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لها  سبق  الكمرة،  لمياء  المحامية 
درهــم  بــمــلــيــونــي  ــدمــت شــيــكــا  ق أن 
التغلب  لزبونتها، من أجل مساعدتها على 
القضاء أن  على مشاكلها، وعندما اكتشف 
الشيك بدون رصيد، أطلق الشرطة العتقالها، 
بزبونتها  اتصلت  خبثها،  ومن  فاختفت.. 
لتطلب منها إرجاع قيمة الشيك، فأنكرتها، 
فأصيبت  ذلــك..  منك  أطلب  لم  لها  وقالت 

وماتت، رحمها هللا. المحامية بصدمة  :ΩÉ©dG ôjóŸGh ¢ù°SDƒŸG 
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«لوبوتي جورنال»، ويظهر َّـ الصورة اِّـرسومة، السلطان موالي 

حفيظ وهو يحضر لحظات تعذيب أحد اِّـعارضني. 
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املواقع اجلزائرية تنوه 
ب�هتم�م موالي ه�ش�م ب�أزمة 

التعليم يف املغرب

اته�م حم�ميني ب��شتعم�ل ا�شم االأمري موالي اإ�شم�عيل جللب »الزبن�ء«

 الرباط. األسبوع 
تداولت عدة مواقع جزائرية، التدوينة التي نشرها األمير 
أزمة  تفاقم  مع  فيها  يتفاعل  والتي  مؤخرا،  هشام  مــوالي 
دور  حول  نختلف  »قد  األمير:  قال  حيث  باملغرب،  التعليم 
نتدارك  وقد  السياسية،  الرؤية  اختالف  بسبب  املؤسسات 
األخطاء والخلل، لكن االختالف ال يجب أن يمتد إلى قطاع 
بل يستوجب  إجماعا وتوافقا،  فقط  يتطلب  ال  فهو  التعليم، 
رؤية علمية ثابتة ودقيقة«، باعتباره »بوصلة األمة املغربية 
شتى  يهدد  شرخ  وقوع  ستجنبها  التي 
والثقافي  اإلثــنــي  التعايش  أنـــواع 

والطبقي«.
هشام،  مـــوالي  األمــيــر  طــالــب  كما 
ندوة وطنية تجمع بني مختلف  بعقد 
الفاعلني حول مشاكل التعليم، موضحا 
أنها أصبحت ضرورية لضمان مستقبل 
ثم  املقبلة،  واألجــيــال  الحالي  الجيل 
املغرب  فقد  لقد  »نعم،  أضــاف: 
محطات في مسيرته، ويبقى 
ال  الــتــي  املحطة  التعليم 
رغب  إن  فقدانها  ينبغي 
الرقي  بقطار  االلــتــحــاق 
الكرامة  وضمان  والتقدم 

للشعب«.

 الرباط. األسبوع 
نادرا ما يجر محامي زميال له في املهنة 
إلى املحكمة، بحكم األعراف املعمول بها)..(، 
في  املعروف  الدغرني،  أحمد  املحامي  لكن 
موكليه،  عن  يدافع  وهــو  يجد  لم  الــربــاط، 
االستئناف  محكمة  إلى  له  زميلني  جر  إال 
املدعى  بني  خالف  هو  والسبب  بمكناس، 
بملف  املتعلقة  األتعاب  حول  ومدعني  عليه 
صدر فيه حكم عن املحكمة اإلدارية بالرباط، 
يقضي بتعويضهم عن نزع ملكية عقار من 
وهو  بالخنيشات،  القروية  الجماعة  طرف 
 18 من  ــد  أزي مساحته  تبلغ  ــذي  ال العقار 

هكتارا.
موضوع  املحاميني  إن  الدغرني  ويقول 
الدعوى، في مذكرته املرفوعة إلى الرئيس 
بمكناس،  االســتــئــنــاف  بمحكمة  األول 
إسماعيل  مـــوالي  األمــيــر  اســم  استعمال 
لجلب العارضني إلى مكتبهما، ويشرح أحد 
»األسبوع«،  أبــواب  طرقوا  الذين  املدعني 
العقار  مالكي  ضمن  يوجد  األمير  اسم  أن 
العقارية،  املحافظة  شهادة  في  املــذكــور 
جماعة  بــدوره  تابع  األخير  هــذا  وبكون 
الخنيشات على نزع حصته من هذا العقار، 
يخص  فيما  تعثرا  عرف  التنفيذ  أن  غير 

تسوية مستحقات باقي املدعني.
باستدعاء  توصله  يؤكد  املصدر،  نفس 
إلى مكتب املحاميني، تمت فيه اإلشارة إلى 
اسم األمير، وتم تحديد سقف لألتعاب، قدم 

عادا  املحاميني  لكن  تسبيقا..  غــراره  على 
نسبة  حسب  بأتعابهما  بعد  فيما  ليطالبا 
في حساب  مودعة  األمــوال  لتبقى  أخــرى، 
حول  الــخــالف  بسبب  املــحــامــني،  نقابة 

األتعاب.
أثار  التي  مذكرته  في  الدغرني  ويشرح 
ــراءات  وإجـ مــقــاالت  فــي  عيوب  عــدة  فيها 

زمالئه، أن النقيب لجأ إلى إصدار قرارات 
ــي إطــار  ــن ف ــذكــوري لــصــالــح املــحــامــني امل
االستجابة لطلبهما بتحديد األتعاب، لكنه 
لم يكن من حقه تقسيم  النقيب  أن  يوضح 
موكليه إلى ثالثة فرق رغم أنهم من طرف 
تحديد  قرارات  وأن  الورثة،  ونفس  واحد، 

األتعاب شابتها عدة عيوب)..(.

من ديوان عبد الرحم�ن اليو�شفي 
اإىل مكلفة اأممية ب�الأزمة ال�شورية 

صورة األسبوع

الربمل�ن ي�شوت على 
ق�نون يعترب خطرا

 على عيون املواطنني

اأقط�ب املع�ر�شة ي�ش�ندون اأكرب تظ�هرة �شعبية يف الرب�ط

رئيس الحكومة السابق بن كريان يف جامع الفنا بمراكش محاطا بالسواح 

موالي إسماعيل

موالي هشام

فجر قيدوم دكاترة العيون، محمد 
كشف  برملانية  فضيحة  الشهبي، 
املغربي  البرملان  صوت  حني  عنها 
دون  البشر،  عيون  يهم  قانون  على 
ذلك  كان  إذا  ما  أو يسأل  يبحث  أن 
ــذ رأي  ــدر بعد أخ قــد ص الــقــانــون 
الشهبي،  الدكتور  ــال  وق األطــبــاء، 
حامل  يسلم  بأن  صوت  البرملان  أن 
الباكالوريا)...( شهادة بشأن حالة 
العيون. طبعا يوضح هذا التصويت 
عند  الرؤية  مستوى  على  البرملاني 

السادة النواب.

 الرباط. األسبوع 
الذين  املتعاقدون  األساتذة  حظي 
في  املــاضــي  السبت  ليلة  احــتــجــوا 
بالقوة  تفريقهم  تم  والذين  الــربــاط، 
من  متأخرة  ســاعــات  فــي  العمومية 
الليل )تفاصيل ص 4 من هذا العدد(، 
بدعم عدد كبير من الوجوه السياسية 
على  املحسوبة  الحقوقية  والحزبية 
عندما  خــاصــة  املــعــارضــة،  صــفــوف 
اليوم  نفس  انطلقت مسيرتهم صباح 
التربية  لــوزارة  املحاذية  الساحة  من 
من  كل  وجــوه  بــرزت  حيث  الوطنية، 
الوطني  الكاتب  البراهمة،  مصطفى 
لحزب النهج الديمقراطي، ذو التوجه 
الــيــســاري املــتــشــدد، وعــبــد الــســالم 
املؤتمر  لحزب  العام  األمــني  العزيز، 
إلى  بــاإلضــافــة  االتــحــادي،  الوطني 
املحامي عبد  أمثال  الحقوقيني  بعض 

الرحمان بنعمرو، وخديجة الرياضي، 
املغربية  للجمعية  السابقة  الرئيسة 
لحقوق اإلنسان، وعبد الغني الراقي، 
الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم 

اإلدريــســي،  الـــرزاق  وعبد  )كـــدش(، 
الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم 
رفعوا  وكلهم  الديمقراطي،  التوجه 

شعار »زيرو« في وجه الحكومة.

وافق األمني العام لألمم املتحدة، على تعيني املواطنة 
مكلفة  مغربية  أول  رشــدي،  نجاة  األصــل،  الوجدية 
باإلشراف مع املبعوث األممي بيديرسون، على املهمة 
الجامعية،  األستاذة  هذه  كانت  وقد  بسوريا،  األممية 
من قدماء أعضاء الدواوين في حكومة التناوب التي 
اليوسفي،  الرحمان  عبد  األستاذ  ترأسها  أن  سبق 
إيبدو«،  »مـــاروك  ملجلة  صحفي  حديث  في  لتصرح 
االتحاد  حزب  في  بعضويتها  متشبثة  زالت  ال  بأنها 
مسؤوليات  لتحمل  يؤهلها  الذي  الشيء  االشتراكي، 

مستقبلية، ولم ال حكومية في املغرب .

محمد الشهبي

نجاة رشدي

أن  على  العاملية،  املــواقــع  كل  اتفقت 
قايد  الباجي  الرئيس  عهد  في  تونس، 
السبسي، تسير فعال وبخطى ثابتة لتكون 
واحدة من الدول التي اختارت األساليب 
مناسبة  كــانــت  وهــكــذا  الــديــمــقــراطــيــة، 
الذكرى الثالثة والستني لعيد االستقالل، 
رغبته  الــبــاجــي،  الرئيس  فيها  ليعلن 
التونسي،  الدستور  تعديل  إعــالن  فــي 
اختصاصات  في  ليزيد 

الحكومة. 
ــت فــي  ــانـ كـــمـــا كـ
مناسبة  ــاط،  ــ ــرب ــ ال
السفير  فيها  أقـــام 
ــي،  ــسـ ــونـ ــتـ الـ
الـــــســـــيـــــد 
ــد بــن  ــمـ مـــحـ
حفال  عـــيـــاد، 
حضره  كبيرا 
أصدقاء تونس 
املسؤولني  مــن 
والدبلوماسيني 

والصحفيني.

تون�س الدميقراطية 
يف عهد الب�جي

قايد السبسي





ف�صول جديدة لل�صراع بني الرميد وبنيوب وبوعيا�ش

ات�صاع هوة التناق�ش بني موؤ�ص�صات احلكامة 
واحلكومة يف مو�صوع حقوق الإن�صان
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   ●  الرباط. األسبوع
كما أكدت »األسبوع« ذلك قبل 
حول  الــصــراع  يدخل  شهرين، 
حيز  ــســان  اإلن حــقــوق  قضايا 
القيادي  بني  عمليا،  التطبيق 
ــر  وزي والتنمية  الــعــدالــة  ــي  ف
اإلنسان  بحقوق  املكلف  الدولة 
املصطفى  العثماني  حكومة  في 
للمندوبية  كـ»رئيس«  الرميد، 
ــفــة بــحــقــوق  الــــوزاريــــة املــكــل
اإلنـــســـان، وبـــني »مـــرؤوســـه«، 
ــدوب الــــــوزاري الــجــديــد  ــنـ املـ
شوقي  ــحــامــي  وامل ــســاري  ــي ال

بنيوب.
الــصــراع،  هــذا  فصول  ثاني 
الحرب  بعد  اليوم  انطلق  الذي 
التركيبة  ــادة  إعـ حــول  األولـــى 
املندوبية  ملــوظــفــي  الــبــشــريــة 
بإقصاء املقربني من الرميد وعلى 

السابق  الــعــام  الكاتب  رأســهــم 
»زواج  مــوضــوع  تهم  ر(،  )ع. 
إحدى  يعتبر  الــذي  القاصرات«، 
املواضيع الخالفية الكبرى داخل 
السياسية،  واألحـــزاب  النخبة 
ــة داخــــــل الـــبـــرملـــان  ــاصـ ــخـ وبـ
الصراع  احتدم  حيث  واملجتمع، 
الدستورية  اليوم بني املؤسسات 
الوطني  املجلس  وبــني  ــك،  كــذل
لــحــقــوق اإلنـــســـان، واملــنــدوبــيــة 
الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان، 

في مواجهة وزير الدولة.
شوقي  ــوزاري  ــ ــ ال املـــنـــدوب 
أمينة  إلـــى  انــضــم  ــوب،  ــي ــن ب
ــســة املــجــلــس  ــي بـــوعـــيـــاش رئ
الوطني لحقوق اإلنسان رسميا، 
يـــوم الــجــمــعــة املــاضــيــة، في 
اإلبقاء  عن  املدافعني  مهاجمة 
على الترخيص القاضي بتزويج 
عليه  املــنــصــوص  ــاصــرات  ــق ال

أكثر من  بل  في مدونة األســرة، 
صراحة  بوعياش  هاجمت  ذلك، 
الوطنية  بـ»الخطة  يسمى  ما 
اإلنسان«  وحقوق  للديمقراطية 
لها  وطبل  الرميد  التي وضعها 
كثيرا،  بها  وافتخر  لها  وهلل 
تاريخيا،  إنجازا  اعتبرها  حيث 
لدرجة أنه حارب وقاطع بسببها 
الحكومي،  املجلس  اجتماعات 
حني رفض األمني العام للحكومة 
الرسمية،  بــالــجــريــدة  نشرها 
»واليوم تأتي بوعياش بسالسة 
بتحقيق  املفتخر  للرميد  وتقول 
ــجــزت عــنــه الــحــكــومــات  مـــا ع
السابقة، ارميها بالبحر«، يقول 

مصدر مقرب من الرميد.
ــه،  ــ ــدر ذاتـ ــــصــ ــاف امل ــ ــ وأضـ
ــدا من  جـ غــاضــب  ــرمــيــد  ال أن 
ــى خــطــتــه،  ــوم عــل ــج ــه ــذا ال ــ ه
حــوارات  ثمرة  يعتبرها  التي 

لسنوات  ونــقــاشــات  ــاون  ــع وت
ــراف  األطـ أغلبية  بــني  طــويــلــة 
ومجتمعا  وبــرملــانــا  )حــكــومــة 
وقضائيني  وحقوقيني  مدنيا 
لم  حيث  وغيرهم(،  وقانونيني 
تراع بوعياش حجم العمل الذي 

قاموا به جميعا.
استغرب  ــرى،  أخــ جــهــة  مــن 
الرميد، حسب ذات املصدر، من 
على  وبوعياش  شوقي  هجوم 
خطته، رغم أنها تتضمن املتفق 
حوله بني مكونات املجتمع، وترك 
اإلعدام  كعقوبة  حوله،  املختلف 
واإلجهاض،  القاصرات  وزواج 
ــورات  ــط ــت ــن ال ــد مـ ــزيـ ــى املـ ــ إل
فلماذا  املجتمعية،  والنقاشات 
حق  في  التبخيس  هــذا  اليوم 
الرميد  وليس  الحكومة  خطة 
ذاتــه،  املــصــدر  وحـــده؟ يضيف 
الذي يتوقع ردا قويا من الرميد.

املراأة احلديدية.. من اإدارة 
موازين اإىل التنكيل بالطلبة

  ●  الرباط. األسبوع
يعاني طلبة وطالبات جامعة الزهراوي الدولية لعلوم 
الصحة بالرباط، مشاكل عديدة جراء تصرفات صبيانية 
ردهات  من  ــدار  األق حملتها  حديدية،  سيدة  وتعسفات 
للعلوم  كلية  أكبر  تسيير  إلى  موازين،  مهرجان  تسيير 

الصحية في عاصمة اململكة املغربية الشريفة.
تصرف  الكلية،  في  تتصرف  التي  الحديدية  السيدة 
أن  التي يجب  التربية،  أن أخالق  بعيدا  ملكه،  املالك في 
لها صلة  فيها تكوينا في مهنة  تتصف بها من يفترض 
باألخالق والرحمة ونكران الذات.. الجميع يتساءل كيف 
وصلت هذه السيدة إلى هذا املنصب وهي ال تحمل أية 

شهادة جامعية تذكر!!
السيدة الحديدية التي ال تحمل من اسمها إال االسم، فال 
حلم وال رحمة، وال هم يحزنون.. جميع الطلبة يشتكون 
ويعانون من عجرفة وسوء معاملة هذه السيدة الحديدية، 
وخاصة الطلبة األجانب، األفارقة، الذين يؤدون واجبات 
ألف  وعشرين  مائة  األحيان  بعض  في  تفوق  التسجيل 
درهم.. فباإلضافة إلى تأنيب الطلبة أمام رفاقهم ومعاملة 
األخالق  بعلوم  تليق  ال  معاملة  والطالبات  الطلبة  آباء 
الحديدية،  املرأة  هذه  بها  تتصف  أن  املفروض  والتربية 
التي أصبح الجميع يتساءل من أين تستمد كل هذه القوة 
قد  صبيانية،  تصرفات  تتصرف  تجعلها  التي  الخارقة، 
تدفع الطلبة إلى القيام بوقفات احتجاجية في املستقبل 
من أجل توقيف هذه السيدة عند حدها، ألن السيل بلغ 
الزبا وطفح الكيل)...(، ففي الوقت الذي يدعو فيه عاهل 
في  التكوين  على  األفــارقــة  الطلبة  تشجيع  إلــى  البالد 
هذه  تقوم  املغربية،  العليا  واملــدارس  والكليات  املعاهد 
انتقام  الطلبة شر  من هؤالء  باالنتقام  الحديدية  السيدة 
وتعامل آباءهم وأولياءهم بتعال وجفاء وانتقام في غالب 

األحيان)...(.
الوصاية  سلطات  تتدخل  أن  صادقا  يتمنى  الجميع 
السير  على  حفاظا  حــدهــا،  عند  السيدة  هــذه  إليــقــاف 
أن  فيها  املــفــروض  الحيوية،  املؤسسة  لهذه  الــعــادي 
الحسنة،  املعاملة  في  تربوية، املثال  كمسؤولة  تعطي 
تصرفات هذه  أصبحت  الــذي  والتعالي  العجرفة  بــدل 
الطاقم  وحتى  وأبنائهم  الطلبة  تزعج  الحديدية  املــرأة 

اإلداري ومحيط كلية علوم الصحة.. وقد أعذر من أنذر.

  ●  الرباط. األسبوع
عــلــى عــكــس كـــل الــتــكــهــنــات 
البرملانيون  ظل  التي  والتوقعات 
أسداسها  في  أخماسها  يضربون 
ــدول أعــمــال  ــ ــول مــضــمــون وجـ حـ
ــدورة االســتــثــنــائــيــة لــلــبــرملــان،  ــ الـ
القانون  بسبب  عقدها  وخــاصــة 
اإلطار للتربية والتعليم، جاء خروج 
الوطني  التجمع  فــي  الــقــيــاديــني 
العدل  وزير  أوجار  محمد  لألحرار 
االقتصاد  وزير  بنشعبون  ومحمد 
ومستعجل  جديد  بطارئ  واملالية، 
مغايرا  االستثنائية،  الــدورة  لعقد 

لكل التوقعات.
مصدر مقرب من وزير االقتصاد 
أن  لـــ»األســبــوع«،  أوضــح  واملالية، 

مؤسسات  مــن  خارجية  ضغوطا 
املغربية  الحكومة  مالية كبرى على 
تضعها  ــتــي  ال الــصــعــوبــات  تــهــم 
ــوج  الــحــكــومــة املــغــربــيــة عــلــى ول
وتعزيز  التمويل  ملصادر  املقاوالت 
جعلتها  الـــولـــوج،  هـــذا  شفافية 
تــســتــعــجــل فـــي املـــصـــادقـــة، يــوم 
ما  قانون  على  املاضي،  الخميس 

يسمى بالضمانات املنقولة.
الوضعية  أن  املــصــدر  وأضـــاف 
اليوم،  املغربي  للتشريع  املتخلفة 
االلتزامات  قانون  مجال  في  سواء 
التجارة  مدونة  قانون  أو  والعقود 
ــذه الــضــمــانــات  عــلــى مــســتــوى هـ
يجعل  للمقاوالت،  املتوفرة  املنقولة 
متأخرة  رتبا  يحتل  سنويا  املغرب 

بات  بل  املستوى،  هذا  على  عامليا 
جديدة  قروضا  منحه  بعدم  مهددا 
ــو مــا جعل  ــذا الـــبـــاب، وهـ فــي هـ
على  املصادقة  تستعجل  الحكومة 
على  بسرعة  وإحالته  القانون  هذا 
عقد  نحو  اليوم  والتوجه  البرملان، 
دورة استثنائية للبرملان للمصادقة 
على هذا القانون، كما حصل السنة 
الحكومة  فتحت  حــني  املــاضــيــة، 
على  للمصادقة  استثناء  البرملان 
التجارة،  بمدونة  املتعلق  القانون 
إحداث  في  املغرب  مؤشر  لتحسني 
الدولي  البنك  من  املعتمد  املقاولة 

الخاص بمناخ األعمال. 
ــون الـــذي  ــان ــق ويـــهـــدف هـــذا ال
الــبــرملــان  يعقد  أن  املــفــتــرض  مــن 
اســتــثــنــائــيــة  دورة  بــخــصــوصــه 

ــى تحسني  إلـ ــادم،  ــقـ الـ األســـبـــوع 
عبر  ــاوالت،  ــق امل تنافسية  شـــروط 
االستثمار  تمويل  عمليات  تأمني 
الحرية  وتــعــزيــز  املـــقـــوالت،  لـــدى 
الضمانات  مجال  فــي  التعاقدية 
تحقيق  على  الحرص  مع  املنقولة، 
وإحداث  للمقاوالت  القانوني  األمن 
طبعا  للضمانات،  الوطني  السجل 
ضمان  على  االتــفــاق  إمكانية  مــع 
واملستقبلية  الحالية  الديون  جميع 
ثابتا  مبلغها  كان  سواء  للمقاوالت 
اإلجراءات  من  وغيرها  متغيرا،  أو 
املالية الجديدة التي حملها القانون 
املؤسسات  تصبح  فهل  الجديد، 
املالية الدولية هي املحرك الرئيسي 
عوض  والحكومة  البرملان  لعمل 

املصالح واألجندات الداخلية؟

●  الرباط. األسبوع
مطلعة،  جد  برملانية  مصادر  من  »األسبوع«  علمت 
أن العديد من الفرق البرملانية تتجه إلى إسقاط نظام 
الوظيفة  في  كيران  بن  حكومة  فعلته  الــذي  التعاقد 
في  ساخنة  فعل  ردود  اليوم  يثير  والــذي  العمومية، 

شوارع ومدن اململكة.
وأوضح املصدر ذاته، أن نواب األمة يتجهون بعد 
القانون  تعديل مقترح من االستقالليني على مشروع 
املادة  تعديل  إلى  والتكوين،  بالتربية  الخاص  اإلطار 
مجال  في  التعاقد  إمكانية  على  تنص  التي  منه،   38
التربية  منظومة  لتمكني  الــتــدريــس  أطــر  توظيف 
والتكوين من املوارد البشرية، وأن أحزاب االستقالل 
واالتحاد  واالشتراكية  والتقدم  واملعاصرة  واألصالة 
تتجه  الــدســتــوري،  واالتــحــاد  ــرار  واألحـ االشتراكي 
القانون  عرض  خالل  االستقالليني  اقتراح  تبني  إلى 
فشل  بعدما  املعنية،  اللجنة  داخــل  عليه  للمصادقة 
النواب،  مجلس  رئيس  مع  الفرق  رؤســاء  اجتماع 
قطع  بسبب  املوضوع،  حول  اتفاق  إلى  التوصل  في 
املالكي للقائه مع رؤساء الفرق واالتصال بالعثماني 
النزاع القوي وسط  رئيس األغلبية، إليجاد حل لهذا 
قانون  حول  البرملانية  األغلبية  فرق 

التعليم.
وكان نظام التعاقد الذي شرعت 
حكومة بن كيران في العمل به مع 
مطلع سنة 2016، قد أثار حفيظة 
أساتذة التعاقد، الذين شكلوا ما 
األساتذة  بـ»تنسيقية  يعرف  بات 
التعاقد«،  عليهم  فــرض  الذين 
الـــذيـــن يــخــوضــون 
ــيــوم إضــرابــات  ال
ــاجـــات  ــتـــجـ واحـ
ساخنة بمختلف 
مــــدن املــمــلــكــة 
بسنة  ــهـــدد  تـ
تــعــلــيــمــيــة 

بيضاء.

حتركات برملانية
 لإ�صقاط العمل بنظام 

التعاقد  يف التعليم

�صكان العا�صمة يفتحون بيوتهم للأ�صاتذة املتعاقدين املحتجني

ليلة الرعب يف الرباط تنتهي مبحا�صرة منزل بن كريان بعد ا�صتعمال القوة لتفريق املحتجني
●  الرباط. األسبوع

لم تكن ليلة السبت األحد بشارع 
محمد الخامس بالرباط، ليلة الكر 
وهــراوات  املياه  وخراطيم  والفر 
أربعني  مــن  أزيـــد  لتفريق  األمـــن 
تقدير  )حسب  متعاقد  أستاذ  ألف 
اللجنة املنظمة(، كانوا معتصمني 
كذلك  كانت  بل  فقط،  البرملان  أمام 
ساكنة  مــن  قــوي  لتضامن  ليلة 
تفريقهم  بعد  األساتذة  مع  الرباط 

بالقوة.
فقد  »األســبــوع«،  تتبعت  وكما 
حول الرباطيون من سكان األحياء 
الخامس  محمد  لشارع  املجاورة 
واملحيط  حسان  كحي  بــالــربــاط، 
واملدينة  الجامع  وديور  والليمون 
ــى مــراكــز  الــعــتــيــقــة، بــيــوتــهــم إلـ
األستاذات  من  الفارين  الستقبال 

صباحا  الثالثة  مــن  ــذة،  واألســات
وقدموا  األحــد،  يــوم  صباح  حتى 

لهم بالطعام واللباس...
»األســـبـــوع« وقــفــت كــذلــك على 
ذلك التضامن الغير مسبوق الذي 
الدينيني  القيمني  العديد من  أبداه 

مدينة  مساجد  ببعض  املكلفني 
بيوت  هــؤالء  فتح  حيث  الــربــاط، 
تلك  في  الفارين  روع  لتهدئة  هلل 
أذان  قبل  كثيرة  بساعات  الليلة 
بعض  تضامن  عن  ناهيك  الفجر، 
توزيع  ومحطات  الكبرى  املحالت 

مرافقها  فتحت  التي  املحروقات 
الصحية لهؤالء.

»األســبــوع«  ذلـــك، سجلت  ــى  إل
الفارون  الذي صبه  الغضب  حجم 
من األساتذة واألستاذات أمام بيت 
اإلله  السابق عبد  الحكومة  رئيس 
الساعة  تلك  في  أنه  إذ  كيران،  بن 
)الثالثة صباحا( التي كان فيها بن 
بمراكش،  العني  هادئ  ينام  كيران 
كان بيته محاطا بآالف املعتصمني 
الزمن،  من  لساعة  أمطروه  الذين 
الغاضبة  ــشــعــارات  ال بمختلف 
احتجاجا  االنتقامية،  والدعوات 
ــات  ــل ســاع ــب ــى تــصــريــحــه ق ــل ع
من  املتعاقدين  األساتذة  بمهاجمة 
مدينة تارودانت، حني قال بأن هلل 
الحقوق،  قبل  بالواجبات  أوصى 
هذا  على  سيحاسبهم  هلل  وأن 

اإلضراب الذي يخوضونه.

الرميدبوعياشبنيوب

أمزازي

�صغوط مالية دولية وراء التعجيل بعقد دورة ا�صتثنائية للربملان



 الرباط. األسبوع 
أكـــدت مــصــادر مــن داخـــل حزب 
تخبط  وجــود  واملعاصرة،  األصالة 
من  الحزب  تسيير  طريقة  في  كبير 
طرف أمينه العام، حكيم بنشماس، 
بسبب الصراع حول األمانة العامة 
أصحابه  تحدث  الــذي  البالغ  رغــم 
التحضير  في  الشروع  عن  مؤخرا 
للمجلس  استثنائية  دورة  لعقد 
الوطني خالل أبريل املقبل، في أفق 
عبر  الوطني،  للمؤتمر  التحضير 
لجنة مشتركة بني املكتب السياسي 
واملكتب الفيدرالي، وقد عكس البالغ 
الصادر عن الحزب، جزءا من الصراع 
الحاصل داخل الحزب حول منصب 
خالل  من  نفيه،  بــدل  العام،  األمــني 
االجتماع  أن  أصحابها  يقول  فقرة 
االنــتــصــار  روح  »كـــرس  األخـــيـــر: 
القائمة  التنظيمية  الوحدة  لخيار 
والتعاقدات  االختالف  تدبير  على 
املناضالت  عموم  تشرك  رؤية  وفق 
إعمال  على  وتحرص  واملناضلني، 
الحزبي  االنضباط  وأســس  قواعد 
والتماسك  واالحترام  الحوار  وقيم 

بني مختلف مكونات الحزب«.
من  ــا  أم الشكل،  حيث  مــن  هــذا 
التي  الوصفة  فإن  املضمون،  حيث 
بنشماس من خالل  اقترحها حكيم 
له  نائبا  اخشيشن  أحمد  تعيني 
نفس  حــســب  ــة«،  ــان ــاألم ب »مكلفا 
املصادر، لم تجد أي فرصة للتطبيق، 
املكتب  أعضاء  أغلب  تمرد  بسبب 
على  الفيدرالي  واملكتب  السياسي 
باتوا  حيث  وبنشماس،  اخشيشن 

يفضلون االجتماع في أماكن أخرى 
هذا  أن  حتى  بنشماس،  عن  بعيدا 
األخير قدم استقالته، بعد أن توالت 
عليه هجومات املنتقدين من الداخل، 
ليقول الجملة التي تحيل على حراك 
الحسيمة، إبان مقتل صياد السمك 
محسن فكري، »أنا معندي بو الوقت 
لتسيير هذا الحزب«، غير أنه تراجع 
الشفوية صباح  االستقالة  عن هذه 
اليوم املوالي، بعد أن نبهه البعض 
إلى »استحالة« تقديم االستقالة دون 
ذلك  تغطية  أو  الحساب)..(  تقديم 

بمحطة تنظيمية.
تتزعمه  الـــذي  مــراكــش  تحالف 
لحزب  الــوطــنــي  املجلس  رئيسة 
ــرة، وأحــمــد  ــاصـ ــعـ ــة واملـ ــالـ األصـ
تداعيات  بسبب  املهدد  اخشيشن 
للحسابات،  األعلى  املجلس  تقرير 
ــي  ــعــجــال ــول املـــخـــطـــط االســت ــ حـ
في  اآلن  حتى  نجح  للتعليم)..(، 
بنشماس،  عــلــى  ــه  شــروط فـــرض 
عــبء  ــن  م التخلص  ــي  ف الــراغــب 
الــخــالف مع  أن  غــيــر  الــتــنــظــيــم، 
يضم  الــذي  الرباط«  جهة  »تحالف 
الحزبية  اآللة  من  املتمكنني  بعض 
االتفاقات  كل  أفرغ  األقاليم)..(،  في 
التوافق  انتظار  في  محتواها،  من 
املقبل  العام  األمني  شخصية  حول 

للحزب.
مصادر  تسجل  ــار،  اإلط هــذا  في 
ــراع غير  ــدالع صـ ــ ــوع«، ان ــبـ »األسـ
مسبوق حول املواقع داخل مجلس 
النواب على هامش تجديد الهياكل 
املرتقب خالل أسابيع، على هامش 
انتخاب رئيس مجلس النواب، حيث 

ترجح جل املصادر، تجديد الثقة في 
الخالف  أن  غير  املالكي،  الحبيب 
داخل »البام«، سيجعل من الصعب 
انتخاب هياكل مسيرة للفريق داخل 
املجلس، فضال عن صعوبة تحديد 
مكتب  في  ليشارك  مؤهل  شخص 
املجلس، ذلك أن املجموعة النيابية 
التي ستفرض شروطها في مجلس 
النواب، هي نفسها املجموعة التي 
يتعلق  فيما  شــروطــهــا  ستفرض 

بانتخاب أمني عام جديد.
وبينما تأكد عمليا طموح الرئيس 
السابق لـ»حركة لكل الديمقراطيني«، 
منصب  تولي  في  اخشيشن،  أحمد 
مستغال  ــلــحــزب،  ل ــام  ــع ال ــني  ــ األم
من  ينط  يعد  لم  التي  الحركة،  إرث 
أعضائها إال عدد قليل داخل الحزب 
أكــدت  أقطابها،  جميع  غياب  فــي 
مصادر »األسبوع« أن الصراع حول 
األمانة العامة أخذ منحى آخر بعد 
يحمل  كــان  الــذي  »الرجل  دخــل  أن 
الصراع،  خط  على  الهمة«  حقيبة 
رغم  العامة،  األمانة  منصب  حول 
للجنسية  حامل  األخــيــر،  هــذا  أن 
الفرنسية، وهي الجزئية التي غابت 
هذا  لتولي  يدعمونه  الذين  كل  عن 
جزئيات  إلــى  باإلضافة  املنصب، 
أخرى، لن تذكرها »األسبوع«، لكون 
الصراع مازال منحصرا بني أعضاء 
تخطط  التي  التفكير«،  »مجموعة 
تعلن  لم  مجموعة  وهي  املستقبل، 

عن نفسها بعد)..(.
األمانة  حــول  الــصــراع  يقف  وال 
اخشيشن،  ــني  ب لــلــحــزب  الــعــامــة 
ــل الــجــنــســيــة الــفــرنــســيــة  ــامـ وحـ

الطموح)..(، بل إن الصراع الخفي، 
كشف أيضا تحركات مكثفة لصديق 
ــران، مــن أجــل ضــمــان أحد  ــي بــن ك
املستقبل  فــي  املــســؤولــيــة  مــواقــع 
مجلس  داخــل  ســواء  الحزب،  باسم 
التنظيمي  الهيكل  داخل  أو  النواب 
يحد  قد  طموحه  أن  غير  لـ»البام«، 
منه ما يتداوله أعضاء حزب األصالة 
حول  واسع،  نطاق  على  واملعاصرة 
وجود تسجيل صوتي عند عدد كبير 
تقاسمه عبر  تم  الحزب،  من أعضاء 
تطبيق »الواتساب«، قد يكون مدخال 
لتوريط صاحبه مع جهات عليا)..(.

األصالة  حــزب  أعضاء  أن  يذكر 
ــة  اآلون فــي  انقسموا  واملــعــاصــرة 
األخيرة إلى عدة مجموعات تجتمع 
حصول  انتظار  في  متفرق،  بشكل 
تقود  معينة  حول شخصية  توافق 
الحزب، وتحول دون انفجاره، بعد 
الصحافة،  إلى  قياديني  عدة  لجوء 
لنشل امللفات الثقيلة في الصحافة، 
بتدخل  تنتهي  ــد  ق مــلــفــات  وهـــي 
ــا ال يــصــب في  ــو م ــضــاء، وهـ ــق ال
كونه  أي طرف، فضال عن  مصلحة 
الحزب)..(،  إلعدام  مقدمة  يكون  قد 
»األســبــوع«،  مــصــادر  تتوقع  لذلك 
خالل  الخالف  صفحة  طي  يتم  أن 
كبير  توافق  بعد  املقبلة،  األسابيع 
الــحــزب«،  »مصلحة  عــنــوان  تحت 
الذي يطرح نفسه،  السؤال  أن  غير 
األصالة  حــزب  سيدبر  كيف  هــو: 
الساحة  داخل  تواجده  واملعاصرة 
الــســيــاســيــة، فــي ظــل تــركــيــز كل 
األضواء على حزب التجمع الوطني 

لألحرار وحزب العدالة والتنمية؟
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كان  أعظم

مطالبة  فــي  سياسيا  جديد  شــيء   
هلل،  بنعبد  نبيل  التقدم،  حزب  رئيس 
من  االنتخابات  مراقبة  مهام  بسحب 
رئيس  إلى  الداخلية، وإسنادها  وزارة 
في  االنتخابات  بــأن  علما  الحكومة، 
من  تكون  الديمقراطية،  الــدول  جميع 
اخــتــصــاصــات وزيـــر الــداخــلــيــة، ألنه 
أكبر  يمثل  الحكومة  رئيس  كــان  إذا 
يوجه  أن  البد  فإنه  املغرب،  في  حزب 
بينما  حزبه،  اتجاه  في  االنتخابات 
وزير الداخلية يكون دائما غير منتمي.

السبق  قصب  أكاديري  طالب  سجل 
بتطوير  املــغــرب،  شباب  جميع  على 
عمره  اإللكترونية،  السطو  وســائــل 
عشرون عاما، وضبط متلبسا بجريمة 

التالعب بحسابات األبناك.

على  الــهــجــمــات  حملة  استفحلت 
بعدم  واتــهــامــهــا  املــغــربــيــة،  الــدولــة 
التي  الحملة  فــي  األديــــان،  ــرام  احــت
فئة  وهــم  املــغــرب«  »مسيحيو  نظمها 
الكنيسة  تدفعهم  الذين  املرتزقة  من 
الزيارة  يستغلون  هم  وها  املسيحية، 
املغربية  الدولة  ليأمر  للبابا،  املنتظرة 
ــصــالة مع  ــال بــالــســمــاح لـــهـــم)...( ب

املسيحيني في الكنائس.

قتل  الــذي  النيوزيالندي  السفاح 
في  ــوا  ــان ك مسلما   50 ــرصــاص  ــال ب
املساجد، تبني أنه كان يخطط لجريمته 
املغرب، كما  في عدة دول أخرى، وزار 
أكد في اعترافاته، وكان يخطط لتنفيذ 
جريمته في املغرب، لكن هلل سلم، كما 

قال الرئيس التركي أردوغان.

الــتــحــقــيــقــات  أن  ــف  ــي ك ــب،  ــي ــج ع
البوليسية كشفت أن أحد كبار العمال 
امللحقني بوزارة الداخلية، كان متعودا 
وزوجته  هو  شــوافــة)...(  زيــارة  على 

الستطالع املستقبل.

السفير  مــن  مــقــرب  مــصــدر  تفاعل 
رئيس  بنيعيش،  فــاضــل  ــي،  ــغــرب امل
املشرفة على تنظيم  »أموكار«  مؤسسة 
مهرجان طانطان، مع ما نشرته جريدة 
مؤكدا  املاضي،  عددها  في  »األسبوع« 
الداعمني  بني  من  كانت  املؤسسة  أن 
»فريك  ملهرجان  األولى  الدورة  لتنظيم 
تكون  وبذلك  إلغاؤه،  تم  الذي  الخير« 
إلغاء  عن  بنفسها  نــأت  قد  املؤسسة 
كبيرة  أمل  خيبة  الذي سبب  املهرجان 

لبعض املساهمني في إعداده.

على  املعلقني  مــن  كثير  ينتبه  لــم 
توفي  التي  اإلثيوبية  الطائرة  حادثة 
هو  الراحلني،  أحد  أن  مغربيان،  فيها 
واملعاصرة،  األصالة  حزب  في  عضو 
قيادة  الطلبة  مقام  بجماعة  وعضو 
سيدي عبد الرزاق بدائرة تيفلت بإقليم 

الخميسات.

أسدل الستار عن قضية سائق قطار 
الحادث  عقب  اعتقل  الــذي  بوقنادل، 
األليم، الذي أدى إلى مقتل 7 مسافرين 
قضت  أن  بعد  الــجــرحــى،  وعــشــرات 
باملحكمة  التلبسية  الجنحية  الغرفة 
أشهر حبسا  االبتدائية بسال، بخمسة 
نافذا في حق السائق، العربي، ليغادر 
بعدما  الــعــرجــات  سجن  األخــيــر  هــذا 
أمرت النيابة العامة بمتابعته في وقت 

سابق في حالة اعتقال.

