تفتح  وبذلك،  امليادين،  شتى 
آفاق  وعيونهم  عقولهم  أمام 
جديدة وعوالم أخرى، ما كان 
من  إليها  التطلع  املمكن  من 
والتفكير  الدراسة  لوال  قبل 

والبحث واالجتهاد.
هؤالء الناس يتحدثون عن 
حصيلة من نوع آخر، حصيلة 
لعقولهم  تجلت  إنــســانــيــة 
ــم  ــالءه ــوا زم ــق ــان عــنــدمــا ع
وأســاتــذتــهــم وأصــدقــاءهــم 
الدراسية،  السنة  نهاية  في 

صادقة  بــدمــوع  ــم  ــوه وودع
منكسرة،  حــزيــنــة  ــوب  ــل وق
أحسوا خالل لحظات الوداع 
كثيرة  أشياء  تعلموا  بأنهم 
الدراسي  املقرر  جانب  إلــى 

واالمتحانات واملباريات. 
ــف يــحــبــون  ــي ــمــوا ك تــعــل
ــم  ــ ــالءه ــ ويـــحـــتـــرمـــون زم
ــد بــنــوا  ــ وأســـاتـــذتـــهـــم، وق
نوع  من  أسرية  حياة  معهم 
ــات  آخــــر، ونــســجــوا عــالق
واالحترام  والصداقة  املحبة 
املتبادلة  والثقة  والتقدير 
ينتمون  آخــريــن  أنـــاس  مــع 
مختلفة،  اجتماعية  لشرائح 
تــعــكــس  ال  ــات  ــيـ ــصـ ــخـ شـ
ومحيطهم،  ظروفهم  دومــا 

محيط  يجمعهم  أشــخــاص 
واحـــــد وأهـــــــداف واحــــدة 

ومسؤولية واحدة.
واملؤسسات  املدارس  ففي 
الــتــعــلــيــمــيــة، يــتــعــلــم املـــرء 
ــه لــآخــريــن  ــدي كــيــف يــمــد ي
لتجاوز  مساعداتهم  ويتقبل 
املشاكل،  وحــل  الصعوبات 
يفضل  ــن  م هــنــاك  أن  ــم  رغـ
االعتماد على النفس والعمل 
وقد  فــردي،  وبشكل  بصمت 
يبخل على أصدقائه وزمالئه 
العمل  ويبقى  بــاملــســاعــدة، 
معرفيا  ثراء  أكثر  الجماعي 
االندماج  من  البد  وإنسانيا 

فيه.
عـــــالوة عــلــى ذلـــــك، في 

املـــــــدارس والـــجـــامـــعـــات، 
يستفيد الجميع من األنشطة 
املختلفة التي تنظم على طول 
املدرسية:  والعطل  السنة، 
مسرحيات،  رحالت،  أسفار، 
رياضة،  معارض،  موسيقى، 
ــالم، مــبــاريــات  ــ مــشــاهــدة أف
وزيارات، قراءة الشعر، زيادة 
والـــدروس  املعلومات  على 
واألبـــحـــاث واالمــتــحــانــات، 
تعتبر  األشـــيـــاء  هـــذه  فــكــل 
والعلمي  املعرفي  الرصيد 
على  اإلنــســان  يحققه  ــذي  ال
مر هذه الشهور، لتأتي عطلة 
الجميع  ليتمتع  الــصــيــف، 
بــالــراحــة واالســتــجــمــام في 

شواطئ بالدنا الجميلة. 

ــم، وعلى  ــهـ والدتـ ــوم  يـ مــنــذ 
اخـــــتـــــالف مـــســـتـــويـــاتـــهـــم 
االجتماعية، يعيش سائر البشر 
ليتساووا  ربهم،  لقاء  أمل  على 
وقد  وفاتهم،  عند  األخــيــر  فــي 
الدفن،  لنا اإلسالم شروط  شرع 
التي من بينها الحنوط والكفن، 
على  يدل  الــذي  األبيض  الثوب 
املطهرة  الجثة  أن  إال  الطهارة، 
مخالفا  مصيرا  تلقى  بالطيب، 
تصلح  ال  مقبرة  في  دفنها  عند 
الحيوانات. هذا هو  لدفن  حتى 
في  املسلمني  مقابر  معظم  حال 
حيث  اململكة،  مناطق  مختلف 
القبور  ملنظر  النفوس  تشمئز 
الحشائش  تحت  غــارقــة  وهــي 
الفارغة،  والقنينات  اليابسة، 
ومخلفات مواد البناء و»الجير« 
ترميم  يتم  أن  بعد  والصباغة 
قبر معني،  واألدهى من ذلك، أن 
للمنحرفني  أوكارا  باتت  املقابر 

واملشردين.
ناقوس  تدق  املقابر  فوضعية 
كــوارث،  بوقوع  وتنذر  الخطر، 
الذي  االكتظاظ  مشكل  بعد  إذ 
كل  كــون  عــن  اثــنــان  يختلف  ال 
الوضعية،  نفس  تعيش  املقابر 
نتيجة قلة عددها، إضافة إلى أن 
مقارنة  جدا  مساحاتها صغيرة 
ــى، وقــد أصبح  ــوت مــع عــدد امل
بدا  يجدون  ال  املرتفقني  معظم 
لعدم  القبور  ــوق  ف ــرور  املـ مــن 

القبر  بني  واحــد  شبر  ولو  ترك 
هناك  االكتظاظ،  بعد  والقبر، 
في  والتقصير  اإلهمال  مشكل 
املحافظة على حرمة أمكنة دفن 
النداءات  رغم  املسلمني،  موتى 
ــررة، ســــواء مـــن طــرف  ــكـ ــتـ املـ
أو من  املدني  املجتمع  جمعيات 
فالكل  للقبور،  الزائرين  طــرف 
نظافة  على  بالحفاظ  يــنــادي 
مساحات  وتخصيص  املقابر، 
للدفن، واالعتناء بالقبور  أخرى 
من نظافة وحراسة، لكن هيهات، 
ينتقد،  ــكــل  وال يتكلم،  فــالــكــل 
ومــخــتــلــف املــنــابــر اإلعــالمــيــة 

واألخــرى  الفينة  بني  تخصص 
واقع  يعري  من صفحاتها  ركنا 
يذهب  ــك  ذل كــل  لكن  مقابرنا، 
ــدم تــحــرك  ــ ــل ع ــي ظـ ــدى، فـ ــ سـ
يبقى  التي  الوصية،  الجهات 
االهتمام  تخصص  وحدها  لها 
ــادة الــنــظــر في  ــ بــاملــقــابــر وإعـ
املخصصة  واملساحات  عددها 
ــا، كــمــا وجــب  لــهــا، وإصــالحــه
تكون  بشرية  مــوارد  تخصيص 
العناية  على  مقتصرة  مهامها 
نهار  ليل  وحراستها  باملقابر 
الذين يتخذون  من بطش هؤالء 
منها مخبئا لهم يمارسون فيها 

شرب  أقلها  مشينة  سلوكات 
الخمر، هذا دون أن ننسى العبث 
بالجثامني الراقدة تحت التراب 
من طرف املشعوذين والسحرة، 
الذين تسول لهم أنفسهم كسب 
بعض املال الحرام على حساب 
يلجؤون  بعدما  املوتى،  حرمة 
الستخراج جثث أو أطراف منها 
ألغراض دنيئة وبعيدة كل البعد 

عن إعمال العقل واملنطق. 
إال  تنم  ال  مقابرنا  فوضعية 
ال  مجتمعية  مكونات  عقلية  عن 
تهتم بموتاها، علما أنها ال تهتم 

بأحيائها في معظم املجاالت. 

