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4   دراهم ■  الثمن

رغم التحسن الدائم)...( 
والسعودية،  املغرب  بني 
بعض  ــاوزات  ــجــ ــ ت ــإن  ــ ف
املــصــالــح االســتــخــبــاراتــيــة 
لبعض  ــا  ــه ــاب ــك وارت اإلمـــاراتـــيـــة 
األخطاء تجاه امللكية املغربية، تبقى 
املانع األكبر لكل عودة إلى التطبيع 
تتقرر  لم  حيث  الخليجي،  املغربي 
القمة  في  املغربية  املشاركة  بعد 

التي ستعقد بمكة.
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الحقيقة الضائعة

منوذج عبد الإله بن كريان 
يف ديوان �شاه اإيران

تحت األضواء

زوجة امللك احل�شن الثاين ووالدة امللك 
حممد ال�شاد�س ت�شتنجد مبلك امللوك

اأزمة اإن�شانية ملهاجرين عالقني يف البحر تك�شف التالعب ال�شيا�شي

موؤ�شرات التالعب يف ال�شيادة املغربية 
على جزيرة »ليلى« بتواطئ 

مع اأطراف اإ�شبانية 

االستنجاد  على نشر هذا  األسبوع،  إلكرتونية هذا  مواقع  تهافتت 
بالعلي القدير أن يشايف هذه السيدة، وقد أضيف لها عنوان: »أم 

املغاربة ليشافيها ملك امللوك ويعافيها أمني يا رب العاملني«.  

عباس هويدا، رئيس حكومة شاه إيران، املتبني ألسلوب
رئيس الحكومة املغربي بن كريان، يف الطريقة ويف األسلوب 
وحتى يف التعبري، لدرجة جعلت رئيس الثورة الخميني يعدم 

هويدا، بعد أن سمح للشاه بمغادرة إيران.

على هام�س �شجة متزيغ الأوراق النقدية

�شرورة ت�شكيل جلان 
باحثني لدرا�شة مو�شوع 

احلرف الأمازيغي 
وظروف ا�شتعماله

13 12
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حزب العدالة 
والتنمية يدافع 

عن »العدل 
والإح�شان«

ا�شرتاتيجية جون بولتون
 حتتاج لدبلوما�شي اأمريكي

10 09 08

أخنوش

كوهلر

تفا�شيل ال�شتقالة 
امللغومة لهور�شت كوهلر
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كواليس األخبار
رئي�س الفنانني عبد العايل الغاوي 

ي�سبق القنوات التلفزيونية 

م�سدر دبلوما�سي يعلق على اآخر التطورات
ثاين حماولة الغتيال املديوري

 الرباط. األسبوع
أكد مصدر دبلوماسي رفيع 
املستوى، أن حسابات املغرب 
تطورا  عــرفــت  الخليج  فــي 
التطورات  فرضته  جــديــدا 
املنطقة، مؤكدا  تعرفها  التي 
أن املغرب لطاملا كان يحرص 
العالقات  هذه  استقرار  على 
التعاون  »مجلس  خــالل  من 
انقسام  غــيــر  الــخــلــيــجــي«، 
الخليجية،  البلدان  صفوف 
فرض التعامل مع كل واحدة 

على حدة.
ــدر، أكـــد أن  ــصـ نــفــس املـ
العالقات املغربية الخليجية، 
ــا الـــعـــالقـــة بــن  ــه ــم ــحــك ت
والعائلة  الحاكمة،  العائالت 
موضحا  املغرب،  في  امللكية 
املشاركة  ارتــأى  املغرب  أن 
امللك  لها  التي دعا  القمة  في 
إلى  بالنظر  بمكة،  سلمان 
من  املنطقة  تــعــرفــه  مــا  كــل 
الرغبة  أن  أكد  كما  أحــداث، 
في املشاركة تم التعبير عنها 
»دون تنسيق مع السعودية«.

وبــخــصــوص االســتــقــالــة 
األخيرة للمبعوث الشخصي 
املتحدة،  لألمم  العام  لألمن 
كوهلر،  الصحراء،  ملف  في 
أنها  املــصــدر  نفس  أوضــح 

الجانب  من  متوقعة  كانت 
عنها  اإلعــالن  قبل  املغربي 
األمــم  ــدن  ل مــن  أيــام  بثالثة 
القنوات  أن  غير  املتحدة، 
عدم  فضلت  الدبلوماسية 
ذلك،  مع  التفاعل  أو  اإلعالن 

الــخــبــر من  ــالن  إعـ بــعــد  إال 
طرف األمم املتحدة.

الخليج،  منطقة  أن  يذكر 
متسارعة،  بــتــطــورات  تمر 
الــحــرب  ــواء  أهــمــهــا أن أجــ
فضال  املنطقة،  على  تخيم 

عـــن اســتــئــنــاف الـــحـــوار 
مدة  بعد  القطري  السعودي 
ملك  أن  حتى  القطيعة،  من 
السعودية وجه الدعوة ألمير 
قطر تميم، للمشاركة في قمة 

مكة.

ابن عبا�س الفا�سي يهاجم 
النموذج »الفا�سي« يف التنمية 

املغرب راجع ح�ساباته يف اخلليج وا�ستقالة كوهلر كانت متوقعة 

 الرباط. األسبوع 
هياكل  رئــيــس  ســجــل 
عبد  املــغــاربــة،  الفنانن 
الـــغـــاوي، قصب  الــعــالــي 
ــقــنــوات  الــســبــق عــلــى ال
الرسمية  الــتــلــفــزيــونــيــة 
ــيـــة فــي  ــمـ وغـــيـــر الـــرسـ
كبار  تكريم  طريقة  إبــداع 
الفنانن، ليقيم مرة أخرى، 
وفي شكل سهرة رمضانية 
ناجحة، حفال لتكريم كبير 

ــاذ عبد  ــت الــفــنــانــن، األس
ــوهــاب الــدكــالــي، الــذي  ال
فــاجــأ الــحــاضــريــن وهــو 
إنه  بقوله  عـــوده،  يمسك 
يهدي هذه األغنية )أغنية 
كان يا ما كان( للحاضرين، 
األصيل،  للفنان  وخاصة 
ــذي  ــس، الـ ــونـ ــاج يـ ــحـ الـ
أنه  قال، كيف  أن  له  سبق 
عبد  أيدي  على  الفن  تعلم 

الوهاب الدكالي.

بوريطة يف حفل رمضاني 

 الرباط. األسبوع
ــت األوســـــــــاط  ــ ــرعـ ــ شـ
ــي تــرويــج  االســتــقــاللــيــة ف
الفاسي،  املجيد  عبد  اسم 
األسبق  األول  الوزير  نجل 
الــفــاســي، كصوت  عــبــاس 
حيث  للحكومة،  معارض 
باسم  التدخل  له حق  منح 
الفريق االستقاللي، لتقييم 
التي  الحكومة  حصيلة 
الحكومة  رئــيــس  قــدمــهــا 
العثماني،  ــن  ــدي ال ســعــد 
عبد  »شـــبـــاب«  أن  ــر  ــي غ
من  واحــدا  وكونه  املجيد، 
أسقطه  »الكوطا«،  برملانيي 
ترضي  ال  قــد  ــوة  هــف فــي 
االستقالل،  حــزب  أقــطــاب 
النموذج  أن  اعتبر  عندما 
نموذج  املغربي  التنموي 
فاشل، بينما االستقالليون 
األمــور،  بخبايا  العارفون 
يتجنبون ورغم صدور هذا 

التقييم عن امللك، الخوض 
ــنــمــوذج  فـــي مـــوضـــوع ال
باعتبارهم جزءا  التنموي، 
مـــن هـــذا الـــنـــمـــوذج، من 
املتوالية  مشاركته  خــالل 
العام  الــشــأن  تسيير  فــي 
في  بما  االســتــقــالل،  منذ 
قضاها  التي  الفترة  ذلــك 
رأس  على  الفاسي  عباس 

الحكومة.
املحطات  إحــدى  وكانت 
خصصت  ــد  قـ ــة  ــ ــي ــ اإلذاع
أمسياتها  من  كبيرا  جزءا 
ــة لــالحــتــفــاء  ــي ــرمــضــان ال
بتدخل عبد املجيد، وحديثه 
ــوارب  ــ ــادحــن وق ــك عــن ال
أرقام  في  وتشكيكه  املوت، 
طرف  من  املعلنة  التشغيل 
أن  غير  الحكومة،  رئيس 
يأخذ  لم  البرنامج  منشط 
بعن االعتبار كل املعطيات 

السياسية.