تحت األضواء

هل ينقر�س حزب بن�سما�س من ال�ساحة ال�سيا�سية؟
�سراع بني حامل جن�سية فرن�سية و�سديق بن كريان 

على رئا�سة حزب الأ�سالة واملعا�سرة

ال�سحراويون يكذبون قناة »فران�س 24«

 الرباط. األسبوع
أصر األقطاب الصحراويون 
ــن جـــريـــدة  ــ املــــقــــربــــون مـ
تكذيب  عــلــى  ــوع«،  ــ ــب ــ »األس
بها  أدلــى  التي  التصريحات 
ــدوب الــبــولــيــســاريــو في  ــن م
تدخل  في  قال  الــذي  باريس، 
24« بالعربية:  »فرانس  بقناة 
إذا كان املغاربة يدعون ارتباط 
لنا  فليذكروا  بهم،  الصحراء 

اسم مغربي واحد)...( مدفون 
في الصحراء.

الــصــحــراويــون  لنا  ليقدم 
ــهــذا  ــا ل ــب ــذي ــك املـــغـــاربـــة، ت
الغبي)...( الذي نسي، إضافة 
من جنود  الشهداء  مئات  إلى 
القوات املسلحة، هناك أقطاب 
في  مدفونون  باملئات  مغاربة 
املقابر الصحراوية، من أقطاب 
قبائل  في  املجاورة،  األقاليم 
وأيت  والتكنة،  باعمران،  أيت 

الباعمراني  إلى  إضافة  وسا، 
البوليساريو  مخليفة مؤسس 
وقطب  بالداخلة،  دفــن  الــذي 
في  املدفون  الحيحي  حاحا، 
العيون، والشاوي املدفون في 
من  فيضول  والحاج  العيون، 
والبيضاوي  باعمران،  أيــت 
الداخلة،  في  املدفون  الخمار 
والقطب األكاديري احماد ولد 
حسن  القطب  ــد  وال الــدرهــم، 

الدرهم، وغيرهم باملئات.
مارك صيقلي مدير تلفزيون 

فرانس  24
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للجيش  نفسه  تسليم  من  قليلة  أيام  بعد 
خط  على  وبالضبط  الحدود،  على  ا�غربي 
الدفاع بمنطقة فارسية (منطقة وادي درعة)، 
يبدو أن رجوع }ضابط مساعد ضمن كتيبة 
إال مقدمة  يكن  لم   ،zالبوليساريو درك جبهة 
التابع�  العسكري�  من  مجموعة  اللتحاق 
قدموا  كلهم  فــردا،   12 عددهم  بلغ  للجبهة 
 26 يوم  أنفسهم  وسلموا  بمالبس عسكرية 
ا�سلحة  القوات  لعناصر  الجاري،  مــارس 
ا�لكية شرق الجدار العازل بمنطقة ا�حابس.

البوليساريو،  لدرك  تابع   zضابط{ وكان 
التابعة   zالجيب{ إحدى سيارات  استغل  قد 
ا�غربي  الجانب  إلى  ليصل  للميليشيات، 
حجز  إجراءات  اتخذت  حيث  نفسه،  ويسلم 
الستكمال  كلميم  إلــى  نقله  وتــم  السيارة، 
العائدين  مواكبة  تفرض  التي  اإلجـــراءات، 
إلى أرض الوطن، وهي نفس اإلجراءات التي 
سيخضع لها باقي زمالئه العائدين، من أجل 

االندماج.
االجتماعي،  التواصل  مــواقــع  أن  يذكر 
كما تنشرها  العائد،  الضابط  نشرت صورة 
صرح  األخــيــر  ــذا  ه أن  علما   ،zاألســـبـــوع{
فقط  ينتظرون  زمالءه  بأن  اإلعالم،  لوسائل 

الفرصة للعودة إلى ا�غرب.
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سعد  حكومة  أحــزاب  أن  يبدو 
تنهج  ــزال  ــ الت العثماني  ــن  ــدي ال
في   zنعطيك }اعطيني  سياسة 
قضية التعي� في ا�ناصب العليا 
ــاإلدارات  ب ا�سؤوليات  ومناصب 
والــوزارات، رغم كل ما قيل، ورغم 
االنــتــقــادات بــخــصــوص إقــصــاء 
مناصب  كعكة  ومــنــح  الــكــفــاءات 
األحزاب  أعضاء  لفائدة  ا�سؤولية 
العام� ومن  األمناء  من  وا�قرب� 
اإلدارة  أطر  حساب  على  ــوزراء  ال

غير ا�تحزب�.
وقال مصدر مطلع، أن آخر توزيع 

تستعد  مــا  هــو  ا�ناصب،  لكعكة 
العدالة  فــي  الــقــيــاديــة  لــه 
األسرة  ووزيرة  والتنمية 
بسيمة  والـــتـــضـــامـــن، 
الحقاوي، إلعالن العضو 
والتنمية  العدالة  فــي 

للفوز  ا�حظوظ 
مدير  بمنصب 
للتعاون  عـــام 
الوطني خالل 
األيام القليلة 
ــة،  ــ ــادم ــ ــق ــ ال
ــا  ــ ــدمـ ــ ــعـ ــ بـ
مدة  انتهت 

إيداع الترشيحات في شهر فبراير 
الفائز  انــتــقــاء  وتـــم  ا�ــاضــي، 

بعناية.
أن  ــه،  ذات ا�صدر  وأوضــح 
طلب فتح الترشيحات، يرجح 
عضو  صــالــح  فــي  يصب  أن 
بالعدالة والتنمية يشتغل 
ــوزارة  ــ ــال ــ حــالــيــا ب
إلــــــى جـــانـــبـــهـــا، 
ــرطــت  حـــ� اشــت
على  الــحــصــول 
شـــهـــادة عــامــة 
تدقيق  دون 

لطبيعتها 

ــي أو  ــاعـ ــمـ ــتـ ــال االجـ ــ ــج ــ ــي ا� ــ ف
عامة  تركتها  ولكنها  االقتصادي، 
بحسب صاحب األمر ا�عني باألمر، 
اشترطت  جيدا،  ا�قاس  ولتدقيق 
ــاوي كــذلــك فـــي ا�ــتــرشــح  الــحــق
ا�يادين  في  سنوات  عشر  ا�عني، 
وليس  والتقنية  والعلمية  اإلدارية 
كذلك  تشترط  ــم  ول االجتماعية، 
سقوط  من  خوفا  جمعوية  تجربة 
ــذي خصصت  ــ ال ــر  ــاألم ب ا�ــعــنــي 
سنوات  خمس  فقط  ــرة  ــوزي ال لــه 
في  كان  إن  يهم  وال  قسم،  كرئيس 
ا�جال االجتماعي أو التضامني أو 

غيره. 
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قال مصدر جد مطلع من حكومة 
قيادات  أن  العثماني،  الدين  سعد 
الشعبية  الــحــركــة  ــن  م ــل  ك حـــزب 
والتجمع الوطني لألحرار واالتحاد 
ــد رفـــعـــت شــعــار  الـــدســـتـــوري، قـ
قيادات  وجه  في   zا�لك }مساخيط 

ووزراء حزب العدالة والتنمية.
موقف  أن  ذاته،  ا�صدر  وأوضح 
الحليفة  األحــــزاب  هـــذه  قــيــادات 
الحكومة،  داخــل  والتنمية  للعدالة 
بدأت تصرف هذا ا�وقف عبر رؤساء 
فرقها بمجلس النواب، الذين عقدوا 
الخميس ا�اضي بمجلس  اجتماعا 
رئيس  ا�الكي  الحبيب  مع  النواب 
القوان�  إشــكــاالت  لحل  ا�جلس، 
منها  وخاصة  العالقة،  التنظيمية 
قضية القانون التنظيمي لألمازيغية 
ا�تعلق  الــتــنــظــيــمــي  والـــقـــانـــون 
والثقافة  للغات  األعلى  با�جلس 

الوطنية.
وأكد ا�صدر ذاته، أن تلك األحزاب 
التي تختلف مع العدالة والتنمية في 
شكل الحرف الذي ستكتب به اللغة 
ينص  أن  يجب  والــذي  األمازيغية، 
األمازيغية  قانون  في  عليه صراحة 
الذي يعيش حالة }بلوكاجz بر�اني 
اليوم، تطالب كتابة اللغة األمازيغية 

األخيرة  هذه  رفعت  تيفناغ،  بحرف 
والتنمية  العدالة  ــواب  ن وجــه  في 
العربي  بالحرف  يطالبون  الذين 
أن  شعار  األمازيغية،  اللغة  لكتابة 
ا�لك حسم األمر لفائدة حرف تيفناغ 
وكذلك  الشهير،  أجدير  خطاب  في 
حسم األمر من طرف ا�جلس األعلى 
للثقافة األمازيغية، مما يجعل وقوف 
العدالة والتنمية ضد حرف تيفناغ، 
من  سياسي  ــرار  ق ضد  ــوف  وق هو 
}مساخيط  أي  بالبالد،  هيئة  أعلى 
ا�لكz، فهل يتنازل }البيجيديz خوفا 

على تشتت األغلبية الحكومية؟
األغلبية،  ــزاب  أحـ خــالف  وكـــان 
الذي ستكتب  الحرف  وقع حول  قد 
يجب  ــذي  وال األمازيغية  اللغة  به 
الــتــنــصــيــص عــلــيــه صـــراحـــة في 
العدالة  حــزب  جعل  مما  القانون، 
العربي،  بالحرف  يتمسك  والتنمية 
بينما تمسكت باقي األحزاب بحرف 
الحكومة  تــدخــل  ــم  ورغـ تــيــفــنــاغ، 
ــط، بجعل  لــحــل وســ ــتــراحــهــا  واق
الحكومة  اختصاص  مــن  الــحــرف 
نــواب  أن  إال  ــرســوم،  ــم ب تــضــعــه 
}البيجيديz رفضوا ذلك، مما جعل 
 zالبلوكاج{ األمازيغية يدخل  قانون 
داخل  التوالي  على  الرابعة  للسنة 

ردهات البر�ان.
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هادئة  السياسية، هل هي  بالساحة  }ماذا يجري 
يد  في  تغلي  أنها  أم  ظاهريا،  يبدو  كما  وساكنة 
اليوم  يطرح  السؤال  هذا   ..zوالعقد؟ الحل  أصحاب 
بــدأت  الــذيــن  السياسي�  مــن  الكثير  صفوف  فــي 
تحركاتهم السرية ترتفع حدتها، خاصة في األسبوع 

األخير، يقول مصدر جد مطلع.
اليوم  تعيشه  الــذي  السياسية  الساحة  فغليان 
قيادات األحزاب، الذي يرتبط في جزء منه بترتيبات 
التعديل الحكومي الكبير ا�رتقب شهر أبريل القادم، 
وليس  الحكومة  من  كاملة  أحزابا  يخرج  قد  والذي 
وزراء فقط، يتجلى في تحركات كبيرة على مستوى 
والتحالفات  الكبرى  واالستراتيجيات  الخيارات 
ومنها  الكبرى،  الحزبية  والتقاطبات  السياسية 
والحداثة  اليسار  أحــزاب  شمل  جمع  عن  الحديث 
ا�صدر  يوضح  واحــد،  سياسي  قطب  في  والتجمع 
تعيشه  سياسي  حـــراك  أول  أن  ــد  أك الـــذي  ــه،  ذاتـ
األوساط السياسية ا�غربية، هو احتمال فك االرتباط 
الذي يجمع ب� العدالة والتنمية ورفاقهم في التقدم 
السيما  فقط،  وقت  مسألة  بات  والذي  واالشتراكية، 
هذا  إلــى  صراحة  هللا  بنعبد  نبيل  تلميحات  بعد 
الفراق، ح� قال }تحالفنا في 2011 مع حكومة بن 
كيران، كان مع حزب يحمل نفس مقاومة وإصالح، 
(في إشارة إلى سعد الدين العثماني)  بينما اليوم 
من  أكثر  بل   ،zمنعدم شبه  أصبح  ا�قاومة  فنفس 
ذلك، أضاف بنعبد اهللا قائال أنه }ال أمل في األغلبية 
 zالرفاق{ أن  إلــى  إشــارة  في   ،zالحالية الحكومية 
الشيوعي� قد ضاقوا ذرعا من هذا التحالف، باسطا 
في الوقت نفسه يده لليسار بكل أطيافه، إذا ما عمد 

هذا األخير إلى تغيير نظرته وصحح أخطاءه.

 •ÉÑJQ’G ∂ØH äÉ©bƒJ
 á«ªæàdGh ádGó©dG ÚH
á«cGÎ°T’Gh Ωó≤àdGh

 وكاالت
الجيش  تجنب  متوقعا،  كان  كما 
مواجهات  في  الدخول  الجزائري 
مع ا�دني� الذين يحتجون باآلالف 
الرئيس  استمرار  ضد  الجزائر  في 
في  بوتفليقة  العزيز  عبد  العاجز 
الــحــكــم، وقــد أعــلــن رئــيــس أركــان 
قايد  الفريق  الــجــزائــري،  الجيش 
من  ا�نصرم،  الثالثاء  يــوم  صالح 
خاصة،  تلفزيونية  قــنــوات  خــالل 
أن  يمكن  دســتــوري  إجــراء  تطبيق 
يشكل مخرجا لألزمة التي تشهدها 
في  ويتمثل  أسابيع،  منذ  الجزائر 
آلية يعلن في نهايتها عجز الرئيس 
ممارسة  عن  بوتفليقة  العزيز  عبد 

مهامه.
وقـــال الــفــريــق قــايــد صــالــح في 
ا�سلحة،  القوات  قادة  أمام  خطاب 
ما  الــخــاصــة،  التلفزيونات  عبر 
يــعــنــي قــطــع شــعــرة مــعــاويــة مع 
تصرفا  ألن  بوتفليقة،  الــرئــيــس 
بوتفليقة  كــان  لو  النوع،  هــذا  من 
ــرة  بصحة جــيــدة، ألدخــلــه فــي دائ
}يجب  أنه:  العظمى(..)،  الخيانة 

تبني حل يكفل الخروج من األزمة، 
ا�شروعة  للمطالب  ويستجيب 
للشعب الجزائري، ويضمن احترام 
الدستور وتوافق الرؤى، وهو الحل 
في  الدستور  في  عليه  ا�نصوص 

.z102 مادته
الدستور،  من   102 ا�ادة  وتنص 
رئيس  على  استحال  }إذا  أنه  على 
الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب 
مرض خطير ومزمن، يجتمع ا�جلس 
يتثبت  أن  وبعد  الدستوري وجوبا، 
الوسائل  بكل  ا�انع  هذا  حقيقة  من 
ا�ــالئــمــة، يــقــتــرح بــاإلجــمــاع على 

.zالبر�ان التصريح بثبوت ا�انع
الــبــر�ــان  يــعــلــن  أن  ــتــرض  ــف وي
لرئيس  ا�ــانــع  ــبــوت  }ث بغرفتيه 
أعضائه،  ثلثي  بأغلبية  الجمهورية 
ــة  ــدول ويــكــلــف بــتــولــي رئــاســة ال
أقــصــاهــا خمسة  بــالــنــيــابــة، مـــدة 
ــا، رئــيــس مجلس  ــوم ي وأربـــعـــون 
}في حالة  ا�ــادة:  األمــةz، وتضيف 
استمرار ا�انع بعد انقضاء خمسة 
الشغور  يعلن  ــا،  ــوم ي وأربـــعـــ� 

.zباالستقالة وجوبا

ájô°üŸG áaÉë°üdG ïjQÉJ ‘ áÑjôe á≤HÉ°S
صورة وتعليق

ألول مرة َّـ تاريخ الصحافة، تصدر اليوميات اِّـصرية 
بعنوان واحد لخرب واحد، وإذا كانت اليوميات اِّـغربية 

تكاد تكون موحدة(...) َّـ اِّـحتوى، فهذه الصحف 
اِّـصرية موحدة َّـ العنوان، عناوين لتدهور مخيف.
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أن   ،zلـ}األسبوع مطلع  مصدر  كشف 
والعميق  ا�طول  أسوان  مدينة  اجتماع 
وا�ــفــاجــئ فــي خــالصــاتــه، بــ� موسى 
اإلفريقية،  ا�فوضية  رئيس  محمد  فقيه 
الرئيس  ــقــي  اإلفــري االتــحــاد  ــس  ــي ورئ
إلى  تطرق  السيسي،  الفتاح  عبد  ا�صري 
من  الصحراء،  لقضية  إفريقي  حل  بناء 
خالل ا�يكانيزم الذي قرره االتحاد اإلفريقي 
 2018 ليوليوز  نواكشوط  قــرار  وتطبيق 

سريعا.
}استعجال  االتحاد  رئاسة  واستخدمت 
قضية  في  للحل  ميكانيزم�  عبر   zالتدخل
ليبيا والصحراء، ألنهما يحتاجان للتفعيل، 
مع  كامل  بشكل  للتعاون  األطـــراف  ودفــع 

ا�يكانيزم ا�قرر والذي سيدخل حيز التنفيذ 
في ستة أسابيع، حسب ا�صدر.

تكرار  على  ا�فوضية  رئيس  يجب  ولــم 
الرئيس السيسي بشأن ما سماه }ميكانيزم 
استعجال  إن  قــال:  لكنه   ،zليبيا في  الحل 
على  القادر  هو  الصحراء،  ميكانيزم  تفعيل 

إنجاح نفس التكتيك في قضايا أخرى.
االصطالح  انتقل  الجلسة،  محضر  وفي 
تنفيذ  في   zاالستعجال{ إلى   zالتسريع{ من 
قرار نواكشوط، وهو ما وافق عليه الجانبان 
لبناء  الذي احتضنته أسوان،  في االجتماع 
حل عبر اآللية اإلفريقية، التي رسمها بذكاء، 
موسى فقيه والسيسي، الراغب في نجاحها 

واستخدامها لتسوية القضية الليبية.

 ∫hC’G ‹hódG ióàæŸG

 á«∏ëŸG äÉcGô°ûdGh ¿hÉ©à∏d

É«fƒ°SÉe 35 √ô°†ëj IóLh ‘

أسر مصدر موثوق لـ}األسبوعz، أن الرئيس الفرنسي 
األسبق نيكوال ساركوزي، أقحم ا�غرب في اتفاق سري 
في مادته 9، بشأن تحويالت تتم فقط عبر ا�ركز ا�الي 
الدار البيضاء، وليس باريس، قبل أن يرفضها الرئيس 
أغنى  شتينميتر،  بيني  ليوافقه  كوندي،  ألفا  الغيني 

.zرجل في إسرائيل عام 2013، حسب مجلة }فوربس
واقترح  ساركوزي،  وساطة  على  الجانبان  وتوافق 
مجموعة  ضمن  اإلسرائيلي،  للمستثمر  السماح  العقد 
رجال أعمال، باستثمار الحقل األول والثاني من معدن 

.zالحديد في }سيماندو
وأوقف الجانب الغيني ا�تابعات التي هدد بها رجل 
الفرنسية،  الجنسية  يحمل  الذي  اإلسرائيلي  األعمال 
وأبدى لساركوزي رغبته في حمل الجواز ا�غربي، لكن 
الظروف القانونية لم تسمح بذلك، خصوصا بعد تورط 
شبكة إسرائيلية في الحصول على جوازات عبر تزوير 

الوثائق.
ويدخل طرف مغربي في ا�جموعة االستثمارية التي 
يقودها رجل األعمال اإلسرائيلي الستغالل الحديد، رغم 
معارضة ميك دافيس، ا�عروف بوالئه لسياسة جنوب 
إفريقيا، والراغب في حصار مصالح ا�ملكة في القارة 

السمراء.
مالي  تحالف  عــن  بشراسة  ــوزي  ســارك ويــدافــع 
 zإماراتي ـ مغربي في إفريقيا، بدأ بـ}اتصاالت ا�غرب
هذه  ويواصل  اإلماراتية،   zاتصاالت{ اشترتها  التي 
الشراكة في االستثمار التعديني وصفقات تقدم للمغرب 

تموقعا جيدا في إفريقيا.

موسى فقيه
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 ،zلـ}األسبوع دبلوماسي  أكد مصدر 
الرئيس  مستشار  شــعــت،  نبيل  أن 
رسالة  حمل  ــازن،  م أبــو  الفلسطيني 

الحبيب  بواسطة  القصر  إلى 
ــس الــبــر�ــان  ــي ــي رئ ــك ــال ا�
على  فيها  أكـــد  ا�ــغــربــي، 
رغبة الرئاسة الفلسطينية، 
قمة  في  ا�غرب  إعــالن  في 
 31 يــوم  العربية،  تونس 

قمة  عقد  الــجــاري،  ــارس  مـ
للجنة القدس فوق 

األراضـــــــــي 
ــة،  ــي ــرب ــغ ا�
لـــتـــمـــكـــ� 
ــرب  ــ ــ ــع ــ ــ ال

صلب  ــى  إل القضية  ــذه  ه إعـــادة  مــن 
ا�فاوضات الفلسطينية ـ اإلسرائيلية.

أكبر  زخما  الفلسطينيون  ويــريــد 
أن  بعد  القمة،  هــذه  في  لقضيتهم 
على  تــونــس  قمة  أوراق  ركـــزت 
 15 في  الظهران  إعــالنــات  دعــم 
عمان  وإعـــالن   2018 ــل   ــري أب
 ،2016 ونـــواكـــشـــوط   2017
فيما  تونس،  لقمة  كمخرجات 
يريد الفلسطينيون الذين أداروا 
قيادتهم من هذا البلد وقتل على 
جهاد،  أبــو  أراضيهم 
ــعــمــل  ــاء }ال ــيـ إحـ
 zالــفــلــســطــيــنــي
لجنة  من خالل 

القدس.

أن   ،zلـ}األسبوع موثوق  مصدر  كشف 
بفرنسا،  الكبير  الشرق  �جمع  اجتماعا 
ا�نتدى  في  القوي  الحضور  على  أكــد 
ا�حلية،  والشراكات  للتعاون  الــدولــي 
ا�نعقد بوجدة، وأن أكثر من 35 ماسونيا 
سينتقلون إلى شرق ا�غرب �باركة هذه 
جهتي  جانب  إلى  تجمع  التي  الخطوة 
في  الكبير  والشرق  ا�غرب  في  الشرق 
فرنسا، حوالي أربع� جماعة ترابية من 
جماعات  انتظار  في  وأوروبـــا،  إفريقيا 

أخرى من آسيا.
وأضاف ا�صدر القريب جدا من فيليب 
رئاسة  فــي  مكانه  تــرك  الــذي  فوسيي، 
غشت   23 يوم  ا�اسوني  الشرق  مجمع 
ا�اضي: إن والدة هذا ا�شروع ب� ثالث 
قارات، وا�بني على فهم متقدم للشراكة 
الــذي  ــغــرب،  ا� مــن  سينطلق  ا�حلية، 
ودعم  لالشتغال،  جيدة  بــذورا  فيه  نجد 
االبتعاد عن التأثير التاريخي للدين، وقد 
وتدير  االقتصاد  تحكم  إيديولوجية  بنى 

السياسة.
وينشط ا�اسونيون حاليا بشكل علني 
للعمل  ــارا  إط وفــر  ما  وهــو  فرنسا،  في 
أيضا في ا�غرب، ح� تحولت ا�شاركة 
 2019 مــارس  و26   25 يومي  لقاء  في 
الصندوق  دعمه  الذي  السعيدية  بمدينة 
ا�شترك الفرنسي ا�غربي لدعم التعاون 
جهة  مجلس  مــن  بتنظيم  الــالمــركــزي، 
النبوي بعيوي  الذي يرأسه عبد  الشرق 
وأضاف  بفرنسا،  الكبير  الشرق  وجهة 
على  قوي  ا�اسوني،  العمل  أن  ا�صدر، 

الجالية ا�غربية في فرنسا.

وانغ يي

وزارة  أن   ،zلـــ}األســبــوع مطلع  مــصــدر  أكــد 
الدفاع األمريكية، وبعد نجاحها في صفقة قاعدة 
عسكرية مقابل مروحيات وطائرات خفيفة يتزود 
نقل  في  واشنطن  ترغب  التونسي،  الجيش  بها 
الجزائرية  تمنراست  قاعدة  من  االتصال  مهام 
القاعدة  ب�  متصلة  خطة  ووضعت  ا�غرب،  إلى 

األمريكية في تونس وقاعدة بن جرير ا�غربية.
تونس،  في  وجــدت  واشنطن  فإن  ا�صدر،  وحسب 
ما خططت له في الصحراء، عندما افتتحت قاعدة لها 
عام 1970 قبل أن تؤجل البت في إطالق قاعدة متعددة 

االختصاصات ب� أكادير وطانطان.
ويدافع القايد صالح، رئيس األركان الجزائري ونائب 
وزير الدفاع، عن استمرار االتفاقيات السرية مع أمريكا 
األجــواء  وفتح  والتقني  اللوجستيكي  الدعم  بشأن 
التي  االستثنائية  الظروف  رغــم  األمريكية،  للقوات 

يعيشها بلده في التحول إلى مرحلة ما بعد بوتفليقة.
ا�غاربية  الــدول  تجمع  التي  االتفاقيات  وحسب 
والجيش األمريكي، فإن العمل فوق أراضي هذه الدول، 
الساخنة  وا�تابعة  وا�ــطــارات  ا�وانئ  في  والرسو 
دفاعية  بروتوكوالت  في  بنود  وغيرها،  لإلرهابي�، 

تجمع هذه الدول مع الواليات ا�تحدة األمريكية.
التنسيق  على  اآلن  من  قدرته  على  البنتاغون  وأكد 
األمريكية  والقاعدة  جرير  بن  قاعدة  ب�  العملياتي 
استشارات  ره�  التنفيذ،  في  البدء  لكن  تونس،  في 

.zتتواصل حاليا خارج قيادة و}أفريكوم

ساركوزي

في فطور «وانغ يي» غير الرسمي مع ا�وروبيين

في رسالة إلى القصر يتوسطها االتحاديون

ــع  أكــــــد مــــصــــدر مــطــل
لـ}األسبوعz أن الفطور غير 
فيه  تحدث  ــذي  ال الرسمي 
وزير الخارجية الصيني إلى 
الخارجية  الشؤون  مجلس 
يوم  ــي،  األوروب االتحاد  في 
18 مارس الجاري، ورد فيه 
السياسية  الحلول  بديل  أن 
في أكثر من مكان في العالم، 
أن  قائال  وعلق  الحرب،  هو 
}ا�ــنــطــقــة مــؤهــلــة إلشــعــال 
 ،zا�توسط غــرب  في  حــرب 
(ويقصد  ينتقل  بــلــدا  ألن 
ــر)، وا�ــفــاوضــات  ــزائ ــج ال
ــول الـــحـــل في  ــ ــة ح ــاريـ جـ

إلى  تنزلق  قديمة  مشكلة 
وأي حرب صغيرة،  العنف، 
ستتحول إلى حرب إقليمية.
ــون  ــ ــؤول ــ ــس ــ وفــــهــــم ا�
الص�  أن  ــون،  ــ ــي ــ األوروب
ــل الــحــل في  ــأجــي تــريــد ت
الصحراء إلى ح� استقرار 
في  حل  بناء  ألن  الجزائر، 
لحظة ضعف أحد األطراف، 
سيكون كارثة إقليمية، حيث 
إشعال  ــأن  ب متدخل،  علق 
يكون  لن  ا�نطقة،  في  حرب 
ــد ا�ــســؤول  مـــدروســـا، وأيـ

الصيني قوله.

ــشــف مـــصـــدر غــربــي  ك
اجتماع  أن   ،zلـ}األسبوع
18 مارس الجاري بمجلس 
البحري  والصيد  الفالحة 
ــي االتــحــاد األوروبــــي،  ف
سرية  ــة  ورق توزيع  عــرف 
وأوردت  الخضر،  ألحزاب 
الصيد  اتــفــاق  مــطــابــقــة 
ــري واالتـــفـــاقـــيـــة  ــحـ ــبـ الـ
إلصالح  للمغرب  الفالحية 
سنة  بعد   zباك{ يسمى  ما 
الفقرة  في  وتضم   ،2020
االتفاق  مطابقة  الثالثة، 
األوروبية  ا�حكمة  وقــرار 
دفاعا عن وجهة نظر جبهة 

تحرك  وفي  البوليساريو، 
للخضر،  مــدروســا  يــبــدو 
قد يعيد االتحاد األوروبي 
طرح جميع االتفاقيات مع 
إن توقفت  للتعديل  ا�غرب 
ا�ــفــاوضــات وا�ــحــادثــات 
ــي جــنــيــف  ــ الـــجـــاريـــة ف
ا�بعوث  وعبر  (1و2و3)، 
نهاية  ــي  ف كــوهــلــر  ــي  ــم األم
 ،(2 (جنيف  الثانية  الجولة 
رغم  حل،  إيجاد  صعوبة  عن 
ــي بيان  ــراف، وف ــ قــبــول األط
تسوية  على  العمل  مشترك، 
تكون  وأن  للمشكل،  نهائية 

الجولة الثالثة موضوعاتية. شعت
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●   الصنهاجي محمد. ورزازات
هدفه  للموسيقى  مهرجان  عن  يوما  سمعتم  هل 
مهرجانا  أو  الصميم،  في  وأهلها  ا�وسيقى  ضرب 
الشعبية  الفنون  تمييع  هدفه  الشعبية  للفنون 
في  بهذا  تسمعوا  لم  يقينا  إبادتها؟  أو  وتأزيمها 
أي مهرجان من هذا الصنف الغريب ذي  األهداف 

ا�ضادة لجوهر العمل االحتفالي واالستعراضي.
اليوم عندنا من 30 من شهر مارس إلى 04 أبريل 
التابعة  تازناخت  في  مهرجان  الجارية،  السنة  من 
الزربية  منتوج  قتل  وجــوهــره  هدفه  ــورزازات،  ــ ل
جهودهن  كل  وضرب  ا�نتوج  نساء  عمل  وتسفيه 
التحقير  من  �زيد  وتعريضهن  الصفر،  في  اليومية 
وأسرهن..  وحياتهن  جبينهن  لعرق  واالستغالل 

و�زيد من االستنزاف.
الــقــائــمــ� على  بــبــســاطــة، ألن  ــذا؟  ــل هـ ــاذا ك �ـ
ا�هرجان وا�نظم� له، أصال ال عالقة لهم باإلنتاج 
تنظيم  إليها  ا�سنود  والجمعية  التسويق،  وال 
لبلدية  االجتماعية  األعــمــال  جمعية  ا�ــهــرجــان، 
بــالــزرابــي،  لها  عالقة  ال  جمعية  هــي  تــازنــاخــت، 
ذلك  وليس  أولها  من  كهذه  �شاريع  تؤسس  ولم 
شغلها  ألن  األســاســي،  قانونها  في  أهدافها  من 
وليس  البلدية  ومستخدمي  موظفي  مشاكل  هو 
}التطفلz على ميدان من صميم صناعة نساء يبلغ 
أسري،  منسج   40000 ا�نطقة  في  مناسجهن  عدد 
تتواجد  التي  التقليدية  الصناعة  غرفة  وكذلك 
من  أكثر  بعد  على  بالراشيدية  ومقرها  إدارتــهــا 
ما  أول  فا�هرجان  تازناخت،  من  كيلومترا   460
اقترح وأسس من قبل نساء ا�نطقة وأبنائها، كان 
عا�يا ومحليا  يعد  الذي  با�نتوج  النهوض  هدفهم 
ويتوفر  العالم،  في  للسجاد  ا�نسوجات  أجود  من 
على منافسة عا�ية في الجودة واإلتقان والحمولة 
انطالق  مع  التأسيس  كما جاء  والتراثية،  الثقافية 
البشرية، وال  التنمية  إطار  في  ا�لك  سياسة جاللة 
أدل على ذلك، هو تدشينه لبناء مركز نسوي إلنعاش 
الزربية في ا�نطقة، وبتازناخت بالظبط، وبعد ذلك، 
سلم ا�ركز للجمعية النسوية، التي تم التآمر عليها 
النساء  هؤالء  طرد  ليتم  اإلداريــ�،  بعض  قبل  من 
من ا�ركز ا�خصص لهن من قبل جاللة ا�لك محمد 
أصحاب  يد  في  ا�ركز  فوقع  هللا،  نصره  السادس 
الجاللة  وصاحب  لهم  ينشأ  لم  وا�ركز  البازارات، 
مناضلة  امــراة  وراءه  كانت  أنه  العلم  مع  دشنه، 

ومثقفة رحمها هللا، هي السيدة فاطمة ا�رنيسي.
وأعدادها  ا�نطقة،  هــذه  في  كثيرة  الخروقات 
في  تعيش  ــت  الزال ا�نطقة  وكــأن  اإلحصاء  تفوق 
زمن ا�رحوم التهامي ا�زواري  الكالوي.. فهل من 
ا�عنية،  الوزارات  وكل  الداخلية  وزارة  من  التفاتة 
ما  وتصحيح  ومراقبة  إلصــالح  الجهة  هــذه  إلــى 
غرفة  من  عليه  ا�جني  فا�هرجان  تصحيحه؟  يمكن 
االجتماعية  األعمال  وجمعية  التقليدية  الصناعة 
�وظفي ومستخدمي بلدية تازناخت، يمكنكم تتبعه 
خالل هذه األيام }ا�شماشيةz الستة، وستالحظون 
وال  بالنساء  وال  ا�نتوج  بتشجيع  له  عالقة  ال  أنه 
سوى  ــك،  ذل شابه  ما  أو  التصنيع  أو  بالتثقيف 
لها  عالقة  ال  ــة  وأروق والرديح  الشطيح  بمراكمة 
بالزربية، والذي ربما سيتحقق، هو أن أطر ومنظمي 
سنة،  ككل  كهدايا،  بزرابي  سيفوزون  ا�هرجان، 
ا�صلي،  جميلة  الضاحكة،  الوزيرة  رأسهم  وعلى 
تضمن  سنة  كل  التي  التقليدية،  بالصناعة  ا�كلفة 
التعويضات  بكل  تتمتع  وهي  كهدية،  زربية  لها 
إال  فيها  تخسر  وال  الرباط،  في  السمينة  واألجــرة 
ابتسامة مزمومة وأخذ صور وهي تمد لها الزربية 
بهكذا  الــفــقــيــرات،  الشقيات  النساء  إحـــدى  مــن 
ا�نطقة،  كاريكاتورية وإلى جانب عامل  مهرجانات 
في  سبقه  كمن  يتورط  لن  السنة  هذه  أظنه  الــذي 
هذه اللعبة، وال في قبول الهدية ا�عصورة  دما من 

النساء الفقيرات.
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●   عبد اهللا جداد. مراكش 
اختتام  عن  كثيرة  أيام  تمض  لم 
بجنيف  ا�ستديرة  ا�ائدة  أشغال 
األطراف  جمعت  التي  في سويسرا 
مباشر  وغير  مباشر  بشكل  ا�عنية 
أيام  وقبل  الصحراء،  ــزاع  ن حــول 
قليلة من بدء مناقشة ملف الصحراء 
قــادت  ــي،  ــدول ال فــي مجلس األمـــن 
جنوب إفريقيا بعاصمتها بريتوريا، 
البوليساريو،  جبهة  لدعم  مؤتمرا 
ا�تحدة  األمــم  جهود  كل  وإخـــراج 
سياقهما،  من  اإلفريقية  وا�نظمة 
وهو ا�ؤتمر الذي رد عليه ا�غرب من 
ا�غربية  الدبلوماسية  نجاح  خالل 
في احتضان مدينة مراكش للمؤتمر 
ــوزاري اإلفــريــقــي حـــول الــدعــم  ــ الـ
للمسار  اإلفريقي  االتحاد  من  ا�قدم 
بشأن  ا�ــتــحــدة  لــألمــم  السياسي 
الصحراء،  حول  اإلقليمي  الخالف 
بمشاركة 38 دولة إفريقية من بينها 
عدد من الدول األعضاء في مجموعة 
دعم البوليساريو }صاداكz، وعبرت 
لقرار  دعمها  عن  دولة   29 تدخالت 
مسألة  ــاء  ــق إب اإلفــريــقــي  ــاد  ــح االت
في  حصرا  الصحراء  نزاع  تسوية 

يد األمم ا�تحدة.
الخارجية  الــشــؤون  وزيــر  وأكــد 
هذا  أن  بوريطة،  ناصر  والتعاون، 
عن  التعبير  ــى  إل يــهــدف  ا�ــؤتــمــر 
دعمه لقرار الجمعية العامة لالتحاد 
اإلفريقي رقم 693، الذي تم اعتماده 
في القمة الحادية والثالث� لالتحاد 
و2   1 يــومــي  ا�نعقدة  اإلفــريــقــي، 
يوليوز 2018 بالعاصمة ا�وريتانية 
نواكشوط، كما ثمن مسيرة التنمية 
الصحراوية  األقاليم  تعرفها  التي 
بشكل  ممثيلها  انــتــخــبــت  ــتــي  ال
تنمويا  تطورا  وتعيش  ديمقراطي 
}النموذج  ا�لكي  الـــورش  بفضل 
التنموي الجديدz، وأضاف بوريطة 
بأن ا�غرب متمسك بالحل السياسي 
يبقى  الذي  الذاتي  الحكم  وبمقترح 
الخالف  هذا  إلنهاء  الوحيد  الخيار 
فا�غرب  ذلــك،  دون  ومن  اإلقليمي، 
في صحرائه إلى أن تتعقل الجهات 
نواكشوط  قرار  أن  معتبرا  ا�عنية، 
و}الترويكاz، آلية دعم وسند لجهود 

األمم ا�تحدة. 
على  اإلفريقية  ــدول  ال وأجمعت 
إلى  إفريقيا  النقسام  التام  رفضها 
النزاع  حل  أن  معتبرين  شطرين، 
األمم  بيد  يبقى  أن  يجب  اإلقليمي 
ا�تحدة، وعلى عكس ما كانت تأمل 

العديد  اكتفت  البوليساريو،  جبهة 
مــن الـــدول األعــضــاء فــي مجموعة 
ــدعــم الــبــولــيــســاريــو،  }صـــــاداكz ل
مــســؤولــ�  أو  وزراء  بـــإرســـال 
دبلوماسي� لتمثيلها في االجتماع، 
رؤساء  فيه  حضر  الذي  الوقت  في 
بوتسوانا  هــي  فــقــط،  دول  أربــعــة 
وأوغندا،  وزيمبابوي،  وناميبيا، 
جنوب  ا�ضيف،  البلد  إلى  إضافة 

إفريقيا.
الـــجـــزائـــر،  غـــيـــاب  ــان  ــ ك وإذا 
بــاعــتــبــارهــا الــداعــمــة وا�ــعــنــيــة 
البوليساريو،  جبهة  باحتضان 
تقف  أن  اختارت  التي  وموريتانيا 
ــن قضية  عــلــى مــســافــة واحــــدة م
له  مراكش  مؤتمر  عن  الصحراء، 
غــيــاب جمهورية  فــإن  ــرره،  ــب ي مــا 
االتحاد  تترأس  التي  العربية  مصر 
وتفضيلها  مــراكــش  عــن  اإلفريقي 
ببريتوريا،  ا�نعقد   zصاداك{ تجمع 
تأسيس  مــنــذ  يجتمع  ــم  ل ــذي  ــ وال
ا�جموعة في 17 غشت 1992، فإن 
أكثر  يطرح  بــات  ا�ــصــري  ا�ــوقــف 
متانة  حــول  استفهام  عــالمــة  مــن 
وتأثير  ا�صرية  ا�غربية  العالقات 
وبالرغم  عليها،  الــصــحــراء  نــزاع 
حاولت  البوليساريو  جبهة  أن  من 
إعطاء قيمة كبيرة للقمة ا�نعقدة في 
الحديث  خالل  من  إفريقيا،  جنوب 
عن حضور دولي وازن، إال أن األمر 
محتشمة  بمشاركة  سوى  يتعلق  ال 
للدول األعضاء في مجموعة التنمية 

إلفريقيا الجنوبية، إذ لم تتجاوز 8 
دول فقط إضافة إلى جنوب إفريقيا، 
دون  كان  الــدول  معظم  تمثيل  وأن 
ــبــر خيبة  واعــت ا�ـــرجـــوة  اآلمــــال 

سياسية كبيرة.
عن  ممثل�  �شاركة  وبالنسبة 
يبذل  التي  الالتينية  أمريكا  دول 
فيها ا�غرب جهودا كبيرة إلقناعها 
ا�غربية،  الصحراء  قضية  بعدالة 
كوبا  من  كال  ا�شاركة  تتجاوز  فلم 

ونيكاراغوا وفنزويال.
أســئــلــة  ــن  عـ رده  ــالل  ــ خ ــن  ــ وم
أن  بوريطة  الوزير  أكد  الصحفي�، 
مراكش أسست �يالد ثقة كبيرة ب� 
سياسة  بفضل  وإفريقيا،  ا�غرب 
وتبصر جاللة ا�لك، معتبرا أن هذا 
ا�ؤتمر الوزاري، جاء ليضع األشياء 
إنشاء  وأن  السليم،  موضعها  في 
آلية إفريقية تضم }ترويكاz االتحاد 
ا�نتهية  الــرؤســاء  وهــم  اإلفريقي، 
وا�لتحقون  والحاليون  واليتهم 
أجل  مــن  اللجنة،  ورئــيــس  الــجــدد 
تقديم الدعم الفعال للجهود ا�بذولة 
جاء  ا�تحدة،  األمــم  إشــراف  تحت 
كذلك لحصر تدبير قضية الصحراء 
كل  مستبعدا  األممي،  ا�سلسل  في 

مسلسل موازي.
األعضاء  الدول  تدخالت  وعبرت 
فـــي }صــــــاداكz الـــذيـــن اخـــتـــاروا 
بريتوريا،  عوض  �راكش  الحضور 
القمر  جزر  خارجية  وزراء  وخاصة 
ومدغشقر ومملكة سوازيالند، التي 

العمومية،  الوظيفة  ــر  وزي مثلها 
وتانزانيا وجيبوتي، وزامبيا، التي 
دعم  متأرجحة ب�  مواقفها  ظلت 
في  ا�غرب  ومساندة  البوليساريو 

نزاع الصحراء.
تتبع  مــراكــش  مــؤتــمــر  وشــهــد 
مختلف  مــن  الصحفي�  عــشــرات 
الدول اإلفريقية ألشغاله، والذين قرر 
رابطة  خلق  على  العمل  منهم  عدد 
ا�غاربة  الصحفي�  ب�  للصداقة 
صحفيون  فيها  انخرط  واألفــارقــة، 
والكاميرون  إفريقيا  جــنــوب  مــن 
وليبيريا  وتــانــزانــيــا  وإثــيــوبــيــا 
من  البادرة  هذه  كانت  والسينغال، 
سيعزز  ــذي  ال مراكش  لقاء  نتائج 
عالقة القرب مع الصحفي� األفارقة 
في انتظار تمكينهم من زيارة جهتي 
على  للوقوف  والــعــيــون  الــداخــلــة 
إطــار  فــي  الــصــحــراء،  ملف  حقيقة 

اإلعالم الدبلوماسي. 
يكون  مراكش،  مؤتمر  وبانعقاد 
جنوب  على  فرصة  فوت  قد  ا�غرب 
وفتح  البوليساريو،  ومعها  إفريقيا 
إفريقيا  مع  للتعامل  واسعة  آفاقا 
صفحة  طي  اختارت  التي  الجديدة 
ا�اضي ا�ليئة با�غالطات، ويحسب 
للمؤتمر وقوفه دقيقة صمت حدادا 
فيضانات  ضحايا  مــع  وتضامنا 
والذي  للمغرب  معاكست�  دولت� 
تدخل  تخصيص  ا�لك  جاللة  قــرر 
ــن مــعــانــاة  عـــاجـــل لــلــتــخــفــيــف مـ

مواطنيها.