يف خدمة ال�شيطان

 نجيبة بزاد بناني

بندريس عمراوي الطيب جميلة حلبي 

أحمد محمد العرابي 

حال مقابرنا.. ماأ�ساة ت�ستوجب تظافر اجلهود

االنتماء لل�سيا�سة 
لطخوه بالنجا�سة

باهلل عليكم يا السياسيين الحاليين
واش راكم بأعمالكم مقتانعين؟

وبالنتائج المحصل عليها راضيين
وّل غير داهسين وزايدين

كاع ما عارفين فاين غاديين
المهم أنكم اصبحتوا مستافدين

وضاربين بركلة مصالح المواطنين
فرحم اهلل كاتب صادق أمين

حيث قال مقولة هاذي سنين
لعن اهلل السياسة والسياسيين

والناس أجمعين إلى يوم الدين
فالواقع السياسة ما بقيتوش بها معنيين

 منهار تخالو ليكم عليها المخلصين
وعشقتوها وصبحتوا بها مفتونين

ومنها قاضيين مصالحكم ومستغلين
موقعكم اللي ارجعتوا به معروفين

لبالد خاصينها رجال مومنين
يخدموها بإيمان وإخالص ويقين

لعلها تخرج إلى شاطئ آمن
أما إيال بقات بين يدين

المخلوضين.. فحتما شعبها المسكين
غادي يتمحن ويعاني األمرين

مع القهر اللعين والبؤس الحزين
فإياكم وإياكم من رداءة التحقين

المؤدي إلى الموت البطيء المهين
فنصيحتي ليكم أيها المولعين

بالسياسة: إما ترجعوا بها مهتمين
وتخدموا البالد والعباد.. فاهلل المعين
وإما بعدوها وخليونا بوحدنا مضاربين

مع أمورنا بال تكلف مالي سمين
يزيد يغرقنا وحنا بعدا غارقين.
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ماذا أقول بعد صمتي الطويل يا لساني؟
أ ليس ما تخفيه الصدور تفضحه العينان؟
أخوض مشاق العيش بين االنفعال واالتزان
بما أشاهد في الورى من النقص والرجحان

ما جرى لبني آدم هل فشل في االمتحان؟
ال فرق بين شاب يافع وشيخ فاني

هل صاروا عبيدا في خدمة الشيطان؟
ماذا أقول بعد صمتي الطويل يا لساني؟

أ من أجل المال تعطل الود بين اإلخوان؟
أ من أجل الوجاهة تنكر اإلنسان لإلنسان؟

فصديق في بهجتي يمدحني بأعذب األلحان
وصديق في محنتي تناسى أننا كنا صديقان 

كان لي عزم حطمته بنات الدهر في ثواني
كان لي حلم ال يعادله واقع في هذا الزمان

كان لي قمر لم تطأه بعد رجل إنســـــان
كان لي سر أفشاه الرقيب رغم كتماني

كان لي شباب التهمته الشيخوخة قبل األوان؟
ماذا أقول بعد صمتي الطويل يا لساني؟

متى تؤدي األلفاظ أغراض المعاني؟
متى تسود المحبة وتحظى النفوس باألمان؟ 

متى تجري في عروق األنام دماء الحنان؟
متى ومتى يعود التواصل بين األهل والجيران؟ 
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ملا شاهدت في األخبار 
املتلفزة جاللة امللك يدشن 
بمناسبة  الفدان  ساحة 
لتتويجه،   17 ــذكــرى  ال
املبنى  مشهد  أدهشني 
الجديد املعوض للمهدوم 
الساحة  يتوسط  الـــذي 
وكأنه هو، أعادوا تركيبه 
بــتــفــاصــيــلــه الــدقــيــقــة، 
ــة الإراديــــــــة،  ــركـ ــحـ وبـ
على  التصفيق  عوضت 
بضحكات  اإلنــجــاز  هــذا 
فرحة  وغمرتني  عالية، 
ــا أصــيــح  ــ ــة وأنـ ــادقـ صـ
برابو«،  »بــرابــو..  مــرددا 
ألنني تأكدت حدسيا بأن 
مغربنا مازالت فيه اآلذان 
الــصــاغــيــة، وســـايـــرت 
أعادتني  التي  ذاكــرتــي 
 ،2009 ــاي  مـ  28 ــى  إلـ
ملـــا كــنــت جــالــســا على 
بــشــارع  مقهى  رصــيــف 
بتطوان  الخامس  محمد 
من  شــاب  فخرج  مساء، 
لي  وحط  الراجلني،  بني 
ــدي عــلــى الــطــاولــة  ــ وح
ــى  ــف ــت مـــنـــشـــورا، واخ

كــالــبــرق بــني عــبــاد هلل، 
ــه بــعــجــالــة  ــرأتـ فــلــمــا قـ
اسـتـبـخـسـته بابـتسامة 
لـهـجـتـه  ألن  مـــاكـــرة، 
على  ومحتجة  مـلـتـهـبـة 
ويطالب  الفدان،  احتالل 
ــه لــوضــعــيــتــه  ــادتـ ــإعـ بـ
القديمة، واعتقدت جازما 
وال  مستحيل  طلبه  أن 
يهتم به أحد، لكن الزمن 
الــحــدود بني  أن  أكــد لي 
املمكن واملستحيل حدود 
ساحة  وتذكرت  وهمية، 
التي  الــقــديــمــة،  ــدان  ــف ال
ماتزال حية على البطاقة 
بني  املــركــونــة  البريدية 
ــي فـــي الـــربـــاط،  ــق ــائ وث
طنجة  إلى  أرسلت  التي 
بطابعني  الحماية  ــام  أي

بريديني:
عليه  األول  الطابع   -
ــعــرائــش،  مــشــهــد مــن ال
وهو من مجموعة صدرت 
عام 1928، ثمنه األصلي 
أحمر،  لونه  سنتيما   25
ألغيت قيمته ووشح بـ 5 

سنتيمات سنة 1936.

عليه  الثاني  الطابع   -
ــاون،  ــشـ ــن الـ مــشــهــد مـ
مـــن مــجــمــوعــة صـــدرت 
 15 قيمته   ،1939 سنة 
أخضر،  لــونــه  سنتيما 
أسفل  البطاقة  على  كتب 

وجــهــهــا بــاإلســبــانــيــة: 
»تطوان، حديقة املحطة«، 
مختومان  والــطــابــعــان 
تاريخه  ــري  دائـ بخاتم 
 ،1941 يونيه   22 يــوم: 
باإلسبانية:  عليه  كتب 

ــة  ــاي ــحــم ال  - ــوان  ــ ــط ــ ت
اإلسبانية - املغرب.