بني وزراء العدالة والتنمية ووزارة الفالحة

موؤ�سرات اال�ستغالل ال�سيا�سي مل�سروع فك العزلة عن العامل القروي
 الرباط. األسبوع

بحجم  األحـــرار  حــزب  افتخار  أعــاد 
من  إنجازها  تم  التي  الطرقية  املسالك 
وليس  املرة  هذه  الفالحة  وزارة  طرف 
من  الصراع  والنقل،  التجهيز  وزارة 
القروية،  التنمية  صندوق  حول  جديد 
العدالة  بحزب  مطلع  مصدر  قال  حيث 
والتنمية، أنه مباشرة بعد تبني األحرار 
على  التعقيب  إطار  في  املنجزات  لهذه 
هذا  برملانيو  شرع  العثماني،  حصيلة 
الحزب في الضغط بشدة على العثماني 
ورئيس  للحزب  العام  األمــن  بصفته 
ــحــزب في  ــادة ال ــي الــحــكــومــة وعــلــى ق
الحكومة، من أجل سحب األمر بالصرف 
وزير  من  القروية  التنمية  صندوق  في 
قد  كان  والذي  أخنوش،  عزيز  الفالحة 
كيران  بن  حكومة  خــالل  سجاال  عــرف 

الثانية.
هاته  أن  ــه،  ــ ذات ــصــدر  امل ــح  ــ وأوض
خاصة  واملحلية،  البرملانية  القيادات 
بدؤوا  والتنمية،  العدالة  صفوف  من 
الجماعات  استفادة  بحجم  يشعرون 
هذا  من  األحــرار  يدبرها  التي  القروية 
مشاريع  بعدة  يقوم  ــذي  ال الصندوق 

ليست فالحية بالضرورة، والسيما على 
بالعالم  والطرق  املسالك  بناء  مستوى 
االختصاص،  له  يعود  حيث  القروي، 
والنقل  التجهيز  وزارة  برنامج  مثل 

الخاص بالعالم القروي.
التجمع  من  قيادي  رفــض  ذلــك،  إلــى 
الوطني لألحرار هذه االتهامات، مؤكدا 
وزيــر  اعــمــارة  يتهم  مــن  هــو  حزبه  أن 

البرنامج  باستغالل  والنقل،  التجهيز 
ــروي  ــق ــي لــلــطــرق بــالــعــالــم ال ــوطــن ال
الــســيــاســي، حــيــث لدينا  املــجــال  فــي 
املشاريع  حجم  عن  دقيقة  إحصائيات 
هذا  من  بقوة  استفادت  التي  واملناطق 
البرنامج، كما نتساءل عن املعايير التي 
يتم اعتمادها في توزيع موارده، يوضح 

ذات املصدر.

الوزير الدكايل يفقد لباقته!
 الرباط. األسبوع

ــي،  ــاض ــظ يـــوم اإلثـــنـــن امل ــوح ل
بردهات مقر مجلس النواب، الوزير 
يعربد  وهو  الدكالي،  أنس  »األنيق« 
ديــوانــه،  مــن  موظفن  على  بــشــدة 
مباشرة بعد نهاية الجلسة الشهرية 
التي حضرها رئيس الحكومة، والتي 

كانت مخصصة لقطاع الصحة.
سمع  ــذي  ال »الشيوعي«  الــوزيــر 

»خل وذنيه« من طرف برملانيي األمة 
بسبب  الجحيم  في  ساعتن  وعاش 
العمومية  للصحة  املــزري  الــواقــع 
ــرف املــعــارضــة  ــ بـــاملـــغـــرب، مـــن ط
بشدة،  غاضبا  ــرج  خ واألغــلــبــيــة، 
ديوانه،  من  موظفن  أمامه  فوجد 
بحجة  وجههما،  في  يصرخ  فسار 
في  املعطيات،  ببعض  تزويده  عدم 

سلوك غير معهود.

اعمارةالرباح

الدكالي

عبد املجيد الفاسي



 الرباط. األسبوع 
عزيز  الثري،  الوزير  تدخل 
أخنوش، بصرامة، ضد رفض 
البرملان لقانون تمزيغ األوراق 
نائب  على  واحــتــج  النقدية، 
يمنع  لم  الذي  األحــرار،  حزبه 
احتج  مثلما  التصويت،  هذا 
على  االشــكــر  االتــحــاد  رئيس 
شقران،  الــبــرملــان،  فــي  نائبه 

الذي لم يمنع هذا التصويت.
ــر  ــوزيـ الـ أن  والـــــواقـــــع، 
في  جيدا  يتعمق  لم  أخنوش، 
معرفة أسباب هذا التصويت، 
لتكون  مخططا  حضر  وهــل 
األوراق النقدية مكتوبة بلغته 
أو  بالشلحة  أو  السوسية 
أخنوش  فتح  ولــو  بالريفية، 
هــذا املــلــف، لــوجــد أن الــذي 
عدم  هو  املغرب،  تمزيغ  يمنع 
الحرف  على  األمــازيــغ  اتفاق 
ــذي يــجــب أن  ــ ــي ال ــغ ــازي األم
ــه، وهــــؤالء أقــطــاب  تــكــتــب بـ
أغلبهم  الزال  األمازيغي  الفكر 
الحروف  هذه  على  متفق  غير 
بها  تكتب  الــتــي  الــرومــانــيــة 
اتفق  التي  الالفتات،  بعض 
ــا غير  ــه عــلــيــهــا الــجــمــيــع أن

مقروءة.
ــف  ــصــاري امل أن  لــيــتــضــح 
ــتــي كــانــت بــاملــاليــيــر على  ال
ــرســمــي  ــد ال ــه ــع أطــــــراف امل
يعرف  ــذي  ــ وال لــأمــازيــغــيــة، 
خبراء  أن  املعرفة،  حق  أيضا 
األمــازيــغــيــة املــتــعــقــلــن)...(، 
طريقة  يــنــاقــشــوا  أن  يــجــب 
عن  بعيدا  األمازيغية،  كتابة 
هـــذه الــحــروف الــرومــانــيــة 
الحرف  طابع  تعطي  التي 
اإلسرائيلي لهذه األمازيغية.
ــع أقــطــاب  ــن ــم ومــــــاذا ي
رأسهم  وعلى  األمازيغية، 

تنظيم  مــن  أخــنــوش،  عــزيــز 
القرار  لدراسة  علمية  نــدوات 
األمازيغي  للحرف  النهائي 
فيه  تــتــوفــر  أن  يــجــب  الـــذي 
لتكريس  املدرسية  الــشــروط 
ــة، مــــادام أطــفــال  ــي ــغ ــازي األم
بعض  مــن  يهربون  ــدارس  املـ
املــعــلــمــن الــذيــن يــحــاولــون 
إقــنــاعــهــم بــاســتــعــمــال هــذا 
لم  متأزم  وضع  وهو  الحرف، 

دستور  إعــالن  منذ  حال  يجد 
األمازيغية  إدراج  على   2011
ــغــرب،  كــلــغــة رســمــيــة فــي امل
هــذه  كــتــابــة  وأن  خــصــوصــا 
وليست  التيفيناغ  الــحــروف 
ولو  الوضع،  تعقد  بتيفيناغ، 
النقدية،  األوراق  على  كتبت 
عملة  بأنها  متصفحوها  لفهم 

إسرائيلية.
وقد سبق أجداد األمازيغية 

املغاربة،  العظام  ودعاتها 
السوسي،  املختار  مثل 
وأجــانــب مــثــل الــراهــب 
الـــفـــرنـــســـي »شــــــارل 
ــف  ــد أل ــ ــو«، وق ــ ــوك ــ دوف
وضعية  حول  كتب  عدة 
املغرب،  في  األمازيغية 
كتابتها  ــة  واســتــحــال
الالتينية  غير  بحروف 
مــادامــت  العربية،  أو 
كــتــابــتــهــا بـــهـــذه الـــحـــروف 
انتشارها،  تمنع  الرومانية 
ــع إال  ــ ــواق ــ ــي ال ــي فـ ــا هـ ــ وم
يفكر  تـــجـــاريـــة)...(  عملية 
من  املاليير  كسب  في  دعاتها 
نتيجة،  دون  فرضها،  وراء 
لجان  تكوين  الوضع  ليفرض 
مـــن الــبــاحــثــن واملـــؤرخـــن 
على  االتفاق  قصد  واللغوين 
مادامت  األمازيغي،  الحرف 
مكملة  لأمازيغية  ــدعــوة  ال

لــلــشــخــصــيــة املــغــربــيــة، 
بحرف  تــزويــدهــا  ويــجــب 
في  للقبول  يؤهلها  بسيط 
املعامالت  وفــي  ــدارس  ــ امل

واملطبوعات.
املعلقون  اســتــهــان  وقـــد 
مؤخرا بالطريقة التي رد بها 
القطب أبو حفص رفيقي، يا 
ما  حسرة، عندما أجاب على 
الكتاني  حسن  العالم  كتبه 
النقدية،  األوراق  أمزغة  حول 
فانقض العالم رفيقي بهمجية 
إطالقا  يتحدث  ولــم  بدائية 
عن موضوع األوراق النقدية، 
))إن  بالحرف:  كتب  وإنما 
فكرة تفضيل العربية والعرب 
على سائر األجناس واللغات، 
ــدة، عــنــصــريــة  ــيـ ــلـ ــرة بـ ــكـ فـ
وعصبية  قومية  على  قائمة 
الكتب  كل  واصفا  مقيتة((، 
أقطاب  لكتابتها  سبقه  التي 
مشحونة  الــتــاريــخ،  دخــلــوا 
العربية  وكانت  بالعنصرية، 
أبـــو حــفــص، سبقت  حــســب 
لهذه املنطقة وكأننا به يبحث 
حواليه عن سوط يضرب بها 
وهو  بالعربية..  املتكلمن  كل 
ــي حــق عــالــم باحث  عــيــب ف
يفترض أن يكون نموذجا في 

اإليجابية. 