●  العيون. األسبوع
كشف التقرير الذي قدمته كجمولة 
الصحة  لجنة  رئيسة  أبـــي،  منت 
االستثنائية  الدورة  خالل  والتعليم 
التي  للعيون،  الترابية  للجماعة 
انعقدت مؤخرا، عن الوضع الخطير 
الذي يعيشه ا�رفق الصحي با�دينة، 
مفقود  إليه  الداخل  }أن  درجــة  إلى 
والخارج منه مولودz، وهو التقرير 
الذي كشفت فيه عن حقائق صادمة 
ومعطيات وصور وأرقام تعكس واقع 

الحال.
ميدانية  معاينة  التقرير  وتناول 
با�هدي،  الحسن  مــوالي  �ستشفى 
الذي يعرف فوضى عارمة وتداخال 
في ا�سؤوليات وغياب بعض األطباء 
الصرامة  }انعدام  سمته  ما  نتيجة 
والحزمz، وهو ما يجعل ا�ستشفى 
الجهوي، الوحيد باألقاليم الجنوبية، 
ــي حــاجــة إلـــى مــجــهــودات أكثر  ف
لجعله مرفقا استراتيجيا في خدمة 
ا�واطن�، وتناول التقرير كذلك حالة 
الصيدلية الجهوية وانعدام توصل 

وإتالفها  ا�جانية  باألدوية  ا�رضى 
 zبعد تقادمها بما فيها }ا�اء األحمر

الذي يتم إتالفه كذلك.
ــوالدة واألمـــراض  وعــن جناح الـ
عبر  فقد  بــالــخــصــوص،  النفسية 
هذين  تجاه  كبير  قلق  التقريرعن 
ا�ستشارة  تطرقت  حيث  ا�رفق�، 
إلى  أبــي،  منت  كجمولة  الجماعية 
�صحة   zشــاذا }وضعا  اعتبرته  ما 
طب األسنان، التي تفتقر إلى أبسط 
التي تجعل من  الطبية  التجهيزات 
بعالج  القيام  عن  عاجزة  الطبيبة 
الوضعية  كذلك  وتناولت  ا�رضى، 
ا�ـــزريـــة الــتــي تــعــيــشــهــا بعض 
ح�  فــي  با�دينة،  ا�ستوصفات 
الحقيقي  الــدور  التقرير عن  تساءل 
 zــارات اإلســـعـــاف }الــســامــو ــســي ل
التجهيزات  كافة  على  تتوفر  التي 
وتجبر ا�رضى على أداء مصاريف 
مــا يجعل هذه  ــو  ا�ــحــروقــات، وه
السيارات الطبية ا�تنقلة، غير قادرة 
ا�رضى،  نقل  في  مهامها  أداء  على 

وخاصة الحاالت العاجلة.
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●  العيون. األسبوع
النقابي النعمة  الــقــيــادي  أبـــرز 
العام  لالتحاد  العام  الكاتب  ميارة، 
ترأسه  خــالل  با�غرب،  للشغال� 
اإلقليمي  ــاد  ــح االت دورة  أشــغــال 
بــالــعــيــون، ا�ــنــظــم تــحــت شــعــار: 
}ا�رأة العاملة دعامة للتنمية،z عجز 
الحكومة عن تحقيق مطالب الشغيلة 
شلل  ــى  إل أدى  مــا  وهــو  ا�غربية، 
مما  االجتماعي،  الــحــوار  جلسات 
ينذر بتفاقم األزمة، محمال الحكومة 

الحالية مسؤولية ما يقع في 
الشارع، وفي مختلف ا�دن، 
حقوق  على  القفز  نتيجة 

الشغيلة،  الفئة  ومكاسب 
مواصلة  على  العزم  مجددا 

 zالنضالي }الـــدرب  سماه  ما 
العاملة  الطبقة  اختارته  ــذي  ال

العادلة وا�شروعة  النتزاع حقوقها 
غير منقوصة، مثمنا دور ا�رأة في 
كافة  وعلى  الوطني  الكفاح  درب 

الحاضرات  كافة  مهنئا  ا�ستويات، 
للمرأة،  العا�ي  باليوم  باحتفالهن 
الذي يعتبر فرصة �راجعة مكاسب 
ا�رأة والوقوف على تحقيق مطالبها 
العادلة، وهو ما يجعل نقابة االتحاد 
العام للشغال�، تأخذ بع� االعتبار 
وطموحاتها  ا�ـــرأة  هموم  تقاسم 
ا�ــســاواة  تحقيق  فــي  ا�ــشــروعــة 
والعدالة االجتماعية، وهو ما تفاعلت 
االتحاد  دورة  في  ا�شاركات  معه 

كة اإلقليمي الذي عرف  ر مشا
ــات  ــم ــظــي ــن ــت ال
ــة  ــ ــي ــ ــزب ــ ــح ــ ال

بالعيون.
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بنعتيق ينبه اإىل اال�ستغالل ال�سيا�سي للهجرة من طرف 

اليمني املتطرف يف بلدان اال�ستقبال

مغاربة العالم

ب��س�ف: اإمارة امل�ؤمنني حتفظ 
احلرية الدينية جلميع الديانات

 الرباط. األسبوع
قال األمني العام ملجلس الجالية املغربية بالخارج، عبد هلل 
بوصوف، إن اختيار املغرب للتعدد الثقافي والديني والعيش 
املشترك بني جميع مكونات مجتمعه، لم تفرضه الظروف أو 
سياق سياسي معني، لكنه خيار متجدر في املجتمع املغربي 
منذ القدم، ويأخذ من النموذج اإلسالمي املغربي الذي يقوم 
على الوسطية واالحترام املتبادل، وتؤطره إمارة املؤمنني التي 
تحفظ الحرية الدينية لجميع الديانات، مؤكدا أن العالم اليوم 
في حاجة إلى هذا النموذج الديني وإلى االطالع على تاريخ 

املغرب في التعايش بني الديانات والثقافات.
»الوجود  معرض  افتتاح  خــالل  جــاء  بــوصــوف،  تصريح 
طرف  من  املنظم  املشترك«،  العيش  املغرب:  في  املسيحي 
مؤسسة أرشيف املغرب بشراكة مع مجلس الجالية املغربية 
بالخارج تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة امللك محمد 

السادس، من 20 مارس إلى 30 ماي 2019.
وشدد بوصوف في مداخلته على أهمية هذا املعرض، الذي 
اإلرهابية  والهجمات  التوتر  دولي سيمته  يتزامن مع سياق 
التي تضرب جميع الديانات، آخرها هجوم نيوزيلندا اإلرهابي 
على مسجدين والذي راح ضحيته عشرات الضحايا، كما يأتي 
أسبوعا قبل زيارة البابا فرنسيس إلى املغرب، الحاملة لشعار 
مظاهر  الذي جسدته  أفضل  غد  في  األمل  نفس  وهو  األمــل، 
تضامن مئات اآلالف من املسيحيني في نيوزيلندا مع املسلمني 

ضحايا الهجوم اإلرهابي.
ونوه بوصوف بمضمون هذا املعرض الذي يقدم مجموعة 
مهمة من املحاور التي تعكس الحضور املسيحي في املغرب 
وما ميزه من مظاهر االحترام والعيش املشترك وحرية املشاركة 
في جميع مظاهر الحياة داخل املجتمع املغربي واحترام حرية 
مؤسسة  أهمية  الوقت،  نفس  في  مبرزا  الدينية،  املمارسة 
أرشيف املغرب في حفظ الذاكرة، ووضع أسس مستقبل أفضل 

لألجيال الجديدة.
املغربية في  التجربة  إلى غنى  اإلشارة  تفت بوصوف  ولم 
»تومليلن«  كنيسة  نموذج  على  وتوقف  املشترك،  العيش 
فرصة  االستقالل،  عشية  السنوية  ملتقياتها  شكلت  التي 
ومواعد  واإلســالم،  املسيحية  بني  والديني  الثقافي  للحوار 
للتبادل والتفكير بني العلماء املغاربة املسلمني ورجال الدين 
املسيحيني، مشيرا في نفس الوقت إلى أهمية املغرب، وشمال 
للمسيحية  الدينية  املمارسة  تطور  في  عامة،  بصفة  إفريقيا 
وإيجاد أجوبة إلشكاليات واجهت الكنيسة حتى في الجانب 
التنظيمي، وكذا تقديمها لعدد مهم من البابوات ومن دكاترة 

الالهوت ورجال الدين.
من جهته، أكد مدير مؤسسة أرشيف املغرب، جامع بيضا، 
أن فكرة تنظيم هذا املعرض، اختمرت منذ شهور، وتحديدا 
بعد الوثائق التي توصلت بها املؤسسة كمنحة من الكنيسة 
الكاثوليكية لطنجة، لتأتي زيارة البابا املرتقبة لتعطي دفعة 
على شرف  والذي حصل  الوجود،  إلى  املعرض  هذا  إلخراج 

الرعاية امللكية السامية.
وعن الرسائل التي يحملها املعرض، قال بيضا: »إن الوثائق 
اإلنسانية،  الرسائل  نشر  إلى  تهدف  املعروضة،  التاريخية 
قرون«، وهو  منذ  املغرب  في  املتجذر  املشترك  العيش  وتبرز 
املوضوع الذي سبق ملجلس الجالية املغربية بالخارج وأمينه 
العام أن خصصوا له اهتماما خاصا مما سهل الشراكة مع 
هذه املؤسسة إلنجاح هذا املعرض، الذي يمكن أن سافر لدول 

إقامة مغاربة العالم.

«»

المنتدى المغربي البلجيكي يدعو إلى االهتمام بقضايا الهجرة في بعدها اإلنساني
األمين العام لمجلس الجالية يعلق على 

الوجود المسيحي في المغرب

صورة وتعليق

»«

»«

هذه الصورة لم تلتقط من الخارج، ولكنها التقطت على 
هامش املعرض الذي أنجز مؤخرا بشراكة بني مؤسسة 
أرشيف املغرب ومجلس الجالية املغربية بالخارج، حول 

الوجود املسيحي يف املغرب، وتميز بحضور عدد كبري من 
األساقفة وممثلي الكنائس يف املغرب.

م�سيحي�ن يف املغرب..
درا�سة تك�سف دور م�اقع 

الت�ا�سل االجتماعي 
يف دفع ال�سباب للهجرة

 الرباط. األسبوع
االتحادي  بالجالية،  املكلف  الوزير  نجح 
عبد الكريم بنعتيق، يوم الجمعة املاضية، في 
استقطاب العشرات من املهندسني واألطباء 
من  البلجيكيني  والسياسيني  واملــحــامــني 
في  للمشاركة  الــربــاط،  إلــى  مغربية  أصــول 
أشغال املنتدى املغربي البلجيكي تحت شعار 
وهو  الكفاءات«،  خدمة  في  مبتكرة  »شراكة 
الــوزارة  تنظمه  بلجيكا  ملغاربة  تجمع  أكبر 
بالخارج  املقيمني  باملغاربة  املكلفة  املنتدبة 
وشؤون الهجرة من أجل تقوية الروابط بني 
املغاربة املقيمني في الخارج وبلدهم األصلي، 
وتثمني فرص االستثمار بني املغرب وبلجيكا.
من  دعا  التي  بنعتيق،  الكريم  عبد  كلمة 
خاللها إلى ضرورة إدماج الكفاءات املغربية 
بالخارج في املشروع التنموي الجديد الذي 
يدعو له امللك محمد السادس، حظيت باهتمام 
كبير من لدن املشاركني، حيث قال أن الجالية 

بحوالي  عددها  املقدر  بلجيكا،  في  املغربية 
»تساهم بشكل فعال في  700 ألف شخص، 
التسامح  قيم  ونشر  الثقافي  التنوع  تعزيز 
مشيرا  اإلقامة«،  بلد  في  املشترك  والعيش 
يتم  ما  غالبا  البلجيكي،  »النموذج  أن  إلى 
بها  يقتدى  التي  النماذج  من  كواحد  وصفه 
املهاجرين داخل  اندماج  برامج  فيما يخص 
والثقافي  واالقتصادي  االجتماعي  النسيج 
والسياسي للبلد«، موردا أن الجالية املغربية 
ومشاركتها  بديناميتها  تتميز  ببلجيكا، 
وارتباطها  االستقبال  بلد  تنمية  في  القوية 

الوثيق بالوطن األم.
كما دعا عبد الكريم بنعتيق، إلى ضرورة 
باعتبارها  ليس  الهجرة،  بظاهرة  االهتمام 
من  جــزءا  املهاجرين  باعتبار  بل  عبئا)..(، 
الرؤية التنموية، حيث أن »هناك 258 مليون 
نصفهم  أوطانهم،  خــارج  يعيشون  مهاجر 
ساكنة  من  املائة  في   3.4 يشكلون  نساء، 

العالم فقط، لكنهم يساهمون بـ 9.5 في املائة 
من الناتج الداخلي الخام العاملي«، علما أن 
»85 في املائة من مداخيل املهاجرين، تبقى 

في بلدان االستقبال«.
ونبه بنعتيق إلى تنامي املد املحافظ الذي 
يرفض املهاجرين، في بعض بلدان االستقبال، 
حيث تتحول الهجرة إلى مادة في الخطابات 
السياسوية، كما خص تهنئة خاصة لرشيد 
ــاضــة في  ــري مــضــران، وزيـــر الــشــبــاب وال
بروكسل،  الوالونية-  الفيدرالية  الحكومة 
يميز  األخير  هذا  املغربية،  أصوله  باعتبار 
في  والهجرة  الستينيات  في  الهجرة  بني 
األعوام األخيرة، »في ستينات القرن املاضي، 
كانت هناك هجرة مغاربة من أجل العمل ألن 
في  عاملة  يد  إلــى  حاجة  في  كانت  بلجيكا 
مجاالت الفحم واملعادن والصناعات، واليوم 
باتت هناك كفاءات كبيرة مهمة تصنع مجد 

الدولة«.

 الرباط. األسبوع
حمل معهد الدراسات األمنية الجنوب إفريقي، 
التواصل  مــواقــع  مــؤخــرا،  نشرها  دراســـة  فــي 
الشباب  ــع  دف فــي  املسؤولية  كــل  االجتماعي، 
في  وذلــك  ــا،  أوروب نحو  الهجرة  إلى  املغاربيني 
دراسة تحت عنوان: »وسائل اإلعالم االجتماعية 
شمال  في  االنقسامات  على  التغلب  في  تساعد 
الهجرة  أن  موضحا  الهجرة«،  لتسهيل  إفريقيا 
والتونسيني  والجزائريني  للمغاربة  املتزايدة 
فيها  تساهم  األخـــرى،  الضفة  نحو  والليبيني 

وسائل التواصل االجتماعي.
ماثيو  الباحثان  عليها  أشرف  التي  الدراسة 
معظم  ألن  »نظرا  قالت:  غوليدي،  وأمني  هربرت 
شمال  من  عربية  بلهجات  تقديمه  يتم  املحتوى 
األنترنيت  على  املعلومات  وجــود  فإن  إفريقيا، 
وأهميتها يفتقران إلى حد كبير للمراقبة من قبل 
قيام  »مدى  تظهر  املعلومات  هذه  لكن  أجانب«، 
ومشاركة  صفحات  بإنشاء  املنطقة  في  الشباب 
بلدانهم«،  مغادرة  حول  املشتركة  اهتماماتهم 
بني  املتزايد  »التواصل  أن  إلى  املركز  ويخلص 
مرتبط  املغاربية  البلدان  مختلف  من  الشباب 
ارتباطا وثيقا بالوصول إلى األنترنيت«، حيث أن 
»63 في املائة من املغاربة والتونسيني، و53 في 
باألنترنيت،  اتصال  لديهم  الجزائريني  من  املائة 

والكثير منهم يستخدمون هواتف ذكية«.



 نود يف مستهل هذا اللقاء الذي 
أن  إلــيــه،  الــدعــوة  تلبية  على  نشكركم 

تقدموا أنفسكم لقراء اجلريدة.

لجنة  رئــيــس  محمد  ــك  ــال أوف  
والصناعة  التجارة  بغرفة  التجارة 
بجهة الرباط سال القنيطرة، ورئيس 

جمعية التجار.

 ما طبيعة التنظيم التجاري الذي 
يخضع له القطاع الذي متثلونه؟

الــغــرفــة،  ملــؤســســة  بالنسبة   
طابع  ذات  دستورية  مؤسسة  هي 
اســـتـــشـــاري، ولـــأســـف الــشــديــد، 
من  يمكنها  ال  األســاســي  قانونها 
صالحيات الدفاع عن التجار، بحيث 
القوانني  تشرع  أن  للحكومة  يمكن 
الغرفة،  مؤسسة  استشارة  ــدون  ب
غير أنه خالل اإلضراب األخير الذي 
شنه التجار في معظم مناطق البالد، 
أدركت الحكومة - على ما يبدو - أنه 
من  الغرفة  لتمكني  الوقت  حــان  قد 
القطاع  لتنظيم  الصالحيات  بعض 

وجعلها قوة اقتراحية.

القانون  ملتضمنات  التطرق  قبل   
التجاري قبل  145، كيف تقيمون املشهد 

صدور هذا القانون؟

بالفوضى  يتسم  القطاع  كان   
ال  ملن  مهنة  أضحى  حتى  العارمة 
التجارة  تعد  لــم  بحيث  ــه،  ل مهنة 
محددة في محالت مضبوطة مصنفة، 
إلى  مجملها  الــشــوارع  تحولت  بل 
وال  حسيب  بــدون  تجارية  معارض 
رقيب، مما خلق منافسة غير شريفة 
وكل  الضرائب  يــؤدي  الــذي  للتاجر 
املستحقات، زيادة على غياب تنظيم 

الحرف واملهن.
برامج  إلــى  السبب  تـــردون  هــل   

التي  البشرية  للتنمية  الوطنية  املبادرة 
يراها البعض عامال معرقال للتجارة؟

الوطنية  فــاملــبــادرة  بالطبع،   
على  شــجــعــت  الــبــشــريــة  للتنمية 
املنافسة الغير الشريفة عبر سياسة 
تسلم  ــي  ــت ال الــصــغــرى  الـــقـــروض 
من  تمكنهم  الناس  من  ملجموعات 
شراء سلع يتم عرضها أمام املحالت 
الشارع  من  مكان  أي  وفي  التجارية 
العام بهامش ربح بسيط. نعم، نحن 
وخاصة  وشجعناها،  املبادرة  قدرنا 
في ما تعلق بتنظيم وإنشاء أسواق 
ــؤالء الــبــاعــة  ــ نــمــوذجــيــة تــجــمــع ه
من  يحد  الــذي  بالشكل  وتنظمهم 
ذلك  أن  غير  الشريفة،  غير  املنافسة 
واستشارة  إشــراك  إطار  في  يتم  لم 

الغرف.

يف هذا اإلطــار، ما هو دور وزارة 
الصناعة والتجارة؟

 كما سبق وأن قلت، الوزارة ال 

املثال  سبيل  فعلى  الغرفة،  تستشير 
الغرفة  على  املرور  يتم  ال  والحصر، 
االستثمارات  بجلب  يتعلق  فيما 
ذلك  إلــى  ومــا  املستثمرين  ونـــوع 
الدول األوروبية وبعض دول  خالف 
للغرف  أن  حيث  إفريقيا،  جــنــوب 
لسنا  فنحن  وتقريري،  محوري  دور 
في  وال  البلدية  للمجالس  ممثلني 
املجالس  في  وال  الجهات  مجالس 
ويتم  الــبــرملــان،  فــي  وال  اإلقليمية 
تدبير أمور التجارة دون استشارتنا 
كممثلني  أو  كمهنيني  علمنا  ودون 

بالجهة. للمهنيني 

اتفاقيات  ربــط  يف  دوركـــم  هــو  ما 
جتارية مع غرف التجارة لدول أخرى؟

نــقــاط مــحــدودة  فــي  ــك  ذل يتم   
مثال،  االقــتــصــادي  التنشيط  تهم 
واستقبال  املعارض  بعض  وتنظيم 
صالحيات  بــدون  لكن  املستثمرين، 
في  استقاللية  أية  وبــدون  تقريرية 
اتخاذ القرار، إذ أنه في كل مناسبة 

مضطرين  نــكــون  معينة  اتــفــاقــيــة 
للعودة إلى الوزارة الوصية.

املضافة  القيمة  طبيعة  هــي  مــا   
التي يشكلها القانون 145؟

إيجابيات  لــه  الــقــانــون  ــذا  ه  
تم  أنـــه  مقدمتها  ــي  ف وســلــبــيــات، 
وفي  عشوائية  بطريقة  تشريعه 
قانون  هو  للمهنيني،  مطلق  تغييب 
وآلــيــة   ،2019 ــي  ف وطــبــق   2018
اآلن،  لحد  مــوجــودة  غير  التطبيق 
 2019 ميزانية  في  إدراجــه  تم  لكن 
متضمناته  يشرحوا  أن  حتى  دون 
 29 املــــادة  تــشــكــل  إذ  للمهنيني، 
للمهنيني،  بالنسبة  كــبــرى  طــامــة 
للمفتش  تسمح  الــتــي  ــادة  املـ فهي 
الضريبي بولوج أماكن التجارة بما 
يستسغه  لم  ما  وهو  املنازل،  فيها 

املهنيون.
لكن من جهة أخرى، هناك مسائل 
تجعل  الــقــانــون  هــذا  فــي  إيجابية 
العشوائية  عــن  بــعــيــدة  ــتــجــارة  ال

عملهم،  تطوير  إلى  باملهنيني  وتدفع 
يكون مسبوقا  أن  يجب  ذلك  أن  غير 
بحصص من التكوين، حيث أن هناك 
يعرفون  ال  التجار  من  كبيرا  عــددا 
مثال  رقمية  فاتورة  استخراج  كيفية 

أو حتى ضبط حساباتهم.

الــذي  التدبير  معهد  عــن  ومـــاذا   
حفيظ  مــوالي  الــوزيــر  انطالقته  أعطى 

العلمي قبل أسبوعني؟

تداولناه  قد  كما  مشروع  هذا   
وتــدارســنــاه مــنــذ خــمــس ســنــوات 
في  مــؤخــرا  الــنــور  رأى  وقــد  خلت، 
هذا  وبواسطة  الحالي،  الوزير  عهد 
املعهد ستسهر الشركات على تأطير 
سنخضع  كمهنيني،  ونحن  عمالها، 
تهييء  بــهــدف  تكوينية  لحصص 
وما  له  ما  ليعرف  البشري  العنصر 

عليه.

التي  الوطنية  املناظرة  طبيعة  ما   
ستقام الشهر القادم؟

 عقب اإلضراب التجاري األخير، 
وخالل لقاء مع السيد الوزير، كان قد 
التجارة  حول  مناظرة  بتنظيم  وعد 
اهتماماته  كل  أولــى  أنه  أقر  أن  بعد 
حساب  على  واالستثمار  للصناعة 
الـــتـــجـــارة، وخـــص هـــذه املــنــاظــرة 
لتسليط  فقط،  الداخلية  بالتجارة 
الضوء على املشاكل واقتراح الحلول 
بــأن  فوجئنا  أنــنــا  غــيــر  الــنــاجــعــة، 
هو  ملا  تجزيئها  سيتم  املناظرة  تلك 
جهوي ووطني تحت عنوان »التجارة 
فعال  وكنا  والخدمات«،  والصناعة 
حول  املناظرة  هــذه  تكون  أن  نأمل 
ملعاينة  غيره،  دون  التجاري  القطاع 
عن  والبحث  التجار  مشاكل  حقيقة 
ما  على  لكن  لها،  املالئمة  الحلول 
تضمني  إلــى  يرمي  فالتوجه  يــبــدو، 
الصناعة والخدمات لفضاء املناظرة.

»الوزير يعرتف باهتمامه بال�سناعة واال�ستثمار على ح�ساب التجارة«

تقرير حول اأبعاد ا�سرتاتيجية �سركة العمران وم�ساهماتها يف االلتفاف على اإ�سكالية مدن ال�سفيح
 الرباط. األسبوع

محاربة  في  ضمن استراتيجية مساهمتها 
السكنية،  ئلية  لبدا ا الصفيح وعرض  مدن 
تصور  أسس  العمران وضع  مجموعة  تعتزم 
عبر تعبئة رأسمال يناهز 5.5 مليار درهم لبناء 
ضمن توقيع شراكات  سكنية  وحدة   28000
بكل   ،2019 لسنة  ــجــاري  ال املــوســم  خــالل 
مواصفات الجودة امللبية لتطلعات وحاجيات 
لضبط  ــر  األم يتطلبه  مــا  كــل  مــع  املواطنني 
املخزون واالستجابة للحاجيات السكنية على 
حد تصريح رئيس اإلدارة الجماعية ملجموعة 

العمران، بدر الكانوني.
الرقابة  ملجلس  األخير  االجتماع  وخــالل 
رئيس  تــرأســه  ــذي  والـ الــعــمــران،  ملجموعة 
عبد  الدولة  وزيــر  من  كل  وحضره  الحكومة 
التراب  إعداد  الواحد الفاسي الفهري ووزير 
املدينة  الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة 
التأكيد  تم  بالنيابة،  الرقابة  مجلس  ورئيس 
على حرص املجموعة املحافظة على مستوى 
يتجاوز الخمسة  بمعدل  املالية  مؤشراتها 
هذا  ولعل  استثمار،  كحجم  درهــم  ماليير 
ملجموعة  الجماعية  اإلدارة  برئيس  حدا  ما 
املشجع  باملستوى  ــادة  اإلشـ إلــى  الــعــمــران، 
املوسم  خــالل  املسجلة  ــام  ــ األرق خــالل  مــن 
الذي  الخاص  السياق  من  بالرغم  املنفرط، 
منه  إشارة  قوله،  القطاع، حسب  يعرفه  الزال 
تتمكن  الصفيح التي لم  أحياء  مشاكل  إلى 
التناوب،  حكومة  منذ  املتعاقبة  الحكومات 

من القضاء عليه وااللتفاف على تبعاته، علما 
معالجة سوى  تتم  لم   ،2016 سنة  أنه خالل 
من  بالرغم  سكنية  »براكة«  وضعية    9147
كانت  صفيح«  بال  »مدن  كون استراتيجية  
ظلت  الصفيح  تجمعات  أن  غير  مطروحة، 
تحيط بعدد من املدن، وهو ما بات يفرض بذل 
أحزمة  من  املــدن  الجهد لتخليص  من  املزيد 

البؤس.

ــن  ــ ــم فـــــــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، وضــ
املــخــطــط الــعــمــالتــي بــعــنــوانــه الــعــريــض  
الحضري« ملجموعة  الــتــأهــيــل  »برنامج 
 110000 بمعدل  فــتــح أوراش  تم  العمران، 
يقارب  بما  إنهاء األشغال  مع  سكنية  وحدة 
أنه  إلــى  ــارة  اإلشـ وحــدة، وتــجــدر   110000
وبحسب املسؤول اإلداري   ،2018 سنة  خالل 
غالف  تــجــاوز  تــم  فإنه  الــعــمــران،  ملجموعة 

مهدت  اســتــثــمــارات  ضمن  5 ماليير درهم 
منها  أنجزت  سكنية  وحــدة   29000 لبناء 
ــن جهة  مــن جــهــة، وم ــذا  ه ــدة،  26000 وحـ
مكنت  وضمن استراتيجية الشراكة،  أخرى، 
الحضرية  الهيكلة  إعادة  إطار  في  املجموعة 
من االستفادة من  أسرة   124000 يقارب  ما 
إنهاء  تــم  والــتــي  الهيكلة  إعـــادة  عمليات 
أسرة   110500 تتمكن  أن  على  األشغال بها، 
العمليات  خــالل  من استفاداتها من  أخــرى 

الجارية.
مجلس  تمكن  الــحــالــي،  املــوســم  ــالل  وخـ
الرقابة، من املصادقة على مخطط العمل لسنة 
2019، في حني أكد رئيس الحكومة من خالل 
بالغ أصدرته مجموعة العمران، على ضرورة 
األصــعــدة  كــل  وعــلــى  املتدخلني  كــل  تعبئة 
الوطنية والجهوية واملحلية بغية دعم مستمر 
وكبير لبرامج املجموعة، وذلك اعتبارا ألهمية 
التنمية  عجلة  دفــع  فــي  مهامها  ومحورية 

االقتصادية واالجتماعية. 
ــلـــى بـــــوضـــــوح أهـــمـــيـــة  ــتـــجـ هــــكــــذا تـ
مجموعة  تضطلع بها  األدوار الطالئعية التي 
العمران، كما صرح بذلك رئيس مجلس الرقابة، 
مذكرا بمساهماتها في تنفيذ البرامج السكنية 
الرامية إلى تحسني الظروف االجتماعية للفئات 
الهشة، من خالل معالجة كافة إشكاليات السكن 
الغير الالئق باملشهد العمراني الوطني، متأمال 
في املزيد من تقوية أواصر العمل املشترك بني 

املجموعة والوزارة الوصية.

«»

»«

»«

رئيس لجنة التجارة بغرفة التجارة والصناعة لجريدة               :

خص رئيس لجنة التجارة التابعة لغرفة التجارة والصناعة جريدة »األسبوع« بحوار سلط فيه الضوء ىلع مشاكل القطاع التي أدت 
إلى إضراب كان قد شل الحياة التجارية وأبعاد القانون التجاري الجديد بإيجابياته وسلبياته.
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تحقيق  من  ا�غربي  األو�بي  ا�نتخب  يتمكن  لم    ...
الريمونتادا التي وعد بها ا�درب الهولندي مارك فوت، 
بعد العودة بالهزيمة من كينشاسا (2-0)، حيث انتهت 
مباراة اإلياب التي احتضنها مركب األمير موالي عبد 
هللا، بانتصار صغير للمغاربة (1-0) ال يسمن وال يغني 

من اإلقصاء.
هذه النتيجة الصادمة، عجلت بإقصاء منتخبنا 

مبكرا، وتبخر الحلم األو�بي الذي كنا ننتظره.
ــي  ــغــرب الــجــمــهــور ا�
الحماس  خلق  ــاول  حـ

إال  البداية،  منذ  وشجع 
عليهم  ــدا  ب األو�ــبــيــ�  أن 

اإلحباط بعد هزيمة مباراة الذهاب، 
بالرغم من بعض ا�حاوالت ا�حتشمة التي 

لم تعط ثمارها.
من  العديد  لطرح  ا�بكر، سيدفعنا  إقصاؤنا 
عالمات االستفهام عن األسباب الحقيقية  لهذه  

السقطة.
الجامعة ا�لكية ا�غربية لكرة القدم، وفرت كل 
واإلدارة  ا�ــدرب،  مأمورية  لتسهيل  الظروف 

التقنية، لكن الهدف ا�نشود، لم  يتحقق.
وقد الحظنا التشكيلة الضعيفة التي خاضت 

مباراة الذهاب، حيث أقصى ا�درب كل الالعب� الذين 
قرابة  ا�نتخب  لهذا  األساسية  النواة  يشكلون  كانوا 
العام�، واعتمد با�قابل، على العب� مغمورين يمارسون 

في دوري الدرجة الثانية، وأقسام الهواة.
اختيار خاطئ، يتحمل مسؤوليته ا�درب الذي أبان عن 
محدوديته، وعن عدم قدرته على مواجهة خصم كان 

في ا�تناول، لو وضع ثقته في الالعب� الرسمي�.
انتهت رحلة األو�بي� قبل أن تبدأ، فعلينا ومنذ اآلن، 
طي هذه الصفحة، وإحداث العديد من التغييرات 
الفئة، وذلك  تغيير جلد هذه  التي من شأنها 

باالهتمام بالشبان والفتيان.

مالحظة:
حسنا ما فعلت جامعة كرة القدم، 
وقد استجابت بسرعة لنداء الشارع 
ا�غربي، ح� أقالت ا�درب الهولندي 
مارك فوت، بسبب النتائج السلبية 
للمنتخب الوطني ألقل من 23 سنة.
ــرارات  ــ ــخــاذ ق ــي انــتــظــار ات ف
أخرى تهم اإلدارة التقنية، وعلى 
رأسهم }ا�حظوظz ناصر الرغيت 

وأصدقائه...

ا�غربي  الوطني  ا�نتخب  خــاض 
با�لعب  الــثــالثــاء  أمــس  أول  مــســاء 
ودية  مــبــاراة  طنجة،  بمدينة  الكبير 
غابت  الذي  األرجنتيني  ا�نتخب  ضد 
وا�ؤثرة  الوازنة  األسماء  بعض  عنه 
ا�درب  الختيارات  أو  األعطاب  بسبب 
ليونيل  العا�ي  كالنجم  سامبولي، 
ميسي، ودي ماريا، مهاجم سان جرمان 
مانشستر  هداف  وأغويرو  الفرنسي، 

اإلنجليزي.
ا�نتخب الوطني، هو اآلخر عانى من 
غياب صانع ألعابه، ومايسترو أجاكس 
زيــاش،  حكيم  الهولندي،  أمستردام 
ــب النصر  ــط، الع ــراب ونـــور الــديــن أم

السعودي.
ا�باراة لم ترق إلى مستوى تطلعات 
بكثافة  حضر  الذي  ا�غربي  الجمهور 
تاريخ  والثالث في  الدولي  اللقاء  لهذا 
أن  كما  ا�نتخب�،  بــ�  ا�ــواجــهــات 
الرياح القوية، كانت سببا في تواضع 
أداء الالعب�، بسبب عدم تحكمهم في 
والوصول  العمليات،  بناء  أو  الكرة، 
اللذين  الحارس�  مرمى  إلى  بسرعة 
كانا في شبه راحة خالل معظم أشواط 

ا�باراة.
تميزت  الذي  الوحيد  الشيء  أن  إال 
القوي  االندفاع  هو  ا�ــبــاراة،  هذه  به 
من  خاصة  الــالعــبــ�،  بــ�  والخشن 
جانب ا�نتخب األرجنتيني الذي طغى 
على العبيه طابع النرفزة، والتدخالت 
الخشنة منذ انطالق ا�باراة، مما دفع 

بالحكم الزامبي، جاني سيكازوي، إلى 
من  العديد  في  الصفراء  الورقة  إشهار 
ا�باراة  هذه  تحولت  حيث  ا�ناسبات، 
الودية في بعض األحيان إلى اشتباكات 
بال  ــى  األول الجولة  لتنتهي  بــاأليــدي، 

غالب وال مغلوب.
الشوط الثاني، غلب عليه طابع ا�لل 
ا�حاوالت  بعض  من  بالرغم  والفتور، 

التغييرات  أن  كما  ا�حتشمة،  ا�غربية 
كسرت  ــ�،  ــدرب ا� طــرف  مــن  الكثيرة 
نكن  لم  حيث  للعب،  البطيء  اإليــقــاع 
هذا  في  ا�ــبــاراة  هــذه  تمر  أن  ننتظر 
ا�ستوى، خاصة وأن الجمهور ا�غربي 
قوية  مباراة  برؤية  النفس  يمني  كان 
يعتبران  اللذين  ا�نتخب�  ومثيرة ب� 
من أقوى ا�نتخبات في قارتيهما، إال أن 

العكس هو ما حصل.
ففي الوقت الذي كان الجميع ينتظر 
ا�باراة  هذه  الزامبي  الحكم  ينهي  أن 
بالتعادل السلبي، فاجأ مهاجم أتلتيكو 
ا�غربي  الدفاع  كوريا،  أنخيل  مدريد، 
الحارس  شباك  ليهز  بتوغله،  ا�رتبك، 
ا�باراة  كافيا إلنهاء  كان  بونو بهدف، 

بانتصار منتخب الطانغو.

العدد: 1020 
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األسبوع الرياضياألسبوع الرياضي
idbihi62@gmail.com
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قالوا ونقــــــــــــول استعدادا لنهائيات كأس إفريقيا لألمم

إقصائيات األلعاب األولمبية - طوكيو 2020تصفيات كأس إفريقيا 2019 (الجولة األخيرة)
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● فكرنا في الفوز أكثر من أسلوب اللعب

بنقاسم، مدرب اتحاد طنجة
●  شكون أنت وّال طاليب؟

zأنا ماشي سعاي{ ●
الدولي بوصوفة

●  ال، أنت خاصك غير تمشي تعتزل باراكا عليك...