الرخامية  اللوحة  أما 
فهذا  لــلــحــدث،  املــخــلــدة 
ــم هلل  ــســ ــ نـــصـــهـــا: ))ب
الرحمن الرحيم والصالة 
والـــســـالم عــلــى أشــرف 
املـــرســـلـــني، بـــعـــون هلل 
تفضل  ــه،  ــن م ــيــق  وتــوف
امللك  الــجــاللــة  صــاحــب 
نصره  الــســادس  محمد 
السبت  ــوم  ي وأيـــده  هلل 
25 شوال 1437 هجرية 
يوليوز   30 لـــ  املــوافــق 
بتدشني  ميالدية،   2016
هلل  حفظ  الفدان.  ساحة 
حفظ  بما  ــام  اإلم موالنا 
وأقر  الحكيم،  الذكر  به 
عهده  بولي  جاللته  عني 
امللكي  السمو  صــاحــب 
الحسن،  مــوالي  األمــيــر 
بشقيقه  أزره  وشــــد 
امللكي  السمو  صــاحــب 
ــوالي رشــيــد  ــ ــر مـ ــيـ األمـ
ــرة  ــر أفــــراد األسـ ــائ وس
إنــه  الــشــريــفــة،  امللكية 

سميع مجيب((.

امل�ضرح والتغيري يف كلية الآداب بالدار البي�ضاء

عمرو دياب يقدم �ضكوى 
�ضد 5 ف�ضائيات حتمل ا�ضمه

● الخضر غيالن

والــعــلــوم  اآلداب  كلية  تحتضن 
في  الدارالبيضاء،  بنمسيك  اإلنسانية 
يوليوز   7 إلــى   2 من  املمتدة  الفترة 
املقبل، الدورة 31 من املهرجان الدولي 

للمسرح الجامعي للدار البيضاء.
شعار:  تحت  ــدورة  الـ هــذه  وتنظم 
اعتبار  »عــلــى  والتغيير«،  »املــســرح 

في  املــســرح  خــاصــيــة  التغيير  أن 
وتطوره  وتواصله  ومدارسه  تاريخه 
للمنظمني. بالغ  يقول   وديناميكيته«، 

ــدورة، كــل من  ــ ــارك فــي هـــذه الـ ــش وت
فرنسا، إيطاليا، أملانيا، الكوت ديفوار، 
غينيا، مصر، تونس، كوريا، املكسيك، 

أمريكا، والصني، باإلضافة إلى بعض 
إذ  البلد املنظم،  الجامعات من املغرب 
سيتم عرض املسرحيات بكل من املركب 
الثقافي موالي رشيد، ومسرح سيدي 
الحية،  الفنون  واســتــوديــو  بليوط، 
الفرنسي،  الثقافي  املــركــز  ومــســرح 
بالكلية. ــعــروي  ال هلل  عبد   وفــضــاء 
 5 املهرجان،  من   31 ــدورة  ال وتقترح 
املسرح  محور  في  تكوينية  ــات  ورش
ــداد املــمــثــل عبر  ــ ــن إع والــتــغــيــيــر، م
اإلبداعي،  والتماثل  والصوت  الحركة 
أمريكا  من  وأساتذة  خبراء  يؤطرها 
ــرب. ــغـ ــك وإيــطــالــيــا واملـ ــســي ــك  وامل

هنيئا لتطاون بالفدان الجديد

سليمان،  جــمــال  ــســوري  ال املمثل  أعــلــن 
الناس«  مــن  »واحـــد  برنامج  مــع  ــوار  ح فــي 
على  الليثي  عمرو  اإلعــالمــي  يقدمه  ــذي  ال

سباق  خوضه  احتمالية  »النهار«،  قناة 
االنتخابات الرئاسية في سوريا، مؤكدا 
ــددا ال بــأس بــه من  ــالده تضم ع أن ب

القادرين على قيادة الدولة.
أنه  ــا(،  ــام ع  59( سليمان  ــال  وقـ
ــه الــحــق فــي أن  مــواطــن ســـوري ول
أو طبيبا  رئيس جمهورية  يصبح 
قهوة«  »صبي  أو  محاميا  أو 

وأضاف  )نادال(، 
بــأن األزمــة 
التي تمر 
ــا  ــ ــه ــ ب

من  املزيد  أمــام  الباب  تفتح  حاليا،  سوريا 
املنطقة، وتعد على  الصراعات والحروب في 
الجانب اآلخر، هدية كبيرة ألفراد 

التطرف في املنطقة.
قد  أنــه  سليمان  وأوضـــح 
هذا  أن  رغم  للرئاسة  يترشح 
»ده مش  قائال:  ليس طموحه 
أنـــا راجـــل عندي  طــمــوحــي، 
طموح يكون عندي شركة إنتاج 
مسرح  أعــمــل  كبير،  بتمويل 
ســيــنــمــا،  أعـــمـــل  أو 
طــمــوحــي  ده 
الشخصي«، 
عـــلـــى حــد 

قوله.

تقدم الفنان عمرو دياب بدعوى قضائية إلى املجلس األعلى لتنظيم 
اإلعالم بمصر، ضد 5 قنوات فضائية تستخدم اسمه وأعماله بشكل 

يومي، حسب وسائل إعالم مصرية.
وفي التفاصيل، تقدم بالشكوى أشرف عبد العزيز محامي 

عمرو دياب، الذي أوضح أن هناك قنوات تبث على قمر 
»الهضبة«  دياب  عمرو  اسم  وتحمل  سات«  »النايل 

اليوم«  »الهضبة  أفالم«  »الهضبة  وهي:  وصوره، 
و»الهضبة  سينما«  و»الهضبة  دراما«،  و»الهضبة 
كالسيك«، مؤكدا أنه ال عالقة للفنان املصري بها 

ال من قريب وال من بعيد. 
بوقف  املجلس،  شكواه  في  ــاب  دي وطالب 
الخسائر  على  ومحاسبتها  الــقــنــوات  هــذه 
نتيجة  به  أملت  التي  األدبية واملادية الضخمة 
أغان  من  الفنية  منتجاته  على  استيالئها 
هو  دياب  أن  يوحي  بشكل  ومقابالت  وأفالم 
مالك القنوات، وقال إنه عجز عن التوصل إلى 
القانونية،  إجراءاته  التخاذ  القناة  صاحب 

فلجأ إلى املجلس التخاذ الالزم.

عمار  بــنــي  قصبة  تستعد 
ــدورة  الـ الحـتـضان  زرهـــــون، 
باز«،  »فيستي  ملهرجان   12 الـ 
و28   25 بـــني  مـــا  وذلــــك 
يوليوز 2019، بقصبة بني 
شعار:  تحت  زرهــون  عمار 

ــي خـــدوم  ــ »وف

فانصفوه«.
ــيـــز  ــتـــمـ وتـ
الـــــــــــــــــدورة 
بعدد  املــقــبــلــة، 
مـــن األنــشــطــة 
الثقافية والفنية 
واالجــتــمــاعــيــة 
تجعله  ــي  ــتـ الـ
ومتميزا  منفردا 
باملقارنة مع غيره 
املهرجانات،  من 

للدورة  االفتتاحية  باملحاضرة 
الثقافة  وزيــر  سيلقيها  التي 
واالتصال، محمد األعرج، حول 
خطط الوزارة للنهوض بقطاعي 
العالم  فــي  واالتــصــال  الثقافة 

القروي.
وستحتفي دورة هذه السنة، 
بقيدوم مجموعة ناس الغيوان، 
الفنان عمر السيد، باإلضافة إلى 
رسم جداريات في أماكن محددة 
في  ورشة  وتنظيم  القصبة،  من 

بمشاركة  األطفال  لفائدة  الرسم 
فنانني تشكيليني.