ما خفي
كان  أعظم

في أعقاب موضوع »األسبوع« حول 
البترول،  لتصفية  مواقع  فتح  حتمية 
قال مسؤول في مصفاة سيدي قاسم، 
كارثيا،  كان  املصفاة  هذه  إغالق  بأن 
لم  الــعــثــمــانــي  حــكــومــة  كــانــت  وإن 
تستجب ألي واحد من هذه األطراف.

ــن الــصــحــف الــيــومــيــة،  ــدة م ــ واح
مقرب  إنــه  قــال  نصاب  عــن  تحدثت 
من القصر، اعتقل في أمن سال، وفي 
إطار حرص الجريدة على عدم فضح 
املثل  بصيغة  الخبر  كتبت  املكشوف، 
فقبي«،  شنو  عــرف  »اللي  املغربي: 
أنه  يدعي  النصاب  هــذا  أن  وكتبت 
مقرب من مستشار ملكي متأصل من 

الرحامنة)...(.

أكـــدت اإلحــصــائــيــات األوروبــيــة 
في   2019 مــوســم  أن  ــرســمــيــة،  ال
مالين  ثالثة  دخول  املغرب، سيعرف 
أغلبهم سيأتون  وأن  إفريقي،  مهاجر 
من  سيأتون  الذين  أما  أوروبــا،  من 

الجنوب، فتلك حكاية أخرى.

ــوم«  ــي ــعــت جــريــدة »أخـــبـــار ال رف
يعرفها  التي  األزمة  املغربية مستوى 
ــزب األصـــالـــة واملـــعـــاصـــرة، إلــى  حـ
ارتكازا  وربما  بكثير،  أعلى  مستوى 
على معلومات صادرة عن قيادات ما 
كان يسمى حزب الهمة، فأطلقت على 
أزمة حزب األصالة صفة: »البام لعبة 
العروش«، رغم أن األمر يتعلق بعرش 

واحد.

السياسين  كبار  أوالد  من  تسعة 
قاسم،  سيدي  في  اعتقلوا  والضباط 
واستغالل  تشجيع  بتهم  متابعن 
بإطالق  األوامــر)...(  لتصدر  القمار، 
بضمان  ــكــولــونــيــالت  ال ــد  أحـ ــد  ولـ

مليوني سنتيم.

بالوظيفة  املكلف  ــوزيــر  ال كشف 
العمومية محمد بنعبد القادر، في لقاء 
الصحفين،  أصدقائه  لبعض  عابر، 
أنه ال يملك أي رغبة في قيادة االتحاد 
االشتراكي، خلفا إلدريس لشكر، رغم 
يرشحونه  ــن  ــحــادي االت بــعــض  أن 

لتولي هذه املهمة.

مجلس  رئيس  تدخل  تحتم  األزمــة 
عنه  فاملسكوت  جــطــو،  الحسابات 
مرتبطا  ليس  األصالة  أزمة حزب  في 
التحضيرية  اللجنة  حول  بالخالف 
بمصير  مرتبط  بل  املقبل،  للمؤتمر 
ــم يوضح  ل الــحــزب، حــيــث  مــاليــيــر 
ماليير   4 مصير  الحموتي  العضو 
العماري  إن  الصحف  قالت  ونصف، 
حولها إلى صندوق املكتب الفيدرالي 
بنعزوز  يوضح  لم  كما  رحيله،  قبل 
متعلقة  ــن  ــاليـ املـ مـــئـــات  مــصــيــر 
أي  دون  صرفت  النواب،  باشتراكات 

أثر للتقرير املالي املتعلق بها.

صــورة  االتـــصـــال  وزارة  ــذت  ــق أن
باحتفالها  األفـــارقـــة،  ــدى  ل املــغــرب 
منفردة بـ»يوم إفريقيا« الذي يصادف 
أمسية  خالل  سنة،  كل  من  ماي   25
منظمة  مــع  شــراكــة  عبر  رمضانية، 
يترأسها  الــتــي  إفــريــقــيــا«  »مــغــرب 
إلى  املغرب  عــودة  الكتاني.  نجيب 
االتحاد اإلفريقي تقتضي اإلملام بهذه 

الجزئيات.

تحت األضواء

على هام�ش �ضجة متزيغ الأوراق النقدية

�ضرورة ت�ضكيل جلان باحثني لدرا�ضة مو�ضوع 
احلرف الأمازيغي وظروف ا�ضتعماله
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كواليس األخبار

بني تعديل احلكومة والعودة للوزارة

الوزير لفتيت يحارب العدالة والتنمية من بيته 

صورة وتعليق

قطب اأمازيغي مغربي يك�شف:
 اإ�شرائيل تدفع اأمازيغ املغرب لالنف�شال  

كشف عزيز وايت هني، عضو الرابطة املغربية لألمازيغية، يف حديث ملوقع 
إلكرتوني، أنه إذا كان من حق أحد أن يطعن يف موقفه من األمازيغية، فإنه 

يعرف كيف أن إسرائيل تدفع أمازيغ املغرب إىل االنفصال، وتدفعهم إىل ما 
يسمونه طرد العرب من املغرب، وأن العدو الصهيوني يريد أن يجعل من 
أمازيغ شمال إفريقيا، التي يسميها تمزغا الكربى، دولة حليفة إلسرائيل. 
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اأخنو�ش يتوىل مهام رئا�شة احلكومة دون احلاجة اإىل االنتخابات
وقائع توؤكد �شرود �شعد الدين العثماين

 الرباط. األسبوع
األولى  وقعتا،  سياسيتان  »واقعتان 
الشهر  والــثــانــيــة  ــاضــي،  امل ــوع  األســب
األغلبية  أن  بامللموس،  كشفتا  املاضي، 
حقيقي  وملنسق  لقائد  تفتقد  الحكومية 
رئيسها  فشل  بعد  إيقاعاتها  يضبط 
الفقيه سعد الدين العثماني، كما كشفت 
الوقائع أن عزيز أخنوش زعيم األحرار، 
األغلبية  في شؤون  ويقرر  يدبر  من  هو 
الحكومية ولكم التفاصيل« يقول مصدر 

قيادي اتحادي.
األسبوع  حصلت  غريبة  واقعة  في 
املاضي، بلجنة املالية، حني غاب الكثير 
من النواب من باقي الفرق، استغل حزب 
االستقالل  ونـــواب  والتنمية  العدالة 
النواب،  باقي  ومعهم  ورفضا  الفرصة، 
الحروف  كتابة  التصويت على مقتضى 
في  النقدية  األوراق  على  األمازيغية 
القانون الجديد لبنك املغرب، وهو القرار 
الذي أبلغه وزير االقتصاد واملالية فورا 

إلى  بــل  الحكومة،  فــي  لرئيسه  ليس 
الذي  أخنوش،  عزيز  الحزب  في  رئيسه 
»أمسك سماعة الهاتف وأمر فورا ودون 
الحكومة،  رئيس  العثماني  مع  نقاش 
العامة  الجلسة  من  القانون  بــإرجــاع 
الثالثاء  يوم  عليه  املصادقة  تقرر  التي 
للتراجع عن هذا  اللجنة من جديد،  إلى 
ضعف  كثيرا  أكــدت  واقعة  في  الــقــرار، 
الدين  سعد  والحكومة  األغلبية  رئيس 
التغطية«  خــارج  ووجـــوده  العثماني، 

يوضح املصدر نفسه.
أن  بينت  التي  الــوقــائــع  هــذه  ثاني 
تدبير  في  له  قوة  وال  العثماني ال حول 
الحكومة واألغلبية، هو حصول  شؤون 
اتفاق قبل شهر بني جميع زعماء مكونات 
جاء  الذي  أخنوش  )باستثناء  األغلبية 
طريقة  حول  األميرات،  بفيال  متأخرا( 
تمرير القانون اإلطار للتربية والتعليم، 
بما في ذلك توافق باقي زعماء األغلبية 
والتنمية  العدالة  حزب  مصادقة  على 

على القانون برمته ما عدا تحفظهم على 
مادة لغة التدريس، وبينما كان الجميع 
بحضور  االتفاق  بهذا  مسرورا  يبتهج 
أخنوش  انــضــم  والــرمــيــد،  العثماني 
على  إطالعه  تم  وملا  متأخرا،  لالجتماع 
فحوى االتفاق، رفض وقال للعثماني إما 
القانون اإلطار  تصويتكم على كل مواد 
وهو  االتفاق،  هذا  رفض  وإال  باإلجماع 
ما كان، حيث رفض االتفاق ليتأكد أن من 
يقرر داخل األغلبية هو أخنوش وليس 

العثماني، يضيف املصدر ذاته.
أحــزاب  تــراجــع  أن  بالذكر،  الجدير 
األغلبية عن كتابة النقود بحرف تيفناغ، 
يبق  لم  ساخن،  مجتمعي  سجال  رافقه 
في حدود السياسة بني البرملانيني فقط، 
والنشطاء  الجمعيات  إلــى  انتقل  بــل 
ــغ، وحــتــى رجـــال الــدعــوة مثل  ــازي األم
الكتاني، حيث انقسم املجتمع حول هذه 
الثلج،  كرة  مثل  تزال  ال  التي  اإلشكالية 

كلما تدحرجت كلما كبرت. 