● أنا والعياء سبب الهزيمة الثقيلة ضد الرجاء
الجعواني، مدرب نهضة بركان

●  واقيال غير أنت بوحدك!

● الرئيس السابق أبرون يطالب تطوان بمبلغ 
700 مليون سنتيم

جرائد
● هللا يجيب هاذ الساعة!

● رونار والجامعة... هل دقت ساعة الطالق؟

قصاصات
●  دوام الحال من ا�حال...

● الئحة األسود بتعبئة مضاعفة

المنتخب
●  بحال التعبئة ديالك مع العبي الجيش ا�لكي؟؟

● 10 كيلومترات للودادي الكارتي في كل مباراة

جرائد
●  كن غير جرب راسو فا�اراطون...

●  فخور بفريقي
الفرنسي كارتيرون، مدرب الرجاء

●  هللا يعطينا وجهك!

●  نتطلع إلى الذهاب بعيدا في ا�سابقة
الحواصلي، حارس حسنية أكادير

●  سيروا غير بشوية عليكم.
● من يرأس الكوكب ا�راكشي؟

المنتخب
●  سبعة رجال!
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ا�لعب  أرضية  سوء  من  بالرغم   ...
إلجــراء  إال  شــيء  لكل  تصلح  التي 
مباراة في كرة القدم، وبالرغم كذلك 
من األمطار الطوفانية التي تهاطلت 
ا�نتخب  قدم  الثانية،  الجولة  خالل 
غياب  ــي  ف ــدا،  ــي ج أداء  ا�ــغــربــي 
اعتاد  الــذيــن  الرسمي�  الالعب� 
حيث  إقحامهم،  الوطني  الناخب 
استعدادا  ا�غرب  في  بقاءهم  فضل 
للمباراة الودية ضد األرجنت� التي 

أجريت أول أمس الثالثاء.
البدالء، لم يخيبوا الظن، وكانوا في 
ا�وعد، وقدموا مباراة في ا�ستوى، 
بل أكدوا بأنهم على أتم االستعداد 

�نافسة زمالئهم األساسي�...
قميص  مرة  وألول  حملوا  العبون 
ا�ــنــتــخــب الـــوطـــنـــي، وأدهـــشـــوا 
رأسهم  وعلى  بتقنياتهم،  الجميع 
ظاهرة  اإلدريــســي،  أسامة  الشاب 

الجديد  والنجم  الهولندية،  البطولة 
ــار  أث الـــذي   zــكــمــار أل }أزد  لــفــريــق 
إعجاب الجميع، ويعتبر ربحا كبيرا 
للمنتخب الذي سيعول عليه وال شك 
في القادم من ا�نافسات، شأنه شأن 
األيسر  الظهير  باعدي،  الكريم  عبد 
وبوربيعة،  أكــاديــر،  حسنية  لفريق 

ويونس عبد الحميد.
إلى باعدي، وقعت بعض  فباإلضافة 
البطولة  في  تمارس  التي  األسماء 
الوطنية على مباراة جيدة، كزكرياء 
ــذي صــال وجـــال، وأقلق  حـــذراف ال
راحة دفاع ا�االوي، والحافيظي، دون 
للمحترف  القوية  العودة  ننسى  أن 
محظوظا  يكن  لــم  الــذي  العليوي، 
الحارس  عن  العارضة  نابت  أن  بعد 

كاكوبوي خالل مناسبت�.
اإلعالم  لبعض وسائل  وفي تصريح 
الدولية، عبر الناخب الوطني هيرفي 
�ــردود  الكبير  ارتياحه  عن  رونــار، 
التعادل  من  بالرغم  الالعب�،  جميع 
السلبي، مبرزا بأن الظروف واألجواء 
ا�غرب  من  الرحلة  وطول  القاسية، 
إلى ماالوي، لم تساعدهم على إبراز 
كل مؤهالتهم، مردفا بأن الرسمية في 
القادم من األيام، ستكون غالية جدا، 

نظرا لتقارب مستوى الجميع.
على العموم، فال خوف على ا�نتخب 
الخلف،  ــوجــود  ل نــظــرا  ــوطــنــي،  ال
ــن ا�ــواهــب  ــداد الــعــديــد م ــع واســت
الرائعة للدفاع عن القميص الوطني، 

كلما سنحت لهم الفرصة بذلك...

مارك فوت

أسامة اإلدريسي
 َّـ مباراة اِّـغرب واِّـاالوي

أصابتهم  إذا  الــذيــن  الصابرين  }وبــشــر 
راجعون،  إليه  وإنا  للـه  إنا  قالوا  مصيبة 
ورحمة،  ربهم  من  صلوات  عليهم  أولئك 

وأولئك هم ا�هتدونz صدق هللا العظيم.
ببالغ  الــصــويــرة،  مدينة  ساكنة  تلقت 
األسى والحزن العميق، وفاة رجل األعمال 
والفاعل السياحي والجمعوي، مراد رحام 

بعض مرض لم يمهله طويال.
ا�رحوم كان معروفا قيد حياته بكرمه ونبل 
أخالقه لدى جميع الصويري� الذين تأثروا 
يوم  جنازته  عرفت  حيث  لرحيله،  كثيرا 

األحد 24 مارس الجاري، حضور ا�ئات من 
معارفه من مختلف فئات ا�جتمع.

البروفسور  األليمة، يتقدم  ا�ناسبة  وبهذه 
الدكتور  وابنهما  وزوجته  رشيد  ريــاض 
أحمد، بأحر التعازي وا�واساة إلى رفيقة 
درب ا�رحوم، السيدة إيمان منذيب، وإلى 
ابنيه عمر وزكرياء، ولجميع أفراد عائلته، 
ولكل أبناء مدينة الرياح، طالب� من الباري 
تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن 

يلهم ذويه الصبر والسلوان.
إنا للـه وإنا إليه راجعون.

لقطة من مباراة اِّـغرب واألرجنتني
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اِّـلك محمد السادس يلجأ إُّـ جلسات عمل تجمع الحكومة واِّـستشارين.. فهل يكون ذلك عنوانا لفشل األغلبية؟

ال حديث في األوساط السياسية 
تعديل  إجـــراء  توقع  على  يعلو 
ــرى،  واألخـ الفينة  بــ�  حكومي 
أو  ا�عارضة  سواء داخل أحزاب 
أحزاب األغلبية، بل إن السياسي� 
ا�رشح�  الئحة  يتداولون  باتوا 
بداية  الحكومة،  سفينة  �غادرة 
الدكالي،  أنس  الصحة  وزير  من 
واالشتراكية،  التقدم  حزب  ممثل 
الحزب  خروج  إمكانية  يعني  ما 
يتم  لم  ما  للمعارضة،  الشيوعي 
أخرى  وزارية  بحقائب  تعويضه 
االتصال  لوزير  إحداها  تؤول  قد 
السابق، خالد الناصري، ومرورا 
بحزب االتحاد الدستوري ا�رشح 
ا�عارضة،  صفوف  إلــى  للعودة 
أمينه  بــإبــعــاد  الــتــوقــعــات  بعد 
تشكيلة  من  ساجد  محمد  العام 
الحكومة، على خلفية فك االرتباط 
التجمع  حــزب  وبــ�  حزبه  بــ� 

الوطني لألحرار.
ترشيح بعض األسماء الوزارية 
بلغ أوجه  الحكومة،  للسقوط من 
توقعات  خالل  من  األسبوع،  هذا 

القيادي�  السياسي�  بــعــض 
وا�عارضة،  األغلبية  أحــزاب  في 
حكومي  تعديل  إجــراء  بإمكانية 
موسع يشمل أيضا }إعفاءz رئيس 
العثماني،  الدين  سعد  الحكومة 
األغلبية،  قــيــادة  فــي  فشله  بعد 
وفشل أغلبيته في تقديم األجوبة 
حساسة،  ملفات  فــي  ا�طلوبة، 
ا�هني،  والتكوين  التعليم،  منها 
النموذج  صياغة  فــي  والــفــشــل 

التنموي ا�طلوب(..).
ــوعz رغــم   ــ ــبـ ــ مـــصـــادر }األسـ
ترتيبات  وجـــود  على  تأكيدها 
قد  كبير  حكومي  تعديل  إلجــراء 
أنها  إال  الحالية،  األغلبية  يسقط 
ترجح فرضية تعي� رئيس جديد 
للحكومة، من داخل حزب العدالة 
األول  الحزب  باعتباره  والتنمية، 
ألحكام  إعماال  االنتخابات،  في 
مثيرا  ليبقى  ــور(..)،  ــتـ ــدسـ الـ
الحكومة  رئيس  ظهور  لالنتباه، 
كيران ب�  بن  اإلله  السابق، عبد 
}حلقاتz جامع الفنا في مراكش، 
بالتزامن مع النقاش حول تعديل 

ما  ــســؤال  ال ليطرح  الــحــكــومــة، 
بــإشــارة  يتعلق  األمـــر  كــان  إذا 
لم  كيران  بن  أن  طا�ا  سياسية، 
للوصول  إمكانية،  ــة  أي لــه  تعد 
إلى دوائر القرار، ولم تعد أمامه 
سوى مواقع التواصل االجتماعي 

إليصال رسائله.
األغلبية  انهيار  عالمات  ومــن 
رغم  العثماني،  يــقــودهــا  الــتــي 
ا�نطق  ــ�  ب كبير  فـــرق  ــود  وجـ
داخــل  وا�نطق  األغلبية  داخــل 
الحكومة، هو ما صرح به مؤخرا 
هللا،  بنعبد  نبيل  أعضائها  أحد 
هذا األخير قال بشكل يبعث على 
التشاؤم: }إن ا�غرب يعيش حالة 
األوســاط،  مختلف  تشمل  حيرة 
ــيــة، والــطــبــقــة  لــيــســت الــشــعــب
رجال  أوســاط  وأيضا  الوسطى، 
الثقافية  ــاط  ــ واألوسـ األعـــمـــال، 
وغيرهم.. بل إن الجميع يتساءل 

.zإلى أين يسير ا�غرب؟
يسير  أيــن  إلــى  ســؤال  ويبقى 
تعديل  ســؤال  من  أكبر  ا�ــغــرب، 
بنعبد هللا  لكن جلوس  الحكومة، 

رئيسة  منيب  نبيلة  جانب  إلــى 
ــد،  ــوح الـــحـــزب االشـــتـــراكـــي ا�
}التحوالت  بــأن  وقوله  مــؤخــرا، 
عاشها  التي  اإليجابية  الكبرى 
ا�غرب منذ بداية األلفية وبعدها 
منذ 2011، بدأت تؤول للتراجع، 
القوى  مــوازيــن  اخــتــالل  بسبب 
على  مــؤشــرا  يبقى   zالسياسية
حكومي  تعديل  إجــراء  إمكانية 
إلعــطــاء نــفــس ســيــاســي جــديــد، 
إن  ــصــدر،  ا� نفس  يــقــول  حيث 
العدالة  حــزب  مع  حزبه  تحالف 
االختالف  رغم  سابقا،  والتنمية، 
ــكــري بــيــنــهــمــا، تــم فــي ظل  ــف ال
الذي  كيران،  بن  اإلله  عبد  زعامة 
أجل  من  الداخل  من  يقاوم  كــان 
قيادة  ظل  في  لكن  الديمقراطية، 
تراجعت  العثماني،  الدين  سعد 
بنعد  نبيل  قول  حسب  ا�قاومة، 
 /24 اليوم  موقع  (ا�صدر:  هللا 

23 مارس 2019).
بشكل  ــال  ــ ق ا�ـــصـــدر،  ــفــس  ن
ــرى  ــد ي ــع ــي، أنــــه }لــــم ي ــن ــي ــق ي
داخل  من  تحول  إحداث  إمكانية 

 ،zالحالية الحكومية  التركيبة 
األحــزاب في  أن رؤســاء  ومعلوم 
الفراغ،  من  يتكلمون  ال  ا�غرب 
كالمهم  يحمل  أن  يفترض  حيث 
ما  مــع  أو  حــدث  مــا  مــع  تفاعال 
ظهور  مع  السيما  سيحدث(..)، 
تكشف  األغلبية  من  تصريحات 
الحكومة،  داخل  التنسيق  غياب 
األغلبية،  من  مصدر  صرح  حيث 
ب�  تنسيق  أي  هناك  }ليس  أنه 
مــكــونــات األغــلــبــيــة، وكــل شيء 
مرحلة  في  نحن  مدة،  منذ  معطل 
نفس  إن  بل   ،zفقط قطاعي  تدبير 
}رئيس الحكومة  ا�صدر، قال أن 
يتحاشى  العثماني،  الدين  سعد 
ــع بــوضــوح  ــق ــا ي ــث عــم ــدي ــح ال
وصراحة، مقابل استمرار التوتر 
}لقد  مضيفا   ،zاألغــلــبــيــة داخـــل 
 zفقط االنتظارية  مرحلة  دخلنا 
 25  / عربي  كيل  تيل  (ا�ــصــدر: 

فبراير 2019).
التصريح سالف الذكر، يعكس 
ما  الحكومة،  داخل  األزمة  عمق 
يــطــرح ســـؤاال حــول مــدى قــدرة 
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على  العثماني  الدين  سعد 
قيادتها،  فــي  االســتــمــرار 
ارتباك  وجــود  مــع  السيما 
واضح في تقديم أجوبة واضحة 
يتعلق  فيما  ا�لكية،  للتوجيهات 
بــالــنــمــوذج الــتــنــمــوي الــجــديــد، 
التكوين  مــنــظــومــة  ــة  ــراجــع وم
ا�هني، وهي ملفات حساسة لها 
الدولة،  باستقرار  مباشرة  عالقة 
اإلعالمي  الخروج  يفسر  ما  وهو 
بحقوق  ا�كلف  ــة  ــدول ال لــوزيــر 
اإلنـــســـان، مــصــطــفــى الــرمــيــد، 
الشاهد على تعي� العثماني بدل 
ا�لكي(..)،  القصر  في  كيران  بن 
حيث قال هذا األخير حول تأخر 
خروج رأي الحكومة في ما يتعلق 
 zالجديد التنموي  بـ}النموذج 
الذي طالب به ا�لك، وتأخر طرح 
إعادة النظر في منظومة التكوين 
الخالفات  تأثير  ومــدى  ا�هني، 
على  الحكومية  األغلبية  داخــل 
}بالنسبة  الرميد:  قــال  ا�لف�، 
للنموذج التنموي، ا�لك طالب من 
جديد  مشروع  صياغة  الحكومة 
األغلبية،  لها، ولم يطلب ذلك من 
التصور  ــض  رف حــول  راج  ــا  وم
ورفــض  رئيسها  بــه  تقدم  ــذي  ال
األغلبية  أحزاب  بعض  طرف  من 
الحكومية، فهم بشكل خاطئ، فقد 

طريقة  حول  اختالف  هناك  كان 
تدبير ونقاش هذا ا�لف، لكن تم 
بخصوص  تقدم  وهناك  تجاوزه، 
الــجــانــبz، أمــا مــا يتعلق  هــذا 
بالتكوين ا�هني، فقد أوضح وزير 
الحكومية  }القطاعات  أن  الدولة 
هذا  على  االشتغال  في  مستمرة 

الورشz (نفس ا�صدر).
السياسي  التعليق  ويــبــقــى 
ــد، حــول  ــي ــرم ــر الـــدولـــة ال ــوزي ل
رغم  الحكومي  العمل  استمرار 
الخالفات التي شبهها بالخالفات 
الحكومية ب� شباط وبن كيران، 
غير ذي معنى، السيما أن الخالف 
انتهى  كــيــران،  وبــن  شباط  بــ� 
ــالل من  ــق ــزب االســت ــروج حـ ــخ ب

حكومة بن كيران، كما أن الحديث 
عن التكوين ا�هني، يبقى مرتبطا 
بمهلة ثالثة أسابيع التي أمهلها 
للحكومة  الــســادس  محمد  ا�لك 
خالل  أكتوبر  شهر  من  انطالقا 
عرض  لبلورة  ا�اضية،  السنة 
تمويلها،  سيتم  مشاريع  برنامج 
بدعم من صندوق الحسن الثاني، 
ــروض الــتــي كـــان من  ــع وهـــي ال
قبل  جاهزة  تكون  أن  ا�فترض 

نهاية السنة.

ملف  فـــي  الــحــكــومــة  فــشــل 
الــتــكــويــن ا�ــهــنــي، واالهــتــمــام 
يشرف  الــذي  ا�لف،  بهذا  ا�لكي 
وفي  ا�لكيون  ا�ستشارون  عليه 
إهمال  يعكس  الهمة،  مقدمتهم 
ــة، فــالــتــكــويــن  ــاس ــس ــات ح ــف مــل
ا�هني، إلى جانب تدابير الخدمة 
العسكرية األخيرة، كلها إجراءات 
ا�جتمعي،  االستقرار  دعم  تروم 
الذي بات هاجس كل األنظمة في 
التي  الحكومة  أن  علما  العالم، 
يقودها سعد الدين العثماني، لم 
اليوم جوابا عن  إلى حدود  تقدم 
سؤال النموذج التنموي الجديد؟

الحالية  الحكومة  أن  شك  وال 
والتوجيهات  وادي  فــي  تسير 
ا�لكية في واد آخر، ذلك أن الفشل 
لتقديم  أشهر   3 مدة  احترام  في 
التكوين  حول  جريئة  مقترحات 
بنفس  آخر  فشل  يوازيه  ا�هني، 
حول  تصور  }إنجاز  حــول  ا�ــدة 
النموذج التنموي الجديدz، حيث 
أن  السادس  محمد  للملك  سبق 
قال بأن }التوجيهات التي قدمها 
التشغيل،  قــضــايــا  بــخــصــوص 

ا�هني،  والــتــكــويــن  والــتــعــلــيــم 
تهدف  الــعــســكــريــة،  ــة  ــخــدم وال
ا�واطن�،  بــأوضــاع  للنهوض 
من  وتمكينهم  الشباب،  وخاصة 

.zا�ساهمة في خدمة وطنهم
توجيهات  مع  التعاطي  فشل 
أمــام  الــبــاب  يفتح  ال  قــد  ا�ــلــك، 
يفتح  قد  إنــه  بل  فقط،  تعديلها 
الحكومة،  رئيس  إلسقاط  الباب 
كبير  عــدد  يتوقعه  بــات  ما  وهــو 
السياسية،  األحــزاب  قياديي  من 
اآلن،  حتى  بقوة  الرائج  أن  علما 
الوزيرة  إسقاط  عن  الحديث  هو 
بوعيدة،  وامباركة  الدرهم  رقية 

التشغيل  وزيـــر  ــى  إل بــاإلضــافــة 
مــحــمــد يــتــيــم، بــاإلضــافــة إلــى 

الوزيرين أنس الدكالي وساجد.
ــرز عــنــاويــن فشل  ــ وتــبــقــى أب
لجوء  هــو  الــحــالــيــة،  الحكومة 
عقد  إلــى  الــســادس  محمد  ا�لك 

جلسات عمل تجمع الحكومة مع 
أجل  مــن  ا�لكي�،  ا�ستشارين 
وهو  بعينها،  ملفات  مناقشة 
األمر الذي ال يعني أن ا�لك محمد 
ــام ا�ــبــادرة  ــســادس يــأخــذ زمـ ال
على  مؤشر  إنه  بل  فقط،  بنفسه 
للفريق  ا�لكي  الفريق  تعويض 
بإنجاز  يتعلق  فيما  الحكومي، 
ا�طلوب، وهو أمر ال يمكن اللجوء 
يق�  شبه  هناك  كان  إذا  إال  إليه 
من عجز الحكومة، وإال ما معنى 
أن يصدر بالغ عن الديوان ا�لكي 
يؤكد  عــمــل،  جلسة  عقب  يــقــول 
 zحديث ا�لك عن وجود }اختالالت

يجب تجاوزها.
ــقــوة هو  ب الـــرائـــج  أن  ــم  ــ ورغ

إال  الحكومة،  تعديل  عن  الحديث 
منصب  السياسي  الــصــراع  أن 
االنتخابي  الــصــراع  اتــجــاه  فــي 
حزب  يقول  حيث   ،2021 لسنة 
األحرار أنه سيحتل الرتبة األولى 
في االنتخابات، سواء على لسان 
وزير العدل أوجار أو على لسان 
أن  علما  أخنوش،  عزيز  رئيسه 
بــدوره  والتنمية  العدالة  حــزب 
األولى  الرتبة  باحتالل  متشبث 
يقول  ــات، حــيــث  ــخــاب ــت االن ــي  ف
إن  الرميد  مصطفى  الدولة  وزير 
العدالة  أن  تؤكد  ا�عطيات،  }كل 
والتنمية يعتبر األول إذا احترمت 

.zالديمقراطية والتنافسية
يذكر أن نبيل بنعبد هللا، األم� 
العام لحزب التقدم واالشتراكية، 
حكومة  على  ا�طلع�  أحد  وهو 
سعد الدين العثماني من الداخل، 
باعتباره عضوا سابقا فيها، توقع 
انتخابات  قبل  الحكومة  سقوط 
2021، دون الحاجة إلى ملتمس 
رقابة، ((واستند الرجل األول في 
حزب }الكتابz في توقعه بسقوط 
من  ينخرها  ما  على  الحكومة، 
مشاكل داخلية، إذ قال في برنامج 
منخورة  }الحكومة  إن  إذاعـــي، 
السياسي  وبلغة   ،zالــداخــل من 
ــجــرب وا�ــطــلــع عــلــى أســـرار  ا�
قال  الحكومات،  صناعة  وخبايا 
ممكن  شــيء  كــل  إن  هللا  بنعبد 
مبديا   ،2021 انــتــخــابــات  قبل 
انشغال  أســمــاه  مــا  على  أسفه 
الكثير من األحزاب بكيفية إبعاد 
قيادة  العدالة والتنمية من  حزب 
بتقديم  االنشغال  بدل  الحكومة، 
العامة  ا�صلحة  اإلضافة وخدمة 
العام  األم�  وتوقع  للمواطن�، 
دعا  الــذي  واالشتراكية،  للتقدم 
أن  جديد،  ديمقراطي  نفس  إلــى 
 ،2021 تحل كارثة في انتخابات 
داخــل  ويـــدور  يجري  مــا  بسبب 
(ا�صدر:  الحكومية))  األغلبية 
 ،(2019 فــبــرايــر   12 الــصــبــاح 
فهل تكون الكارثة التي بشر بها 
نبيل بنعبد هللا، هي إعفاء رئيس 
العثماني،  الدين  سعد  الحكومة 
بوجوه  الحكومة  تشكيل  وإعادة 
جديدة بقيادة شخصية سياسية 

جديدة؟
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يبقى التعليق السياسي 
لوزير الدولة الرميد، حول 
استمرار العمل الحكومي 

رغم الخالفات التي شبهها 
بالخالفات الحكومية بين 

شباط وبن كيران، غير ذي 
معنى، السيما أن الخالف بين 

شباط وبن كيران، انتهى 
بخروج حزب االستقالل من 
حكومة بن كيران، كما أن 

الحديث عن التكوين المهني، 
يبقى مرتبطا بمهلة ثالثة 
أسابيع التي أمهلها الملك 
محمد السادس للحكومة 

انطالقا من شهر أكتوبر خالل 
السنة الماضية

رغم أن الرائج بقوة 
هو الحديث عن تعديل 

الحكومة، إال أن الصراع 
السياسي منصب في اتجاه 

الصراع االنتخابي لسنة 
2021، حيث يقول حزب 
األحرار أنه سيحتل الرتبة 

األولى في االنتخابات، سواء 
على لسان وزير العدل 

أوجار أو على لسان رئيسه 
عزيز أخنوش، علما أن حزب 

العدالة والتنمية بدوره 
متشبث باحتالل الرتبة األولى 

في االنتخابات
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ماذا تنتظرون أيها الحزبيون ا�متهنون �هنة }السياسة 
القديمةz، من شباب عاصمة السياسة واألنوار؟ هل تريدونهم 
أن يحضروا تجمعاتكم ويصفقوا لزعمائكم وينثروا الورود 

على أقدامهم ويهتفوا: }بالروح بالدم نفديك يا زعيمz؟
والعلوم  والثقافة  والسياسة  الحضارة  مهد  فالرباط 
والنضال الوطني، لن تتنكر لتاريخها، ولن تلوث أجواءها 
وراء  االنصياع  والفاهم،  العالم  لشبابها   zتــرضــى{ أو 
الطامع� في سلطاته وثرواته، باالنقضاض على أصواتهم 

وعقولهم لخدمتهم وتحس� أحوالهم.
التمثيلية  شرعية  اغتصبوا  مــن  على  ثــائــر  شبابنا 
إلى  للوصول  منها عجالت  وفبركوا  والبر�انية،  الجماعية 
العرفان  أن مدينة  الحكم والرفاهية واألموال والنفوذ، كما 
بحي أكدال، بكلياتها ومدارسها العليا وأحيائها الجامعية 
بأن  شاهدة  التربوية،  ومؤسساتها  الوطنية  ومعاهدها 
حزب،  بفضل  أو  زعيم  بفضل  يكن  لم  ووجــودهــا  بناءها 
في  عليها  حصلوا  التي  األرضية  بالبقع  علم  على  والكل 
الحي الراقي السويسي بـ}جوج فرنكz، ولكن بتدخل ملكي 
لتشييد مدينة العرفان لكل العلوم وا�ؤسسات االستشفائية 
الذي  العرفان،  بــاب   zالــراحــل{ هو  بــاب  ببناء  وتمييزها 
هدموه.. ومن األسرار التي ال يعرفها ا�نتخبون الحاليون، 
ذلك  في  تكلفوا  الذين  هم  البلدية  وعمال  مهندسي  أن  هي 
اإلنارة  وهندسة  الطرقات  وشق  التصاميم  بوضع  الوقت 
الفريدة  وبناء سوق بلدي في وسط هذه ا�علمة الجامعية 
شيء،  ال  ا�لفات،  وعندكم  تكلفتها؟  كانت  فكم  ا�ملكة،  في 
مهندسيها  وســواعــد  الجماعة  ميزانيات  فوائض  ســوى 
وعمالها ومنتخبيها، واليوم، لو أسندت هذه ا�أمورية إلى 
 zبعض ا�حظوظ� با�ناصب، لحولوها إلى }وزيعة سمينة
وهم الذين خصصوا عشرات ا�اليير فقط �عالجة األزبال، 
إضافة إلى تكلفة جمعها بـ 26 مليارا سنويا، في ح� تعد 

 .zاألزبال موردا ماليا مهما وكنزا ثمينا }يبيض ذهبا
روح  العاصمة  ممثلي  في  يجدوا  لم  األسف،  مع  شبابنا 
فوجدوا  وجدية،  وطنية  وبكل  للبناء،  تجندوا  الذين  اآلباء 
بالدم  }بالروح  للهتاف  األتباع  روضوا  الذين  أمام  أنفسهم 
نفديك يا زعيمz، وفي ا�قرات توزع }الكاشياتz وا�ناصب 
على من عظم الزعماء وحشد الهاتف� ا�صفق�، وفي بعض 
لترديد نغمات معارضة  الطلب،  األحيان، با�عارض� تحت 

كـ}طعم قديمz الصطياد أي صيد يعاكسهم.
سرقوا  وقد  شبابنا،  عليه  ويثور  يرفضه  الذي  هو  هذا 
والبر�ان  ا�جالس  في   zالكوطا{ طريق  عن  مناصب  منهم 
والحكومة، وحتى في توزيع األراضي والطاكسيات والسكن 

االقتصادي ومحالت األسواق، وبه وجب اإلعالم والسالم.
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أمام   zبـ}العاللي وريــع  مفضوح  تبذير    ❐
مجلس  وهذا  الفتاكة،  باألمراض  يموتون  فقراء 
واحد من ب� الـ 8 مجالس، يمول }راميدz لعالج 
هؤالء الفقراء الرباطي� بـ 400 مليون في السنة 
ا�اضية و360 مليونا هذه السنة، بل حتى نزالء 
ألف  و500  بمليون  تأم�  لهم  ا�جلس  خيرية 
سنتيم مع 20 مليونا أللبستهم، وحتى ا�قاطعات 
�لئها  استعدادا  ميزانيتها  في  فصوال  ابتدعت 
إسوة  أعضائها  لتأم�  ا�ــرة  وهــذه  با�الي�، 
بتأم� أعضاء ا�جلس الكبير، فلماذا ال يشيدون 
سنويا  ا�ــهــدورة  ا�ــبــالــغ  بنصف  مستشفى 

يعالجون فيه أعضاءهم وا�ساك� والسكان؟
  

العمل  لــنــدن،  البريطانية  العاصمة  طبقت    ❐
بإشارات ا�رور الذكية، التي تبرع باختراعها مهندسون 
إليها  الوصول  قبل  السائق�  تنبه  وهــي  جامعيون، 
ونحن  سياراتهم،  عــدادات  شاشات  في  لهم  وتظهر 
عندنا مهندسون منتخبون ورؤساء، يشترون لعاصمتهم 
إشارات }الخردةz جلها في غيبوبة، ومن اآلثار العتيقة 
احتراما   zا�يكانيكي }اإلنعاش  بواسطة  إال  تعمل  وال 

للتراث اإلنساني. 

❐  مستقبل زاهر تصبو إليه مقاطعة السويسي 
لتقفز إلى ا�رتبة األولى في العاصمة في السنوات 
رباطية  عائلة  اسم  والسويسي  القادمة،  العشر 
أصلها من الساقية الحمراء واستقرت في سوس 
الرباطي  بالطابع  االســم   zنقش{ ومنه  لقرون، 
عند حلولها برباط الفتح في القرن 17، وهو من 
}التحبيبz والترغيب لعائلة كلها علماء ووجهاء، 
ومنهم من تولى منصب باشا الرباط سنة 1970، 
واستمروا في ا�ناصب القيادية إلى السبعينات 
الطيبة  العائلة  هذه  وأمجاد  ا�اضي،  القرن  من 

تجسمها مقاطعة السويسي.  

❐  في مدينة التراث اإلنساني، يوجد تراث }يذوب 
كالثلجz دون أن يتحرك ا�نتخبون إلنقاذه من االندثار، 
تراث  إنه  نعتقد.  بوجوده ومعاناته؟ ال  يعلمون  لكن هل 
األفرنة التقليدية في ا�دينة العتيقة، ويتعلق األمر بأفرنة: 
سيدي مسيمير، واألخضر، وسيدي بلعباس، والبويبة، 
والرحمان،  والزاوية،  والجيراري،  ولكزة،  والبودالي، 
أم  ولــال  وعــاشــور،  والسويقة،  وخــشــان،  والــزنــاقــي، 
الباقي من تراث  إنه  ا�كي..  الكنابش، وزهرة، وسيدي 

يحتضر في صمت. 

شهادة من الرائد ابن الرائد، األستاذ محمد توفيق القباج، 
الجليل  عبد  ا�رحوم  الكبير  الوطني  والده،  حق  في  ألقاها 
القباج (من زعماء الحركة الوطنية الرباطي�)، وذلك خالل 
في  2007، ودونت  يناير   29 بتاريخ  العلمية  الندوة  أعمال 
كتاب: }عبد الجليل القباج: رمز الوطنية الصادقة والجهاد 
الخالصz، ومما جاء فيها: ((كان ا�رحوم عبد الجليل القباج 
الوطنية، وفي  الحركة  منذ ريعان شبابه، عامال نشيطا في 
اتصال مستمر مع زعماء الحركة بالرغم من أنه كان موظفا 
الفرنسي، ومن  بيد االستعمار  آنذاك  كانت  التي  اإلدارة  في 
الذكريات التي الزالت عالقة بذاكرتي ولم أكن قد بلغت بعد 
على  فيها  معه  أخذنا  التي  الرحلة  تلك  عمري،  من  الثامنة 
م� القطار إلى طنجة سنة 1937 على أنها سياحية، لكنها 
لالتصال  الحقيقة  في  كانت  والدي،  ذلك من  بعد  فهمت  كما 
في  عليه،  هللا  رحمة  بالفريج،  أحمد  وأستاذنا  بزعيمنا 
حميمية  عالقة  له  وكانت  بالرباط.  إخوانه  بها  كلفه  مهمة 
أيام  منذ  زميل�  كانا  الصبى، حيث  منذ  بالفريج  بأستاذنا 
ا�درسة االبتدائية، وكان من ا�شجع� له على فتح مؤسسة 
}مدرسة جسوسz، وقد حرص والدي  وطنية وحرة سماها 
التربية  على أن أكون من أوائل روادها، فكانت لي حقا مع 
األصيلة التي زرعها فينا الوالد مدرسة تكوين وطنيا وثقافيا 
ودينيا وأخالقيا، بفضل أساتذة أجالء أذكر من بينهم على 
الخصوص، ا�جاهد الحاج عثمان جوريو، وا�قاوم األستاذ 
محمد بنشقرون... وذهبنا إلى طنجة كما ذكرت وكنت برفقته 
في  أو  إقامته  في  مرات  عدة  بالفريج  لألستاذ  زيارته  عند 
بيت الحاج محمد بناني، والد صديقنا ا�رحوم الدكتور ا�كي 

بناني)) انتهى.
تلك  تحويل  قرب  من  يشاع  ما  الشهادة،  هذه  ومناسبة 
}شيء  إلى  جسوس)  (مدرسة  التاريخية  الوطنية  ا�درسة 
ووزارة  ا�قاومة  وإدارة  الجماعة  مسؤولية  وهــذه   ،zآخــر

الثقافة وعاصمة التراث اإلنساني.
�دافعون  أرواحــهــم  عن  وإننا  األجــالء  روادنــا  رحــم هللا 

ومناضلون حتى نلتحق بهم مخلص� أوفياء لكفاحهم.

أرشيف الرباط

}عقد ازدياد رباط الفتحz مدون على هذه 
ال  خارق  بذكاء  وموقع  التاريخية  ا�سلة 
يفهمه إال الرباطيون، من خالل شيفرة طول 
النخلة ا�جاورة والتي تظلل بأعراشها ذلك 
العقد الثم�، وقد كتب عليه: }رباط الفتح، 
مؤسسها السلطان ا�عظم يعقوب ا�نصور 
ا�وحدي في جمادى 593هـ ا�وافق للسنة 
1198م، الجالس على عرش ا�لك فيها اآلن 
السلطان ا�عظم الهمام موالي يوسف ابن 
 -  1340 ملكه-  خلد هللا  العلوي،  الحسن 

.z1921 مرحبا بك أيها الوارد
 zلم نشر إلى ا�كان التاريخي و}نلتمس
يمتحن  امتحانا  ا�ستقبل  في  يصير  بأن 
لالنتخابات،  الترشح  في  راغب  كل  عليه 
ومسبقا  تلقائيا  فله  بالصواب  أجاب  فإن 
فعليه  عجز  وإن  األصــــوات،  مــن   %50
قبل  أوال  الفتح  رباط  تاريخ  على  االطالع 

ا�غامرة وإتالف هذا التاريخ.

وهي  ا�ملكة،  عاصمة  ستكون 
في أتم االستعداد الستقبال البابا 
ا�ؤمن�،  أمير  ضيف  فرنسيس، 
الجهة  مجلس  خلد  لــو  سعيدة 
بتسمية  قداسته،  زيارة  والعمالة 
مسماة)  غير  ــي  (وه ساحتهما 
زاويــة  في  أبوابهما  ــام  أم وتقع 
شارعي موالي سليمان وباتريس 
لومومبا قبالة كاتدرائية }القديس 
بطرسz أمام ساحة الجوالن والتي 
(الــصــورة)،   1928 سنة  شيدت 

.zوذلك بتسمية }الفاتيكان
الشوارع  تسميات  بــأن  نعلم 
بل  اختصاصهما،  مــن  ليست 
وفي  الجماعة،  صالحية  من  هي 
أن  ما عليهما سوى  الحالة،  هذه 
بناء  الجماعي  ا�جلس  يوصيا 
مجلسيهما،  مــن  ــن  ــراري ق عــلــى 
توصيتهما،  عــلــى  بــا�ــصــادقــة 
لبناية  جــاران  وأنهما  خصوصا 
تعد  التي  التاريخية  الكاتدرائية 

من اآلثار والتراث اإلنساني.
إثارة  إلى  حاجة  في  نكن  فلم 
مكاتب  اجتمعت  لــو  ا�ــوضــوع، 
واتخذت  العاصمة  مجالس  كل 
شعبية  إال  تكون  ولــن  مــبــادرات 
الشعبية  لــلــســلــطــات  ــدا  ــي ــأك ت
ــن الــنــاخــبــ�،  ا�ــمــنــوحــة لــهــا م
وفرح  واحــتــرام  ترحيب  لتترجم 

الرباطية  الشعبية  القوات  هذه 
والسالم،  ا�حبة  رســول  بمقدم 
وتتفق  فرنسيس،  البابا  قداسة 
على نوع الهدية التي تليق بمقام 
جزئيات،  ليست  وهــذه  قداسته، 
ولكنها من عمق التاريخ، مادامت 
هذه  مثل  فــي  ا�ــقــدمــة  الــهــدايــا 
ا�ناسبات توضع في معرض دائم 
سكان  مــن  بأنها  وسيعرفونها 
الرباط  ا�ؤمن�،  إمــارة  عاصمة 

الفيحاء.
ا�نتخبون  يكون  أن  نتمنى 
ا�أمورين  وليس  ا�قترح�  هم 
سلطاتهم،  فــوضــوهــم  ممن  إال 
وهم ا�ؤطرون لتنظيم مواطنيهم 

فــي صــفــوف وأمــاكــن بــالــرايــات 
والالفتات والهتافات ونثر الورود 
للتعبير عن سعادتهم وحفاوتهم 

بضيف أمير ا�ؤمن�.
مجالسنا  اجــتــمــعــت  ــل  ــه ف
بينها  فيما  ونسقت  ومكاتبها 
ــال تــاريــخــيــا  ــب ــق ــيــكــون االســت ل
وبــا�ــلــمــوس ونــبــاهــي بــه األمــم 
والشعوب؟ إنها أمنيتنا ورغبتنا 
وتربيتنا  حــضــارتــنــا  لــتــأكــيــد 
بقداسة  مرحبا  فألف  ا�لكية.. 
ألمير  الكبير  الضيف  الــبــابــا، 
الــســالم  أرض  عــلــى  ا�ــؤمــنــ� 
والحرية  والــتــســامــح  وا�ــحــبــة 

وا�لكية الشريفة.