الفنية  املــســاهــمــة  وســتــتــم 
خالل  مــن  الــعــادة  كما  املحلية 
ــكــل مـــن الــطــائــفــة  خــرجــتــني ل
الــحــمــدوشــيــة والــعــيــســاويــة 

الرئيسية  األزقــــة  ــان   ــجــوب ت
ــرات  ــســه لــلــقــصــبــة، فــيــمــا ال
مجموعة  ــن  م ــل  ك ستحييها 
السهام ومجموعة جيل الغيوان 
العيون  منار  وفرقة  ــرقــراق،  ال
باب  وجمعية  الحساني  للتراث 
القصبة للفنون والتراث الشعبي 
ــة، وفــي  ــي ــروح واملــوســيــقــى ال
مسرحية  عرض  سيتم  املسرح 
»رماد يقني« لفرقة مسرح سيدي 

يحيى الغرب.

مهرجان »احلمار« يكرم عمر ال�ضيد اأن�ضطة ثقافية مبقهى 
»كوول فيو« بالقنيطرة

هل يخو�ض الفنان جمال �ضليمان انتخابات 
الرئا�ضة ال�ضورية؟

تحتضن مدينة إفران، من 20 إلى 27 يوليوز القادم، 
»أغاني  شعار  تحت  ملهرجانها  الرابعة  الــدورة  فعاليات 

األرز«.
من  بمبادرة  املنظمة  الفنية  التظاهرة  هــذه  وتهدف 
تشجيع  إلى  والتنمية«،  للثقافة  إفــران  »منتدى  جمعية 
والسياحية  والطبيعية  االقتصادية  املؤهالت  وتثمني 
لإلقليم، وتسليط الضوء على غنى وتنوع التراث الالمادي 

املغربي وانفتاحه على مختلف الثقافات.
وسيعرف املهرجان، مشاركة ثلة من الفنانني املغاربة 
واألجانب املتألقني، إذ سيتضمن برنامج الدورة املنظمة 
بتعاون مع مجلس جهة فاس- مكناس واملجلس اإلقليمي 
التشكيلية  للفنون  ومعرضا  شعرية،  قـــراءات  إلفـــران، 
أنشطة  إلى  باإلضافة  والتقليدية،  املحلية  واملنتجات 

رياضية كالكرة الحديدية وكرة السلة وألعاب القوى.

»اأغاين الأرز« يف اإفران

فـــــــي إطـــــــار 
ــا  ــ ــه ــ ــت ــ ــط ــ ــش ــ أن
ــة،  ــ ــي ــ ــاع ــ ــع اإلشــ
ــم شــبــكــة  ــظـ ــنـ تـ
الثقافية  املقاهي 
بــــــاملــــــغــــــرب، 
ــق  ــ ــي ــ ــس ــ ــن ــ ــت ــ ب
ــى  ــهـ ــقـ مــــــع املـ
 cool « في لثقا ا
بمدينة   »view
ــرة،  ــطـ ــيـ ــنـ ــقـ الـ
لـــــــــقـــــــــاءات 
حسب  مفتوحة 
ــج  ــ ــام ــ ــرن ــ ــب ــ ال

التالي:
يونيو:   27-
عبد  ــب  ــات ــك ال
ــعــالــي حــرز  ال

هلل الخو. 
-28 يونيو: الشاعرة هدى لهبوب. 
-29 يونيو: الكوميدية دليلة ناصر.

صــالح  األورغ  عــــازف  ــو:  ــي ــون ي  30-
الشاوش.

ــذه الــلــقــاءات تنظم  ــإن ه ولـــإلشـــارة، ف
بشراكة مع وزارة الثقافة واالتصال / قطاع 
منى  األستاذة  فقراتها  وتنـسق  الـثـقافة، 

عبد الحق.
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رفقا بالقوارير 
بحديث  استشهدت  مرافعاتي،  إحــدى  في 

شريف للرسول )صلعم( )رفقا بالقوارير(،
الحسن  له  املغفور  امللك  جاللة  أن  وحدث 
حاشية  رفقة  املــرافــعــة  يتتبع  ــان  ك الثاني 
األديب  املستشار  لي  وحكى  املقربني،  جاللته 
بعدها  هلل،  رحمه  ســودة،  بن  أحمد  سيدي 
صهر  بوشنتوف،  بليوط  الحاج  منزل  في 
جاللة امللك، أن استشهادي في املرافعة بهذا 
استطعت  التي  والطريقة  الشريف  الحديث 
بها تحليله وجعله ينطبق على النازلة، كانت 
جاللة  له  املغفور  إعجاب  أثــار  ما  جملة  من 
امللك، وأثار إعجاب جميع املتتبعني للمرافعة 
التي استمرت ساعات طوال في إحدى ليالي 

رمضان.
إال أنه رغم مرور 25 سنة على هذه املرافعة 
وبحساب ربع قرن، الزلنا مع األسف الشديد 
نعاني من جديد من هذه الظاهرة، وهي عدم 
أن  يجب  كقارورة  واعتبارها  باملرأة،  الرفق 
االنكسار  من  عليها  ونحافظ  بلطف  نمسكها 
نصف  تكسر  تكسرت  إذا  ألنها  والــكــســر،  
املجتمع، ويصعب في كثير من األحيان ترميم 

الزجاج.
تعاني  امرأة  منظر  باخرة  في  أثارني  وقد 
املشي  على  وتستعني  ركبتها  فــي  ــم  أل مــن 
العجوز  األجنبي  زوجها  رفقة  عكاز  بواسطة 
الذي حمل باقي األمتعة في الباخرة، وبمجرد 
الصف  ــى  إل املتعثرة  بمشيتها  وصــولــهــا 
يهمون  كانوا  الذين  املسافرين  من  الطويل 
األوروبــيــني،  من  غالبيتهم  وكانت  بالنزول 
وزوجها  املــرأة  بمرور  إيذانا  الصف  انفتح 
عميق  وساد صمت  الوراء،  من  يتبعها  الذي 
وهي  القارورة  للمرأة  احتراما  الصف  وسط 
تفرق ابتسامات الشكر على الجميع ورفيقها 
كذلك، وكادت أن تقدم لها تحية من طرف طاقم 
الباخرة عند نزولها، ال لشيء إال ألنها تحمل 
بينها  تحول  بدنية  إعاقة  من  وتعاني  عكازا 