ا�شتقالليون يطرحون 
ا�شم الوفا  وعبد الواحد الفا�شي 

لتعوي�ش نزار الربكة

 الرباط. األسبوع
الفاسي،  الواحد  عبد  سرق 
مؤسس  الــفــاســي،  عــالل  نجل 
حزب االستقالل، األضواء خالل 
مؤخرا  نظم  مناقشة  عــشــاء 
بحي أكدال بالرباط، وهو تقييم 
تجربة ومسار حزب االستقالل 
معتبرا  األخيرة،  السنوات  في 
أن مرحلة شباط لم تكن مقبولة، 
الذي  باملجهود  نوه  أنه  ورغــم 
الحالي  العام  األمــني  به  يقوم 
من  ظهوره  أن  إال  البركة،  نزار 
السياسية،  الساحة  عل  جديد 
إلمكانية  ــارة  إش أنــه  منه  فهم 
تدبير  فــي  للمساهمة  عــودتــه 
ــة املــقــبــلــة، عــلــمــا أنــه  املــرحــل
في  أمام شباط  انهزم  أن  سبق 
العامة،  األمانة  على  املنافسة 
ليظل لغز تلك املرحلة محصورا 
السابق،  ــر  ــوزي ال ــني  وب بينه 
محمد الوفا، وهو اللغز الذي لم 

يكشف عنه)..(.
كشفت  أخـــــرى،  جــهــة  مـــن 
قيادات  أن  »األسبوع«   مصادر 
عشاء  فــي  كــبــرى  استقاللية 

ــربـــاط، نــاقــشــت  ــالـ ــرا بـ مـــؤخـ
ــضــعــف الــســيــاســي  بــحــدة ال
نزار  زعيمهم  به  يتميز  ــذي  ال
البركة، ومحدودية قدراته على 
السياسية  الــصــراعــات  إدارة 
فــي الــســاحــة الــوطــنــيــة، بلغة 
شعبوية،  ــى  وحــت ســيــاســيــة 
وتنتقل  األرقام  لغة  على  تلعب 
مباشرة إلى الخطاب السياسي 
الشعبي الجماهيري الذي ينفذ 
إلى األعماق، كما يقع عند باقي 
خصمهم  خــاصــة  ــزاب،  ــ ــ األح

العدالة والتنمية.
ــدر ذاتـــــه، أن  ــصـ ــد املـ ــ وأكـ
الحالي  الــعــام  األمـــني  ضعف 
جل  في  يميل  جعله  سياسيا، 
اإلعالمية  السياسية  خطاباته 
األرقام  لغة  إلى  والجماهيرية 
االقــتــصــاديــة »الــركــيــكــة«، مما 
أكثر  لالقتصاد  كأستاذ  أظهره 
ما  وهــذا  سياسي،   زعيم  من 
االستقالليني  بــعــض  يخيف 
تحسبا للمعارك القادمة، الذين 
السابق  الوزير  اسم  يرشحون 
حظوظ  لتعزيز  الــوفــا،  محمد 

الحزب في االنتخابات.

●  الرباط. األسبوع
وزير  أن  مطلعة،  جد  مصادر  قالت 
الداخلية عبد الوافي لفتيت، عاد إلى 
قبل  ما  اإلثنني  يوم  بالرباط،  منزله 
فرنسا  في  عالج  رحلة  بعد  املاضي، 
مصحات  بإحدى  شهر  زهــاء  دامــت 

العاصمة باريس.
لفتيت  أن  ــه،  ذات املصدر  وأوضــح 
ببيته  نقاهة  فــتــرة  قــضــاء  يــواصــل 
على  التأشير  انتظار  في  بالرباط، 
تعديل  أو  الــــــوزارة  ملــقــر  عـــودتـــه 
الحكومة، لكنه مع ذلك، شرع في إدارة 

بعض امللفات السياسية، على اعتبار 
أن كاتب الدولة في الداخلية، بوطيب، 
امللفات  على  كثيرا  يشتغل  من  هو 

األمنية.
علمت  املوضوع،  بنفس  وارتباطا 
أن  املــصــادر،  ذات  مــن  »األســـبـــوع« 
منع  إلــى  الــدعــوة  وراء  كــان  لفتيت 
شبيبة  تعقدها  التي  اللقاءات  بعض 
وليس  مــدة  منذ  والتنمية  العدالة 
أن  حيث  فقط،  رمــضــان  شهر  خــالل 
رصدها  تــم  التي  التقارير  مختلف 
كانت  التي  السابقة  الــلــقــاءات  عــن 

سجلت  عمومية،  فضاءات  في  تنظم 
ليطرح  حادة،  لغة سياسية  استعمال 

السؤال عما إذا كان لفتيت 
يمارس فعال مهامه كوزير 
يوجه  أنــه  أم  للداخلية، 
على  للتأكيد  إشــــارات 
تحركات  في ضبط  قدرته 

ــة  ــدال ــع ــزب ال ــ ح
والتنمية، وهي 
التي  املــهــمــة 
فشل فيها من 

سبقوه)..(.

�شاجد يقلد ال�شلحفاة ويقدم اأجوبة باأثر رجعي للربملان
●  الرباط. األسبوع

العام  األمــني  أن  برملانيون  كشف 
السياحة  وزير  الدستوري،  لالتحاد 
الذي  الطيران،  أي  الجوي،  والنقل 
ال  الطيران،  بسرعة  يسير  أن  يجب 

يتحرك سوى بسرعة السلحفاة. 
وحــســب املــصــدر، 
ساجد  معالجة  ــإن  ف
للملفات، ال تتم سوى 
بــطــريــقــة روتــيــنــيــة 
وهي  جــدا،  وبطيئة 
السيئة  الــعــادات  من 
لزمت  ــي  ــت ال
حتى  عمله 
خـــــــــالل 

البيضاء  الـــدار  لعمودية  تــرأســه 
عليه  وقف  ما  آخر  أن  ذلك  الكبرى، 
نواب األمة من طريقة اشتغال »وزير 
املتعثرة  استجابته  هو  الطيران«، 
القضايا  بعض  ملعالجة  واملتأخرة 
مستعجلة،  تكون  والتي  الراهنة، 
في حني يكون وزير السياحة خارج 
معالجته  تمت  ملف  وآخر  التغطية، 
هو  »السلحفاة«،  الوزير  طرف  من 
املاضي،  األسبوع  في  بجواب  بعثه 
أي في شهر رمضان 2019، يرد فيه 
على قضية حادة طرحت نفسها عند 
وتقدم   ،2018 لسنة  الحج  موسم 
بعض النواب بأسئلة برملانية عاجلة 
في حينها، وتتعلق باإلضرابات التي 
بالخطوط  الربابنة  يخوضها  كــان 

تزامن  مــا  ــو  وه املغربية،  امللكية 
املاضي،  الحج  موسم  مــع  حينها 
حيث سلسلة اإلضرابات كانت تهدد 
املغرب  داخــل  من  الــرحــالت  جميع 
في اتجاه الديار املقدسة، ومطالبته 
بضرورة تدخله لفك اإلضرابات وعدم 
التأثير على موسم الحج، إذ أنه منذ 
ذلك الحني، غاب الوزير وصام دهرا 
بعد  سنة  ينطق  أن  قبل  الكالم،  عن 
السنة  حج  موسم  بأن  ويقول  ذلك، 
املاضية مر على أحسن ما يرام، فهل 
بـ»الحمامة«  املسنود  الوزير  يعلم 
عنها  يجاب  البرملانيني  أسئلة  أن 
دستوريا داخل أجل 20 يوما وليس 
حسمت  ــور  األمـ أن  أم  شــهــرا،   20