مجلسا الجهة والعمالة جاران لكاتدرائية «القديس بطرس»
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تعلمون،  كما  العاصمة 
 116 مساحتها  تتجاوز  ال 
كلم² بسكان عددهم يتقلص 
سنة بعد سنة حتى أضحى 
حوالي 500 ألف ساكن في 
الليل، أما في النهار فالعدد 
يناهز ا�ليوني نسمة، وهذا 
معناه ثالثة أرباع الساكنة 
من  تفد  ا�قيمة،  الرسمية 
في  لالشتغال  الضواحي 
السياسية  ا�هن  مختلف 
من  وغيرها  واالنتخابية، 

الحرف.
الحزبية  الخريطة  وفي 
ــة  ــاعـ ــمـ ــجـ ــس الـ ــ ــال ــ ــج ــ �
والغرف  العمالة  ومجلس 
أزيد  والجهة،  وا�قاطعات 
من 20 حزبا مشاركا ملتزما 
ــاع  ــدف وال بتمثيل  حــزبــيــا 
شــؤون  وتــدبــيــر  وتسيير 
السكان وا�هني� بمختلف 
فيها  حزبا  و20  حرفهم، 
عباد   zو}تقهر تحكم  التي 
والــرســوم  بالضرائب  هللا 
وفيها   ،zــرات ــ ــدوي ــ ــت ــ و}ال
}سدت  كلما  تساندها  التي 
بتفويضات   zفــمــهــا ليها 
ــعــويــضــات وســـيـــارات  وت

عليها  وتنقلب  وتوظيفات، 
وحقوق  }النضال  لتتذكر 
توقف  كلما   ،z�ــادحــ ــك ال
وفيها  االمــتــيــازات،  ريـــع 
التي تريد  ا�غضوب عليها 
كل شيء لها وحدها، وهذا 
هو   ،zالــحــزبــي }التيرسي 
بينه  فيما  يتسابق  ــذي  ال
البيانات  ويصدر  ويتعارك 
ــى  ــرات وحــت ــ ــذي ــحــ ــ ــت ــ وال
 ،2021 لسباق  التنبؤات 

موعد الكارثة ا�نتظرة.
تعلمون،  كما  وا�ملكة 

 6 مـــن  حــكــومــة  تحكمها 
األخرى تشكل  أحزاب، هي 
}تــيــرســيz فــي ســبــاق من 
الوطن،  لخدمة  ليس  اآلن، 
األولى  بالرتبة  للفوز  ولكن 
ــوطــن  ــاذ ال ــقـ ــن إنـ ــدال مـ ــ ب
بـــبـــرامـــج اســتــعــجــالــيــة، 
لضمان  يتبارون  وعليها 
حلول  مــع  مرضية  نتائج 
في  ســواء  هم  وها   ،2021
ا�جالس،  في  أو  الحكومة 
ليستأنفوا   zيــتــقــاتــلــون{
}مــرمــدتــنــاz فـــي أوحـــال 

الصبيانية،  صــراعــاتــهــم 
علينا  قبضتهم  ــام  ــك إلح
انتخابية  بمشاركة  ــو  ول
 %10 تتجاوز  ال  ضعيفة 
ــن ا�ــســجــلــ�، فــأمــا من  م
فالنسبة  ا�ــواطــنــ�،  ــل  ك
تهبط إلى 1%، يعني أنهم 
لــوحــدهــم يــصــوتــون على 

بعضهم البعض.
ــذه الــصــراعــات  ــ ــي ه فـ
حزبا  وال   ،zالــســلــطــويــة{
ــكــر فـــي إنــجــاز  واحـــــدا ف
ــج عــمــلــي مــحــدود  ــام ــرن ب

األجل يعالج ظاهرة النزوح 
و500  ــون  ــي ــل � ــي  ــوم ــي ال
أو  الرباط،  إلى  نسمة  ألف 
المتصاص  سريع  مخطط 
ــضــاء على  ــق وال الــبــطــالــة 
السير  ــة  وآفـ الــجــوطــيــات 
ــســول والــعــشــوائــيــة  ــت وال
ا�ناحي،  كل  في  ا�تفشية 
الحضري  الــنــقــل  أهــمــهــا 

والتعمير.
والحل؟ وجده ا�نتخبون 
في ترسيم تعويضاتهم، أما 
من  تنتظروه  فال   zعقابهم{
أحزابهم، ولكن من الشعب.

وعــــلــــى مــنــتــخــبــيــنــا 
أال   ،20 الــــ  وأحـــزابـــهـــم 
ينسوا فشلهم وعجزهم في 
محترمة  طوبيسات  توفير 
وها   ،zيا حسرة{ للعاصمة 
أمامكم  منها  نــمــوذج  هــو 
ــو دلـــيـــل وتــشــخــيــص  ــ وه
ا�سيرة  ــزاب  ــ األح لحالة 
وأغلبها  الــربــاط،  لشؤون 
اللوائح  وفي  الحكومة  في 
ا�ستفيدة من الدعم وا�نح 
 zوا�ــنــاصــب بـــ}الــشــفــوي
والتجمعات  والخطابات 

ا�فبركة.

أسرار العاصمة

 مدون على هذه 
ال  خارق  بذكاء  وموقع  التاريخية  ا�سلة 
يفهمه إال الرباطيون، من خالل شيفرة طول 
النخلة ا�جاورة والتي تظلل بأعراشها ذلك 
رباط الفتح، 
النخلة ا�جاورة والتي تظلل بأعراشها ذلك 
رباط الفتح، 
النخلة ا�جاورة والتي تظلل بأعراشها ذلك 

مؤسسها السلطان ا�عظم يعقوب ا�نصور 
هـ ا�وافق للسنة 
م، الجالس على عرش ا�لك فيها اآلن 
السلطان ا�عظم الهمام موالي يوسف ابن 

يمتحن  امتحانا  ا�ستقبل  في  يصير  بأن 
لالنتخابات،  الترشح  في  راغب  كل  عليه 
يمتحن  امتحانا  ا�ستقبل  في  يصير  بأن 
لالنتخابات،  الترشح  في  راغب  كل  عليه 
يمتحن  امتحانا  ا�ستقبل  في  يصير  بأن 

ومسبقا  تلقائيا  فله  بالصواب  أجاب  فإن 
لالنتخابات،  الترشح  في  راغب  كل  عليه 
ومسبقا  تلقائيا  فله  بالصواب  أجاب  فإن 
لالنتخابات،  الترشح  في  راغب  كل  عليه 

فعليه  عجز  وإن  األصــــوات،  مــن   
قبل  أوال  الفتح  رباط  تاريخ  على  االطالع 
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 عزيز الفاطمي
خلف قرار ا�جلس الجماعي �راكش، الذي يقوده 
عروض  بطلب  والقاضي  والتنمية،  العدالة  حزب 
الجملة  بـ}سوق  ا�عروفة  األرضية  القطعة  لبيع 
تتجاوز  والــتــي  دكــالــة  بباب   zوالــفــواكــه للخضر 
متميز  جغرافي  موقع  وسط  هكتارات   7 مساحتها 
ومن  وا�ــضــاربــ�  ا�ستثمرين  كبار  لعاب  يسيل 
في  أفــعــال  ردود  عــدة   ،zالــهــمــزة{ بحر  فــي  يسبح 
ال  إذ  ا�راكشي،  والشارع  ا�جلس  مكونات  صفوف 
ا�جلس  قرار  عن  إال  ا�حلي،  الشأن  �هتمي  حديث 
ثلج على  نزل كقطعة  للجدل والذي  ا�ثير  الجماعي 
صدر بعض ا�ستشارين الجماعي� من أهل التجربة 
والخبرة في ميدان الصفقات، وبرجوع عقارب زمان 
تدبير الشأن ا�حلي إلى الوراء، سنتوقف عند والية 
عمر الجازولي كأول عمدة �دينة مراكش، الذي كان 
القطعة  هــذه  تفويت  أجــل  من  واليته  زمــن  يسابق 
لكن  الشعبي،  الراحل ميلود  ا�ستثمر  إلى  األرضية 
صعوبات ترحيل أو إفراغ مجموعة من التجار الذين 
التجارية،  بمحالتهم  ومتشبث�  متمسك�  ظلوا 
مع  جديدة  بيع  محاولة  تلتها  البيع،  صفقة  أفشل 
الشركة اإلسبانية }فاديساz، حيث حدد مبلغ البيع 
كتسبيق  ماليير   10 دفعت�:  على  مليارا   40 في 
والنهائي  التام  اإلفــراغ  بعد  يسدد  الباقي  وا�بلغ 
للتجار، وهذا ما جعل األمر مستعصيا، لتنتهي والية 
عمر الجازولي على هذا الوضع، وتحل مكانه فاطمة 

وا�عاصرة،  األصالة  حزب  عن  ا�نصوري  الزهراء 
حيث كان لها قرار مغاير تماما لقرار ما سبق ذكره، 
 ،2010 يوليوز  دورة  في  الجماعي  مجلسها  ليقرر 
فسخ عملية بيع العقار ا�عني (سوق الخضر) بباب 
دكالة تحت ذريعة تحويله إلى منطقة خضراء ومنتزه 
بيئي لفائدة الساكنة ا�راكشية وزوار ا�دينة، وخلق 
مرافق مختلفة ومسجد... وهذا ا�شروع لم ير النور 
إلى يومنا هذا، ألسباب ظلت مجهولة، وها نحن اآلن 
إعالن  نزول  بعد  العقار،  لهذا  جديدة  فصوال  نتابع 

برئاسة  الجماعي  ا�جلس  طــرف  من  موقع  بيعه 
محمد العربي بلقايد عن حزب العدالة والتنمية، لكن 
سرعان ما تم التراجع عن إعالن البيع ا�نشور في 
مجموعة من الجرائد الوطنية بصدور بالغ موقع من 
طرف رئيس ا�جلس الجماعي، والذي يفيد توقيف 
ا�متلكات  قسم  انتباه  لعدم  نظرا  البيع،  عملية 
الجماعية �حتوى كناش التحمالت (مع وضع عالمة 
التعجب)، وعليه، فإن رئيس ا�جلس الجماعي يعلن 
بطلب  ا�تعلق  العمومي  ــالن  اإلع }إلغاء  يلي:  ما 

ا�تواجدة  األرضــيــة  بالقطعة  الــخــاص  الــعــروض 
بباب دكالة إلى ح� البت في كناش تحمالت جديد 
 ،zقادمة دورة  في  ا�جلس  أنظار  على  عرضه  سيتم 
إال أن هناك من رد على هذا البالغ بعدم رضى 
من  الوصية  الجهات 

أجـــــل رفـــع 
مما  األخضر؟  الضوء  وإعطاء  اليد 

يفسح ا�جال لطرح سؤال عميق: كم عدد الصفقات 
التي تمت في غياب الجهات ا�عنية؟

السيد العمدة ا�حترم، انتبهوا جيدا قبل إصدار 
عاتقكم،  على  ا�لقاة  األمانة  على  حفاظا  قــرار  أي 
وخدمة للصالح العام وفق التوجهات ا�لكية السامية 

كخارطة طريق للقضاء على كل أنواع الفساد. 
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في ظل الصمت الذي تلتزم به 
السلطات الوصية حيال ظاهرة 
الجماعات  ســيــارات  استغالل 
ألغراض شخصية خارج أوقات 
الدوام اإلداري، خصوصا يومي 
كذلك  وخــارج  واألحــد،  السبت 
ا�نطقة التابعة لها إداريا سيارة 
الظاهرة  هــذه  وألن  الجماعة، 
باتت في تزايد مستمر دون أي 
الجهات  من  توضيح  أو  تدخل 
ميزانيات  صـــارت  ا�ــســؤولــة، 
الــجــمــاعــات بــجــهــة الــشــمــال، 
السيارات  اقتناء  عبر  تستنزف 
أشياء  على  ا�حروقات  وتبذير 
مصلحة  عــن  البعد  كــل  بعيدة 
الذين يقصدون هذه  ا�واطن�، 
منتخبيها  فيجدون  الجماعات 
رسمية،  مهمة  بحجة  غائب� 
ــي غــالــب األحــيــان  إال أنــهــم ف
ترفيهية  أماكن  في  يتواجدون 
أماكن  فــي  أو  أصدقائهم  مــع 
والصورة،  أسرهم،  مع  تجارية 
 zكــارفــور{ التجاري  ا�ركز  من 

السبت  ــوم  يـ ظــهــر  ــطــوان،  ــت ب
تقوم  حيث   ،2019 مــارس   16
بوضع  ا�نتخب�  أحــد  أســرة 
من  اقتنوها  التي  ا�شتريات 

ا�تجر داخل سيارة الجماعة.

وهذه ليست ا�رة األولى التي 
يقوم فيها العديد من ا�نتخب� 
أمام  الجماعات  سيارات  بركن 
ليتبضعوا  الــكــبــرى  ا�ــتــاجــر 
سواء مع أصدقائهم أو أسرهم، 

في تحد واضح لجميع القوان� 
ترشيد  مجال  في  بها  ا�عمول 
األمــور  مــن  وغيرها  النفقات، 
وزارة  بها  تغنت  طــا�ــا  الــتــي 

الداخلية.

ما  هــذا   .zفـــأرا فولد  الــفــوالد  جبل  }تمخض   ■
والتي  العرائش،  بمدينة  الطرقية  با�حطة  حدث 
عنها  يــفــرج  ولــم  لــســنــوات  الساكنة  انتظرتها 
الجهات  تدخل  دون  غــامــضــة(..)،  ظلت  ألسباب 
ا�طاف  آخر  في  الجماعة  رئيس  ليخرج  ا�سؤولة، 
اإلعالم  وسائل  من  عوضا   ،zفايسبوكية{ بتدوينة 
كالجرائد مثال، ويخبر الساكنة بأن ا�حطة الطرقية 
 ،2019 مــارس   18 اإلثن�  يــوم  أبوابها  ستفتح 
للنقل  الوطنية  الشركة  من طرف  تسييرها  وسيتم 
إنجازا  يعتبر  ا�حطة،  افتتاح  وأن  واللوجستيك، 

تاريخيا للمدينة.

■ تحولت بوابة القنصلية اإلسبانية بمدينة تطوان، إلى 
مقر للعديد من السماسرة والوسطاء ب� ا�واطن� وبعض 
موظفي هذه ا�صلحة، التي عرفت في اآلونة األخيرة إقباال 
ال مثيل له من طرف التطواني� الذين يريدون الحصول على 
تأشيرة }شينغنz للسفر إلى إسبانيا، حيث يدعي بعضهم 
فقط،  واالستمارات  الطلبات  ملء  في  ا�واطن�  مساعدة 
لكن بعض ا�صادر، تؤكد أن لهم ارتباطات مع أشخاص 
داخل القنصلية، يسهلون عملية الولوج والخروج واستقبال 

الطلبات دون عناء االنتظار الطويل. 

■ أحيت حكومة مليلية ا�حتلة، األسبوع ا�اضي، 
الذي  الحصار  نهاية  على  سنة   244 مرور  ذكرى 
عبد هللا، سنتي  بن  محمد  موالي  السلطان  به  قام 
1774 و1775، بعدما هاجم سبتة ومليلية، وضرب 
عليهما حصارا استمر مائة يوم ليرفع الحصار في 

يوم 19 مارس 1775.
يوما  التاريخ،  هذا  من  مليلية  حكومة  واتخذت 
 ،zا�قدسة{ األماكن  وزيارة  الدينية  الشعائر  لتأدية 

على خالف حكومة سبتة، التي ال تحتفل بذلك. 

 18 اإلثن�  يوم  للعرائش،  الترابية  الجماعة  عقدت   ■
مارس 2019 بمقر وكالة التنمية ا�حلية، اجتماعا خصص 
للعناية بالتراث الثقافي اليهودي، داخل ا�دينة العتيقة، فيما 
اإلسالمية  الحاضرة  يشكل  الذي  ا�عماري  التراث  يظل 
داخل ا�دينة العتيقة بذات ا�دينة، والتي تتداعى فوق رؤوس 

سكانها، بدون دعم أو اهتمام من طرف الجهات ا�عنية.
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بعد مقال }األسبوعz في عددها الـ 1016 
يتفقد  اإلسباني  الداخلية  ــر  }وزي بعنوان 
وإسبانيا  ا�ــغــرب  بــ�  الشائكة  األســـالك 
صار  حيث   ،zا�غاربة ا�سؤول�  غياب  في 
األيــام،  هذه   zسبتة }بــاب  الحدودي  ا�عبر 
يعيش على وقع الفوضى والعشوائية التي 
والتجاوزات  الخروقات  تفاقم  في  تسببت 
اإلعالم  وسائل  غياب  وفي  ا�قاييس،  بكل 
األسبوع  إسبانية،  نشرت صحف  الوطنية، 
وزارة  مــن  لجنة  ــواجــد  ت خــبــر  ا�ــاضــي، 
األوضاع  على  للوقوف  ا�غربية،  الداخلية 
بهذا ا�عبر، وتزامنا مع وجود هذه األخيرة، 

تلتزم  الزالــت  التي  الجمارك،  إدارة  تقم  لم 
األخيرة  التقارير  بعد  خصوصا  الصمت، 
الصادرة عن وفد بر�اني وقف بنفسه على 
األوضاع في }باب سبتةz، بإيفاد لجنتها قبل 
وزارة الداخلية، والتحقيق في التسيب الذي 
صار حديث العام والخاص، وعلى صفحات 

الصحف اإلسبانية والدولية قبل ا�غربية.
ويؤكد العديد من ا�واطن� خالل حديثهم 
لـ}األسبوعz، على أنه توجد بعض العناصر 
التي تشتغل بواسطة السيارات في تهريب 
وتنتظر  الجمركي�،  بعض  لحساب  السلع 
ــل ســبــتــة، حــتــى يتم  هـــذه الــعــنــاصــر داخـ

تأم�  أجــل  من  الهاتف  عبر  بها  االتصال 
طريق خروجها نحو باقي مدن ا�غرب، دون 
حرك  ما  وهذا  التفتيش،  لعملية  إخضاعها 
االستعالمات  خصوصا  الجهات،  بعض 

واألمن الوطني.
زيارة  من  ا�واطن�  من  العديد  وينتظر 
حسب  الداخلية،  لـــوزارة  التابعة  اللجنة 
صحف إسبانية، بعدما غاب بالغ رسمي من 
طرف هذه األخيرة، أن تأتي أكلها، وتفضح 
كل من أراد أن يستغني من وراء هذا ا�عبر، 
غير أن هذه الزيارة ال يمكن تأكيدها في ظل 

غياب بالغ رسمي.
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سيارة الجماعة أمام أحد األسواق اِّـمتازة



  األسبوع 
األخيرة،  اآلونــة  في  تفجرت   
فضيحة الكشف عن أكبر شبكة 
االستيالء على  في  متخصصة 
بسوس،  العقارية  ا�متلكات 
شخصا،   120 من  أزيــد  تضم 
ضمنها وسطاء وعدول ورجال 
قانون وأثرياء محسوبون على 
البيضاء،  والدار  تيزنيت  مدن 

بارتكاب  اتهامهم  خلفية  على 
جــرائــم الــتــزويــر فــي وثــائــق 
رسمية وا�شاركة في إتالفها.

بشكل  الــضــحــايــا،  ــم  ــه وات
ــدول  ــع ــ� مـــن ال ــن ــح إث صــري
البيضاء  ــدار  ــ ال مــديــنــة  ــي  ف
النصب،  عملية  في  با�شاركة 
على  االســتــيــالء  تهم  والــتــي 
ــة  ــم ــاص ــع ــارات فــــي ال ــ ــقـ ــ عـ

تتراوح  للمملكة،  االقتصادية 
 300 ب�  ما  السوقية  قيمتها 
مؤكدين  سنتيم،  مليار  و400 
على  أقدموا  فيهم  ا�شتبه  أن 
إجبارهم  عبر  عليهم،  النصب 
}عقد جعلz مقابل  على توقيع 
ا�ائة  في   60 بتسليمهم  وعد 
عليها،  يتوفرون  عقارات  من 
كان  األكبر  جدهم  أن  ثبت  إذ 

يمتلك أزيد من 40 عقارا تزيد 
عن  الحالية  السوقية  قيمتها 
تم  وقــد  سنتيم،  مليار   300
 10 بقيمة  تسبيقا  منحهم 
من  واحــد  لكل  سنتيم  مالي� 
على  التوقيع  مقابل  الضحايا 
}عقد الجعلz، كما منح خمسة 
سنتيم  مليون   50 مبلغ  منهم 

مقابل التوقيع على العقد.
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أكادير
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º«àæ°S QÉ«∏e 400 É¡àª«b بإحدى زميله  ا�ــوظــفــ�  أحــد  اتــهــم 

ا�صالح بجماعة أكادير، بأنه كان يبعثه 
من   zاألحــد }ســوق  التجاري  ا�ركب  إلى 
}تلقي أظرفة تحمل أموال  أجل ما سماه 
كان  وأنه   ،z�مجهول أناس  من  رشاوى 
من  ا�صلحة  بنفس  موظفة  }يــحــرض 
الجنسي  التحرش  تهمة  إلــصــاق  أجــل 
 ،zالسجن به في  الزج  بغية  آخر  بموظف 
رفضه  وأمــام  بأنه  نفسه،  ا�وظف  وأكــد 
األخير  قــام  زميله،  لرغبات  االنصياع 
بطرده من اإلدارة بكالم الأخالقي متحديا 
الجميع، هذا، ودعا ا�وظف نفسه رئيس 
بالتدخل  ــر،  ــادي ألك الجماعي  ا�جلس 

لتصحيح الوضع. 

لجماعة  الــتــابــع  بــنــدنــار  دوار  ــاش  ع
ملول،  ــت  أي ــان  ــزك إن بعمالة  التمسية 
2019، حالة من  23 مارس  ليلة  السبت 
الهجوم  خلفية  على  الكبير،  االستنفار 
ا�باغت للرعاة الرحل بمئات من الجمال 
ــل عــلــى غــابــة }أدمــــ�z ا�ــعــروفــة  ــ واإلب
بأشجار األركان ومحاصيل زراعية هامة، 
سبيل  ــراض  ــت الع الــســكــان  خــرج  حيث 
هؤالء الرعاة، كما عرفت ا�نطقة حالة من 
االستنفار األمني الكبير بحضور عناصر 
ا�ساعدة  والقوات  للتمسية  ا�لكي  الدرك 
والسلطة ا�حلية، خشية وقوع اشتباكات 
الذين  خصوصا  وا�واطن�،  الرعاة  ب� 

يمتلكون مزارع با�نطقة.

تعرض محل تجاري لبيع مواد كيماوية 
أيت  الخميس  بطريق  بالفالحة،  خاصة 
عميرة قرب محطة البنزين }شالz، خالل 
الجمعة  يوم  من صباح  األولى  الساعات 
بالخبر،  علمها  وبعد  للسرقة،  ا�اضية، 
الشرطة  عناصر  ا�كان،  ع�  إلى  انتقلت 
األمنية  للمنطقة  التابعة  القضائية 
تم  حيث  ا�حلية،  والسلطة  لبيوكرى، 
من  يظهر  ــذي  ال التجاري  ا�حل  مسح 
سرقة  تمت  أنه  األولية،  التحريات  خالل 
مواد فالحية كثيرة من داخله، إضافة إلى 
جهاز حفظ التصوير الخاص بالكاميرات 
ا�ثبتة با�حل، وقد تم فتح تحقيق معمق 
الواقعة  ومالبسات  ظــروف  عن  للكشف 

لتوقيف الجناة وتقديمهم للعدالة.

للشرطة  الــوالئــيــة  ا�صلحة  تمكنت 
يوم  مساء  أكــاديــر،  بمدينة  القضائية 
شخص�  توقيف  من  ا�اضية،  الجمعة 
يبلغان من  القضائية،  السوابق  من ذوي 
48 و53 سنة، وذلك لالشتباه في  العمر 
في  باالتجار  تتعلق  قضية  في  تورطهما 
الخمور بدون رخصة، وذلك خالل عملية 
مكن  حيث   ،zيوسف }سيدي  بحي  أمنية 
ا�شتبه  داخل محل  أنجز  الذي  التفتيش 
اكتشاف مصنع سري  من  الرئيسي،  فيه 
 zالحياة }مـــاء  مسكر  وتقطير  ــداد  إلعـ
على  عــالوة  طن،  بنصف  قــدرت  بكميات 
حجز مجموعة من األواني وا�عدات التي 

تستعمل في صنعه.

تايمة،  ــأوالد  بـ األمــن  مفوضية  ألقت 
في  رجل  على  القبض  ا�اضي،  األسبوع 
دراجــة  بسرقة  متلبسا  الــســادس،  عقده 
هوائية من إحدى األماكن القريبة من مقر 
عدد  شكايات  على  بناء  وذلك  ا�فوضية، 
من ا�واطن� لدى ا�صالح األمنية. وكان 
الدواوير  أحد  من  ينحدر  الذي  ا�وقوف، 
سرقة  على  دأب  قد  تايمة،  ألوالد  التابعة 
الدراجات من منطقة محادية �قر مفوضية 
الدراجات  بسوق  ببيعها  ويقوم  األمــن، 
القبض ويتم  يلقى عليه  أن  بإنزكان، قبل 
النظرية  الحراسة  تدابير  تحت  وضعه 
في  والتحقيق  البحث  استكمال  أجل  من 

ا�نسوب إليه.

بني مالل
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 األسبوع
شهدت جامعة امغيلة ببني مالل، 
أحداث  األخير،  اإلثن�  األحد  ليلة 
عنف دامية ب� طلبة محسوب� على 
أحد الفصائل الطالبية، وب� بعض 
السكان ا�جاورين، في مشهد يحيي 
ويسيء  األلــيــمــة،  األمــس  مشاهد 
وقد  الجامعي،  التعليمي  للمشهد 
طريق  بقطع  ــداث  ــ األحـ ــطــورت  ت
اإلطارات  بواسطة  الجامعي  الحي 
واألحــجــار،  ــواك  ــ واألش ا�طاطية 
في  أرواح  لسقطت  األلطاف  ولوال 
بعدما  وذلـــك  الجانب�،  صــفــوف 
اتهم أحد األشخاص، بعض الطلبة 
الجامعي  الحي  ــل  داخ القاطن� 
ا�ذكور، باالعتداء على ابنه وتكسير 
من  هم  الطلبة  بأن  وقــال  سيارته، 
وراء االعتداء الذي تعرض له ابنه 
هو  والــذي  با�ستشفى  يرقد  الذي 
تصريح  حسب  خطيرة،  حالة  في 

األب ألحد ا�واقع اإلخبارية.
وزارة  عن  بــالغ  أي  يصدر  ولــم 
التعليم العالي، لتوضيح مالبسات 
هذا الحادث، الذي وجد طريقه إلى 

مواقع التواصل االجتماعي.

سخرية عارمة على صفحات «الفايسبوك» من البنية التحتية ِّـدينة 
الحسيمة، بسبب تساقطات األمطار، إذ بعد أشهر فقط من األشغال 

َّـ إطار «منارة اِّـتوسط»، لم تستطع هذه اإلصالحات والبنية 
الجديدة تحمل دقائق من األمطار.

صورة  وتعليق 
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مريرت

  شجيع محمد 
ا�تواجدة  البنايات  تحولت 
 zالربيع }أم  ثانوية  بمحاذاة 
ا�ــطــلــة عــلــى حـــي أيـــت عمي 
كانت  ــي  ــت وال بــمــريــرت،  عــلــي 
إلــى  وظــيــفــي،  كسكن  تستغل 
الحيوانات  تستوطنه  ــراب  خ
ــى مـــطـــرح لــرمــي  ــ ــول إل ــحـ وتـ
ومــالذا  ــصــورة)،  (ال النفايات 
لالختباء(..)، حتى أصبح منظر 
يــســيء �دخل  الــبــنــايــات  هــذه 
لخوف  مصدرا  وأضحى  الحي، 
بالليل،  وخصوصا  الــســكــان، 
جل  في  الظالم  انتشار  ظل  في 
يمت  ال  فضاء  وكأنه  األرجـــاء، 
التعليمية،  للمؤسسة  صلة  بأي 
في ظل التجاهل التام للسلطات 
مصالح  فيها  بمن  ا�ــســؤولــة 
رغم  الوطنية،  التربية  وزارة 
الثانوية  إدارة  من  البناية  قرب 

ببضعة أمتار فقط.
ــذه  ــض ه ــع ــا أضـــحـــت ب ــم ك
تعرض  بعد  متداعية،  البنايات 
ــواب  ــن أبـ ــل مــحــتــويــاتــهــا م ج
والسرقة،  الكسر  إلى  ونوافذ، 
القريب  األمس  في  كانت  بعدما 
ــي الــتــعــلــيــم،  ــف ــوظ مــســكــنــا �
ــوم إلـــى مــطــارح  ــي لــتــتــحــول ال
العام  ا�نظر  تشوه  للنفايات 
ــذا ا�ــؤســســات  ــ لــلــمــديــنــة، وك
التعليمية ا�جاورة لها (ثانوية 
بن  جابر  وإعــداديــة  الربيع  أم 
السكنية  والتجمعات  حــيــان 
يتم  أن  فعوض  والصيدلية..)، 

تحويل هذه ا�ساكن إلى مرافق 
منذ  تركها  تــم  عــام،  نفع  ذات 
سن� عرضة للضياع واإلتالف، 

أن  رغــم  لألمر،  يكترث  من  وال 
كل  أمامها  يــمــرون  ا�سؤول� 

يوم وقريبة من مكاتبهم.

أزمور
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 شكيب جالل
السنوات  فــي  ــور،  أزمـ مدينة  تعرف 
وذلك  كبيرا،  ديمغرافيا  نموا  األخيرة، 
الهجرة  تزايد  أهمها  عوامل،  عدة  بفعل 

القروية وبساطة العيش فيها.
فلكون أزمور لم تطلها بعد اإلكراهات 
التي تعيشها معظم ا�دن ا�غربية، ونظرا 
وانخفاض  ا�عيشة  مستوى  النخفاض 
حتى  أو  شرائها  أو  ا�نازل  كراء  سومة 
أصبحت  الــتــي  ــة،  أرضــي بقعة  امــتــالك 
ا�حدود،  الدخل  ذوي  حتى  متناول  في 
ساهمت كل هذه العوامل، في تزايد عدد 
الوافدين الذين استقروا بها حتى أضحت 
تضم كل الشرائح ا�جتمعية، تغلب عليها 
والفقراء  الهشاشة  وضعية  في  الفئات 
عقليا  وا�ختلون  وا�عتوهون  وا�عوزون 
ومحترفو  ا�خدرات  ومدمنو  وا�شردون 
السرقة ومعترضو سبيل ا�ارة حتى في 
مدينة  منها  جعل  مما  النهار،  واضحة 
بفعل  ونهارا،  ليال  الساكنة  تخيف  شبح 
هذا االنفجار الديمغرافي الذي ابتليت به 
أزمور، ودون اتخاذ أي مخطط تنموي من 
الوضع،  الحتواء  البلدي  ا�جلس  طرف 
وامتصاص عطالة العاطل�، وخاصة في 
صفوف الشباب العاطل، الذي يضيع في 
التي وصل صداها  الفوضى  هذه  خضم 
تستغيث  فأزمور  ا�دينة،  أرجــاء  جميع 
التي  الكارثية  الوضعية  هــذه  بسبب 
االنفجار  هذا  جــراء  من  عليها  أصبحت 

ا�هول لتركيبتها الديمغرافية..
 فهل من منقذ؟



عندما تعرفت على الممثل كمال الشناوي، وجدته في قمة ا�ناقة والوسامة، وقد كان يبدو أفضل من شكله على شاشة 
السينما عندما كان يمثل أدوار الشاب الوسيم ابن الذوات الذي يقع في غرام فتاة فقيرة، وكان المخرجون يصرون على وضعه 
في هذا القالب باستمرار، �ن شكله كان يفرض عليه االبتعاد عن أدوار الشاب الكادح، وهكذا لمع نجمه لمدة تنيف عن أربعين 

سنة، وتم منحه عن جدارة واستحقاق، لقب «فتى الشاشة ا�ول» في ا�ربعينات والخمسينات والستينات من القرن الماضي.

هو  وهذا  الشناوي،  كمال  محمد  ولد 
 1918 سنة  أواخــر  في  الحقيقي،  اسمه 
والــذي  الــســودان،  في  ملكال  مدينة  في 
ا�ملكة  يشكالن  مصر  مــع  ــذاك  آنـ ــان  ك
مصر  في  العيش  إلى  وانتقل  ا�صرية، 
في  ا�قام  بهما  استقر  حيث  ــده  وال مع 
مدينة ا�نصورة، وبعد أن تخرج من كلية 
التحق  حلوان،  بجامعة  الفنية  التربية 
بمعهد ا�وسيقى العربية، ثم عمل مدرسا 
للرسم، ولكن كان هناك حلم كبير يتغلغل 
بشكل تصاعدي في نفسه، وهو أن يصبح 
الصيت،  ذائع  سينمائيا  نجما  يوم  ذات 
الفضية  الشاشة  أمام جميالت  وأن يقف 
في أدوار تجد طريقها نحو قلوب ا�الي� 
الحا�ة  الرومانسية  األفــالم  عشاق  من 

التي اشتهر بها ذلك الزمان.
كمال  أمنية  تحققت   ،1948 سنة  وفي 
}غنى  أفالمه  أول  مثل  عندما  الشناوي، 
في  فمثل  أكثر،  الحظ  له  وابتسم   ،zحرب
}حمامة  فيلم  في  هاما  دورا  العام  نفس 
 ،zالسماء }عــدالــة  فيلم  وبــعــده   ،zســـالم
والشهرة  النجاح  طعم  تـــذوق  وهــكــذا 
وذلك  السينمائية،  في مطلع حياته  وهو 
بفضل شكله ا�يال �المح النبالء وأبناء 

الصالونات الفاخرة.
الشناوي،  كمال  أدوار  تميزت  وقــد 
إلى  بسرعة  يقفز  جعله  رائـــع  بتنوع 
رصيده  ليبلغ  ا�طلقة،  البطولة  مصاف 
جعلته  فيلما   272 الناجحة،  األفالم  من 
حاضرا  كان  أنه  كما  جوائز،  بعدة  يفوز 
التي  الناجحة  الثنائيات  من  العديد  في 
تركت بصمة ال تنسى في تاريخ السينما 
ثنائيا مرحا مع نجم  قدم  العربية، حيث 
فاتن  ومع  ياس�،  إسماعيل  الكوميديا 
حمامة، ومع شادية بحصة األسد، حيث 
تضمنت  فيلما،   32 في  معه  مثلت  معه 
الناعم  بصوتها  األمـــس  أغــانــي  أروع 

.zسوق على مهلكzكـ
الفني  مساره  الشناوي  كمال  وواصل 
وشخصيته  الــقــوي  بحضوره  متميزا 
في  له  تسببت  التي  وصراحته  القوية 

عدة متاعب.
في  ــه  ب الــتــقــيــت   ،1970 ســنــة  وفـــي 
القاهرة، عندما كنت مديرا ورئيس تحرير 
جريدة }السياسةz الكويتية في القاهرة، 
من  قدر  أكبر  انتزاع  على  عازما  وكنت 
الصريح،  النجم  هــذا  من  التصريحات 
فكان سؤالي األول له حول عالقته بنجم 
أنور  وهو  له،  عدوا  يصبح  أن  كاد  كبير 
وجدي، فقلت له: }سمعت عن خالف كبير 
ــور وجــدي  أن وبــ�  بينك  قــد نشب  كــان 
إهانة  الكثيرون  اعتبره  تصريح  بسبب 
في  تقول  ماذا  الكبير..  النجم  لهذا  منك 
هذه الواقعة؟z، فقال لي بهدوئه ا�عهود: 
}أنت تعرف بأن الناس بتزودها شوية.. 
فأنا فعال صرحت برأيي في شكل الفنان 
أنور وجدي الذي أكن له احتراما كبيرا، 
يتخلص  أن  يجب  بأنه  للصحافة  وقلت 
مظهره،  يشوه  الــذي  الضخم  كرشه  من 
لرجل  يعود  أن  يمكن  ال  الشباب  وبــأن 
كهل في مثل سنه، وهذه حقائق واضحة 
وضوح الشمسz، فسألته: }سمعت بأنك 
أنــور  حــق  فــي  تصريحاتك  على  ندمت 
}لقد  أجابني:   ،zكــذلــك؟ أليس  وجـــدي، 
بكرشه،  ا�تعلق  تصريحي  على  ندمت 
واحــد،  بأسبوع  التصريح  نشر  فبعد 
دعاني إلى بيته بواسطة صديق مشترك 
ســرحــان،  ــمــدوح  م الــفــنــان  هــو  بيننا، 

وعندما جلست معه لوحدنا رفع قميصه 
الكرش  لــي:  وقــال  الحزن  قمة  في  وهــو 
كثرة  بسبب  ليست  بها  عايرتني  التي 
األكل، بل هي بسبب ا�رض، وقد صارت 
أيامي معدودة لدرجة أنك يا أستاذ كمال 
قد ال تراني بعد هذا اللقاءz، فصعقت من 
أن  منه  وطلبت  لي،  قاله  بما  تأثري  فرط 
مرضه،  بحقيقة  جهلي  بسبب  يسامحني 
ببضعة  التقائنا  بعد  أنــور  رحل  وفعال 
ألنه  شديدة،  بحرارة  فبكيته  فقط،  أشهر 
التهذيب  وفائق  القلب  طيب  فنانا  كان 
تزوجت  }لــقــد  سألته:  ثــم   ،zهللا رحــمــه 
ناهد  الفنانة  أشهرهن  نساء،  عــدة  من 
شريف، فماذا يمكنك أن تقول لنا في هذا 
أربع  من  تزوجت  }فعال،  قال:   ،zالصدد؟
قصة  منهن  واحدة  لكل  وكانت  سيدات، 
والراقصة  الديجاوي،  زيزي  حا�ة:  حب 
هي  التي  شاكر  وعفاف  حمدي،  هاجر 
ناهد  والفنانة  شادية،  الفنانة  شقيقة 
شريف. وعندما نتحدث عن الزواج، فهو 
رجل  ب�  تربط  أن  يمكن  عالقة  أسمى 
يظال  والنصيب  القسمة  ولكن  ــرأة،  وام
استمرارية  مدى  في  ليحسما  حاضرين 
ــال حـــدوث  ــم الــــــزواج، كــمــا يــظــل احــت
حدث  ما  وهذا  وواردا،  محتمال  الطالق 
اليوم  لهن  أكن  اللواتي  زوجاتي  مع  لي 
عن  انفصالنا  رغــم  وتقدير  احــتــرام  كل 
السؤال،  نفس  فكررت   ،zالبعض بعضنا 
الفنانة  }اشتهرت  أخرى:  بطريقة  ولكن 
فكيف  الطاغية،  بأنوثتها  شريف  ناهد 
استطعت االنفصال عنها بالطالق؟z، قال 
لي متنهدا: }ناهد سيدة ال يمكن ألي رجل 
أن ينساها، ومن جهتي، فأنا عشقت فيها 
راجت  وقد  لي،  الكبير  وحبها  عفويتها 
هي  ناهد  بأن  فيها  قيل  كثيرة  أحاديث 
التي طاردتني حتى أوقعتني في شباكها 
منذ  أحببتها  الــذي  أنا  أنني  والحقيقة 
أول لحظة التقيتها فيها في أحد األفالم، 
االرتباط  لم أستطع  لهذا  وكنت متزوجا، 
زوجتي  �شاعر  احتراما  العلن  في  بها 
زيزي الديجاوي، ومع أنني كنت متزوجا 
فقد  الفترة،  نفس  فــي  االثنت�  منهما 
وقتا  منهما  واحــدة  لكل  أخصص  كنت 
وبمكانتها  بها  تليق  وعواطف  ومعاملة 
يعني  هــذا  }هــل  فسألته:   ،zنفسي فــي 
نفس  في  امرأت�  من  الرجل  زواج  بأن 
 ،zمضاعفة؟ لسعادة  مصدر  هو  الوقت 
رجل  أي  أنصح  ال  فأنا  }بالعكس.  قــال: 
مرهق  أمــر  فهذا  بزوجت�،  بــاالرتــبــاط 
يستحيل  حيث  النفسية،  الناحية  من 
على زوج الضرت� أن يشعر باالستقرار 
وهو تائه ب� طباع هذه وطباع األخرى، 
زوجــة  وتطلعات  زوجـــة  رغــبــات  وبــ� 
التمييز  بــعــدم  الـــزوج  وأنــصــح  ثانية، 
الوضعية  هــذه  اختار  إذا  زوجتيه  ب� 
من  تزوجت  }ولكنك  فسألته:   ،zالصعبة
ناهد شريف في السر، وهذا في حد ذاته 
نوع من التمييز بينها وب� زوجتك زيزي 
}التمييز ال يرتبط  فقال لي:   zالديجاوي؟
في  الزوجة  بمكانة  بل  الـــزواج،  بشكل 
يشهد  فلله  لي،  وبالنسبة  زوجها،  نفس 
بنفس  وزيـــزي  ناهد  أحــب  كنت  بأنني 
البقاء  تتحمل  لم  ناهد  ولكن  الــدرجــة، 
فقلت   ،zالــطــالق مني  فطلبت  الظل،  في 
معها  طيبة  بعالقة  احتفظت  }وهــل  له: 
في  ستظل  }ناهد  قــال:   ،zطالقكما؟ بعد 
حاضر  اليوم  وأنا  بقلبي،  ا�كانة  نفس 
الصحية  أزمتها  فــي  باستمرار  معها 