وبني الخضوع لضوابط االنتظار.
وما زاد من تعجبي، هو كيف انفتح الصف 
بدون شوشرة وال مناداة وكأن رساما ماهرا 
رسم لوحة معبرة عن سمو قواعد اإلنسانية 
األسبقية  وإعــطــاء  االعتناء،  أوج  وبلوغها 
للمرأة ، فتذكرت حينها ما سبق أن كتبت عن 
أهداها  التي  بيرنار،  سارة  العظيمة  الفنانة 
دمعة  عن  عبارة  هدية  يوما  فرنسا«  »عظيم 

إلى  أدوارها وذهب  له سكبها متأثرا بإحدى 
تلك  يصيغ  أن  منه  وطلب  مجوهرات  صائغ 
الدمعة في قالب ذهبي وأهداها بتلك العبارة 
هيجو  فيكتور  من  اقبلي  »سيدتي  املشهورة: 
ســارة  واعترفت  املتواضعة«،  الهدية  هــذه 
بيرنار فيما بعد بأن هدية فيكتور هيجو أجمل 
وأغنياء  ورؤســاء  ملوك  من  تلقته  ما  وأغلى 
زارت  عندما  بيرنار  ســارة  وتذكرت  العالم، 
إسبانيا وكانت قد أصابها شلل في رجليها، 
ومن محطة قطار مدريد، وفي املسافة الرابطة 
الشعب  أبــى  وفندقها،  القطار  محطة  بــني 
اإلسباني أن يقف احتراما لهذه القارورة في 
موكب مهيب وأن ينزعوا معاطفهم وألبستهم 
عليها  عربتها  لتمر  الفنانة  لهذه  ويفرشوها 
طرف  من  للفن  واحتراما  للمرأة،  احتراما 
وأنا  له  تقديرا  زدت  الذي  اإلسباني  الشعب 
أقرأ هذه الحوادث ربما البسيطة في وقوعها، 

غير أنها عميقة في دالالتها.
في  العامة  للنيابة  ممثال  كنت  أن  وحــدث 
إحدى الجلسات وكانت إحدى التهم منسوبة 
الترافع  مني  وطلب  املتهمات،  إحــدى  إلــى 
ارتكبت  فعال  التي  املتهمة  تلك  ضد  كعادتي 
الجريمة واعترفت في الجلسة، وكان اعترافا 
فيه  ترافع  أن  العامة  للنيابة  مجبرا  قضائيا 
التأكد  تمام  متأكدا  محاميها  وكان  كعادتها، 
الحجج  مــن  بكثير  أجــابــهــه  ــوف  س بأنني 
اعتراف  زكــاهــا  التي  املتابعة  فــي  الدامغة 
من  الكلمة  لي  وأعطيت  املسكينة،  املتهمة 
نظرات  وبــدأت  فوقفت  املحكمة،  هيئة  طرف 
املرأة املاثلة تنظر إلي كسهام شفقة، واعتبارا 
لظروفها وما دفعها للقيام بما قامت به، وأمام 
دهشة الجميع، وعلى غير عادتي، أمسكت عن 
فقط  نوعها  من  سابقة  في  وطلبت  املرافعة 

تطبيق القانون وجلست.
يتبع

مذكرات ساخنة
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جملة واحدة قالتها الفنانة اللبنانية ميريام 
بخصوص  الصحافية  نــدوتــهــا  فــي  ــارس  فـ
مشاركتها في مهرجان موازين، كانت كفيلة بأن 
تقلب الدنيا رأسا على عقب في الوسط الفني، 
حفالت  في  مشاركتها  عدم  الفنانة  بــررت  إذ 
مصرية منذ سنوات، بأنها »بعد ثورة 25 يناير 
2011، توقفت عن إحياء حفالت بالقاهرة، ألن 

أجرها زاد، وأصبحت ثقيلة على مصر«.
ثقاب  عــود  بمثابة  ــان  ك ميريام  تصريح 
إذ  والجمهور،  بمصر  الفني  الوسط  أشعل 
أصبح  »أجــرهــا  بــأن  كالمها  البعض  اعتبر 
وبالتالي  مصر،  حفالت  ثقيال وكبيرا على 
ملصر  »إهانة  بها«،  حفالت  إقامة  عن  امتنعت 

واملصريني«.
في  بالحفالت  واملعنيني  النجوم  عشرات 
بأقسى  اللبنانية  الفنانة  على  ردوا  مصر، 
العبارات، على مواقع التواصل االجتماعي، ثم 
انتقلت األزمة من ساحة التغريدات إلى القضاء، 
أول  صبري،  سمير  املصري  املحامي  أقام  إذ 

دعوى مستعجلة ملنع دخول املطربة اللبنانية 
ميريام فارس ملصر على إثر تصريحاتها التي 

اعتبرها تحمل إساءة ملصر.
ــاء فــي الـــدعـــوى: »املــطــربــة قــالــت في  وجـ
تصريحاتها إنها صارت ثقيلة على مصر، وأن 
متطلباتها صارت أكبر من أن يتحملها منظمو 
مقبولة  غير  إســاءة  يعتبر  ما  وهو  الحفالت، 

ملصر وشعبها«.
بنقيب  فارس  ميريام  اتصلت  جانبها،  من 
املوسيقيني هاني شاكر، لحل األزمة، وأصدرت 
النقابة بيانا صحافيا قالت فيه: »تلقى النقيب 
فارس،  ميريام  اللبنانية  املطربة  من  اتصاال 
واعتزازها  امتنانها  عن  خالله  من  أعربت 
احتضنها  الذي  املصري  والشعب  بالجمهور 

منذ نشأتها الفنية«.
النقابة،  بــيــان  حــســب  مــيــريــام،  ــدت  ــ وأك
املــصــري عــن ســوء فهم  »اعــتــذارهــا للشعب 

كلماتها وتعبيرها خالل املؤتمر الصحافي في 
حفلها باملغرب«.

حفل تخرج تالمذة جربان خليل جربان

�سرية عبد احلليم حافظ يف كتاب 
جديد لل�سحايف اأحمد ال�سماحي

إعـــطـــاء ملسة  أجــــل  مـــن 
بخصوص  للناجحني  دولية 
السادس  اآلتية:  املستويات 
إعـــدادي،  والثالثة  ابتدائي 
ــا املــغــربــيــة  ــالـــوريـ ــاكـ ــبـ والـ
املؤسسة  تقيم  ــة،  ــي ــدول وال
على  الــتــخــرج  حفل  سنويا 
هو  كما  البريطاني  النمط 
التابعة  املــدارس  في  الشأن 
لنظام كامبريدج، وقد بدأ هذا 
التخرج  احتفاالت  من  النوع 
وإلى   2015 سنة  من  ابتداء 
 ،2019 السنة  هــذه  ــدود  حـ
املتفوقني،  للناجحني  تكريما 

تقديرا ملجهوداتهم. 
ــة، فــفــي هــذه  ــاســب ــن ــامل وب
ــادة  الــتــظــاهــرة الــثــقــافــيــة ع

ــاء وأولـــيـــاء  ــ يــحــضــر كـــل آب
تحت  الحفل  ويقام  التالميذ، 
إشــــــراف مـــديـــر املــؤســســة 
ثلة  ويـــحـــضـــره  ــا،  ــ ــره ــ وأط
ــراء واملــعــتــمــديــن  ــســف مــن ال
الــدبــلــومــاســيــني، وبــعــض 
املــشــرفــني على  ــني  ــســؤول امل

قطاع التعليم الخصوصي من 
وفي  الوطنية،  التربية  وزارة 
الحفل  هذا  تميز  السنة،  هذه 
هاريس  آن  بالسيدة  بحضور 
أســتــاذة   ،)Ann Harris(
جامعة  فــي  الــدولــي  التعليم 

»هدر سفيلد«.