بمغادرته للحكومة؟

لفتيت

ساجد

الوفا الفاسي



اأرباب النقل الدويل ي�ستنكرون »الإهانة« الإ�سبانية
 لركاب احلافالت املغربية

 الرباط. األسبوع
حربا  والتنمية  العدالة  حزب  برملانيو  شن 
زعيم  سيما  وال  األحــرار،  قيادة  على  ضروسا 
الــعــدل محمد  أخــنــوش ووزيـــر  الــحــزب عزيز 

أوجار.
ــس  إدري والتنمية،  الــعــدالــة  فــريــق  رئــيــس 
األزمي، استغل مناسبة مناقشة حصيلة حكومة 
العثماني، ليقطر الشمع من جديد على أوجار، 
الذي كان قد قدم عزيز أخنوش في لقاء مفتوح 
مع الجالية املغربية بإسبانيا، الشهر املاضي، 
سنة  املغرب  مشاكل  لحل  املفتاح  هو  أنه  على 

غير  بطريقة  األزمـــي  عليه  رد  حيث   ،2021
لحل  الحقيقي  ــســاروت  »أن ال ــال:  وق مباشرة 
املنهج  على  االنزياح  هو  ليس  املغرب،  مشاكل 
عقيمة  نقاشات  فــي  والــخــوض  الديمقراطي 
الدستور  من   47 الفصل  تعديل  عن  للبحث 
الساروت  ولكن  االنتخابي،  النظام  تعديل  وال 
الديمقراطي  االختيار  تحصني  هو  الحقيقي 
الذي جاء به دستور 2011، واالستجابة لنداء 
الوطن، ملواجهة كل التحديات واالنخراط بقوة 
فيها  يتمتع  والقانون،  الحق  ــة  دول بناء  في 
والحرية  املــســاواة  في  بالحق  املواطنني  كل 

العيش  ومقومات  الفرص  وتكافؤ  والحقوق 
الكريم«.

من جهته، استغل أوجار فرصة ندوة فكرية 
وحزب  األزمــي  ليقذف  ذلك،  بعد  يومني  نظمت 
أن  ويــؤكــد  تسميته،  دون  والتنمية  العدالة 
تبخس  هدامة،  عدمية  تيارات  باملغرب  »هناك 
داخل  والكراهية  الحقد  وتكرس  الدولة  جهود 
املجتمع، وهناك جهات وتيارات تربي األجيال 
الصاعدة على السوداوية وتبخيس عمل الدولة 
واألحزاب«، فهل تقف حرب »البيجيدي« واألحرار 

عند هذا الحد، أم أن األمور تزداد تعقيدا؟

مهـازل الأغلبـيـة الوهميـة

الأزمي يهاجم اأوجار واأوجار يهاجم الأزمي
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 الرباط. األسبوع 
ــوم  ــني يـ ــي ــن ــه خـــــرج عـــــدة م
في  للمشاركة  املــاضــي،  الجمعة 
طنجة  بميناء  احتجاجية  وقفة 
للتعبير  خــصــصــت  ــوســط،  ــت امل
لـــقـــرارات سلطات  رفــضــهــم  عــن 
الجزيرة الخضراء ضد الحافالت 
املغربية العابرة ألراضيها وأبناء 
الجالية املغربية في بلدان االتحاد 

األوروبي.
الوقفة نظمتها الجامعة املغربية 
للنقل الدولي للمسافرين، كرد فعل 
»التفتيش  مشكلة  حل  عــدم  على 
ــاب  ــرك ــل ــالت ول ــحــاف ــل ــهـــني« ل املـ
املغاربة، ويقول عضو من الجامعة 
املذكورة، بأن السلطات اإلسبانية، 

قرارها  عــن  تتراجع  لــم  مــازالــت 
املتعسف، بل ولم يتم »استقبالنا« 
طلب  فقط  إسبانية،  جهة  أية  من 
ما  انتظار  في  الهدوء  التزام  منا 
الجارية  املفاوضات  عنه  ستسفر 
في هذا الشأن بني وزارة الداخلية 
من  اإلسبانية  ونظيرتها  املغربية 
نتائج، حسب ما نقلته الصحافة.

تفتيش  أن  أكــد  املصدر،  نفس 
أنها  بدعوى  املغربية،  الحافالت 
تحمل ممنوعات، يبقى اتهاما غير 
صحيح، ألنه لو كان صحيحا، لتم 
حجز الحافالت املغربية هناك ألن 
مع  حتى  تتسامح  ال  السلطات 
السلطات  أن  املخالفات، موضحا 
منذ  قــرارهــا  اتــخــذت  اإلسبانية 

سابق  دون   2019 مــاي   8 يــوم 
وهو  لألسباب،  ذكــر  أو  إشــعــار 
في  مجحف  قرار  الحال  بطبيعة 
املغربية،  والجالية  املغاربة  حق 
الحافالت  تأتي  بأن  يقضي  ألنه 
املغربية وإنزال املغاربة العابرين 
مرورهم  أجل  من  »الخزيرات«  في 
أمام  فــردي  بشكل  بضائعهم  مع 
متعب  إجــراء  وهــو  »السكانير«، 
املــغــاربــة،  بــكــرامــة  يمس  ــذل  ومـ
أعمار  االعتبار  بعني  يأخذ  وال 
بينهم  يوجد  والــذيــن  العابرين 
كذلك  يراع  ولم  وحوامل،  شيوخ 
وضعياتهم الصحية، إنه استفزاز 
الدولي،  النقل  لحافالت  مقصود 

يقول نفس املصدر.

 الرباط. األسبوع 
العدالة  برملاني من حزب  وجه مستشار 
والتنمية، سؤاال شفويا إلى وزير الداخلية، 
بشأن إقدام السلطات املحلية على تشميع 
بيوت ألعضاء من جماعة »العدل واإلحسان« 
القنيطرة،  بعدة مدن مغربية، منها وجدة، 
ــبــيــضــاء، أكـــاديـــر، طــنــجــة، فــاس  ــدارال ال
والجديدة، معتبرا أن ذلك يعطي االنطباع 

ال  »املسألة  بأن 
تتعلق بقرارات 
منعزلة،  محلية 
ــا أن  ــ م ــدر  ــقـ بـ
يتعلق  األمــــر 
مركزية  بأوامر 
ــي  ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ ملـ
وزارة الداخلية 
ــدن  ــامل ــذ ب ــف ــن ت

واألقاليم«.
نسائلكم  لذا 
الــــــســــــيــــــد 
ــر، مــا  ــ ــوزيـ ــ الـ
املرجعية  هــي 

التي استندت عليها  القانونية والحقوقية 
وبيوت  منازل  لتشميع  الداخلية  وزارة 
الفصل  وأن  خــاصــة  مــغــاربــة،  مــواطــنــني 
»حماية  فرد  لكل  يضمن  الدستور  من   21
واملساطر  اإلجــراءات  هي  وما  ممتلكاته«؟ 
الداخلية  وزارة  اتبعتها  التي  القانونية 
ظل  فــي  منازلهم،  مــن  مواطنني  لحرمان 
مقتضى دستوري واضح وارد في الفصل 
أنه  على  ينص  ــذي  وال الدستور،  من   24
القيام  يمكن  وال  املنزل،  حرمة  تنتهك  »ال 
واإلجراءات  الشروط  وفق  إال  تفتيش  بأي 
التي ينص عليها القانون«، يقول مستشار 

العدالة والتنمية، نبيل األندلسي.

حزب العدالة والتنمية يدافع 
عن »العدل والإح�سان«

 مصطفى الجفال رئيس 
الجامعة املغربية للنقل الدولي 
يستنكر اإلجراءات اإلسبانية

األندلسي



s كواليس األخبار

رقية الدرهم ترتاأ�س اجتماع اللجنة امل�شرتكة مع ال�شيلي
●  األسبوع   

ــدرهــم، كاتبة  ال رقــيــة  تــرأســت 
ــر الــصــنــاعــة  ــ ــة لـــدى وزي ــدولـ الـ
واالقتصاد  والتجارة  واالستثمار 
ــتــجــارة  ــفــة بــال الـــرقـــمـــي، املــكــل
رودريغو  جانب  إلى  الخارجية، 
ــتــجــارة  ــز نــائــب وزيــــر ال ــي ــان ي
والعالقات االقتصادية بجمهورية 
للجنة  األول  االجتماع  الشيلي، 
واالستثمار  للتجارة  املشتركة 
يوم  ــك  وذلـ املغربية-الشيلية، 

اإلثنني 27 ماي 2019.
الــذي  الثنائي  اللقاء  وخـــالل 
أكدت  اللجنة،  اجتماعات  سبق 
ــة أن انــعــقــاد هــذه  ــدول كــاتــبــة ال
الدورة األولى من اللجنة املشتركة 
املغرب  بني  واالستثمار  للتجارة 
ملذكرة  نتيجة  جــاء  والــشــيــلــي، 
بني  توقيعها  تــم  التي  التفاهم 
 ،2018 أكتوبر   10 في  البلدين 

والهادفة إلى إقامة تعاون تجاري 
وتحديد  الــبــلــديــن،  بــني  مباشر 
يوفرها  التي  االستثمار  إمكانات 
ــعــاش  ــاد الـــدولـــتـــني، إلن ــص ــت اق

االستثمار والنمو.