تمكنت والحمد هللا، من استصدار  حيث 
مساعدة مالية لها من خزينة الدولة، فتم 
لعملية  هناك  أ�انيا وخضعت  إلى  نقلها 
بالسرطان،  ا�صاب  الثدي  استئصال 
 ،zالتام بالشفاء  مكللة  لوطنها  وعــادت 
الفنانة  عشقت  بــأنــك  }قــيــل  ــه:  ل وقــلــت 
استحالة  بسبب  ولكن  بجنون،  شادية 
من  متزوجة  كانت  ألنها  منها  زواجــك 
عماد حمدي، تزوجت من شقيقتها عفاف 
فانتفض   ،zصــحــيــح؟ ــذا  ه فهل  شــاكــر، 
أن  للعاقل  يمكن  }وهل  لي:  وقال  غاضبا 
من  الـــزواج  يستطيع  رجــال  بــأن  يصدق 
عشقت  بأنني  لنفترض  حبيبته،  شقيقة 
أقــرب  مــن  ســأتــزوج  كنت  فهل  ــة،  شــادي
إنسانة لها بحيث تذكرني بها ليل نهار. 
هذا هراء وكذب مردود على من اختلقوه، 
أنني مع شادية شكلنا  الحكاية هي  وكل 
يعتقد  الجمهور  جعل  ناجحا  ثنائيا 
وبينها،  بيني  حــب  قــصــة  هــنــاك  بـــأن 
تصوير  خالل  انسجامنا  فرط  من  وذلــك 

وعديمي  الخبثاء  لكن  الرائعة،  أفالمنا 
الختالق  النقطة  هذه  استغلوا  الضمير 
الصداقة  ولكن  مثلهم،  رخيصة  شائعة 
أكبر  تظل  بشادية  تربطني  التي  القوية 
الــزيــارات  نتبادل  ونحن  أكاذيبهم،  من 
أعمالنا  ــول  حـ بــاســتــمــرار  ــشــاور  ــت ون
لي  أقرب صديقة  با�ناسبة  القادمة، فهي 
}وما هي  من الفنانات النساءz، وسألته: 
عرضت  هل  صباح،  ا�طربة  مع  قصتك 
عليها الزواج ورفضتك كما قال لي أقرب 
ا�قرب� منها؟z، قال: }سأصارحك بسر ال 
يعرفه أي واحد مطلقا، وهو أنني أحببت 
صباح من كل قلبي وعشقت فيها أنوثتها 
الصارخة وأناقتها التي ال تضاهى، ولكن 
منها  أصغر  بشاب  مشغوال  كــان  قلبها 
بكثير، وهو اللبناني وسيم طبارة، وهي 
للشباب  تميل  بأنها  معروفة  رمــزي  يا 
بعشرات  سنها  عن  عمرهم  يقل  الذين 
السن�، غير أنها تبقى جميلة الجميالت 

فــي نــظــريz، وســألــتــه: }هــل هــي أجمل 
حتى من سعاد حسني؟z، أجابني: }نعم. 
صباح هي أجمل امرأة رأيتها في حياتي، 
أمام  يصمد  أن  رجل  أي  على  ويستحيل 
السينمائية  فالكاميرا  وأنوثتها،  جمالها 
ال تكشف عن درجة بياض بشرتها وكثافة 
ملكة  إنها  الرنانة.  وضحكتها  شعرها 

.zجمال وشباب حقيقية
ومرت السنوات سريعة لتسحب بساط 
الشاشة  }فتى  قدمي  من تحت  النجومية 
األولz الذي كان ذات يوم يقام له ويقعد، 
وكان هاتف منزله ال يتوقف عن الرن� من 
نجمه  فبدأ  عليه،  ا�خرج�  تهافت  فرط 
يعرضون  ا�خرجون  بــدأ  أن  بعد  يأفل 
الفنية  لم تعد تليق بمكانته  أدوارا  عليه 
سينما  عمالقة  زمن  من  كنجم  وبتاريخه 
الشناوي  كمال  ولكن  واألســود،  األبيض 
ظل محتفظا بعزة نفسه وقوة شخصيته، 
ا�تطفل�  هــجــوم  عــلــى  يتحسر  وظـــل 
ا�يدان  على  السريع  الربح  عن  الباحث� 

جديد  حديث  في  لي  صرح  حيث  الفني، 
بأن  التسعينات،  مطلع  في  معه  أجريته 
انسياق  هو  اليوم،  نفسه  في  يحز  الذي 
موجة  وراء  األفـــالم  مــن  هائلة  نسبة 
أجل  من  والغرائز  للشهوات  االنصياع 
وعندما  التذاكر،  شبابيك  مردودية  رفع 
سألته عن أكثر شيء يجعل دموعه تسيل 
ا�تهدج:  بصوته  لي  قــال  شعور  بــدون 
}رغم مرور عشر سنوات على وفاة ناهد 
حزني  فإن  شريف-  ناهد  يقصد  وكان   –
أنسى  ولن  القوة،  نفس  في  يظل  عليها 
منها  جاءتني  التي  ا�كا�ة  تلك  رمزي  يا 
سألتها  حيث  ــام،  أي بثالثة  وفاتها  قبل 
كمال.  يا  اسمع  لي:  فقالت  صحتها  عن 
أنا خايفة أموت من غير ما أودعك، عايزة 
تكون آخر شخص أشوفه وعايزة أغمض 
وكــان  ــك.  صــورت على  ــرة  م ــر  آلخ عيني 
أعتقد  لم  ولكني  جــدا،  ضعيفا  صوتها 
حــل حيث  قــد  ــان  ك ا�حتوم  األجـــل  ــأن  ب

إنهائي  بمجرد  زيارتها  على  عازما  كنت 
متسع  لي  يكون  حتى  االلتزامات  لبعض 
من الوقت �جالستها على راحتي، ولكني 
صعقت عندما تلقيت خبر وفاتها رحمها 
كل  من  أحبتني  فقد  إليها،  وأحسن  هللا 
قلبهاz، فسألته: }سمعت بأنك مستاء جدا 
من منع عرض فيلم وداع في الفجر. فما 
باإلهانة،  أشعر  }أنا  قال:   ،zالسبب؟ هو 
للرفض  تعرض  الــرائــع  الفيلم  هــذا  ألن 
غير  لسبب  الدولة  طــرف  من  والتجميد 
مقبول، وهو ظهور سيادة الريس – وكان 
مبارك-  حسني  األسبق  الرئيس  يقصد 
في لقطة صغيرة جدا في دور كومبارس 

.zحيث أدى دور ضابط في الجيش
وبعد ذلك، سمعت بأن كمال الشناوي 
قضية  مبارك  حسني  للرئيس  ينس  لم 
مــنــع ذلـــك الــفــيــلــم الـــذي يــعــود تــاريــخ 
فيه  لعب  والــذي   ،1956 لسنة  تصويره 
الفنانة شادية، وهكذا  البطولة أمام  دور 
كان  والتي  تلقاها  التي  الدعوة  رفــض 

الرئيس  طرف  من  تكريمه  خاللها  سيتم 
منهم  آخرين،  نجوم  رفقة  مبارك  حسني 

فاتن حمامة ومحمود ياس�.
ركز  صحته،  وتــدهــور  اعتزاله  وبعد 
الشناوي كل تفكيره على كتابة مجموعة

التي  الحياة  مــن  مستمدة  قصصية 
إلى  تحويلها  هو  هدفه  وكــان  عاشها، 
نجوم  ببطولتها  ليقوم  سيناريوهات 
�ساره  استمرارية  فيهم  يرى  كان  شباب 
ولطريقة أدائه والختياراته السينمائية.

وبما أن لكل بداية نهاية، ولكل إنسان 
موعد مع الرحيل، ففي سنة 2011، رحل 
مع  طويلة  معاناة  بعد  الشناوي  كمال 
كما  هائال،  فنيا  رصيدا  تاركا  ا�ــرض، 
ترك وصية بأن يتم تصوير قصة حياته 
التي كتبها بنفسه، وأن يقوم بدورها إما 

الفنان هاني سالمة أو أحمد عز.
كمال  النجم  األمــس  وسيم  هللا  رحــم 

الشناوي.

بقلم: رمزي صوفيا
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الصحفي رمزي صوفيا َّـ أحد حواراته مع «فتى الشاشة األول»، الفنان الراحل كمال الشناوي
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ــذي عــانــى  ــ ــي ال ــان ــث ا�ــشــكــل ال
هو  كثيرا،  ا�غاربة  الحجاج  منه 
اإللهية، ولوال  األلطاف  فلوال  األكل، 
التي  ــل  األكـ لعلب  ا�ــقــزز  ا�نظر 
كانت رهن إشارة الحجاج ا�غاربة 
بالخصوص،  منى  مخيمات  فــي 
والروائح غير الطبيعية التي كانت 
جعلت  والتي  فتحها،  عند  تفوح 
الحجاج يتعاملون معها بالكثير من 
الحذر، لوقعت كارثة تسمم حقيقية، 
بالستيكية  بعلب  األمــر  ويتعلق 
تحتوي على القليل من األرز وا�رق 
تمت  اللحم،  مــن  صغيرة  وقطعة 
انتظار  في  شهور،  منذ  تعبئتها 
ا�غاربة،  الحجاج  على  توزيعها 
الحجاج  أن  ــحــظ،  ال حــســن  ومـــن 
ابتعدوا عنها ولم يتم استهالك ولو 
علبة واحدة منها، واكتفوا بالقليل 
معه،  البعض  الذي حمله  الزاد  من 

أو }الصيامz �دة أيام طويلة.
القول  يمكن  شديد،  وبتلخيص 
بكل  خطيرة   zالــوجــبــات{ هــذه  أن 
األكل  إمكانية  أن  علما  ا�قاييس، 
عند الخواص في منى كانت صعبة، 
ألن ا�وارد ا�الية لغالبية الحجاج، 
كانت محدودة، كما أن إعداد األكل 
ألسباب  ممنوعا  كــان  الــغــرف  فــي 
ا�حالت  قلة  ــى  إل إضــافــة  أمنية، 
التي كانت تعرض بعض ا�أكوالت، 
ــي ال تــنــاســب عــلــى اإلطـــالق  ــت وال
ا�حالت  هذه  ألن  ا�غاربة،  أذواق 
على قلتها، محتكرة من طرف تجار 
الذين  بنغالي�،  أو  باكستاني� 
يعدون وجبات بعيدة كل البعد عن 

أذواق ا�غاربة. 
عــودة  عــنــد  ا�ــشــكــل  ينته  ولـــم 
الحجاج إلى مكة، ألن وجبات األكل 
بدورها  كانت  الفنادق  أغلب  في 
الحد  غياب  إلــى  فإضافة  كارثية، 
كان  والتنوع،  الجودة  من  األدنــى 
توزيع  على  (مصريون)  ا�شرفون 
الحجاج  ــع  م يــتــعــامــلــون  ــل،  ــ األك
وكأنهم  مشينة  بطريقة  ا�غاربة 
يتصدقون عليهم، وهو ما أدى إلى 

على  البد  عارمة، وهنا  احتجاجات 
ا�بلغ  عن  يفصحوا  أن  ا�سؤول� 
الذي يؤديه الحاج ا�غربي كتكاليف 

لألكل. 
أيضا،  العجيبة  ا�فارقات  ومن 
ا�غاربة،  الحجاج  منها  عاني  التي 
على  العشاء  وجــبــة  اختفاء  هــي 
ــك أن  ــن أكـــل، ذلـ ــقــدم م ــا ي عــلــة م
من  يستفيدون  الــحــجــاج  جميع 
على  تتوفر  يوميا  وجــبــات  ثــالث 
الحجاج  إال  للتغذية،  األدنى  الحد 
ا�غاربة، وال أحد يعرف أسباب هذا 
عاداتهم  في  ا�غاربة،  هل  الغياب، 
اليومية ال يتناولون وجبة العشاء؟ 
ــع  ــوق ا� ــى  ــ إل عـــدنـــا  ــا  مـ وإذا 
اإللكتروني الرسمي لوزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية، فإننا نجد أن 
}الخدمات  فقرة  في  تلتزم  الــوزارة 
موسم  بــرســم  للحجاج  ا�ــقــدمــة 
الفقرة  في  وخاصة   ،z1439 حج 
ـــ }اإلقـــامـــة واإلعــاشــة  الــخــاصــة ب
 ،z(منى وعرفات) با�شاعر ا�قدسة
بـ}توفير حقيبة يدوية تشتمل على 
ومتنوعة  معلبة  غذائية  مواد  عدة 
لتوزيعها على الحجاج الستعمالها 
منى  بمشعري  تــواجــدهــم  أثــنــاء 

 .zوعرفات
وزارة  ــه  بـ الــتــزمــت  ــا  مـ ــذا  ــ ه

الحقيقة  لــكــن  رســمــيــا،  األوقــــاف 
بأية  يتوصلوا  لم  الحجاج  أن  هي 
}رجلويةz، بل  حقيبة، ال يدوية وال 
(حوالي  التمر  توزيع حفنة من  تم 
إلى  التوجه  ليلة  نصف كيلوغرام) 
كانوا  الذين  األشخاص  على  منى 
متواجدين بغرفهم أثناء مرور عمال 
 zمؤطري{ وليس  بالفندق،  النظافة 
الوزارة.. فأين ذهبت هذه الحقيبة 

ا�وعودة؟ 
ينبغي  الـــذي  الــثــالــث  ا�ــشــكــل 
السكن،  مشكل  هو  عنده،  التوقف 
الذي   z�فلسط{ فندق  فباستثناء 
يتوفر على غرف واسعة قادرة على 
استقبال أربعة أفراد، وتضمن الحد 
األدنى من الراحة، فإن باقي الفنادق 
تتوفر على غرف صغيرة، عبارة عن 
صناديق، ال يعقل أن تستقبل أربعة 
أشخاص نظرا لضيق مساحتها (ال 
مربع)،  متر   16 تتجاوز مساحتها 
لدرجة أن الحجاج ال يجدون ا�كان 
الكافي لوضع حقائبهم أو التحرك 
دون مضايقة اآلخرين، الشيء الذي 
ببعضها  ملتصقة  األفــرشــة  جعل 
هو  بلة،  الط�  يزيد  وما  البعض، 
قوية  الــغــرف  داخــل  ا�كيفات  أن 
ــدا مــقــارنــة مــع مــا هــو موجود  ج
مبرمجة  وهــي  حتى  ا�ــغــرب،  فــي 

أن  ذلــك  أدنــى درجــات قوتها،  في 
يتسبب  ا�كيفات  هــذه  تشغيل 
كما  متعددة،  مرضية  حــاالت  في 
الحجاج  يجعل  تشغيلها  عدم  أن 
يعانون من لهيب حقيقي لدرجات 
ذلك،  إلى  أضف  ا�رتفعة،  الحرارة 
يمكن  وال  مغلقة  تظل  النوافذ  أن 
فتحها على اإلطالق، بتعليمات من 

أصحاب الفنادق.
إذا كان هذا هو الحال بالنسبة 
ظروف  فإن  بمكة،  الفنادق  لغرف 
السكن بمنى كانت كارثية، وتعتبر 
التي  ا�قدسة  البقاع  أهم  من  منى 
لكل  بالنسبة  منها  ا�رور  من  البد 
حاج، وهي منطقة محاطة بالجبال 
تدل  بلوحات  جغرافيا  ومــحــددة 
هنا  ــن  وم ــا،  حــدوده نهاية  على 
يقرب  مــا  إيـــواء  صعوبة  تتجلى 
فوق  سنة  كل  حــاج  مالي�   3 من 
والضيقة،  ا�حدودة  البقعة  هذه 
ــل جـــزء مــنــهــا، تم  والســتــغــالل ك
هندسي  تصميم  وفــق  تنظيمها 
كبرى  قطع  عن  عبارة  هو  دقيق، 
وشوارع، وفوق كل بقعة، تم تثبيت 
خيمة كبيرة إليواء مئات الحجاج، 
الخيمة  هـــذه  تــقــســيــم  ويــمــكــن 
بمجموعة من الستر (جمع ستار)، 
صممت  صغيرة  وحــدات  لتكوين 
حاجا،   16 إليـــواء  األســـاس  فــي 
جمعها  تم  التي  ا�علومات  حسب 
في ع� ا�كان، لكن هذه الوحدات 
قــادر،  بقدرة  أصبحت  الصغيرة، 
الحجاج  مخيم  فــي  األقــل  وعلى 
وهو  حاجا،   36 ــأوي  ت ا�غاربة، 
ما جعل النزالء ينامون كالسردين 
ا�علب، تتالمس أجسادهم عند كل 
حركة، وحتى بهذا التكدس، لم يكن 
أرغم  الــذي  الشيء  كافيا،  ا�خيم 
خارج  النوم  على  الحجاج  بعض 
ا�راحيض،  أبــواب  وأمــام  الخيام 

نظرا لغياب أي مكان فارغ.
يتبع
 واحد من ضحايا احلجاج املغاربة
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من  مخاطبة  في  خاصا  أسلوبا  هناك  إن 
األسلوب  هذا  يحاضر،  من  إلى  يستمع  كان 
ال يتوفر عليه ا�غراوي مع كامل األسف، ألن 
أن  يجب  االقتناع،  إلى  تحتاج  قضية  طرح 
جلب  على  تتوفر  أدوات  ا�حاضر  لها  يقدم 
إليه، خصوصا في  اهتمامهم  سامعيه ولفت 
الحالة،  هذه  وفي  االقتناع،  إلى  يحتاج  ما 
أسئلة  بإلقاء  تمهيده  يقدم  أن  ا�فروض  من 
إليه..  انتباههم  بتركيز  مستمعيه  لتحريك 
مطلع  فــي  الشيوخ  بــه  يبدأ  كــان  مــا  ــذا  وه
موضوع  في  ونجد  ومحاضراتهم،  أقوالهم 
أن  ينبغي  مــا  عكس  ا�ــغــراوي  محاضرات 
بالنقد،  ا�بتدعة  بتناول  يبدأ  حيث  يكون، 
أو  صيامهم  أو  صالتهم  قبول  عنهم  وينفي 
الكالب  تربية  مسألة  طرح  ومرة  معامالتهم، 
الحيوانات  تلك  دخــول  وحــرم  ا�ــنــزل،  فــي 
أو  الــبــوادي  في  ســواء  ساكنيها،  دور  إلــى 
الكالب  دخــول  حرمة  على  وأكــد  الحواضر، 
تدخل  ال  ا�الئكة  ألن  للمنزل،  قطعية  بصفة 
تلك ا�ساكن، فقيل لي أن صاحب ا�نزل تدخل 
لتفهيم ا�غراوي أن }فيالتهz توجد في مكان 
معتزل عن الساكنة، ولذلك وجبت حراستها، 
أن  مــع  ا�طلقة،  بالحرمة  ا�ــغــراوي  فقطع 
الفقهاء، وقد  يتناولها  ما  كثيرا  ا�سألة  هذه 
اقتناء  لضرورة   ،zالعصمية{ صاحب  ذكرها 
كلب لحماية صاحب ا�نزل من السرقة لقول 

الناظم:
 واتفقوا أن كالب املاشية 

يجوز بيعها ككلب البادية 
وعندهم قوالن يف ابتياع 

كالب االصطياد والسباع
في  طــرحــهــا  كـــان  ا�ــشــاكــل،  هـــذه  فمثل 
األصيل،  التعليم  برامج  الثانوي من  التعليم 
هذه  ويدرسون  يحفظون  فقهاء  هناك  وكان 
التعليم  ــى  إل الطلبة  لتأهيل  ا�نظومات 
الجامعي ضمن دروس الفقه وعلوم الفرائض، 
باإلضافة إلى تدريس اللغة العربية  بدراسة 
وكذلك  والصرف،  النحو  في  األلفية  منظومة 
والرياضيات  والجغرافية  التاريخ  دروس 
ا�علقات  بحفظ  الــعــربــي  األدب  ودروس 
قد  ا�ــغــراوي  الشيخ  أن  أظــن  وال  العشر، 
درس هذه الفنون في الديار السعودية التي 
كان  القرآن والسنة بمن  يغشاها طلبة علوم 
يتدخل لهم من معارف شيوخ وحكام البالد، 
وقد كان للراحل ا�رحوم تقي الدين الهاللي، 
من  وأصله  ا�تعددة،  اللغات  يتقن  كان  الذي 
توسط  الذي  ا�غراوي،  معارف  من  تافياللت 
بالسعودية،  العالي  التعليم  في  لترشيحه  له 
من  الدين  تقي  الراحل  به  قام  �ا  أضيف  وال 
صححه  وما  وأدبية،  وعلمية  فكرية  خدمات 

من كتب وطبعها رحمه هللا.
ــذه ا�ــعــلــومــات اإلضــافــيــة  ــت هـ ــذل لــقــد ب
من  لكثير  تنكر  لكونه  ا�غراوي،  لشخصية 
الذين أحسنوا إليه من أمثال تقي الدين، وما 
كان للمغراوي من ردود فعل مع أحد الطلبة 
األستاذ  أمثال  من  بالسعودية  درسوا  الذين 

باقشيش.
ال أريد أن أنهي هذا ا�وضوع قبل أن أالحظ 
مدينة  أبناء  من  كثير  فيها  ــورط  ت مشكلة 
ا�غراوي  كان  فقد  علمائها،  وحتى  مراكش 
لتطبيق  وداعــيــة،  كمصلح  ا�غرب  بدخوله 
يمارسه  كــان  مــا  وإبــطــال  والكتاب  السنة 
كما  ــدي  األيـ بــســدل  صالتهم  مــن  ا�صلون 
الحزب  وقــراءة   zيد }سدل  عاشر:  ابن  يقول 
الصبح،  وصالة  ا�غرب  صالة  بعد  اليومي 
في  وسلم  عليه  الرسول صلى هللا  وبتسييد 
ا�ولد  ذكــرى  إحياء  وقيام  الفاتحة،  ــراءة  ق
نقاش  مجال  أصبح  مما  ذلك،  وغير  النبوي، 
حاد ب� من كان يمارس عمله باطمئنان قلب، 
بدعوى  استعماله  عليهم  يفرض  أصبح  وما 
يجب  ما  يمارس  كان  وما  الجديدة،  السنة 
من  حاليا  مساجدنا  في  نعيشه  وما  محوه، 
خالفات ب� ا�صل� الذين يفرضون حركات 
حركات  وإلغاء  الصحيحة،  السنة  بدعوى 
واجب  من  وكان  قديمة،  بدع  بدعوى  أخرى 
التي  الخالفات  هذه  يواجهوا  أن  علمائنا، 
ا�غراوي  أحدثه  �ا  ا�راكشيون  منها  عانى 

بفرض أقواله. 
يتبع
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بعد قسط من الراحة، فاجأتني زوجتي بسيل 
ما  وخاصة  للوزير،  مقابلتي  حول  األسئلة  من 
يتعلق بقراري التنازل عن ترشحي لالنتخابات، 
وقد أزعجني سؤالها، ألنها لم تكن أبدا تتدخل 
أخبرتني  لكنها  عملي،  بخصوص  قراراتي  في 
لتخفف  عنها  فيه  غبت  الذي  اليوم  قضت  أنها 
بمدينة وجدة،  يوليوز،  األوالد حرارة شهر  عن 
تهتم  تكن  لم  التي  زوجتي  أن  أدركت  هنا  ومن 
بالسياسة، أصبحت تسألني عن مسائل غريبة 
عنها، كانتمائي لحزب }الفديكz، وقبولي مقابل 
ذلك االرتقاء إلى منصب كاتب عام للوزارة، وما 
امتيازات،  من  السامي  ا�نصب  هذا  يترتب عن 
وحتى  راتــبــي،  ومضاعفة  الوظيفي  كالسكن 
نظري،  بوجهة  وأقنعها  الصورة  في  أضعها 
سألتها: أنت تستقبل� بمنزلنا بالرباط تقريبا 
الذين  الوجدي�  ا�واطن�  من  العديد  يوميا، 
يلجؤون إلي لقضاء حاجاتهم ومآربهم، كما أنك 
وا�حبة  االستقبال  وحــرارة  بالحفاوة  تحس� 
أقول  عساني  فماذا  لي،  الوجديون  يكنها  التي 
لهم ألبرر تنازلي عن ترشيحي لالنتخابات بعد 
وســددت  اإلداريـــة  ــراءات  اإلجـ بجميع  قمت  أن 
سيكون  ومـــاذا  بالترشح؟  الخاصة  الــرســوم 
وعدتهم  الذين  الشبان  عشرات  أمــام  موقفي 
بالدفاع عن ساكنة ا�دينة؟ فهل تريدين أن أفقد 
كل هذه الهالة من ا�حبة والتعاطف وا�ساندة 
ألستفيد من امتيازات مادية قد تزول عند تعديل 
كل وزارة؟ فكان ردها، وهل أنت الوجدي الوحيد 
وأنت  ا�همة،  بهذه  يقوم  أن  عليه  يجب  الــذي 
أعلى  إلى  وجدية وصلوا  أطرا  هناك  بأن  تعلم 
تريد  بما  يقوموا  ولم  الدولة  هرم  في  ا�ناصب 

أنت أن تنجزه لهذه ا�دينة؟ فأجبتها بأن هناك 
أناسا تربوا وترعرعوا في هذه ا�دينة ا�جاهدة 
والسرايا  القصور  في  البذخ  حياة  واستطابوا 
البيضاء،  والــدار  بالرباط  فيها  يمرحون  التي 
وقد نسوا أو تناسوا ا�نازل الشعبية البسيطة 
التي رأوا النور ب� جدرانها، هنا أدركت أنها 
ذهنها  في  زرعتها  واقتراحات  بأفكار  تشبعت 
األخوات الثالث لزوجة العامل، حرم الكولونيل 
الدليمي، وزوجة عامل سطات، والثالثة، مديرة 
لثانوية بنفس ا�دينة، وبشرتني بسهرة ممتعة، 
التي كنا مدعوين لها بمنزل  ألن وجبة العشاء 
أستعد  أن  يجب  عائلية  وليمة  العامل، ستكون 
لها، ألنني سأواجه العديد من األسئلة الخاصة 

باالنتخابات.
وفي ا�ساء، الحظت فعال أن مناقشة الحضور 
كانت  ــا  � ا�ــســتــوى،  ورفــيــعــة  ممتعة  كــانــت 
كفاءات  من  عليه  تتوفر  الحاضرات  السيدات 
كان  التي  ا�حرجة  األسئلة  إلى  باإلضافة  عليا، 
يطرحها علي العامل، الذي أخذني إلى صالون 
مغايرا  خطابا  ويخاطبني  بي  لينفرد  مجاور 
ما  وبقدر  ا�ساء،  ذلك  قبل  بيننا  يجري  كان  �ا 
صدمتني صراحته بقدر ما ارتحت لجرأته، ح� 
إقليم،  كعامل  ليس  اليوم  أحدثك  أنا  لي:  قال 
ولكن كصديق يريد لك الخير، وسأبوح لك بسر 
بتعليمات صارمة  توصلت  ألنني  يعجبك  ال  قد 
أصح،  بمعنى  عظامك،  أكسر  أن  علي  تفرض 
كانت  مهما  االنتخابات  في  لخسارتك  سأسعى 
تنسيق  مهمة  تقبل  لم  إن  النجاح  في  حظوظك 
فأقسمت   ،zالفديك{ �رشح  االنتخابية  الحملة 
لن  ا�رشح�،  هــؤالء  بــأن  األيــمــان،  بأغلظ  له 

ينجحوا في االنتخابات مهما كانت اإلمكانيات 
فاستشاط  إلنجاحهم،  خصصت  التي  ا�الية 
غضبا وقال لي: فكر في مستقبلك وفي عائلتك 
وما حصلت  تغامر بسمعتك وشعبيتك  أن  قبل 
مصمم  ألنني  أجــدادك،  دار  ببيع  مال  من  عليه 
في  يحز  ما  أن  ورغم  أنفك،  رغم  إسقاطك  على 
قلبي، الصداقة الحميمة التي تربط بيننا، وعلى 
تتنازل  أن  قانونيا  وسعك  في  فالزال  حال،  كل 
عن ترشيحك، وسنلتقي غدا إن شاء هللا بشاطئ 
حول  سنلتف  حيث  ضيوفي،  مــع  السعيدية 
هذا  في  ا�ناقشة  }الشواءz، وسنستأنف  مائدة 
ا�وضوع بعد أن تكون قد فكرت جديا في جميع 
عواقب  من  االنتخابات  خوضك  عن  سينتج  ما 
وتداعيات إيجابية إن شاء هللا، وبالفعل، وصلنا 
بشاطئ  العامل  للسيد  الوظيفي  السكن  إلــى 
أعوانه  أحــد  ينتظرنا  كــان  حيث  السعيدية، 
الذي دلنا على مكان اللقاء، حيث نصبت ثالث 
خيمات: األولى خاصة بالنساء، والثانية لألكل، 
رجال  كان  العامل  أن  وبما  للمناقشة،  والثالثة 
محافظا، فقد اختار فضاءا خاليا من الناس يقع 
ب� السعيدية ومنطقة }راس ا�اz، كما أنه وضع 
ا�واطن�  �نع  ا�ساعدة  القوات  من  عناصر 
مناقشة  فاستأنفنا  ا�نطقة،  من  االقتراب  من 
طويلة استعرض خاللها كل ما لديه من وسائل 
تجعلني  التي  ا�بررات  كل  أنا  وقدمت  اإلقناع، 
أتشبث بترشيحي لالنتخابات، وقد سيطر علي 
التزمت به  حب مدينتي ووطني واحترامي، �ا 

لساكنة مدينة وجدة.
يتبع
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نتابع ما يقع في القطر الجزائري الشقيق 
من  األمـــواج  فهذه  قلوبنا..  على  وأيدينا 
البشر التي خرجت عن بكرة أبيها في جميع 
أنحاء البلد تندد بالفترة الخامسة التي يريد 
مريض  رجل  إلى  منحها  الجيش  جنراالت 
مرضا مزمنا، كل ذلك يجعلنا نشفق على هذا 
الشعب األبي ا�قدام الذي عانى في ا�اضي 
يعاني  أن  ونخاف  الحاضر،  في  ويعاني 
في ا�ستقبل، شعب عرف في جميع أقطار 
ا�عمور بشعب ا�ليون شهيد.. شعب خاض 
أكبر وأطول حرب تحرير عرفتها البشرية، 
تعد  فرنسا  فيها  كانت  سنة  وثالثون  مائة 
الجزائر جزءا ال يتجزأ منها، إال أن شهامة 
أبناء الجزائر األشاوس، معززين بإخوانهم 
هي  كانت  ونواحيها  وجــدة  ألن  ا�غاربة، 
القاعدة التي ينطلق منها الثوار لدحر جنود 
بخروج  عجل  ذلك  كل  الفرنسي�،  ا�حتل� 
ا�ستعمر الفرنسي مذلوال مدحورا مرغما ال 
في  الجزائر، دخلت  استقلت  بطال، وعندما 
دوامة من األزمات، فمن تصفية حسابات ب� 
حرب  إلى  نفسها،  تأكل  التي  الثورة  أبناء 
رمال ب� اإلخوة األشقاء، إلى انقالب على 
الزعيم أحمد  بن بلة، إلى فترة بومدين الذي 
فاشلة  صناعية  ثــورة  في  البلد  خيرا  بدد 
ا�غرب  إرادة  ضد  الصحراء  حــرب  ودخــل 
وجهه ضدا  في  ووقوفا  فيه وحسدا  نكاية 
الترابية، ورغم موت  على استكمال وحدته 
من  الحكم،  دفة  الجنراالت  وتولي  بومدين 
ببوضياف،  مـــرورا  جديد  بــن  إلــى  زروال 
الذي كان سيصفي قضية الصحراء لصالح 
ا�غرب لوال القدر ا�حتوم بتصفية الجنراالت 
القرن  من  التسعينات  عشرية  وخــالل  لــه، 
ا�اضي، دخلت الجزائر في حرب أهلية أتت 
على األخضر واليابس وذهب ضحيتها أزيد 
ألنه  هللا  عند  محسوب  قتيل  ألف  مائة  من 
قتال ب� اإلخوة، ولو لم يصادر الجنراالت 
وتركوهم  الجزائر  في  اإلسالمي�  نجاح 
له  ا�غفور  نصحهم  كما  الحكومة  يكونون 
الجزائر  شهدت  ما  الثاني،  الحسن  ا�لك 
في  لإلسالمي�  ولوقع  السوداء،  العشرية 
الجزائر ما يقع لهم اآلن في ا�غرب بعد أن 

جربهم الشعب وسينفظهم في االستحقاقات 
القادمة.

رغم االستقرار النسبي الذي عرفته فترة 
حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، فإن عالقة 
الجنراالت با�غرب، اتسمت بالحيطة والحذر 
ا�شوبان بالحقد والحسد من طرف واحد.. 
وإغالق الحدود البرية بدون سبب يستدعي 
دبلوماسي  األرحـــام،  وصــراع  قطع  ــك..  ذل
مرير ضد وحدة ا�غرب على الساحة الدولية 
بوتفليقة  األممية.. الرئيس  ا�حافل  وفي 
الجنراالت  رهينة  كــان  العاق،  وجــدة  ابــن 
البلدين  ب�  الب�  ذات  يحاول إصالح  ولم 

بالضرب  حكمه  فترة  واتسمت  الشقيق�، 
في مشهد  والحسد  والبغض  الحزام  تحت 
ا�غاربة،  الصحفي�  عميد  صوره  سريالي 
حقيقته  ــي  ف ــعــلــوي،  ال مصطفى  مـــوالي 

.zالضائعة في العدد األخير من }األسبوع
بوتفليقة،  للرئيس  ا�زمن  ا�رض  ورغم 
األبناء  تشبث  به  الجنراالت  تشبث  فقد 
نصفها  سنة  عــشــرون  ا�ــريــضــة..  بأمهم 
قضاه بوتفليقة وهو مريض مرضا مزمنا، 
رئيس  األطــبــاء..  يسميه  كما  ا�ــوت  مرض 
على كرسي متحرك ال يتكلم وهللا أعلم هل 
على  الــجــنــراالت  يصر  ــك،  ذل ومــع  يسمع، 
تقديمه كرئيس ألكبر وأغنى دولة في شمال 

واإلسالمي،  العربي  العا��  وفي  إفريقيا 
الجزائر  تقديم  على  الجنراالت  يصر  كما 
أضحوكة للعالم، فبدل ترك الرئيس ا�ريض 
يرتاح، يصرون على تقديم ترشيحه للفترة 
ال  العالم  في  مرشح  هناك  وهل  الخامسة، 
ذلك يصر  تقديم ترشيحه، ومع  يقوى على 
الجنراالت على ترشيحه؟ إنها النقطة التي 
ظهر  قصمت  التي  والقشة  الكأس  أفاضت 
بكرة  عن  الجزائري  الشعب  ليخرج  البعير 
شعب  �شاعر  السافر  التحدي  ضد  أبيه 
بأكمله، في انتفاضة فريدة من نوعها أبهرت 
بانتخابات  يطالب  شعب  بأكمله..  العالم 

حقيقية..  وبديمقراطية  نزيهة  رئاسية 
األسبوع  طيلة  البلد  طــول  على  انتفاضة 
أرغمت  انتفاضة  جمعة..  كل  ذروتها  لتبلغ 
ترشحه  عدم  إعــالن  على  ا�ريض  الرئيس 
دستوري  بإصالح  وعود  وإعطاء  للرئاسة 
شامل، الشيء الذي لم يقبله الشارع ا�صر 
انتخابات  وتنظيم  الرئيس  تنحية  على 
لم  شعب  ممكن..  وقــت  ــرب  أق في  رئاسية 
الحلول.. شعب سئم  بأنصاف  يرضى  يعد 
شعب  الجنراالت..  وحكم  القديمة  الوجوه 
ا�زيفة..  غير  الحقيقية  الحرية  إلى  يتوق 
شعب يرى خيرات بلده تنهب وتسرق أمام 
أعينه وهو كالشمعة تضيء لغيرها وتحرق 

حرب  وضحى أيام  عانى  شعب  نفسها.. 
التحرير.. وعانى بداية االستقالل من تنافس 
الجنراالت.. كما عانى خالل العشرية ا�ظلمة 
فترة  خالل  وعانى  اإلخـــوة..  ب�  قتال  من 
حكم بوتفليقة الذي استغل الجنراالت فترة 
صحته ومرضه  وكانوا يطمحون إلى إطالة 
فترة ا�رض، لكن الشعب كان لهم با�رصاد ..