ت�سريحات مرييام فار�س يف الرباط جتر 
عليها هجوما م�سريا ودعوى ق�سائية

 21 الجمعة  )يـــوم   90 ـــ  ال مــيــالده  ذكـــرى  بمناسبة 
جديدا  كتابا  والتوزيع،  للنشر  بتانة  دار  تطرح  يونيو(، 
سيرة  »حليم..  بعنوان  حافظ  الحليم  الفنان عبد  عن 
وأغنيات مجهولة«، للكاتب الصحفي والناقد الفني أحمد 

السماحي.
حياة  في  املجهولة  البدايات  فترة  الكتاب  ويتناول 
عنها  يكشف  مجهولة  أغنية   100 وتوثيق  العندليب، 
العندليب  حياة  قصة  املؤلف  يستعرض  كما  الستار، 
ميمي  الراقصة  وتحكي  تزييف،  بدون  بكل صعوباتها 
فؤاد ألول مرة عن عالقتها به، والثنائيات الغنائية التي 
عبد  توفيق، وعصمت  قدمها مع كوكب صادق، ويسر 

إعدام  وسر  املطربات،  من  وغيرهن  رشدي،  وحسيبة  العليم، 
املطرب إسماعيل شبانة،  له، وسر خالفه مع شقيقة  أغنية عاطفية   20 لـ  ثورة يوليوز 

واألغنية التي غناها إسماعيل وقام العندليب بإعادة غنائها بعد خمس سنوات من ظهورها للنور.

املهرجان الدويل للفلكلور 
التقليدي مبدينة اأكادير

تحت شعار »الثقافة والتراث دعامة أساسية للتنمية 
والتنمية  للفن  »فــالمــون  جمعية  تنظم  السياحية«، 
في  املــغــرب،   »CIOFF« ومنظمة  السوسيوثقافية« 
الدورة   2019 يوليوز   15 إلى   10 من  املمتدة  الفترة 
بتنسيق  التقليدي  للفلكلور  الدولي  للمهرجان  الثانية 
مع وزارة الثقافة واالتصال ووالية جهة سوس ماسة، 
وبشراكة مع مجلس جهة سوس ماسة، جماعة أكادير، 

ــجــهــوي  ــس ال ــل ــج امل
ومنظمة  للسياحة 
األمم املتحدة للتربية 

والعلوم والثقافة.
دورة   وســتــعــرف 
السنة، حضور  هذه 
ومثقفني  إعالميني 
ــة من  ــي ــن ف وفـــــرق 
مــخــتــلــف ربــــوع 
العالم: أندونيسيا، 
الـــيـــونـــان، جــزر 
ــونــس،  ــر، ت ــم ــق ال
ــوار،  ــف ــكــوت دي ال
الـــــكـــــامـــــرون، 
ــا،  ــ ــيـ ــ ــدونـ ــ ــقـ ــ مـ
وكوريا  فرنسا، 
التي  الجنوبية 

ــدورة،  الـ ــذه  ه شــرف  كضيف  اختيارها  تــم 
الفنية  األلوان  مختلف  تمثل  فرق  مشاركة  جانب  إلى 
باململكة املغربية )الروايس، أحواش، عيساوة، رقصة 
النحلة - قلعة مكونة، دقة السيف زاكورة، كناوة، الدقة 

املراكشية، الفن الشعبي والتراث الحساني(.

فنانون ت�سكيليون من خمتلف دول العامل يعر�سون 
يف ق�سر البديع مبراك�س

بمدينة  الــبــديــع  قصر  فــضــاء  يحتضن 
 ،2019 يوليوز   08 إلــى   01 مــن  مــراكــش، 
وفق  التشكيلية،  للفنون  الــدولــي  امللتقى 
الفنون  مــعــرض  يشمل  ــاص،  خـ بــرنــامــج 
التشكيلي،  الفن  في  وورشــات  التشكيلية، 
حول  مستديرة  ومــائــدة  العربي،  والــخــط 
الفن التشكيلي، وأمسية فنية، حيث يتوزع 
الفعل  ليجسد  أمكنة مختلفة  على  البرنامج 
تبرز  متعددة  زوايــا  من  دوليا  التشكيلي 

التواصل الفني لخدمة مختلف القضايا.
تنظمها  الــتــي  الــتــظــاهــرة  هــذه  وتــأتــي 
والتضامن«،  للثقافة  النخيل  فنون  »جمعية 

الفن  يكتسيها  التي  األهمية  من  انطالقا 
دول  مختلف  في  حيويا  رصيدا  باعتباره 

العالم.

تتقدم عائالت املهندز عماني وبنجلون وبوجيدة 
واالمتنان  الشكر  بجزيل  وبنزاكور،  والخياطي 
التعازي  لهم  قــدم  مــن  لكل  والــعــرفــان  والتقدير 
تعالى،  هلل  برحمة  املشمولة  وفاة  في  واملواساة 
الحاجة خديجة بنجلون،  سائلني هلل سبحانه أن 

يرعاكم بعنايته وأن يجزيكم حسن الجزاء.
إنا للـه وإنا إليه راجعون.

�سكر على تعزية



 

به  ألحقق  مــارشــي  السوبر  مــن 
األغلبية، وهو ما يفسر األسلوب 
قدماء  به  يتعامل  الــذي  السلبي 
الجديد)...(  املشتري  األحرار مع 
الجديد  امللك  أن  يجهل  ال  الــذي 
بداياته  في  فكر  السادس  محمد 
الحسنية  التجربة  إعـــادة  فــي 
عن  بعيدا  تقليدية)...(  الشبه 
والسوبر  السياسة  بني  الخلط 
الحسن  كــلــف  عــنــدمــا  ــي،  ــارش م
الثاني مبكرا صديقه ومستشاره 
حــزب  بتأسيس  ــرة  جــدي أحــمــد 
املــلــك، حــزب الــفــديــك، حــني كان 
من  املنطلق  دوره  يمارس  جديرة 
امللك  صديق  دور  بني  الجمع  أن 
اختالفا  يــفــرض  ومــســتــشــاره، 
الــعــرش)...(  ملصلحة  ــرأي  ال في 
وكثيرا ما قال جديرة للملك علنا: 
إنني غير متفق معك، ومرة رمى 
الطاولة  على  الصديق  املستشار 
الصيغة  امللكية استقالته، ونترك 
األصلية للحسن الثاني كما كتبها 
 ،1966 يف  ))ويوما  مذكراته:  في 
ــي املــســتــشــار  جــديــرة يف  قـــال ل
مع  موالي،  الــوزراء:  مجلس  قلب 
ال  فإني  وتقديري،  احترامي  كل 
أملك الوسيلة للدفاع عن أفكاري، 
فقلت له: صديقي العزيز أعرفك 
ألقبل  أكن  ولم   1945 سنة  منذ 
ضميره  ــاح  ــرت ي ال  ــن  م تشغيل 
الذهاب  أردت  وإذا  معي..  للعمل 

الحسن  ــذكـــرات  )مـ ــاذهـــب((  فـ
الثاني. إيريك لوران(.