وزير  نائب  أثنى  جهته،  ومــن 
االقتصادية  والعالقات  التجارة 
اللجنة  انــعــقــاد  على  الشيلي، 
البلدين  ستمكن  والتي  املشتركة، 
االقتصادية  القطاعات  تحديد  من 

التعاون  يشملها  أن  يمكن  التي 
كال  وأن  الســيــمــا  االقــتــصــادي، 
اقتصادية  منصة  يشكل  البلدين 
ــه، املــغــرب  ــارتـ ــة فــي قـ ــاري ــج وت
ــاره مـــحـــورا إلفــريــقــيــا،  ــب ــت ــاع ب
قريبا  ستترأس  التي  والشيلي 
يحظى  التي  الباسيفيك  مجموعة 
فيها املغرب بصفته عضوا مراقبا 

منذ 2014.
اللجنة،  ــذه  ه انــعــقــاد  وعـــرف 
عددا من االجتماعات التقنية بني 
تهدف  البلدين،  كال  من  الخبراء 
من  مجموعة  بحث  إلى  باألساس 
املشترك،  االهتمام  ذات  القضايا 
والتعاون  التجارة،  قطاعات  في 
االستثمار  وتشجيع  الجمركي، 
في  والتعاون  التجاري،  والتبادل 
باإلضافة  البحري،  الصيد  مجال 
ــول خــدمــات  ــى مــبــاحــثــات حـ إلـ

الطيران.

أين هي شعارات دعم القضية الوطنية؟

ال�شحراويون غا�شبون لعدم وجود مقرحلزب االحتاد 
اال�شرتاكي بالعيون

● عبد اهلل جداد. العيون    
ــاد  ــحـ ــعــيــش حــــزب االتـ ي
الشعبية  للقوات  االشتراكي 
بــجــهــة الــعــيــون الــســاقــيــة 
الحمراء، وبالضبط عاصمتها 
العيون، حالة استثنائية غير 
مسبوقة في املجال السياسي 
أصبحت  حيث  بالصحراء، 
ــحــاد االشــتــراكــي  قــيــادة االت
عاجزة عن توفير مقر يجتمع 
فيه االتحاديون واالتحاديات، 
فما بالك االعتماد على القيادة 
طالئعي  دور  للعب  الحالية 
فيما يتعلق بالقضية الوطنية 
الدستور  مضامني  وتنزيل 
لتمكني املواطنني واملواطنات 
الذي  السياسي  التأطير  من 
ــاب هــذه  ــوي مــنــاعــة شــب ــق ي
من  وتحصينهم  املــنــاطــق، 
االنفصال والتطرف واإلرهاب.
أنه،  اتحادي  مناضل  وأكد 
مع كامل األسف، طريقة تدبير 
عالقته  فــي  الحالية  الــحــزب 

الصحراء،  وجهات  بأقاليم 
ووصــلــت  للبوصلة،  ــدة  ــاق ف
حق  فــي  التشكيك  حــد  إلــى 
باألقاليم  الــحــزب  مناضلي 
الــجــنــوبــيــة، كــمــا وقـــع مع 
العيون  بجهة  الحزب  قيادي 
هلل  عبد  الــحــمــراء،  الساقية 
الجهوي  الــكــاتــب  ــوس،  ــوف ب
وعضو  االتــحــاديــة  للشبيبة 

املجلس الوطني للحزب، الذي 
عمل  مجموعة  من  طــرده  تم 
الخارجية  الــعــالقــات  لجنة 
إلى  نبه  ــه  ألن فقط  لــلــحــزب، 
شبيبة  ومــنــاورات  تحركات 
البوليساريو مؤخرا في دولة 
التام  الغياب  ظل  في  فنلندا، 
هذا  عن  االتحادية  للشبيبة 

الحدث العاملي.

اختيار موريتانيا ك�شيف �شرف مهرجان »املوكار«

●  العيون. األسبوع   

التي  الجديدة  اإلنتقالية  الحركة  عكست 
العيون،  أمن  والية  نفوذ  تراب  داخل  جرت 
جزءا من االستراتيجية التي تنهجها املديرية 
مطلع،  مصدر  حسب  الوطني،  لألمن  العامة 
وقد شملت رئيس منطقة أمن كلميم، العميد 
برحو،  سعيد  اإلقليمي 
رئيسا  تعيينه  تم  الــذي 
ورئيس  الــداخــلــة،  ألمــن 
العميد  األخـــيـــرة  ــذه  هـ
بومليك  حسن  اإلقليمي 
على  تعيينه  جــرى 
رأس منطقة كلميم، 
ــيـــس  وكـــــــــذا رئـ
منطقة أمن سيدي 
إيــفــنــي انــتــقــل 
إلـــى طــانــطــان، 
ــس أمـــن  ــ ــي ــ ورئ
طـــانـــطـــان تــم 
على  تــعــيــيــنــه 
ــن  ــ أمـ رأس 

سيدي إيفني.

حركية جديدة 
لرجال االأمن

●  األسبوع
لألمم  الشخصي  املبعوث  استقالة  أثارت 
األملاني  الرئيس  الصحراء،  لقضية  املتحدة 
)76 عــامــا(،  الــســابــق، هــورســت كــوهــلــر 
فبعد  ودولية،  إقليمية  فعل  ردود  املفاجئة، 
إعالن األمم املتحدة في بيان لها عن االستقالة 
ألسباب صحية، تكون مهمته في املغرب آخر 

مهمة على املستوى الدبلوماسي.
وجاء في بيان األمم املتحدة املختصر جدا: 
»إن األمني العام أنطونيو غوتيريس، يأسف 
تماما  يتفهمها  لكنه  االستقالة،  لهذه  بشدة 
دون  للمبعوث«،  متمنياته  أطيب  عن  ويعبر 
الصحية  املشاكل  حول  تفاصيل  أية  تقديم 

التي يعاني منها الرئيس األملاني السابق.
الشخصي  املبعوث  منصب  توليه  ومنذ 
لألمني العام األممي في يونيو 2017، شارك 
هورست كوهلر شخصيا في محاولة إيجاد 
حل لهذا الصراع الذي دام أكثر من 44 عاما، 
املتوقفة  املحادثات  استئناف  في  ونجح 
األربعة  األطراف  وعقدت  سنوات،  ست  منذ 
البوليساريو،  وجبهة  )املــغــرب  املعنية 
في  مستديرة  مائدة  وموريتانيا(  والجزائر 
جنيف في دجنبر 2018، وفي مارس 2019، 
ثم اشترط كوهلر عقب هذه االجتماعات التي 
أشرف عليها، أن تكون »دون شروط مسبقة«، 
وكان من املقرر عقد اجتماع ثالث قبل فصل 
املعنيني  الطرفني  مواقف  أن  رغم  الصيف، 

ظلت جد متباينة.
وبينما دعا األمني العام األممي أنطونيو 
إلى  املعنية  األطــراف  بإلحاح  غوتيريس، 
عادل  حل  نحو  للتقدم  نية  بحسن  املشاركة 
ــدؤوب،  ال عمله  على  مبعوثه  شكر  ونزيه، 
والبوليساريو(  )املغرب  الطرفني  شكر  كما 
والدول املجاورة )الجزائر وموريتانيا( على 

ارتباطهما بكوهلر في العملية السياسية.
األخرى  الردود  كانت  السياق،  نفس    وفي 
الــشــؤون  وزارة  أعــلــنــت  حــيــث  متباينة، 
»اململكة  أن  لها  الخارجية املغربية في بيان 
وتشيد  االستقالة  لهذه  تتأسف  املغربية 
بــجــهــود الــســيــد هـــورســـت كــوهــلــر على 
فيما  تعيينه«،  منذ  بذلها  التي  املجهودات 
البوليساريو  تدعم  التي  الجزائر،  عبرت 
النزاع،  في  طرفا  اعتبارها  ترفض  لكنها 
وزارة  أشـــادت  حيث  العميق،  أسفها  عــن 
خارجيتها بجهود كوهلر ملا أبداه من التزام 
التي  التسوية  عملية  إحياء  أجل  من  وعزم 

توقفت منذ فترة طويلة.
البوليساريو  جبهة  أعلنت  جانبها،  من 
عن »أسفها العميق« للخبر وشكرت املبعوث 
الديناميكية  جهوده  على  املستقيل  األممي 