الشعب  يتسلم  ألن  ــوقــت  ال حـــان  لــقــد 
عانى  بعدما  بيده  أموره  مقاليد  الجزائري 
ما عاناه من تضحيات حرب التحرير، كما 
عانى ويالت العشرية ا�ظلمة والزال يعاني 

من استبداد حكم الجنراالت.
لقد ساهم ا�غرب بماله ودم وتضحيات 
قادة  أن  إال  الجزائر،  استقالل  في  أبنائه 
وقابلوه  سنمار،  جــزاء  جــازوه  الجزائر 
بالبغض والصدود ونكران الجميل، ورغم 
ذلك، تحمل ا�غرب كل ذلك في جلد وترك 

االنتقام للـه وهو خير ا�نتقم�.
أزيح بن بلة من رئاسة الدولة من طرف 
في  ليبقى  إزاحــة،  شر  إليه  الناس  أقرب 
السجن أزهى أيام عمره وال يفرج عنه إال 
بمرض  بومدين  ويموت  عمره،  أرذل  في 
حتى  وعجز  كنهه  في  العالم  أطباء  حار 
بوتفليقة،  أما  ــه،  دوائ في  روسيا  أطباء 
ا�غرب  معاكسة  على  اإلصــرار  فبمجرد 
أصيب  ــحــدود،  ال إغـــالق  على  ــاء  ــق واإلب
الدنيا قبل  الذي عذبه في  با�رض ا�زمن 

اآلخرة.
الشعب�  ــ�  ب ا�ــتــبــادلــة  ا�ــحــبــة  إن 
شيء  ــري،  ــجــزائ وال ا�ــغــربــي  الشقيق� 
سرمدي تمتد عروقه من التاريخ والنضال 
الويل  كل  والويل  الشعب�،  ب�  ا�شترك 
التقارب  هــذا  تقوية  ضد  يعمل  من  لكل 
ال  اللذين  الشعب�  هذين  ب�  والتعاون 
حدود تفصلهما ال في الزمان وال في ا�كان.
نحن ا�غاربة، نتابع ما يقع في الشقيقة 
هذا  استقرار  ألن  اهتمام،  بكل  الجزائر 
أي  وأن  استقرارنا،  من  جــزء  هو  البلد 
تطور إيجابي أو سلبي سينعكس علينا، 
فللهم احفظ الشعب الجزائري بما حفظت 
به الذكر الحكيم وارجع كيد كل من يريد 
إنه  شــروره  من  وقه  نحره  في  ســوءا  به 

للدعاء سميع وباالستجابة جدير.
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عن  اإلنــســان  يتحدث  عندما 
مجموعة  عــن  يتحدث  األلـــوان، 
عالم  في  ا�نقوشة  الكلمات  من 
ا�ثالي  غير  أو  ا�ثالي  الشخص 
وعلى  ا�تلقي،  الفنان  لوحة  في 
عــكــســه فـــي الـــــذوق والــعــشــق 
التي  الــريــشــة  لصفة  ــحــب  وال
تلك  في  فيها  يتف�  أن  تستحق 
اللوحة. فالشاب قد يأتي باللون 
وقد  السالم،  لون  وهو  األخضر، 
سالما  أو  نفسيا  سالما  يكون 
يختلط  وعــنــدمــا  اجــتــمــاعــيــا، 
فالسؤال  األخرى،  األلوان  بعالم 
ذلك  مصير  مــا  سيطرح:  ــذي  ال
الـــزوج  فهنا  ــر،  ــض األخ ــون  ــل ال
ذلك  لفك  ا�فتاح  هما  والــزوجــة 
اللغز، فبلونيهما يمكن أن نجعل 
ذات  تــكــون  النهائية  الــلــوحــة 
تناسق ومودة وروعة، وقد تكون 
باللون الضبابي الذي ال يمكن أن 
العشوائية  خانة  في  إال  نضعه 
في الحياة، كالشمعة التي تضيء 
ولكن تموت حينها، فالحياة كلها 
على  ويــجــب  بــاأللــوان،  مفعمة 
متوازنا  فنانا  يكون  أن  اإلنسان 
ــاره وطـــمـــوحـــه، وأن  ــكـ أفـ فـــي 
األلوان في حركة ريشته  يعشق 
سيعكر  مــا  كــل  عــن  يبتعد  وأن 
الخمر  ألوان بصيغة  لوحته من 
والقمار،  والــرشــوة  وا�ــخــدرات 
إلى غير ذلك من األلوان التي ال 
وأن  جوع،  من  تغني  وال  تسمن 
يجعل لوحته لها قيمة أبدية له، 
وقيمة  �جتمعه،  فكرية  وقيمة 
كلها  فالحياة  لــديــنــه،  روحــيــة 
من  وأجملها  تشكيلية  لوحات 
تحيا في عالم روح الفن األصيل 

ا�طروزة بحنكة وتبصر.
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إدريس ولد القابلة أحمد أكري 
ا�عارك  أبــرز  من  الدشيرة،  معركة  تعد 
ا�غربية،  الصحراء  ــوع  رب شهدتها  التي 
والتي شارك خاللها أبناء الصحراء بجانب 
ا�جاهدين الوافدين من جميع أنحاء ا�ملكة، 
دفاعا عن وحدة الوطن مسترخص� أرواحهم 
ودماءهم في سبيل عزة ا�غرب وكرامته، ومن 
أجل تحرير األقاليم الصحراوية من سيطرة 

االستعمار اإلسباني.
في  بــارزة  ملحمة  الدشيرة  معركة  ظلت 
من  سلسلة  وفــي  الوطني،  الكفاح  تاريخ 
الجنوب  التحرير  ا�عارك ألحق فيها جيش 
هزائم نكراء بقوات االحتالل اإلسباني فيما 
الصحراء،  أرض  على  و1960   1956 ب� 
و}أم   zو}ا�سيد  zالرغيوة{ معارك  ومنها 
 zالواد و}فم   zو}الباليا  zو}مركالة  zالعشار
الساطعة،  االنتصارات  هذه  وأمام  وغيرها، 
تحالف  إبــرام  إلى  اإلسبانية  القوات  لجأت 
عملية   إلعــداد  الفرنسي  االحتالل  قوات  مع 
بعملية   كذلك  عرفت  (والــتــي   zإيكوفيون{
ــاول أعــضــاء جيش  ــونz)، والــتــي ح ــ }أراغـ
التحرير الجنوب التصدي إليها بكل ما أوتي 

من قوة رغم إمكانياته ا�حدودة.
جرت أطوار معركة الدشيرة يوم 13 يناير 
مدينة  شرق  كيلومترا   25 بعد  على   1958
العيون، تصدى فيها جيش التحرير الجنوب 
ا�ــزود  اإلسبانية  الفيالق  أهــم  من  لواحد 

حينئذ بأحدث العتاد واألسلحة ا�تطورة.
تسلسل أحداث معركة الدشيرة

مدينة  مــن  اإلسبانية  ــقــوات  ال خــرجــت 
العيون مدججة بأحسن األسلحة في اتجاه  
الجنود  الدشيرة-، وكل  }تافودارتz - شرق 
أنهم  يعتقدون  كانوا  وضباطهم  اإلسبان 
خارجون لجولة ظان� أنهم سيقضون نهائيا  
سيما  ا�قاومة،  مراكز  على   zسهولة }وبكل 
ا�قاطعة التاسعة لجيش التحرير الجنوب، 
صالح  الــرائــد  وقتئذ،  يقودها  ــان  ك التي 
بنعسو، إال أن هذه ا�قاطعة التاسعة، علمت 
الوطني�  وبفضل  بواسطة  التحرك  بهذا 
ا�قيم� بمدينة العيون، والذين كانوا بمثابة 

عيون وآذان أعضاء جيش التحرير الجنوب 
يتابعون حركات وسكنات القوات اإلسبانية 

االستعمارية.
أفراد  استعد  تام�،  وكتمان  سرية  وفي 
ــرروا  وقـ لــألمــر  الــجــنــوب  التحرير  جيش 
وسط  اإلسبانية  الــقــوات  طريق  اعــتــراض 
وادي الساقية الحمراء مع مطلع شمس يوم 

13 يناير 1958.
تمركزت خمسة فرق في الواجهة الشرقية 
الجنوبية  الواجهة  في  أخرى  فرق  وخمسة 
قبل انطالق معركة حامية الوطيس استمرت 
تكبدت  ساعة   12 من  أكثر  األولــى  جولتها 
فادحة،  خسائر  اإلسبانية  القوات  خاللها 
وغنم جيش التحرير الجنوب ثالث سيارات 
خفيفة  وأسلحة  والذخيرة  با�ؤونة  محملة 
فردا   12 بينما استشهد  ووسائل االتصال، 
من أعضاء جيش التحرير األشاوس وكلهم 

مدفون� بجماعة الدشيرة.
ا�قاطعة  قيادة  نهجت  ا�عركة،  هذه  في 
أسلوبا  الجنوب،  التحرير  لجيش  التاسعة 
تكتيكيا ساعد ا�جاهدين على الصمود في 
التصدي لجيش االحتالل اإلسباني العرمرم 
عند عبوره ا�نطقة، حيث الزمت مجموعات 
دون   zــكــوشــة }ال مــوقــع   التحرير  جيش 
وعرة  وقلعة  حص�  حصن  وهو  مغادرته، 
أشرف منها مقاتلو ا�قاطعة التاسعة لجيش 
الضربات  توجيه  على  الجنوب،  التحرير 
ا�ــركــزة وا�ــؤ�ــة صــوب الــقــوات اإلسبانية 
أعضاء  يسمح  ــم  ول وعــتــادهــا،  وآلياتها 
من  االحتالل  جيش  لفلول  التحرير  جيش 
خسائر  وكبدوها   ،zالكوشة{ منطقة   عبور 
نفوس  في  الشديد  الرعب  أدخلت  جسيمة 
الجنود والضباط اإلسبان رغم تفوق عددهم 

وعتادهم.
شاهد عيان

كان ا�قاوم ا�حجوب ولّدا بن باهيا، أحد 
ا�شارك� في معركة الدشيرة ضمن ا�قاطعة 

التاسعة لجيش الجنوب.
خسائر  تكبد  العدو  أن  ا�حجوب  ويؤكد 
ساحة  في  ترك  وأنــه  والعتاد،  األرواح  في 
الجرحى،  ومئات  القتلى  عشرات  ا�عركة 

الدشيرة، عدد  أنه شارك في معركة  مضيفا 
تعدادهم  بلغ  اإلســبــان  الجنود  مــن  كبير 
1600 فرد تصدى لهم عدد قليل من مجاهدي 
نــادرة  ببطولة  الجنوب،  التحرير  جيش 
من  مكنتهم  كبيرة  وشجاعة  واستماتة 
وإرباك  الغاشمة  االستعمارية  القوات  دحر 
تلقى  وبذلك  آنــذاك،  العسكرية  مخططاتها 
رغم  نكراء،  هزيمة  الثالث  اإلسباني  الفيلق 

االستعمال الكثيف لألسلحة.
الدرس والمغزى

بنتائجها  ــرة  ــدشــي ال مــعــركــة  شكلت 
مضيئة  محطة  وتداعياتها  وانعكاساتها 
الوحدة ضمن  أجل  من  الكفاح  مسيرة  في 
ب�  رحاها  دارت  التي  ا�عارك  من  سلسلة 
الصحراء  ربوع  في  و1958   1956 سنتي 

ا�غربية للتصدي لالحتالل األجنبي.
لقد رسخت معركة الدشيرة معالم ستظل 
شاهدة على أهميتها، ألنها خلدت أروع صور 
وإيمان  الوحدة،  دفاعا عن  الوطني  الكفاح 
الراسخ  الجنوب  التحرير  جيش  مجاهدي 
بهذه الوحدة، جعلهم ينتصرون بامتياز في 
معركة غير متوازنة بكل ا�قاييس، عسكريا 
القوات  ب�  ولوجستيكيا،  وعتادا  وعــددا 

ا�تواجهة.
ــراســخ بــوحــدة الوطن  ــمــان ال ــان اإلي ك
هو  ا�غربية،  للهوية  باالنتماء  واالعتزاز 
رجال  من  ثلة  مكن  ــذي  ال ــوى  األق السالح 
فيلق  دك  مــن  الــجــنــوب،  التحرير  جيش 

إسباني.
الشهداء ا�برار

شهيدا   12 الدشيرة،  معركة  في  سقط 
لربط  توقا  الصحراء،  رمــال  دماؤهم  روت 
شمال ا�ملكة بجنوبها، وهم: محمد عالي 
بن سيدي إبراهيم، سيدي ولدونها، إدا ولد 
بن  بشراي-  لحسن،  بن  افضيلي  الركيك، 
محمد- يحضيه بن سيدي عالي، يسلم بن 
عمر،  بن  البشير  بن  اسليمة  عالي،  سيدي 
أحمد  بن  محمد  الكوري،  بن  أحمد  سيدي 
الفقير،  بن  عبيد، محمد  بن  السالك  الزين، 

إبراهيم اإلدريسي.

 بقلم: عبد اهللا حافيظي السباعي 



نالحظ أن عددا كبيرا من الناس يشتكون من 
أوقات الفراغ، خصوصا في نهاية األسبوع أو 
غيرهم  يتمنى  الذي  الفراغ  هذا  العطل،  خالل 
أن يذوقوا طعمه ويتمتعوا به، فهم مشغولون 
والــواجــبــات  األعــمــال  فــي  ومنهمكون  دائــمــا 
على  القدرة  حتى  يفقدهم  بشكل  واملسؤوليات 
متابعة أيام األسبوع، فما إن يبدأ يوم السبت 
غدا  أن  الزمن،  من  لحظة  بعد  يفاجأوا  حتى 
تئن  بدأت  أجسامهم  وأن  األسبوع،  نهاية  هو 
في  اليوم  هذا  فيمضون  واإلرهــاق،  التعب  من 
يستجمعوا  حتى  املتواصل  والنوم  الراحة 
من  يتوفر  ملا  الثاني،  األســبــوع  لبدء  قواهم 
أما  ومسؤوليات،  ومصالح  وأعمال  أنشطة 
بهواية،  الفراغ  وقت  ملء  متعة  املرء  فقد  إذا 
فهو الشك سيفتقر لجانب مهم جدا من جوانب 

الحياة.
العربي  عاملنا  يفتقده  ما  فهذا هو  ولألسف، 
ال  عندنا  الهواية  أن  املالحظ  ومن  عام،  بشكل 
تنمى كما ينبغي، ومن تم ال ترتبط بصاحبها 
وينساها،  يفقدها  حتى  فيتركها  يجب،  كما 
فكثير هم الذين يتذكرون أنه كانت لهم هوايات 
كالرياضة  واملــراهــقــة،  الطفولة  فــي  متعددة 
الشعر،  وكتابة  واملوسيقى،  أنواعها،  بكل 
واملراسلة،  والرسم  البريدية،  الطوابع  وجمع 
واملسلسالت  واملسرحيات  األفــالم  ومشاهدة 
أن  بعد  لكن  املــثــال،  سبيل  على  والــغــنــاء... 
هذه  أصبحت  ومسؤولياتهم،  مشاكلهم  كثرت 
الهوايات في خبر كان، ومجرد ذكريات منسية.

إن الفراغ الذي يعاني منه كثير من الناس، 
لو  واألطــفــال،  الشباب  وحتى  ونساء  رجــاال 
استغالله  لتم  الوقت،  قيمة  يقدر  من  له  كان 
يفقدها  لحظة  كل  ألن  الهوايات،  ممارسة  في 
األشكال،  من  شكل  بــأي  تعوض  ال  اإلنــســان، 
على  بالنفع  يعود  يفيد،  بما  الوقت  فاستغالل 
الفرد وحتى على املجتمع، ولتحقيق ذلك، علينا 
تطبيع أنفسها على ذلك، وإن لم نستطع، فعلينا 
أن نعود أبناءنا على االهتمام بمواهبهم وملء 

أوقات فراغهم باإلفادة وتكوين شخصياتهم.
يستغلون  واملــربــن  املسؤولن  من  وكثير 
مــواهــب  لتنمية  الصيفي  التخييم  مــوســم 
األطفال والشباب، كما أننا نجد عددا كبيرا من 
أنشطة  في  يفجرن طاقاتهن  النساء متطوعات 
متنوعة وفي األعمال الخيرية، وفي الجمعيات 
التحرش  )العنف،  املــرأة  بمشاكل  تهتم  التي 
على  املــدمــن  والــشــبــاب  ــارة(  ــدع ال الجنسي، 
واملرضى  عنهم،  املتخلى  واألطفال  املخدرات 

املسنن واملهمشن وغيرهم.

الفيلسوف  أحــالم  أحد  هي  الفاضلة«  »املدينة 
بن  الفترة  في  عــاش  ــذي  ال أفــالطــون،  اليوناني 
كتابه  فــي  جــاءت  والــتــي  ق.م،  و347  ق.م   427
كل  عــن  مختلفة  ملدينة  كمقترح  »الجمهورية«، 
كل  في  بل  يخص العمران فقط،  فيما  ليس  مدننا، 
الحضاري والسكاني واألداء  يتعلق بالجانب  ما 
أساسها  مدينة  والخاص،  الحكومي  الخدماتي، 
اإلنسان، مسؤوال كان أو موظفا أو عامال، كبيرا أو 
أن  أي  مقيما،  امرأة، مواطنا أو  أو  رجال  صغيرا، 
»الفاضلة«  تكون مدينة فاضلة بكل ما تعنيه كلمة 
العمل  وفي  املنزل والشارع،  في  سامية،  معان  من 
الحكومي والقطاع الخاص، وفي املراكز التجارية، 

واألســواق،  وفي املطاعم  والكنيسة،  املسجد  وفي 
يجد  أن  املمكن  من  التي  القطاعات  من  وغيرها 
فيها املواطن واملقيم والزائر على حد سواء، أرقى 
بعيدا  حضاري  بأسلوب  الخدمات  أنــواع  وأكمل 
سوء  عن  وبعيدا  تسويف  غير  ومن  التعقيد،  عن 

املعاملة.
من  أفالطون  مدينة  تحمله  ما  ولكل  هــذا،  لكل 
تصورات، ظل اإلنسان يبحث عن تطوير السياسات 
»املدينة  في  العيش  أجل  من  والقوانن،  والنظم 
من  مجتمع  أي  يتمكن  لم  ذلــك،  ورغــم  الفاضلة«، 
تحقيق ذلك، وقد تمت العديد من املحاوالت إلنشاء 
من عصر  بداية  وذلك  األفالطوني،  بالشكل  املدينة 
األقل  على  العقود،  مــرور  مع  وتطورت  النهضة، 
على املستوى العمراني، لكن على مستوى التسيير 
بعيدة  الحضارات  أغلب  ظلت  السياسات،  وتدبير 

الفالسفة، ظنا  ملدينة يحكمها  أفالطون  عن تصور 
اعتباريا،  تقديرا  لها  يعطون  بحكمهم  أنهم  منه 
أنظمة  من  العديد  ظل  وفــي  السنوات،  وبــمــرور 
ال  سياسات  تواكبها  والتي  العادلة،  غير  الحكم 
تفي بمطالب الشعوب، ظلت املدينة الفاضلة حلما 
الثقافي  املستوى  على  ــل  األق على  املــنــال،  بعيد 
تدبير  كيفية  في  تطور  عنه  ينتج  الــذي  والفكري 
األمور والشؤون الداخلية لكل بلد، وطريقة الحكم 
بشكل عام، لذلك ظهرت املظاهرات واالحتجاجات، 
إنسان  كل  ألن  القائمة،  الحكم  ألنظمة  واملعارضة 
إليه،  بالنسبة  الفاضلة  املدينة  في  العيش  أصبح 
حلما مشروعا، ظل يناضل من أجله عقودا وسنوات 
وشهورا وأياما، وربما سيستغرق دهرا قادما دون 
أن يتحقق، ليبقى حلم العيش في مدينة أفالطون 

أطول حلم في التاريخ. 

من جديد وكعادته، عاد ترامب ليفاجئ العالم عامة 
والعرب على وجه الخصوص،  بتصريح مثير للجدل 
املتحدة  الواليات  باعتراف  األمر  يتعلق  ولالمتعاض، 
ترامب،  »الــغــريــب«  رئيسها  شخص  فــي  األمريكية 
السورية،  الجوالن  على هضبة  اإلسرائيلية  بالسيادة 
»حان  قائال:  وشجاعة  جرأة  بكل  صرح  حينما  وذلك 
الجوالن«،  على  إسرائيل  بسيادة  لالعتراف  الوقت 
من  محالة،  ال  بــه،  سيأخذ  كــان  األمــر  هــذا  أن  مدعيا 
هو  كان  لذلك،  األمريكين،  الرؤساء  من  بعده  سيأتي 
على  وتمرده  لجرأته  نظرا  العمل  هذا  إلنجاز  سباقا 

القوانن واملواثيق الدولية.
بشهادة  ســوريــة  أرض  الــجــوالن،  أن  واملــعــلــوم 
التاريخ أوال واملجتمع الدولي ثانيا، اغتصبها الكيان 
الصهيوني في خضم الحرب العربية اإلسرائيلية سنة 

1967، املسماة في األدبيات التاريخية بـ»النكسة«، 
الجيوش  بــانــهــزام  الــحــرب  ــذه  ه انتهت  حيث 
احتالل  عن  أسفر  مما  إسرائيل،  أمــام  العربية 
وتهجير  الفلسطيني  الــتــراب  لجل  الصهاينة 
موضوعنا:  وهــذا  ثم  الفلسطينين،  من  أعــداد 
كجزء  إسرائيل  إلــى  وضمها  الجوالن  احتالل 
على  املــتــمــددة  الصهيونية  املستوطنات  مــن 

حساب الغير، حيث عملت إسرائيل على طرد 
نحو  الــجــوالن  مــن  الــعــرب  السكان 

االستيطان  تشجيع  مقابل  سوريا 
اليهودي باملنطقة بدال من العرب، 
أما من الناحية الطبيعية، فتأتي 
أهمية هضبة الجوالن السورية 
توفر  في  إلسرائيل،  بالنسبة 
خصبة  أراضـــي  على  املنطقة 
وغــنــاهــا بــاملــيــاه الــتــي تــزود 
املزعوم  الصهيوني  الكيان 
من  حاجياته  من  كبير  بجزء 

املاء.
على  اإلسرائيلية  بالسيادة  تــرامــب  اعــتــراف  إن 
بكيفية مباشرة،  األذهان  إلى  يعيد  السورية،  الجوالن 
اعترافه قبل عام بالقدس عاصمة إلسرائيل، لكن املالحظ 
هنا، هو أنه رغم الغضب والتنديد الشعبي والرسمي 
واالجتماعات  النقاشات  وكذلك  والــدولــي،  العربي 
حتى  أو  اإلسالمية  أو  العربية  منها  سواء  الطارئة، 
عاصمة  القدس  ترامب  شرعنة  واكبت  التي  الدولية، 
الترامب  هذا  يتراجع  لم  ورغمه،  ذلك  مع  إلسرائيل، 
اإلمبريالية  لألطماع  ومساندته  املذكور  اعترافه  عن 
إلسرائيل، بل إن ذلك لم يزده إال تشجيعا وجرأة ودأبا 
على تمرير املزيد من األراضي للكيان الصهيوني، فها 
أقر  حيث  اآلن،  يفعلها  سابقا،  فعلها  وكما  اليوم  هو 
متنكرا  السورية  الجوالن  على  اإلسرائيلية  بالسيادة 
بهذه  ولعله  الشأن،  هذا  في  الواضح  الدولي  للقانون 
الخطوة، يحقق وعد نتنياهو عندما قال سنة 
الجوالن جزء من إسرائيل  أن   ،2016
رئيس  أن  علما  لسوريا،  يعاد  ولن 
ــوزراء اإلســرائــيــلــي األســبــق،  ــ الـ
إسحاق رابن، كان قد وعد بإعادة 

الجوالن إلى سوريا.
القدس  فيه  مررت  الذي  العام،  للسياق  نظرنا  إذا 
ثم الجوالن، على التوالي، لصالح إسرائيل، ألفينا أن 
ترامب وصديقه نتنياهو، تفتقا للظروف التي تمر منها 
الفوضى  العربية، واملتمثلة مثاال ال حصرا، في  األمة 
والحروب األهلية والعداءات العربية البينية والتردي 
األجنبية  والتدخالت  االقتصادي  واالنهيار  السياسي 
وتباعد املسافة بن الشعوب العربية وأنظمتها، حيث 
واملصائب  والــهــزال  والضعف  األوضــاع  هــذه  مثلت 
التي تهز األركان العربية على طول الخارطة العربية، 
فرصة تاريخية، قد ال تتكرر الحقا، بالنسبة للطموحات 
اإلسرائيلية ومشرعتها في ذلك »أمريكا«، لذلك يبدو أن 
الصديقن )إسرائيل والواليات املتحدة األمريكية( كانا 
لصالحهما،  املرحلة  هذه  الستغالل  سياسيا  محنكن 
وبالطبع، فلما شرعن ترامب القدس، لم تدم الغضبات 
العربية إال هنيهة، حتى هدأت وخمدت وتقبلت األمر 
الواقع ولو على مضض، وكأن شيئا لم يحدث، فكذلك 
تلبث  فلن  إسرائيلية،  أرضا  الجوالن  إقرار  مع  الحال 
اعتدناها  التي  والقيمة  للمعنى  الفاقدة  التنديدات 
لتخبو  أيام،  أو حتى  إال سويعات  العربية،  أمتنا  من 

وتتوارى كعادتها مستسلمة لسياسة األمر الواقع.
العرب  مواقف  في  قليال  يتأمل  من  أن  الواقع، 
إلى  القدس  من اعترافات ترامب املتتالية، من 
الالمباالة  بل  والــبــرودة،  والتأخر  الــجــوالن، 
التي تطبع التفاعل العربي مع هذه االعترافات 
املستفزة واملستهترة بالعرب، ال يمكن أن تزيد 
»السيد ترامب« إال تشجيعا ومؤازرة لسياسته 
أن  العرب  على  كان  فإذا  العربية،  املنطقة  تجاه 
والتنديد  لشجب  األقل،  على  السباقن،  يكونوا 
ورفض القرار األمريكي األخير، فإنهم على العكس 
من ذلك، تأتي مواقفهم خجولة وفي وقت متأخر، 
أكثر من غيرهم، هذا  تهمهم  القضية  أن  علما 
في الوقت الذي تتصدر فيه تركيا في شخص 
زعيمها أردوغان، املواقف املنددة واملحذرة من 

عواقب هكذا تصريح.

من القد�س اإىل اجلوالن: كفى �سكاتا يا عرب

يناير   19 بتاريخ  الصادر  القرار   -
1978 / ملف شرعي عدد 268/76:

يشترط  بيع،  وهي  القسمة  ولكون 
ال  والبيع  البيع  في  يشترط  ما  فيها 

يثبت باللفيف.
شرعي  ملف   /  1978 رقم  القرار   -

عدد 183/77: 
فقها  عليه  املتفق  مــن  أنــه  حيث 
األصــول  بيع  أن  وقــانــونــا،  وقــضــاءا 
حسبما  باللفيف،  ال  بالعدول  يكون 

نص عليه سيدي املهدي الوزاني.
ــادر  بــتــاريــخ /  ــ ــص ــ ــرار  ال ــ ــق ــ - ال

1978/2/16 / ملف رقم 19/77: 
في  املــســتــحــكــمــة  ــادة  ــعـ الـ أن  إذ 
النفوس، جرت على أن تفويت األمالك 
العقارية ال يكون إال بمقتضى العقود 
للقيام  املؤهلون  أصبح  التي  األصلية 
موجودين  الحاضر،  الوقت  في  بها 

بقدر ما تدعو إليه الحاجة.
ــخ  ــاري ــت ب ــادر   ــ ــصـ ــ الـ ــرار   ــ ــقـ ــ الـ  -

1981/6/16 / ملف عدد 352/79: 
في  مــوروثــه  منزلة  ينزل  ــوارث  الـ
األخذ بالشفعة، واملشتري ينزل منزلة 

أحد  املشتري من  البائع، ويكون حكم 
الشفعة،  مرتبة  في  للبائع،  اإلخــوة 

ويعتبر كواحد منهم فقها وقضاء.
الشفعة على قدر االنصباء ومن طلب 
أخذ الجميع ممن حضر يمكن منه وال 

ضرر في ذلك على املشتري.
الدعوى في املعن، تكون مع ما هو 

الشيء املدعى فيه تحت يده.
ــخ  ــاري ــت ب  752 عــــدد  ــرار  ــ ــق ــ ال  -
 702/76 رقم  ملف   /  1977/11/11

)تعريف الغرامة التهديدية(:
للدائن  القاضي  يمنحها  وسيلة 
التنفيذ  على  الحصول  من  بتمكينه 
عند  املدين  على  ويفرضها  العيني، 
بشكل  بواجباته  القيام  عــن  تــأخــره 
نقدي معن عن كل وحدة من الزمن إلى 

أن يتم التنفيذ.
- القرار الصادر بتاريخ 1983/2/3 / 

ملف عدد 4554/86: 
الصرف  الواقع  تبن  فنية  الخبرة 
الواقع  هذا  إثبات  لها  يكون  أن  دون 
صميم  من  ذلك  ألن  طــرف،  أي  لفائدة 

عمل القضاء. 
- القرار  الصادر  بتاريخ 1988/1/12 

/ ملف عقاري عدد 7645/86:  
ــدعــوى  ــدم قــابــلــيــة ال ــة عـ ــي حــال ف

قانونا  مقيد  املستأنف  لــالنــقــســام، 
بتوجيه استئنافه ضد جميع األشخاص 
وال  الدعوى،  في  حضورهم  املفروض 

يمكن تجزئة الطلب بالقسمة.
 1986/3/11 - القرار الصادر بتاريخ 

/ ملف عقاري عدد 110/84: 
بعقار  املتعلقة  الـــدعـــاوى  جميع 
دعـــاوى  ومــنــهــا  التحفيظ،  طـــور  فــي 
يعود  الحيازة،  ودعــاوى  االستحقاق 
ويجب  التحفيظ،  لقضاء  فيها  النظر 
عمال  تعرضات،  شكل  فــي  تصاغ  أن 
بمقتضيات الفصلن 24 و32 من ظهير 

 .1913/8/12
يد  رفع  إلى  الرامية  املدعية  دعــوى 
سابقة  تعتبر  عقار،  عن  عليه  املدعى 
لم  التحفيظي  املطلب  دام  ما  ألوانها، 

يحل على املحكمة للنظر فيه.
بــتــاريــخ  الـــــصـــــادر   الـــــقـــــرار    -
عــدد  ــاري  ــق ع مــلــف   /1987/3/31

 :684/84
أن  عــلــى  مستقر  الــقــضــائــي  الــعــمــل 
طور  في  بعقار  املتعلقة  الدعاوى  جميع 
قاضي  إلى  فيها  النظر  يعود  التحفيظ، 

التحفيظ وحده.

*من هيئة المحامين بالرباط

   محمد جباري
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كيف ننمي الهوايات 

يف اأوقات الفراغ؟

        نجيبة بزاد بناني 

اجتهادات وقرارات حمكمة اال�ستئناف بالرباط

 ذ. عبد الواحد بن مسعود* 

الذباب االإلكرتوين

مصطلح  ــكــتــرونــي،  اإلل الــذبــاب 
جديد برز مؤخرا في العالم الرقمي، 
االجتماعي  التواصل  مــواقــع  وفــي 
بالخصوص. كنت أحسب األمر نوعا 
لبعض  والساخر  اللطيف  النقد  من 
جولة  خــالل  مــن  ولــكــن  املتطفلن، 
قصيرة عبر »غوغل« لتتبع املصطلح، 
اكتشفت أن األمر أكبر من ذلك بكثير، 
وكتب حوله الكثير.                                                                
الذباب اإللكتروني، هو مجموعات 
منظمة بحسابات حقيقية أو وهمية، 
الــتــدويــنــات  تنشر  فــيــهــا،  متحكم 
تلطخ  الطلب،  حسب  والتعليقات 
وتوجه  امللطخ،  تنظف  أو  النظيف 
الرأي العام حسب رغبة من يدفع لها.
مع  اإللكتروني  الذباب  ويشترك 
القذارة،  صفة  في  الحقيقي  الذباب 
من  وربــمــا  وينقلها،  منها  يقتات 
ما  غالبا  وهــو  التسمية،  جــاءت  تم 
التي  القذرة  القضايا  حول  يتجمع 
القضايا  ألن  للمصداقية،  تفتقد 
يلجأ  ال  املــصــداقــيــة  ذات  النظيفة 
ــاب  ــذب ــى خــدمــات ال أصــحــابــهــا إلـ
دعم  على  يعتمدون  بل  اإللكتروني، 
من يقتنع بأفكارهم، وبخالف الجيش 
اإللكترونية  والكتائب  اإللكتروني 
التي  نسبيا(،  القديمة  )املصطلحات 
تخوض الحروب في مواقع التواصل 
تطوعا للدفاع عن مبدأ أو فكرة تؤمن 

له،  مبدأ  ال  اإللكتروني  فالذباب  بها، 
لخوض  مستعد  مرتزق  كجيش  فهو 
عن  يــتــورع  وال  بمقابل،  ــحــروب  ال
استخدام أقذع النعوت وأكثر األلفاظ 
وترجيح  الهدف  من  للنيل  وضاعة 
تكون  وقــد  املستأجرة،  الجهة  كفة 
حقيقية،  هوية  اإللكترونية  للذبابة 
ولكنها تستنسخ نفسها في مجموعة 
فتدعم  الــوهــمــيــة،  الــحــســابــات  مــن 
نفسها عدة مرات من خالل الهويات 
الذباب  من  غيرها  تدعم  أو  املــزورة، 
وتحصل  و»الجيمات«،  بالتعليقات 
باملقابل على دعم الذباب اآلخر الذي 

له نفس الهدف. 

 رحال هرموزي   

ترامب

   )تابع 2 - اقتباس(

اأطول حلم يف التاريخ.. مل يتحقق
     جميلة حلبي 



الفنانة لطيفة رأفت تشتكي استغالل اسمها 
في حفل لتكريم الرائدات ورئيسة الجمعية ترد:

بداية  جــريــر،  ابــن  مدينة  تحتضن 
الثانية  الدورة  فعاليات  ا�قبل،  الشهر 
 ،zالرحامنة }روابــط  الثقافي  �وسمها 
ــراث  ــت }ال جمعية  طـــرف  ــن  م ا�ــنــظــم 
الشعبيz بالرحامنة، بشراكة مع عمالة 
اإلقليمي  وا�جلس  الرحامنة  إقليم 
وا�جلس الحضري بابن جرير وا�كتب 

الشريف للفوسفاط.
ا�وسم الذي سينظم ما ب� 04 و6 
}التعريف  إلــى  يهدف  ا�قبل،  أبريل 
بالتراث ا�ادي وباإلرث الالمادي �نطقة 
وإبراز  األصيلة،  وتقاليدها  الرحامنة 
ا�وروث  في  ا�شتركة  الخصوصيات 
الشعبي وا�وروث الثقافي ب� منطقة 
الرحامنة والصحراء في القيم والعادات 
ــراف،  ــ ــوس والــتــقــالــيــد واألعـ ــطــق وال
.zبينهما ا�شتركة  الروابط  وترسيخ 
التظاهرة،  ــذه  ه أنشطة  وســتــتــوزع 
الــذي  جهة،  مــن  ــدوات،  ــن ال مركز  بــ� 
سيحتضن أنشطة ثقافية ضمنها ندوة 
واالجتماعي  الثقافي  }ا�شترك  حول 

 ،zوالرحامنة ا�غربية  الصحراء  ب� 
حيث  ا�دينة،  وسط  أخرى،  جهة  ومن 
التبوريدة وسهرات فنية  تقام عروض 

شعبية محلية وصحراوية، كما سيقام 
ــك، مــعــرض جهوي  بـــا�ـــوازاة مــع ذلـ

للصناعة التقليدية ومعارض فنية.

الحسن  ا�ولى  السلطان  ذكــر 
ظهيره  في  الكبير  القصر  مدينة 
بنصف  ا�خزني،  للبريد  ا�عمم 
ا�دن  من  وهي   ،zالقصر{ اسمها 
لم نعثر على كناشها، وهي  التي 
يرجع  لم  التي  الوحيدة  ا�دينة 
لطنجة  الخاتم�  بوسطتها  أم� 
وغابت  بهما،  العمل  نهاية  بعد 
ــري من  ــدائـ بــصــمــة خــاتــمــهــا الـ
على  كتبت  فلهذا  الكاتالوغات، 
لوحتها فقرة من الظهير وبدايتها: 
للمغرب،  (رقاصان)  واثنان   ...))
الحوز  بمكاتيب  لتطوان  أحدهما 
وتطوان،  وطنجة  للعرائش  التي 
تتوجه  التي  القصر  وبمكاتيب 
ــمــا يجده  ــش وب ــرائ ــع ــن ال ــه م ل
طنجة  مكاتيب  مــن  بــالــعــرائــش 
مكاتيب  مــن  وبطنجة  وتــطــوان 
بمكاتيب  لفاس  واآلخــر  تطوان، 
ــفــاس ومــكــنــاس  ــتــي ل ــوز ال ــح ال
في  لتطوان  الــذي  يصل  أن  على 
نهوضه  يوم  من  الخامس  اليوم 
الرابع))،  اليوم  في  لفاس  والذي 
الذي  خروج  ((فيكون  ونهايتها: 

ويوم  ثالثاء  يوم  كل  تطوان  من 
الذي من فاس كل  سبت، وخروج 
إن  إال  اثــنــ�،  ويــوم  يــوم جمعة 
حصل عذر لواحد منهم، فينهض 
قبل،  من  قــرر  ما  نحو  على  بدله 
لينضبط األمر بكل أرض في يوم 

الدخول والخروج)). 
بمدينة  غــيــالن  آل  عــالقــة  إن 
روحــيــة،  عــالقــة  الكبير،  القصر 
ــجــدهــم ســيــدي عــمــر غــيــالن،  ف

ا�خازن  وادي  معركة  في  شــارك 
 4  / 986هـ  الثانية  جمادى   30)
الخضر،  وابنه  1578م)،  غشت 
وفاة  بعد  الجهاد  حركة  تزعم  �ا 
ا�جاهد محمد العياشي، استولى 
الدالئي�  مــن  وانتزعها  عليها 
سنة 1063هـ / 1653م، وجعلها 
عاصمة  بــاعــتــبــارهــا  حــاضــرتــه 
من  كبيرا  ــددا  ع وأجــلــى  الهبط، 
وبذلك  وغيرهم..  القنطري  أوالد 

الشمالية  ا�نطقة  ضم  من  تمكن 
منها  وانطلق  بكاملها،  الغربية 
اإلنجليز  ثم  البرتغالي�  لقتال 
العرائش،  في  واإلسبان  بطنجة 
أخرى  رواية  فهناك  مصيره،  أما 
ــراد  ــد أفـ رائــجــة تــقــول: إن أحـ
أبي  الفقيه  ــارب  أقـ مــن  حاشية 
قتله  الذي  هو  القنطري،  عبد هللا 
انتقاما  1673م،   / 1083هـ  سنة 
مــوالي  ضريح  وراء  ــن  ودف لهم، 
ضريحه*  وبقي  بوغالب،  علي 
إلى  ا�دينة  سكان  لــدى  معروفا 
أن هدم وشيد مكانه مسجد سنة 
1984م، وداره مازالت إلى يومنا 
الكبير،  بالقصر  مــوجــودة  هــذا 
وتعرف بدار غيالن وبدار ا�خزن، 
واستعملها اإلسبان أيام الحماية 

ثكنة عسكرية.

ومحاط  مربع  ا�قبرة  وسط  حوش   *
متر  مساحته  تتعدى  ال  قصير،  بحائط 
مربع، والشائع أن رأس الخضر غيالن 
مدفون هناك، لكن والدي كان يقول لي: 

.zهاذاك ماشي راس جدنا{
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أشعلت عودة ا�مثلة ا�صرية الشهيرة، حنان 
التواصل  مواقع  على  كبيرة  للفن، ضجة  ترك، 
االجتماعي، وانقسم ا�ستخدمون ب� من أثنى 

عليها ومن اعتبر رجوعها غلطة ال تغتفر.
أن  وعربية،  مصرية  إعالم  وسائل  وذكــرت 
ا�مثلة ا�حبوبة عادت إلى السينما بعد غياب 
أعمالها في  أن قدمت آخر  7 سنوات، بعد  دام 

فيلم }ا�صلحةz مع أحمد السقا وأحمد عز.
بمشاركتها  الصمت  حاجز  حنان  وكسرت 
بفيلم رعب صوتي بعنوان }النداهةz، الذي يعد 

أول تجربة مصرية وعربية للسينما الصوتية.
األنترنيت  مستخدمي  من  الكثيرون  وطالب 
الفنانة حنان بضرورة استمرارها في االعتزال 
أيدها  بينما  أخــرى،  مــرة  للفن  العودة  وعــدم 
آخرون، بقولهم أنها عادت بصوتها فقط وهذا 

أمر ال عيب فيه.
ا�ــؤثــرات  على   zالــنــداهــة{ فيلم  ويعتمد 
أجــواء  إلــى  ا�ستمع  تأخذ  التي  الصوتية 
أحداثه  وتــدور  والترقب،  ــارة  واإلث التشويق 
على  ليعيش  الريف  إلــى  ذهــب  طبيب  حــول 

ذكريات حبيبته ا�فقودة.
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الفنانة ا�صرية شيرين   استنجدت 
عبد  ا�صري  بالرئيس  الوهاب،  عبد 
بالبكاء  وانــهــارت  السيسي،  الفتاح 
ا�وسيقية،  ا�ــهــن  قــرار نــقــابــة  عقب 
داخــل  العمل  عــن  بإيقافها  القاضي 
يتهمها  بــالغ  الكنانة، بسبب  أرض 

بنشر أخبار كاذبة.

وقالت شيرين في مداخلة هاتفية لها 
البرامج مع اإلعالمي عمرو  في إحدى 
أديب: }أنا مظلومة وحسبي هللا ونعم 
الفتاح  عبد  الرئيس  أناشد  الوكيل، 
مظلومة  ألني  به  وأستنجد  السيسي، 

.zوأنا آسفة
بالغا  صبري  سمير  ا�حامي  وقــدم 
ضد شيرين قال فيه أنها }اعتادت في 
جميع ا�حافل وا�هرجانات والحفالت 
 ،zــطــاول عــلــى مــصــر ــت الــخــارجــيــة ال
ــي تــدويــنــة نــشــرهــا على  مــوضــحــا ف
أرفق  }الفايسبوكz، أنه  على  صفحته 
ما  تؤكد  بالغه  مع  مدمجة  أسطوانة 
قالته ا�طربة ا�صرية في حفل غنائي 

في البحرين.
قد  مصرية،  إعــالم  وسائل  وكانت 
نقلت عن شيرين قولها، خالل حفل في 
الكالم  تستطيع  اآلن  }أنها  البحرين، 
داخــل  يتحدث  مــن  أن  حيث  بحرية، 
مصر قد يكون مصيره السجنz، وهو 
مداخلة  أثناء  ا�طربة  به  اعترفت  ما 
}التوك  بــرامــج  أحــد  مــع  لها  هاتفية 
لم  أنها  مشيرة إلى  ا�صرية،   zشــو
تقصد  بل  التعبير،  حرية  تقصد  تكن 
وتقتطع  بــهــا،  تــتــربــص  شخصيات 

أقوالها من سياقها.
تجدر اإلشارة إلى أن شيرين، لن 
لها بصعود أي منصة  يسمح 
وفقا  مصر  ــل  داخ للغناء 
لقرار إيقافها، وذلك حتى 
قرارها  اللجنة  تصدر 
التي  البالغات  بشأن 
تم التقدم بها للنقابة.

 zنفت نعيمة بدوي، رئيسة جمعية }ثقافة بال حدود
ا�نظمة لحفل }أوسكار الرائداتz، أن تكون الفنانة 
أن  علما  الحفل،  في  ا�شارك�  رأفت من ب�  لطيفة 
لطيفة كما تؤكد بدوي، شاركت في الدورة السابقة.