الــتــي جعلت  الــظــروف  وهـــي 
بمجرد  يتوقف  ال  الثاني  الحسن 
املسؤولية،  من  صديقه  انسحاب 
وأصدقاء  اآلخــر..  صديقه  فكلف 
وعصمان  ــرون)...(  ــي ــث ك املــلــوك 
واحـــد مــنــهــم، بــتــأســيــس حــزب 
جديد، ولكنه لم يقل له اشتري لي 
ليست  األحزاب  حزبا جديدا، ألن 
سلعة تباع في السوق، خصوصا 
الذي  الشعب  املغرب ذي  في هذا 
والطاعة  االنتهازية،  عليه  تغلب 
حاضر)...(،  هو  ملن  والخضوع 
وانظروا مليا في صور الصفحة 
على  يتهافتون  والناس  ــى،  األول

تقبيل أيادي الحاضرين.
وقـــد وضـــع أســـس الــتــعــاقــد 
الحقيقي  املــلــك  ــني  ب الحقيقي 
عنه  نقل  قديم  حكيم  والشعب، 

التاريخ أنه قال:
ومن لم يذذ عن حوضه بسالحه

يشرد ومن ال َيحكم الناس ُيحكم.
أيام  الجديدة  املبادرة  وكانت 
ظروف  في  السادس  محمد  امللك 
عندما  وخطورة)...(  أهمية  أكثر 
امللكية  ربط  الجديد  العهد  حتم 
إلعالن  والتحضير  بالديمقراطية 
صديقه  فكلف   ،2011 دســتــور 
ليستغل  الهمة  علي  ومستشاره 
لربط  السامباتيك)...(  جانبه 
كانت  وإن  بالحاضر،  املــاضــي 
العناصر  مادامت  أصعب  املهمة 
أصــعــب،  املــنــتــظــرة  السياسية 
السن)...(  مستوى  على  وحتى 

والتجربة األكبر..
الـمـتنـاثرة  األوراق  ــذه  وهـــ

الفاسي،  ــالل  ع أســمــاء  تـحمـل 
وعبد الرحمان اليوسفي، وامحمد 
وعبد  العمراني،  وكريم  بوستة، 
واملحجوبي  الفياللي،  اللطيف 
أحرضان، وموالي أحمد العلوي، 
واملعطي  الخطيب،  والــدكــتــور 
بوعبيد، واملحجوب بن الصديق، 
وإدريـــس  بنهيمة،  ــور  ــت ــدك وال
فقد  طويلة،  والالئحة  البصري، 
حاول املستشار الهمة أن يتجاوز 
مخططاته  ويربط  املاضي،  هــذا 
الساحة  على  الجدد  الشبان  مع 
إلى  املقربني  وخاصة  السياسية، 

الواقع  في  وأغلبهم  االتحاديني 
املخزنية)...(  بامللكية  يؤمنون  ال 
التي كان فؤاد الهمة جزءا منها، 
حــزب  تــأســيــس  بــــدوره  ليعلن 
جــديــد)...( حــزب األصــالــة الذي 
جديدا،  طابعا  إعطائه  على  أصر 
متناسيا املقولة املغربية: املاضي 
الــفــراغ  ليحصل  فــيــه،  تــفــرط  ال 
الهمة  فؤاد  أرغم  الذي  السياسي 
هذا  من  بسرعة  االنسحاب  على 
الحزب، الذي غلب عليه أصحاب 
سياسة  ال  بينما  البيزنيس)...( 
ترون  أنتم  وهــا  البيزنيس،  مع 
ــذي  ال هــو  البينزيس  أن  كــيــف 
وحوله  الحزب..  هذا  على  قضى 
من حزب امللك إلى حزب العمري 

وبنشماس.
املرسوم  املخطط  مــع  مواكبة 
إلضعاف األحزاب األخرى، لنصل 
إلى الواقع املرير: ال أحزابهم وال 

أحزابنا.
ــع  ــي ــرب ال ظـــــروف  أن  ورغـــــم 
محمد  عهد  واكبت  التي  العربي 
املغرب  ظروف  وزادت  السادس، 
القطب  إبعاد  تم  عندما  تعقيدا 
إدريـــس الــبــصــري، الـــذي كانت 
من  عاما  ثالثني  مفاتيح  بأيديه 
يؤرخ  جعلته  التي  التجارب)...( 
يجب  دوار،  مجرد  املــغــرب  ــأن  ب
األساس،  هذا  على  معه  التعامل 
الفراغ  بالفراغ،  اإلحساس  فــإن 
زاده  الذي  الفراغ  ومعنى،  حسا 
التدخل  عن  عمليا  امللك  ابتعاد 
ــؤون الــتــوجــيــه، لــدرجــة  ــي شــ ف
املعارض  أصبح  حتى  استفحلت 
شؤون  في  امللكي  للتدخل  األول 
كيران،  بن  ــه  اإلل عبد  الحكومة، 

يشعر بخطورة الفراغ على امللكية 
وعلى املغرب، فأصبح يردد في كل 
يملك  أن  يجب  امللك  بأن  تصريح 
فتحت  الــتــي  الــظــاهــرة  ويحكم، 
مصراعيها)...(  على  األبـــواب 
بعد إغالق األبواب التي أشرعها 
ــي فـــي الــتــدخــل  ــان ــث الــحــســن ال
حــادث،  أي  تجاه  ملكي  بخطاب 
الحاضر  انطباع  بعد  خصوصا 
املتخلفة  الــدول  في  الجماهيري 
كلها بظاهرة االكتساح اإلسالمي، 
وقد كانت العوامل األمريكية تجاه 
هذا  خصت  حني  سريعة  املغرب 

للدول  نموذجا  يعتبر  الذي  البلد 
استقبلت  حــني  املــتــخــلــفــة)...( 
التوجيهية  مؤسساتها  ــدى  إح
في  املــســؤول   ،CSID املسماة 
الدكتور  والتنمية،  العدالة  حزب 
ــمــانــي، في  ــعــث ســعــد الـــديـــن ال
 ،2006 مــايــو   9 ــوم  ي واشــنــطــن 
وأعــطــتــه صــفــة »الــديــمــقــراطــي 
املسلم لسنة 2006« لتدعم منظمة 
 ،71 رقم  نشرتها  في  »كارينجي« 
املغرب يتوجه  أن   ،2006 أكتوبر 
التحول  إلى  السافلني  أسفل  من 
الذي  الواقع  وهو  الديمقراطي، 
حزب  بقايا  لــه  ــض  راف أول  كــان 
أسسه  أن  سبق  ــذي  ال األصــالــة، 
ــذي  وال الهمة،  فــؤاد  املستشار 
أعصابه،  يتمالك  لم  بنفسه  هو 
اكتساح  لكل  معارضته  وأعــلــن 
مشرعة  األبــواب  لتفتح  إسالمي، 
لم  إن  املختلفة،  االتجاهات  أمام 
نقل الصراع العصري الذي فسره 
مؤخرا.. ومنذ أيام فقط، عبد اإلله 
بصراحة  فجرها  الذي  كيران  بن 
يؤشرون  الذين  إلى  ملمحا  وقال 
إلبعاد اإلسالميني: ))إن من يريد 
فصل الدين عن الدولة، عليه أن 
ألن  امللكية  ويقتلع  بثورة  يقوم 
واقتالع  املــؤمــنــن((  أمير  امللك 