إلحياء عملية السالم.
في  املعتادة  الفعل  ردود  وراء  ذلك،  ومع 
الصحية  األسباب  فرضية  فإن  البروتوكول، 
وأن  خاصة  ــدة،  ع أطـــراف  مــن  تستسغ  لــم 
باحترام  ويتمتع  مشواره  بداية  في  كوهلر 
املــبــعــوث األمــمــي على  ــي، فهل أجــبــر  دولـ
امللف،  تدبير  في  فشل  أنــه  أم  االستقالة، 
القادم  املتحدة  ــم  األم مبعوث  سيكون  أم 
أمريكيا؟ وإذا كان األمر كذلك، فهل سيتبنى 
»خطة بيكر رقم 3«، في إشارة إلى 
األمريكي  املــبــعــوث  خطتي 
السابق، جيمس بيكر، الذي 
ومن   ،2004 عــام  استقال 
بيتر  الهولندي  لقي  بعده، 
املصير  نفس  فالسون  فان 
واألمريكي   ،2008 عام  في 
روس  كــريــســتــوفــر 
 ،2017 عام  في 
مما يجعل هذا 
لغزا  ــزاع  ــن ال
وأربك  أذهــل 
املـــجـــتـــمـــع 
الـــــدولـــــي 
ــام  ــذ ع ــن م
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على هامش االستقالة

●  األسبوع   

دورا  مـــوريـــتـــانـــيـــا  ــب  ــع ــل ت
استراتيجيا في محيطها القاري، 
دولة  للمغرب  بالنسبة  وتعتبر 
تاريخا  مــعــه  وتــتــقــاســم  جـــارة 
الواجهات،  كافة  على  مشتركا 
نجح  املغرب  أن  نقول  أن  ويمكن 
حميد  الجديد  السفير  تعيني  في 
بفضل  الــذي  بنواكشوط،  شبار 
حالة  يحرك  أن  استطاع  تجربته 
العالقات  عاشتها  التي  الجمود 
حــرارة  فارتفعت  البلدين،  بــني 
اللقاءات االقتصادية والسياسية، 
مــوريــتــانــي  سفير  تعيني  ــم  وتـ
جعلت  ــع  ــ دواف كلها  ــاط،  ــرب ــال ب
منظمي موسم طانطان يختارون 
لدورة  شرف  كضيف  موريتانيا 
املدينة  السنة، حيث تستعد  هذه 
العاملية  الرحل  ثقافة  الستحضار 
خالل موسمها السنوي بمشاركة 
املتحدة  العربية  اإلمــارات  دولــة 
كفاعل  حضورها  تواصل  التي 
استطاع أن يشيد حلبة لسباقات 

الهجن وفق املعايير الدولية.
وتحت شعار »موسم طانطان.. 
العاملية«،  الرحل  لثقافة  حاضن 
موسم  »املــوكــار«  مؤسسة  تنظم 
الخامسة  ــه  دورتـ فــي  طــانــطــان، 
يونيو   19 إلــى   14 مــن  عــشــر، 
ــذي تم  املــقــبــل، وهــو املــوســم الـ
قبل  مــن   2005 سنة  تصنيفه 
ضمن  ــيــونــيــســكــو،  ال مــنــظــمــة 
الغير  الشفهي  الــتــراث  »روائـــع 
واملسجل  لــإنــســانــيــة«،  مـــادي 
التمثيلية  بالقائمة   2008 سنة 
لــلــتــراث الــثــقــافــي الــغــيــر مــادي 

برنامج  سيعرف  إذ  لإنسانية، 
األنشطة  من  العديد  الدورة،  هذه 
الــغــنــيــة واملــتــنــوعــة، الــتــراثــيــة 
والسوسيو- والفنية  والرياضية 
موضوعاتية،  وخيام  اقتصادية، 
كسباقات  فلكلورية  وعـــروض 
اإلبل والفروسية، وتنظيم ندوات 
فكرية، باإلضافة إلى سهرات فنية 
وموسيقية، وكرنفال استعراضي 
وطنية  محلية  فــرق  فيه  تشارك 
تؤرخ  للصور  ومعرض  ودولية، 
ملوسم طانطان، فضال عن جلسات 

شعرية.

حماكمة »وزير«
داخلية البولي�شاريو 

●  األسبوع
في سابقة هي األولى من نوعها، رضخ 
البوليساريو،  قياديي  أبرز  من  واحد 
الــداخــلــيــة،  ــر  ــوزي ب يسمى  ــا  م وهـــو 
للمثول  ــبــشــيــر،  ال ســيــد  مــصــطــفــى 
عليه  كمدعى  ابتدائية  محكمة  ــام  أم
واعتقال  تعذيب  أوامــر  بإعطاء  متهم 
أبناء  رفعها ضده  في قضية  عشوائي 
ما  وفتح  السويد،  مالعينني  املرحوم 
التحقيق،  وقــاضــي  الــوكــيــل  يسمى 
اعتبر  الذي  املتهم،  استجواب  محضر 
عبرة  البوليساريو  قضاء  أمام  مثوله 
بعده  واستمع  الجبهة،  قياديي  لبقية 
وبعد  السويد،  مالعينني  سالم  ألقوال 
التحقيق  قاضي  إلى  امللف  أحيل  ذلك 
الذي استمتع للطرفني، وهي سابقة في 
تاريخ قضاء الجبهة أن يمثل مسؤول 
العارفني  أن  غير  أمــامــه،  صــحــراوي 
أن  يعرفون  للجبهة،  الداخلي  بالشأن 
األمر ال يتعدى أن يكون مجرد مسرحية 

أمام الرأي العام الدولي.

لشكر

الحموشي

كوهلر



كشف مصدر مطلع لـ»األسبوع«، 
فــي أشغال  الـــداودي  الــوزيــر  أن 
والتنمية  التعاون  منظمة  مجلس 
املالية  وزير  جانب  إلى  بباريس، 
وسفير  بنشعبون،  التجمعي 
بنموسى،  بباريس شكيب  املغرب 
واملالية  الخزينة  مــديــر  ونــائــب 
الخارجية نعمان العصماني، دافع 
عن مشاركة التجمع في الحكومات 
ــا حـــزب الــعــدالــة  ــرأســه ــي ي ــت ال
والتنمية، ألن األطر تجمعية، وقد 
اعتبرني  فقد  إطــار،  ــي  »ألن ــال:  ق

البعض تجمعيا«.
مساره  نهاية  ــداودي  ال ويهيء 
إلى  ألنــه   ،2021 في  االنتخابي 
هذا االستحقاق يود خدمة املغرب 
من  يخرج  قد  حزبه  ألن  الرقمي، 
ولكن   ،2021 سنة  في  األغلبية 
األحرار سيستمر في قيادة املشهد 
في  بفعالية  العمل  األقــل  على  أو 
أغلبية  ستخلف  التي  األغلبية 

سعد الدين العثماني.
ودافع الداودي عن استراتيجية 

التجمعيني، في مقابل االتحاديني، 
االستغراب  بعض  ــار  أث ما  وهــو 
الذين  الخمسة،  الحاضرين  عند 

اختلفوا في فطورهم الرمضاني.

ــدر حـــزبـــي  ــ ــص ــ أكــــــد م
وعــود  أن  ــوع«،  ــبـ ـــ»األسـ لـ
في  ــرار  األحـ حــزب  منسقة 
ــســا، رشـــيـــدة هــبــري،  ــرن ف
 15 كل  جديد  مقر  بإطالق 
السنة  بــدايــة  ــى  إلـ ــومــا  ي
يشكل  الجديدة،  السياسية 
ــار عــدة  ــ تــحــديــا مــالــيــا أث
السلطات  فيها  بما  جهات، 
ــي تــراقــب  ــت الــفــرنــســيــة ال
افتتاح  الوضع الجديد بعد 
املقر املركزي للحزب بفرنسا 
مسؤول  أي  يحضره  ــم  ول

فرنسي.
أخنوش  حــزب  ويــرغــب 
في افتتاح مقرات بمرسيليا 
ومونبوليي وتولوز وليون، 
مغربيا  وجودا  تعرف  التي 
ــع  ــل واســ ــشــك يـــتـــحـــول ب
ــريــفــي  ملـــحـــاصـــرة املــــد ال
بإطالق  املطالب  األمازيغي، 

الزفزافي ورفاقه.
ووعدت رشيدة هبري بـ 8 
الشهور  في  لحزبها  مقرات 
مثيرة  ــة،  ــادم ــق ال األربــعــة 
ضجة في األوساط املتابعة 

واملعارضة في فرنسا.
جرى  الذي  املقر  ويشمل 
لالستقبال  قاعة  افتتاحه، 
بتقنيات  مجهزة  وقــاعــات 
للتكوين  ــاعــة  وق حــديــثــة، 
ــمــاعــات،  ــالجــت وأخــــــرى ل
ومـــرافـــق أخـــــرى، دفــعــت 
معارضني إلى إثارة الغالف 
التسعة  لــلــمــقــرات  ــي  ــال امل
تجاوزت  وقــد  فرنسا،  فــي 
مــيــزانــيــة تــســيــيــر مــراكــز 
في  كــامــلــة  لسنة  ــحــزب  ال

املغرب.