التي  التدوينة  وراء  الدافع  بــدوي  واستغربت 
اسمها  وجود  عدم  من  بالرغم  رأفت  لطيفة  كتبتها 
بـ}البوستيرz، وأضافت أن }بوستيرz الحفل يتضمن 
مجموعة من الفنان� ا�غاربة والعرب، وأن الفنانة 
السنة. هذه  أوسكار  حفل  نجمة  شرف هي  سعيدة 
استنكرت  قد  رأفت،  لطيفة  ا�غربية  الفنانة  وكانت 
بإحدى  السمها  الحفالت  منظمي  بعض  استغالل 
أكدت  حيث  الــربــاط،  ا�غربية  بالعاصمة  الفنادق 
}أوسكار  عدم مشاركتها في حفل فني يحمل اسم 
على  تدوينة  في  وكتبت   ،2019 لسنة   zالرائدات

 zإنستغرام{ والفيديوهات  الــصــور  تطبيق 
من  لكل  علما  أحــيــط  أن  }أود  فيها:  ــاء  ج
ــودي  ــن صــحــة وجـ ــي مــتــســائــال ع اتــصــل ب
السنة،  لــهــذه  ــدات  ــرائـ الـ أوســكــار  بحفل 
عالقة  ــي  ل فليس  ــوري،  ــض ح أنــفــي  أنــنــي 
ــورة  ــذك ا� بالجمعيات  وال  الــحــفــل  بــهــذا 
.zواإلعالمية الفنية  ونشاطاتها  ومداخيلها 
وأضافت لطيفة رأفت قائلة: }مهامي كسفيرة 
منظمة األمم ا�تحدة للفنون، ليس لها عالقة 

.zالسنة لهذه  الــرائــدات  أوسكار  بحفل 
في  نوعه  من  الثاني  الحفل،  هذا  ويعد 

بال  }ثقافة  جمعية  تنظمه  ــذي  ال ا�غرب 
دول  مختلف  من  نساء  لتكريم   zحــدود

العالم العربي.

تحدث الفنان عصام كمال عن ظاهرة }خلجنة 
ــت  ــرف األغـــنـــيـــة ا�ـــغـــربـــيـــةz، الـــتـــي ع
ــي الــفــتــرة األخــيــرة  ــا ف انــتــشــارا واســع
بكل  ا�ــغــاربــة  الــفــنــانــ�  مختلف  ــ�  ب

عندما  وقــال  وموضوعية،  حياد 
على   zثقافة{ فقرة  في  ضيفا  حل 

إنه  الفرنسية،  الــقــنــوات  إحـــدى 
طغت  التي   ،zالخلجنة{ فكرة  يحبذ  ال 
وبشكل كبير في الوسط الفني ا�غربي، 
مؤكدا أنه يحترم زمالءه اآلخرين الذين 
سلكوا هذا الطريق ونجحوا فيه، نظرا 
السوق  تقدمها  التي  ا�غرية  للعروض 

للنجوم. الخليجية 
األغنية  }خلجنة  موضوع  أن  يذكر 

من  مجموعة  به  عرفت   ،zا�غربية
النجوم، بمن فيهم سعد �جرد، 
الحفيظ  وعبد  عمور،  وحاتم 

الدوزي، وآخرين.

á«Hô¨ŸG á«æZC’G áæé∏N á°Vƒe
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»àdƒØW
كان حصاد سنة 1962، وهو غالبا ما يبتدئ في أواسط شهر 

يونيو، تمهيدا لشيء ما سوف يقع في العائلة .
ففي تلك السنة بالضبط، حذر األطباء والدي من كل جهد يبذله، 
بعد إصابته بأزمة قلبية لعبت فيها عدة عوامل بالنسبة إليه، في 
وقت لم يكن فيه طب الوقاية كما هو عليه اليوم من حيث التقدم 
العلمي، وكان والدي من ا�ؤمن� بأن ا�وت يدرك اإلنسان ولو كان 
في بروج مشيدة ومهما كان علمه وجاهه وغناه، وكان تسيير ثروة 
والده، الحاج قدور، برمتها أثناء حياته وبعد مماته، من عوامل 
هذا اإليمان، وقد حكى لي صديقه الحميم، الهاشمي ولد موسى، 
الذي التقيت به صدفة في الطريق ا�ؤدية إلى برشيد من ارياح، 
15 سنة بعد وفاة والدي، وبعدما أوقفت سيارتي دون أن أعرف 
أنه من أعز أصدقائه رحمة هللا عليه، ألصطحبه إلى برشيد، وتمكن 
بحدس كبير من التعرف علي بعد فراق دام 15 سنة، وكاد أن يبكي 
وهو يتذكر واقعة في حصاد ذلك الصيف فقال لي: ((لقد أسر لي 
نلتقي مع  كنا  الخامسة، عندما  بعد  تبلغ  لم  والدك، وكنت طفال 
أعمامك وأعيان القبيلة في رياضكم يوميا في العشاء وقبل شهر 
فقط من وفاته، قائال : اسمع يا ولد موسى، لقد قال لي هذا الطفل 
الصغير قولة أذهبت النوم من جفوني وانتابني شعور باأللم، كيف 
أن الشيطان لم يلعب بذهن طفل صغير ولعب بي، ومنذ ذلك الوقت 
وأنا أستغفر هللا على قولة خرجت من لساني، فقلت له: ال عليك يا 
ولد الحاج قدور.. ماذا يكون هذا الطفل الصغير قد قال لك حتى 
ينتابك هذا األلم وتشعر بمعصية هللا، إن هللا ال يؤاخذ الناس بما 
يا ولد  فقال لي: كال  قلوبهم،  أفواههم، ولكن بما ملكت  خرج من 
موسى، إن ما وقع لي اليوم هو كيف يمكن للشيطان أن يتسلل إلى 
فكر شيخ كبير ويعصم هللا طفال صغيرا ربما ال يدري ما يقول أو 
هو نطق أنطقه هللا له إلرجاع الشيخ إلى وحدانيته. لقد كنا بصدد 
حصاد الضيعة ا�سماة }عوفz (وهي ضيعة شاسعة ورثها والدي 
وتعتبر من أخصب أراضي الحاج قدور ومنها تظهر عبر السهل 
ا�نبطح، الهضاب الصغيرة التي يسمونها سيدي نادر أو نويدر، 
جغرافيا)،  مزاب  وهضاب  احريز  أوالد  سهل  ب�  الفاصلة  وهي 
أمامي، وأنا  الشاي والطفل يلعب  السيارة أشرب  وكنت بجانب 
الجرارات  ووراءها  اشتريتها،  التي   z�مول{ الحصاد  آلة  أراقب 
والعمال يجمعون أكياس القمح، و�ا ابتعدت علينا آلة الحصاد 
والجرارات، سألني الطفل :أين اختفت اآلالت.. إنني لم أعد أراها، 
فأجبته: طبيعي يا ولدي أن ال تراها، فاألرض والحمد هللا شاسعة 
.وبدأت أضحك وقلت له: انظر، أترى تلك الجبال البعيدة (أقصد 
بها سيدي نادر أو نويدر)، �ا كان جدك الحاج قدور، كانت اآللة 
ملك جدك  كم  علمت  أ  وترجع،  البعيدة  الحدود  تلك  تذهب حتى 
من األراضي والهكتارات، إن شاء هللا عندما تكبر، تكون خليفته، 
وطبطبت على كتفه، فانسلخ مني وابتعد وهو الزال يقتفي أثار 
ابتعاد آلة الحصاد، ورفع يده الصغيرة قائال: وماذا بعد كل هذا.. 
ا�وت؟ ! فدارت الدنيا من حولي، وركبت السيارة وسمحت في كل 
شيء وكدت أنساه في الضيعة، واستغفرت هللا كثيرا وقلت في 
كل  بعد  أ  قــدور،  الحاج  ولد  امحمد  الحاج  يا  أشقاك  }ما  نفسي 
هذا يتسلل إليك الشيطان بتزي� دنيا زائلة ويذكرك طفل صغير 

.((zبمآلها؟
وفاة  قبل  شهرا  موسى،  ولد  يقول  الواقعة،  هذه  وقعت  لقد 
والدي، واستخلصت من بعدها، أن شعورا ما بفقدانه، هو الذي 

أنطقك وذكره بأن يستغفر هللا استعدادا �القاته، رحمه هللا.
يتبع
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فتحت ا�طربة ا�غربية سميرة سعيد 
قلبها في حوار مطول تطرقت من خالله 
شبابها،  على  والحفاظ  رشاقتها  لسر 
ــت الــديــفــا: }أمــــارس الــريــاضــة  ــال وق
الصحي  الطعام  تناول  مع  باستمرار 
بالطبع، وأنا أسير على هذا النهج منذ 
أعوام عديدةz، مشيرة إلى أنها }تعشق 
.zرياضة السباحة وتمارسها باستمرار
وعن ألبومها الجديد، كشفت الفنانة 
}حاليا كل  ا�غربية في حوار صحفي: 
ألبوم  لطرح  االستعداد  على  تركيزي 
للهجات  متنوع  سيكون  جديد  غنائي 
ما ب� ا�صرية واللبنانية والخليجية 
مجموعة  مع  وسأتعاون  وا�غربية، 
أن  سبق  وآخرين  الجدد  الشباب  من 
تعاملت معهم، وهم بالل سرور وشادي 

.zنور ونادر عبد هللا وخالد عز
دويتو  تقديمها  إمكانية  وبــشــأن 
 zغنائي على غرار أغنية }يوم ورا يوم
قالت:  مامي،  الشاب  مع  قدمته  الــذي 
كبيرا،  نجاحا  الــدويــتــو  هــذا  }حــقــق 
وحتى اآلن هناك من يشيدون به، وأفكر 
بالفعل في طرح دويتو جديد، لكن البد 
أن يكون ال يقل نجاحا عن يوم ورا يوم، 

.zوسأسعى إلى أن يكون أفضل منه
وحول ما إذا كانت تفكر في خوض 
}ال  سميرة:  قــالــت  التمثيل،  تجربة 
للغناء،  عاشقة  مطربة  فأنا  تماما، 

موهبة  أمتلك  ال  أمثل..  أن  يمكن  وال 
التمثيل، وأنا مقتنعة أن كال من الغناء 
والتمثيل لهما أدوات خاصة، وال يمكن 

لدي  إذا كانت  إال  االثن�  الجمع ب� 
وليس  التمثيل  موهبة  بالفعل 

.zألنني مطربة فقط
}كلمات  سعيد،  سميرة  وقالت 
أغنية سوبر مان، صادمة بعض 
حال  لــســان  تعد  فهي  ــشــيء،  ال
زوجها،  بها  يهتم  لم  زوجــة  كل 
يهتم  ال  رجل  لكل  إنذار  وصفارة 
بعد  وبخاصة  ورشاقته،  بمظهره 
ــزواجz، وتــحــدثــت عــن هجوم  ــ الـ
الرجال عليها بعد طرحها األغنية، 
قــائــلــة: }أنـــا ال أقــصــد بــهــا كل 
معينة  فئة  قصدت  لكني  الرجال، 
بعد  بمظهرهم  يهتمون  ال  ممن 
يطالبون  ا�قابل  وفــي  ــزواج،  الـ

بمظهرها  باالهتمام  الــزوجــة 
الهجوم  وهــذا  ورشاقتها، 

شعرت  ألنني  أسعدني 
الــرســالــة  أن  وقــتــهــا 
الـــتـــي قــصــدتــهــا من 
 ،zوصلت األغنية  تلك 
الرجال  }أعد  وتابعت: 
أنني سأطرح لهم أغنية 
جديدة قريبا أصالحهم 

.zمن خاللها

»ª°SôdG ≥WÉædG ™e á«eÓYEG ÜôM ‘ πNóJ É°ù«dEG
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موهبة  أمتلك  ال  أمثل..  أن  يمكن  وال 
التمثيل، وأنا مقتنعة أن كال من الغناء 
والتمثيل لهما أدوات خاصة، وال يمكن 

لدي  إذا كانت  إال  االثن�  الجمع ب� 
وليس  التمثيل  موهبة  بالفعل 

.zألنني مطربة فقط
سعيد،  سميرة  وقالت 

ألنني مطربة فقط
سعيد،  سميرة  وقالت 

ألنني مطربة فقط

أغنية سوبر مان، صادمة بعض 
حال  لــســان  تعد  فهي  ــشــيء،  ال
زوجها،  بها  يهتم  لم  زوجــة  كل 
حال  لــســان  تعد  فهي  ــشــيء،  ال
زوجها،  بها  يهتم  لم  زوجــة  كل 
حال  لــســان  تعد  فهي  ــشــيء،  ال

يهتم  ال  رجل  لكل  إنذار  وصفارة 
بعد  وبخاصة  ورشاقته،  بمظهره 
، وتــحــدثــت عــن هجوم 
الرجال عليها بعد طرحها األغنية، 
أنـــا ال أقــصــد بــهــا كل 
معينة  فئة  قصدت  لكني  الرجال، 
بعد  بمظهرهم  يهتمون  ال  ممن 
معينة  فئة  قصدت  لكني  الرجال، 
بعد  بمظهرهم  يهتمون  ال  ممن 
معينة  فئة  قصدت  لكني  الرجال، 

يطالبون  ا�قابل  وفــي  ــزواج،  الـ
بمظهرها  باالهتمام  الــزوجــة 

يطالبون  ا�قابل  وفــي  ــزواج،  الـ
بمظهرها  باالهتمام  الــزوجــة 

يطالبون  ا�قابل  وفــي  ــزواج،  الـ

الهجوم  وهــذا  ورشاقتها، 
شعرت  ألنني  أسعدني 
الــرســالــة  أن  وقــتــهــا 

شعرت  ألنني  أسعدني 
الــرســالــة  أن  وقــتــهــا 

شعرت  ألنني  أسعدني 

الـــتـــي قــصــدتــهــا من 
 ،zوصلت األغنية  تلك 
الـــتـــي قــصــدتــهــا من 

وصلت األغنية  تلك 
الـــتـــي قــصــدتــهــا من 

الرجال  أعد 
أنني سأطرح لهم أغنية 
جديدة قريبا أصالحهم 
أنني سأطرح لهم أغنية 
جديدة قريبا أصالحهم 
أنني سأطرح لهم أغنية 
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موهبة  أمتلك  ال  أمثل..  أن  يمكن  وال 
التمثيل، وأنا مقتنعة أن كال من الغناء 
والتمثيل لهما أدوات خاصة، وال يمكن 

لدي  إذا كانت  إال  االثن�  الجمع ب� 
وليس  التمثيل  موهبة  بالفعل 

}كلمات  سعيد،  سميرة  وقالت 
أغنية سوبر مان، صادمة بعض 
حال  لــســان  تعد  فهي  ــشــيء،  ال
زوجها،  بها  يهتم  لم  زوجــة  كل 
حال  لــســان  تعد  فهي  ــشــيء،  ال
زوجها،  بها  يهتم  لم  زوجــة  كل 
حال  لــســان  تعد  فهي  ــشــيء،  ال

يهتم  ال  رجل  لكل  إنذار  وصفارة 
بعد  وبخاصة  ورشاقته،  بمظهره 
، وتــحــدثــت عــن هجوم 
الرجال عليها بعد طرحها األغنية، 
أنـــا ال أقــصــد بــهــا كل 
معينة  فئة  قصدت  لكني  الرجال، 
بعد  بمظهرهم  يهتمون  ال  ممن 
معينة  فئة  قصدت  لكني  الرجال، 
بعد  بمظهرهم  يهتمون  ال  ممن 
معينة  فئة  قصدت  لكني  الرجال، 

يطالبون  ا�قابل  وفــي  ــزواج،  الـ
بمظهرها  باالهتمام  الــزوجــة 

يطالبون  ا�قابل  وفــي  ــزواج،  الـ
بمظهرها  باالهتمام  الــزوجــة 

يطالبون  ا�قابل  وفــي  ــزواج،  الـ

الهجوم  وهــذا  ورشاقتها، 
شعرت  ألنني  أسعدني 
الــرســالــة  أن  وقــتــهــا 

شعرت  ألنني  أسعدني 
الــرســالــة  أن  وقــتــهــا 

شعرت  ألنني  أسعدني 

الـــتـــي قــصــدتــهــا من 
 ،
الرجال  أعد 
أنني سأطرح لهم أغنية 
جديدة قريبا أصالحهم 
أنني سأطرح لهم أغنية 
جديدة قريبا أصالحهم 
أنني سأطرح لهم أغنية 

في  باطما  دنيا  ا�غربية  الفنانة  توجت 
أمريكا، بالجائزة العا�ية

فنانة  كأفضل   zpather awards golden{
شابة في الشرق األوسط.

مع  التتويج  فرحة  باطما  وتقاسمت 
الخاصة  صفحتها  عبر  متابعيها، 
ــع الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي  ــوق ــم ب
}إنستغرامz، ودونت معلقة: }سعيدة 
كأفضل  بالجائزة  بفوزي  جدا  جدا 
ــط  ــشــرق األوسـ ــال ــة ب فــنــانــة شــاب
بــأمــريــكــا.. شــكــرا جــزيــال لكل من 
صوت لي ألكون الحائزة على أكبر 
البطماوي  الفانز  من  هاشتاق  عدد 
وكـــل ا�ــغــاربــة.. أحــبــكــم وشــكــرا 

والتشجيع  ــدعــم  ال هـــذا  عــلــى  لــكــم 
.zا�تواصل

باطما،  لدنيا  تتويج  آخــر  وكــان 
فوزها بلقب أكثر الفنانات ا�غربيات 
شعبية وجماهيرية، إلى جانب أبرز 
في  تميزت  التي  ا�غربية  األسماء 
كالفنان  والرياضي،  الفني  ا�جال 
عبد القادر مطاع وا�مثل ا�غربي 

رشيد الوالي.

الوطنية  الــشــركــة  تــوجــت 
يوم  مساء  والتلفزة،  لإلذاعة 
 ،2019 ــارس  مـ  20 األربــعــاء 
بــثــالث جـــوائـــز فـــي الــــدورة 
ــان مــكــنــاس  ــرج ــه ــة � ــامــن ــث ال
نظمته  الذي  التلفزية،  للدراما 
خالل  الــحــر،  الــعــرض  جمعية 
مارس   20 إلى   15 من  الفترة 
األعــمــال  مــن  عــدد  عــن   ،2019
سنة  أنتجتها  التي  الدرامية 
2018 وعرضت على قناتيها 
 zالــتــلــفــزيــونــيــتــ� }األولــــى

.zو}تمازيغت
ــذا الـــصـــدد، عــادت  ــي هـ وفـ
للمهرجان  الــكــبــرى  الــجــائــزة 
الرسمية  با�سابقة  الخاصة 
التلفزيونية،  للمسلسالت 
عرض  الذي   ،zلوزين{ �سلسل 
وحضرت   ،zــى }األول قناة  على 
ــة  ــإلذاع ــة الــوطــنــيــة ل ــشــرك ال
التتويج  منصة  في  والتلفزة 
بــمــهــرجــان مــكــنــاس لــلــدرامــا 
الــتــلــفــزيــة، كــذلــك، مــن خــالل 
جائزة أحسن سيناريو �سلسل 

}الوجه اآلخرz، أما في ا�سابقة 
فقد  التلفزية،  لألفالم  الرسمية 
لإلذاعة  الوطنية  الشركة  نالت 
السيناريو  جائزة  والتلفزة، 
والجائزة   ،zاأليــتــام{ فيلم  عن 
نفسها عن فئة األفالم التلفزية، 
 ،zا�رآة }وراء  فيلم  كذلك  نالها 

اجتماعية  ــا  درام ــدوره  ب وهــو 
 .zعرضت على قناة }األولى

وتـــجـــدر اإلشـــــارة إلـــى أن 
الدورة الثامنة �هرجان مكناس 
للدراما التلفزية، هي من تنظيم 
بتعاون  الحر،  العرض  جمعية 
لإلذاعة  الوطنية  الشركة  مع 

الثانية،  والــقــنــاة  والــتــلــفــزة، 
ــصــال،  واالت الثقافة  ووزارة 
ــة مـــكـــنـــاس،  ــهـ ــلـــس جـ ــجـ ومـ
�كناس،  الترابية  والجماعة 
وشــهــدت مــشــاركــة دولــيــة في 
دولــة  كانت  بينما  عــروضــهــا، 

الكويت، ضيف شرف الدورة.

ــتــواصــل  ــع ال ــوق شــهــد م
}تــويــتــرz يوم  االجــتــمــاعــي 
اإلثن� ا�اضي، حربا كالمية 
إليسا  اللبنانية  الفنانة  ب� 
باسم  الــرســمــي  ــنــاطــق  وال
اإلسرائيلي،  االحتالل  جيش 
بسبب  أدرعـــــي،  ــخــاي  ــي أف
الغاشم  الصهيوني  العدوان 

على قطاع غزة.
تغريدة  إليسا  نشرت  فقد 
 ،zتويتر{ في  حسابها  على 
تعاطفها  عــن  فيها  أعــربــت 
الفلسطينية،  ــأســاة  ا� مــع 
فلسط�  أرض  }إن  قائلة: 

متفرجون،  ونحن  ببطء  تضيع 
أي قانون وأي شرع يحول هذه 

األرض من أرض سالم إلى أرض 
أدرعي،  ا�سمى  لكن   ،zحــروب؟
الصفحات  على  ينشط  الـــذي 

التواصل  مواقع  في  العربية 
حركة  أن  اعتبر  االجتماعي، 
 ،zحماس{ اإلسالمية  ا�قاومة 

هي ا�سؤولة عن هذا الوضع.
يتحدث  الذي  أدرعي،  وقال 
}نعم،  بطالقة:  العربية  اللغة 
ــن كل  حـــمـــاس مــســؤولــة عـ
ــوضــع ا�ــؤلــم، صــور  هـــذا ال
اإلسرائيلية  البلدة  في  ا�نزل 
حماس  لهجوم  تعرض  الــذي 
الــصــاروخــي اإلرهــابــي، خير 
وبشاعة  عدوانية  على  دليل 
هذه الحركة، التي تدفع سكان 
ــد من  قــطــاع غـــزة نــحــو ا�ــزي

z. العنف
يتأخر،  لم  إليسا  رد  أن  إال 
}هيدي  قائلة:  غـــردت  حيث 
إال  عليها  بينرد  مــا  الــوقــاحــة 

.zببلوك # محتل_وقح



((وأذكــــــــر، يــكــتــب فـــيـــر، أن 
السلطان عبد العزيز كان يسعد 
عندما يجلس يف قصره مبراكش 
موسيقي  جـــوق  إلـــى  يــســتــمــع 
بلوط  علي  سي  املطرب  برئاسة 
وعندما يسلم على رئيس اجلوق، 
فــوقــاش))  عــلــي..  ســي  يسميه 

(نفس ا�صدر).
إال أن باحماد رئيس جهاز ا�خزن 
السلطان  النــشــغــال  ــاح  ــرت ا� هــو 
التي تبعد  الجزئيات  الجديد بهذه 
السياسية،  ا�شاكل  عن  السلطان 

وهذه طبيعة أقطاب ا�خزن(...).
السلطان  أن  حــصــل  أن  إلـــى 
الشاب مع ا�مارسة، بدأ يعبر عن 
بعض األفكار، وهي مرحلة بدأت 
وضعية  مع  تناقض  في  تجري 
ــزن الــحــقــيــقــي، فــقــد حــدث  ــخ ا�
من  مكتوبة  رسالة  يتقبل  وهــو 
حملها  الجديد،  إنجلترا  سلطان 
اآلخــر  البريطاني  الصحفي  لــه 
}هنري ماك ل�z سنة 1901، وقد 
العزيز،  عبد  السلطان  على  دخل 
كسوة  يلبس  اإلنجليزي  ــذا  وه
محالة بالذهب، ويتكلم بالعربية، 
إلــى  حــاجــة  ــي  ف أنـــه  يظهر  وال 
عطاء، لكنه عندما بدأ في محادثة 
بعض  بإجراء  نصحه  السلطان، 
مجال  في  وخاصة  اإلصالحات، 
الضرائب  كانت  فقد  الضرائب، 
عبارة  ا�ــخــزن(...)  يريدها  كما 
لألغنياء  تــعــريــة  عمليات  ــن  ع
}ماك  صرح  بينما  ثرواتهم،  من 
الــضــرائــب  أن  للسلطان   z�لـــ
ا�متلكات  حسب  قانونية  تكون 

ا�داخيل  مع  وتتناسب  واألربــاح 
ليعجب السلطان بهذا األسلوب.

 ،1902 ا�ــوالــيــة  السنة  ــي  وف
ــره  أوامـ يعطي  الــســلــطــان  أخـــذ 
في  اإلنجليزي  األسلوب  بتنفيذ 
السلطان  لــيــواجــه  ــضــرائــب،  ال
ــة رافــضــة  ــأول حــرك ــ ــد ب ــجــدي ال
شكل  أخــذت  الضرائب،  إلصــالح 
الذين  القياد  فرضه  الذي  التمرد 
اإلنجليزي،  هذا  شتم  في  بــدؤوا 
يستغنون  ــوا  ــان ك ــن  ــذي ال وهـــم 
من  األغنياء  على  يفرضونه  مما 
ا�ــوضــوع  ليستفحل  ــاوات،  ــ إتـ
ويأخذ شكل تمرد على السلطان، 
إليهم حتى  انضم  ا�خزن  فرجال 
الوزراء الذين يكسبون مداخيلهم 
مما يفرضه القياد في األقاليم على 
األغنياء، بل إن التمردات، وتحت 
عمت  باحماد،  ا�خزن  قطب  أع� 
ليتشكل  ا�ــغــرب،  جهات  جميع 
التدخل  ا�خزن،  رجــال  سماه  ما 
ا�غرب،  ــؤون  ش فــي  اإلنجليزي 
البريطاني  الصحفي  ليكتب 
الوزير  ((إن   :zهــاريــس{ ــر  اآلخ
ويسمى  السلطان،  عند  األكبر 
على  يسلم  عندما  كان  املنبهي، 
صديقه  عــن  يسأله  السلطان 
وكأنه  ــني»،  ل ــاك  «م اإلجنليزي 
يسخر منه، بل إنه عندما أرسل 
السلطان وفدا رسميا للحضور يف 
«إدوار  اإلجنليزي  امللك  تنصيب 
املنبهي  وزيره  مع  أرسل  السابع»، 
لني»،  «ماك  اإلجنليزي  صديقه 
قانون  تغيير  يف  دوره  بلغ  الــذي 
الضرائب باملغرب حدا جعل هذا 
يتعرض  اإلجنــلــيــزي  الــصــديــق 
جعلته  بالقتل(...)  لتهديدات 
مرة يدخل على السلطان ليقول 
أمه  مبــرض  خبر  جــاءه  لقد  لــه: 
املغرب، ليشيع خبر  وأنه سيغادر 
حفالت  املغاربة  ويقيم  مغادرته، 
مبناسبة املغادرة التي أعلن عنها 

هذا اإلجنليزي العدو.
السلطاني  الصراع  يتوقف  وال 
ــزن عــنــد هــذا  ــخ ــاب امل ــط ــع أق م
احلد، بل إن الصراع السلطاني مع 
أبعادا كبيرة  املخزن أخذ  أقطاب 
وزير  السلطان تعيني  عندما قرر 
احلــاج  شــخــص  يف  ــد  ــدي ج أول 
محمد  وأخــاه  اجلامعي،  املعطي 
ليعلنها  للدفاع،  وزيــرا  الصغير، 
ــا عــلــى الــنــفــوذ  ــرب ــاد ح ــم ــاح ب
الفاسي اجلامعي(...) الذي نصح 
السلطان بنقل العاصمة املغربية 
اجلامعيني))  مدينة  فــاس  إلــى 

(مذكرات كتاب هاريس).
باحماد  أعــلــنــه  صـــراع  وهـــو 
ــعــادا  عــلــى الــجــامــعــيــ� بــلــغ أب
ــدمــا وصــل  ــمــت عــن ــرة، ت ــي ــط خ
مكناس  إلــى  السلطاني  ا�وكب 
في طريقه إلى فاس، حيث فرض 
مدينة  في  البقاء  باحماد  عليه 
وهي  إسماعيل،  موالي  السلطان 
الفترة التي استغلها قطب ا�خزن 
مؤامرة  أكبر  لتحضير  باحماد 

عرفها ا�غرب في عهد موالي عبد 
أصدقاء  أنظار  وتحت  العزيز، 
الذين  اإلنجليزي�،  السلطان 
عدة  كتبا  كتبوا  شهودا،  كانوا 
القطب  دبرها  التي  ا�ؤامرة  عن 
السلطاني  ا�خطط  ضد  ا�خزني 
إرضاء  فاس  إلى  العاصمة  بنقل 

للجامعي�.
اإلنجليزي  الصحفي  ويكتب 
كتابه  فــي   zهـــاريـــس ــر  ــي ــت }وال
 z�السالط زمـــان  فــي  ــغــرب  }ا�
((استقبل  بعينيه:  شاهده  عما 
يف  اجلديدين  وزيريه  السلطان 
احلاجب  ليتدخل  امللكي،  القصر 
بـــوادر  تظهر  وكــانــت  بــاحــمــاد، 
الصراع بني باحماد الذي تسنده 

هي  التي  رقية  التركية  الزوجة 
أخرى  تركية  ومعها  السلطان،  أم 
املقبل  السلطان  أم  هــي  كــانــت 
العائلة  وبـــني  ــف،  ــوس ي ــى  ــول امل
ــة، عــائــلــة اجلــامــعــي،  ــي ــاس ــف ال
ــاد يف هــجــوم  ــم ــاح ب لــيــنــطــلــق 
حق  يف  خطيرة  واتهامات  مفتوح 
الوزيرين اجلامعيني، ويظهر أنها 
سمعها  سياسية،  اتهامات  كانت 
العزيز  عبد  مـــوالي  السلطان 
دخلوا  جنودا  لنرى  ساكت،  وهو 
اجلامعي،  األخــويــن  واعتقلوا 
لهما  ــوا  ــزع ون عليهما  انــقــضــوا 
رؤوسهما  على  ومــن  اجلالليب، 
حادثة  أول  لنرى  الرزات،  نزع  مت 
السلطان،  هذا  تاريخ  يف  ســوداء 
سجن  إلى  املعتقلني  أرسلوا  فقد 
ــوان، وأرجــلــهــم وأيــديــهــم  ــطـ تـ
مربوطة بالسالسل، لنتتبع نحن 
أن  ونعرف  أخبارهما،  اإلجنليز 
احلاج املعطي لم يصمد فمات يف 
عامل  أن  وعرفنا  تطوان،  سجن 
تــطــوان خــاف مــن دفــن الــوزيــر 

ميتا  بقي  الــذي  اجلامعي  األول 
عشر  إثنتي  ملــدة  أخيه  بجانب 
الصغير  محمد  أخــوه  أمــا  يوما، 
فقد بقي مقيدا بالسالسل أربعة 
السطو  خاللها  مت  عــامــا،  عشر 
أموالهم، وقد قمت بزيارته  على 
يف سجنه قبل موته مبدة قليلة 
موته،  يوم  أتدخل  أن  فناشدني 
يديه  يف  بالسالسل  يدفن  لكي 
ورجليه، وهو يقول: أريد أن ألقى 
اهللا يف احلالة لتي قضيتها أربعة 
أحضر  أن  واستطعت  عاما،  عشر 
اجلامعي  محمد  احلاج  دفن  يوم 
وأطلب ساعة دفنه أن تدفن معه 
السالسل يف قبره، بينما أقام له 
السلطان اجلديد موالي حفيظ 
ألنه  جنازته  يف  عسكريا  عرضا 
ــان وزيـــرا لــلــدفــاع وكـــان شيئا  ك
خرقا  كانت  ولكنها  جدا،  محزنا 
بريطانيا  يف  جعلنا  للحقوق، 
ــل فــكــرة لــلــتــعــاون مع  نــقــاطــع ك
التي  التقارير  املغرب كما جاء يف 
البريطانية))  للحكومة  رفعتها 

(مذكرات والتير هاريس).
الرجل  ليموت  القدر،  ويتدخل 
بناء  أنهى  بعدما  باحماد،  القوي 
أحد  يعرف  ولــم  الباهية،  قصر 
�اذا أصدر السلطان عبد العزيز، 
أنه  رغم  ممتلكاته،  بحجز  أوامر 
كان يبكي عليه ساعة موته، وربما 
عائلة  أفقرت  التي  التقاليد  هي 

الرجل القوي باحماد.
وقوعه  ورغـــم  السلطان،  ــا  أم
تحت غضبة اإلنجليز والفرنسي� 
كتب  كما  يعاني  بقي  فقد  عليه، 
صديقه هاريس: ((كنا نركب معه 
مجاديفها  يحرك  كــان  سفينة 
أصبح  أنــه  نعرف  ونحن  بيديه، 
شعب  على  مكسور(...)  سلطانا 
فارغ،  للدولة  وصندوق  متذمر، 
وأنا  أنه كان ال يحب احلكم  رغم 
فقلت  حكمه،  نهاية  ــوادر  ب أرى 
ال  ــك  أن عيبك  سلطان  ــك  إن لــه 
تتأكد من تنفيذ أوامرك، فغضب 
أمير  أنــي  تنسى  إنــك  لــي:  ــال  وق
غضبه  عن  تراجع  ثم  املؤمنني، 
حياة  من  تعبت  لقد  لي:  ليقول 
أخبار  يــعــرف  وهــو  الــســالطــني، 
إمضاء عقد اجلزيرة سنة 1906، 
بوحمارة  ثورة  تفاصيل  ويعرف 
املغرب  شرق  على  استولى  الذي 
على  استولى  الــذي  والريسوني 
شمال املغرب، لتنطلق ضده ثورة 
مراكش،  يف  حفيظ  موالي  أخيه 
سلطانا  ببقائه  ــور  األم لتنتهي 
على فاس وحدها، رغم أن أسوار 
هذه املدينة كانت مغطاة برؤوس 
ــة، وهــي  ــوع ــط ــق ــن امل ــردي ــم ــت امل
بتنازله  انتهت  التي  الوضعية 
عهد  في  (ا�غرب  الــعــرش))  عن 

السالط�. والتير هاريس).
نهاية لصيغة أخرى عن الصراع 
والتناقض  السلطان  إرادة  ب� 

ب� ا�خزن والديمقراطية.

ا�ــخــزنــي  ــقــطــب  ال ورث  ــقــد  ل
باحماد أمجاد الحكم عن السلطان 
الحسن األول، خصوصا بعد موته 
((أو اغتياله كما قال الصحفيون 
اإلجنليز)) (انظر العدد ا�اضي) 
في  ا�غرب  يحكم  أصبح  حينما 
ال  ــذي  ال الجديد  السلطان  زمــن 
وقلة  سنه  لصغر  شيئا..  يعرف 
وهو  باحماد  كــان  وإن  تجربته، 
خيال  من  يرتعش  القصر،  سيد 
على  ويحرص  الراحل،  السلطان 
التحكم(...)  سياسة  استمرار 
بالوزير األهم لدى  عبر االحتفاظ 
غرنيط،  فضول  األول،  الحسن 
وهو  ذكرياته  آخــر  كانت  الــذي 
فــي ســن الــثــمــانــ�، ذلـــك الــيــوم 
ا�خزني  الحاجب  عنه  أبلغ  الذي 
أغضبت  تآمرية  أخبارا  باحماد، 
عليه الحسن األول الذي استدعى 
وزيره األول، غرنيط، وتم إصدار 
األوامر إلى عبيد العافية ليجلدوه 
رغم سنه ا�تقدم، ورغم السنوات 
كوزير  قضاها  الــتــي  الطويلة 
العبيد  مده  وعندما  للخارجية، 
ليتلقى العصا، التفت إلى الحسن 
ستعاقبني  إنك  له:  وقــال  األول، 
وأرجـــو عــفــوك، وقــد كــان يخاف 
في  وهو  العصا  تحت  ا�وت  من 
يا  إنــك  ليضيف:  الثمان�،  سن 
ثم  يعوضني،  من  تجد  لن  موالي 
في  موالي  يا  هل ستجد  أضاف: 
على  مثلي  يكذب  من  ا�ملكة  هذه 
السلطان  فضحك  الفرنسي�، 
أن  لوال  عنه،  وعفا  األول  الحسن 
القطب باحماد في عهد السلطان 
أعاد  العزيز  عبد  مــوالي  الجديد 

غرنيط لوزارته.
}كابرييل  الصحفي  كتب  هكذا 
السلطان  أيام  عايش  الذي   zفير
ليعطي كشفا  العزيز،  موالي عبد 
مع  الضعيف  السلطان  حياة  عن 

القطب ا�خزني القوي باحماد.
كان  الــعــزيــز   عبد  ــوالي  ــ ((م
فقيرا ووزراءه أغنياء، وهو تقليد 
سائد يف املغرب، لقد اكتشفت يف 
يعيش  أنه  العزيز  عبد  السلطان 
ــه(...) ولــيــســت له  ــل ــاك ــش ــع م م
مداخيل مالية، إال عندما ميوت 
وزراؤه(...) وكنت كلما كلمته عن 
اهللا.  شاء  إن  يجيبني:  موضوع، 
مصاريف  إلى  يحتاج  كان  وكلما 
له:  ــول  أق ــا  وأن يتضايق،  مالية 
ألن  ومستعد  يحبك،  شعبك  إن 
ضرائبه،  ويدفع  عليك  يصرف 
فيقول لي: إنهم يبنون قصورهم 
أصــحــاب  بينما  الـــدولـــة،  مبـــال 
عندما  علي  يغضبون  ــوزراء  ــ ال
ــاألداء)) (مع  ــ أطــالــب الـــوزراء ب

السلطان. كابرييل فير).
في  الصحفي  هـــذا  ويستمر 
كشف خبايا صديقه السلطان في 
معه،  يتعاطف  كان  وإن  بداياته، 
كلفني  ((وقـــد  عنه:  كتب  حــ� 
بعض  يف  عنه  مقاالت  بنشر  مرة 
وعندما  الفرنسية،  الصحف 
يضحك  نشرته،  ما  عليه  قــرأت 
هذه  أن  تعرف  أنــت  لــي:  ويــقــول 
األشياء غير صحيحة، فأجيبه: 
ــد كــــان خـــجـــوال..  ــق ــا، ل ــع ــب ط
ملكة  أهدته  وعندما  ومتحفظا 
بريطانيا عربة باخليول مذهبة، 

لم يركبها أبدا)).

بقلـــــــم:
مصطفى العلويمصطفى العلوي
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يتدخل القدر، 
ليموت الرجل 

القوي باحماد، 
بعدما أنهى بناء 

قصر الباهية، ولم 
يعرف أحد لماذا 

أصدر السلطان 
عبد العزيز، أوامر 
ممتلكاته،  بحجز 

رغم أنه كان يبكي 
عليه ساعة موته، 
وربما هي التقاليد 
التي أفقرت عائلة 

الرجل القوي 
باحماد

الحلقة الثانية