امللكية يعني إعالن الجمهورية.
االجتماعية  الفاعلة  هي  وهــا 
))من  تقول:  الرياضي  خديجة 
عن  الـــنـــاس  تــعــبــر  أن  الــصــعــب 
كــان هناك إســالمــي)...(  رأيــهــا، 
قد  اجلمهوري  النموذج  أن  يقول 
وحوكم  للمغرب،  أفضل  يكون 
معه  أجــرى  الــذي  والصحفي  هو 
غموض  هناك  بينما  ــوار،   ــ احل

ــر  ــي ــدب حــــــول ت
نعرف  ال  والتي  املغرب  يف  الثروة 
ــن تـــذهـــب، حــيــث نــحــن بلد  أيـ
من  األعــظــم  الــســواد  لكن  غني 
املغاربة يعيشون الفقر(( )جريدة 

البوبليكو. 2019/3/3(.
لنفهم كيف أن الفاعل الصحفي 
يعنون  الجامعي،  خالد  املــؤثــر، 
ــاف  ــد مــقــاالتــه بــقــولــه: ))أخـ أح
لم  ألنه  امللكية  على  الــيــوم)...( 

يعد لها بارشوك يحميها((.
السياسي  الفراغ  يبرره  خوف 
املغربية  األحــزاب  ضعف  نتيجة 

وغيابها طبعا.

ونستمر في استعراض الظروف 
ــزاب  ــراض األحـ ــق ــة الن املــأســاوي
على  أقطابها  أبدع  وقد  املغربية، 
اختالف ألوانهم في التسابق نحو 
السكوت،  في  واإلبـــداع  الغياب، 
منطلقني في بحثنا هذا من زريعة 
األمل التي نثرها املجرب الحسن 
حني  املغربي،  التراب  في  الثاني 
قال في مذكراته: ))هناك طريقة 
وهي  الشعبي  الصمت  الختراق 
الصحف  ألن  الــصــحــف،  قـــراءة 
تكون  عندما  حتى  صامتة  غير 
الصحف  ــإن  ف إيجابية  ــور  األمـ
تقول العكس(( )مذكرات الحسن 

الثاني. إيريك لوران(.
ونــبــدأ بــالــحــزب الـــذي أسسه 
الــســابــق،  للملك  ــر  آخـ ــق  صــدي
أحمد  صــهــره  الــثــانــي،  الحسن 
ــدوره  ــس بـ ــذي أسـ ــ عــصــمــان، ال
ــان الــغــابــر، حزب  ــزم فــي ذلــك ال
بنية  لــأحــرار،  الوطني  التجمع 
دعم صديقه امللك الحسن الثاني، 
تأسس  الــحــزب  ــك  ذل أن  وحــيــث 
امللكي،  القصر  أركــان  في  بــدوره 
حيث األردية الحريرية والقفاطني 
أنظار  تجلب  وهــي  املــتــمــوجــة، 
الراغبني في املناصب التشريفية، 
وكان تأسيس هذا الحزب مطبوعا 
املخزنية  األخــالقــيــة  بــاملــؤثــرات 
الحازمة،  روابطها  كانت  التي 
الفقيدة  األميرة  بعظمة  متأثرة 
رئــيــس الحزب  لــالنــزهــة، زوجـــة 
حادثة  فــي  ماتت  وقــد  عصمان، 
حيث  شبابها،  عز  في  اصــطــدام 
زوجها  كان  فيم  املغرب،  افتقدها 
ينهل من حليب الخلود املخزني، 
بقيت  التي  ومنابعه  معادنه  من 
متأثرة بأيام امللك محمد الخامس، 
يستقطب  أن  السهل  مــن  فــكــان 
نائبا  وخمسني  مائة  الحزب  هذا 
أيديهم  يرفعون  كانوا  برملانيا 
بــدوافــع  الــبــرملــانــي  للتصويت 
في  بأيديهم  والتأشير  التقرب 
بطريقة  العرش،  صاحب  اتجاه 
ال  الــحــزب  هــذا  حسابات  تجعل 
تعود ألمجادها إال بإدارة مؤسسة 
في  بقي  وقد  يا حسرة،  عصمان، 
بنبله  حــاضــرا  الطويلة  غيبته 
مهيمنا على هذا الحزب بتجربته، 
على  تأسس  األحـــرار  حــزب  ألن 
أطراف القصر امللكي أصال، لدرجة 
جعلت رفيق امللك وقتها، الجنرال 
الحسن  صديقه  ينبه  الدليمي 
حزبني،  الحزب  جعل  إلى  الثاني 
امللك،  صهر  يرأسه  للقصر  حزب 
النقابي  يرأسه  للشعب  وحــزب 
الجديدي، صاحب مقولة  أرسالن 

»صيفطني صاحب الجاللة«.
حزبني،  الــحــزب  اقتسام  ــم  وت
عند  الثاني  الحسن  جعل  بشكل 
تكريس عملية التقسيم بمحضره، 
عصمان،  مــع  وســبــعــني  خمسة 
أرســالن،  مــع  وسبعني  وخمسة 
التي  مقولته  لعصمان  يــقــول 
العزيز:  الصديق  دمــوع  أسالت 
هل تسمع يا عصمان، وهلل لو لم 
أكن ملك املغرب لدخلت مع حزب 

أرسالن.
ــار  ــب اعــت إذن  الــصــعــب  مـــن 
واحدا  حزبا  األحــرار  حزبي)...( 
شبه  مؤسسة  ــى  إل تحويله  أو 
ــدار  ال بــورصــة  فــي  تــبــاع  بنكية 
البيضاء، ألن امللك العظيم ال يمكن 
أن يقول لصديقه: اشتر لي حزبا 
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يف بالد كرث فيها امللوك وال�سالطني

امللك.. ال يقول ل�سديقه ا�سرتي 
يل حزبا من ال�سوبر مار�سي

الحلقة الثانية

بقلـــــــم:
مصطفى العلوي

حاول المستشار الهمة أن يتجاوز الماضي، ويربط 
مخططاته مع الشبان الجدد على الساحة السياسية، 
وخاصة المقربين إلى االتحاديين وأغلبهم في الواقع 

ال يؤمنون بالملكية المخزنية)...( التي كان فؤاد الهمة 
جزءا منها، ليعلن بدوره تأسيس حزب جديد)...( حزب 
األصالة الذي أصر على إعطائه طابعا جديدا، متناسيا 

المقولة المغربية: الماضي ال تفرط فيه.