القناصمقر جديد حلزب التجمع الوطني للأحرار يف فرن�سا

لـ»األسبوع«، أن القوات املسلحة  أكد مصدر غربي 
امللكية، الساهرة على األمن املعلوماتي للبنيات املدنية 
املرحلة  بنجاح  أنهت  قد  منشآتها،  بجميع  للدولة 
واالستغالل  املعالجة  »هندسة  برنامج  من  ــى  األول
املكثف  للمعلومة املتعددة املصادر«، وهو مشروع ال 

يختلف عن املشروع الفرنسي »أرتيميس«.
 وقد رأى الروس قبل 2015 أنهم قادرون على وضع 
الجديدة  األبعاد  مخارج  ومعرفة  »تدخلية«  نوافذ 
للمعلومة في املغرب، ألن الجيش املغربي يدير حاليا 
مستقبلية  بنية  يخلق  وقد  املعلوماتي،  الدولة  أمن 

آمنة لبداية »داتا« للذكاء االصطناعي املغربي.
مدنيني،  أســاتــذة  مع  املسلحة  الــقــوات  وتتعاون 
شهرا،   30 تبلغ  زمنية  حزمة  في  شراكات  وتقترح 
معطياته  بحماية  وذلك  الوطن«،  »أمن  خاللها  تطور 
ومباشرة عزل فيروسات، كما جرى التنبيه له في بالغ 

رسمي.
للقوات  الجديدة  الهندسة  فــإن  للمصدر،  وتبعا 
مع  التطبيع  على  قدرتها  تبني  امللكية،  املسلحة 

املعطيات وتسهيل تدبيرها وتحسني العمل.
خالل  من  يقرر  أن  بــه،  املعمول  البرنامج  ويكاد 
القدرة على تجريب كل اإلجابات على  عمل الجيش: 
اإلشكاليات املهنية، بما فيها املثارة مؤخرا مع التجنيد 
إلى  املغربيات  الشابات  مشاركة  وارتفاع  اإلجباري، 
لبرنامج  تطوير  منصات  وإهــداء  ترشيح،  ألف   12
حماية )لها طابع مغربي بحت(، وهو ما يفيد حسب 
املصدر، تحسني القدرة على الحماية بشكل أدق، مما 
يثير فرنسا، التي جاء في آخر تقرير لوزارة دفاعها، 
أن املغرب لن يواجه مشكلة بعد 2030، إن استمر في 

هذا االستثمار الحي للمعلومات.

أن تقريرا حديثا عن  لـ»األسبوع«،  كشف مصدر أممي 
مراقبة التسلح على جانبي الجدار الدفاعي في الصحراء، 
أكد وجود رادارات بحرية للعمل في القوات البرية، ربما 
األطلسي،  املحيط  مياه  من  تنطلق  عمليات  من  تخوفا 

خصوصا على مستوى »الكركرات«.
تمنع حصول  ــرادارات  ــ ال هــذه  أن  املــصــدر،  وأوضــح 
أخذت  لكنها  الساحل،  اتجاه  وفي  البحر  من  عمليات 

تقديرا عملياتيا آخر تراقبه »املينورسو« عن كثب.
على  الصحراء  في  األممية  البعثة  تعمل  مرة،  وألول 
واسع  جرد  على  حاليا  تعمل  وهي  استباقية،  مراقبة 
لآلليات، انطالقا من برنامج تحليلي للصور واإلحداثيات 

من الفضاء.
اللحظة، على جبهة  العمليات، في نفس  قيادة  وتعمل 
البوليساريو وفي الجدار الدفاعي للمملكة، ألن التقنيات 
من  املناورات  منع  تضمن  الجودة«  »عالية  املستخدمة 
حسب  ــرادارات،  ال وهذه  عليها،  املتفق  الخطوط  تجاوز 

املصدر، تعد كبحا جديدا لحرب »الكركرات«.

على رأس كل 15 يوما احل�سي�ش املغربي 
مو�سوع مناورة للبحرية 

الأمريكية مع نيجرييا

الحتاد الإفريقي يرف�ش تلقي 
مرا�سلةبخ�سو�ش ذهب �سركة 

»مناجم« يف ال�سودان

الوزير الداودي »جتمعي« يف باري�ش

مطلع  مــصــدر  كشف 
أن  لــــــ»األســـــبـــــوع«، 
الشؤون  في  املستشار 
لرئيس  االستراتيجية 
املــفــوضــيــة اإلفــريــقــيــة، 
محمد  ــبـــروفـــســـور  الـ
ــات، رفــض  ــب الــحــســن ل
تلقي  يمثله  مــن  باسم 
ــة  ــالث ــن ث ــ ــة م ــلـ ــراسـ مـ
أحزاب سودانية ترفض 
اســتــمــرار االتــفــاقــيــات 
ــغــرب  املــبــرمــة بـــني امل
لعمر  السابق  والنظام 
الجهة  لــكــن  الــبــشــيــر، 
ــت  ــض اإلفـــريـــقـــيـــة رف
ــدات  ــاه ــع مــنــاقــشــة امل
وعلقت  واالتــفــاقــيــات، 
للسلطات  إن  قــائــلــة: 
والدستورية  املنتخبة 

الــســودانــيــة وحــدهــا 
لتعديلها  الــصــالحــيــة 
ــحــاد  االت إدخــــال  دون 

اإلفريقي في املوضوع.
ــتـــحـــدث  وقــــــــال املـ
أن  لــــــ»األســـــبـــــوع«، 
املركزي  البنك  تحقيق 
لــن يكون  الــســودانــي، 
ــورا، ويــنــتــظــر  ــشـ ــنـ مـ
القنوات  عبر  املناقشة 
ذات  ــة  ــاســي ــوم ــل ــدب ال
وتدافع  االخــتــصــاص، 
ــاجــم« عن  ــن ــة »م شــرك
الجانب  مع  اتفاقياتها 
السوداني، وتؤكد على 
خطإ في شحنة واحدة 
وهو  تصحيحه،  يجب 
الشركة  له  تستعد  ما 

املغربية.

رادارات بحرية
 يف »الكركرات« وعلى جانبي 

اجلدار الدفاعي املغربي

اجلي�ش املغربي ينهي املرحلة 
الأوىل من برنامج »هند�سة 

املعاجلة وال�ستغللملكثف للمعلومة 
املتعددة امل�سادر« )هـ. �ش + 4 م(

ا�ستقالة كوهلر نقلت اإىل الحتاد الإفريقي قبل الأمني 
العام للأمم املتحدة بـ 12 يوما

أن  ـــ»األســبــوع«،  ل مطلع  مصدر  أكــد 
اختراق  وقــف  قــررت  نيجيريا  سلطات 
الحشيش املغربي ملياهها اإلقليمية إلى 
الحليف  جعل  ما  وهــو  الصفر،  حــدود 
املضمن  لطلبها  يستجيب  األمــريــكــي 
تقرير  ــن  م ــرابــعــة  ال الصفحة  ضــمــن 
املغربي  الحشيش  الوقائية ملنع  الحرب 
الشواطئ  من طرف حرس  قبل سحبها 

األمريكي.
األمريكي  الشواطئ  حــرس  ويعمل 
»أو.  مناورة  عبر  إفريقيا،  في  مرة  ألول 
خليج  فــي  الــقــانــون  إلعــمــال   »19 أو. 
والبرازيل  البرتغال  وقد شاركت  غينيا، 
الجميع  جعل  مما  ــاورة،  ــن امل هــذه  فــي 
يحرر  أن  قبل  املغربي  الحشيش  يتهم 
مادة  استبدال  العاملون  األمريكيون 
مغربي  لفظ  دون  بالحشيش،  التمارين 

في األربعة والعشرين ساعة األخيرة.
الشواطئ  حــرس  أن  ــالفــت،  ال ــن  وم
األمريكي، ألغى استراتيجيته في املغرب، 
التعاون  أن  األمريكي  الحليف  ورأى 
لتعميمه  قابل  املغرب  مع  االستخباري 
متدخل  أثـــاره  مــا  وهــو  البرتغال،  مــع 
خاطب املغاربة بـ»الزمالء« الذين ال يمكن 

تجاوزهم، فكيف االستغناء عنهم.
السواحل  خفر  أو  حــرس  وسيعمل 
مع  وعمل  تقديم مشروع  على  األمريكي 

املغرب، حسب املصدر دائما.

رفيع  دبلوماسي  مصدر  أكد 
استقالة  أن  ــوع«،  ــبـ ـــ»األسـ لـ
ممثل  نقلها  كوهلر  هــورســت 
أنجيال  األملــانــيــة  املستشارة 
نوكي،  كونثر  إلفريقيا،  ميركل 
لقاء  في  اإلفريقي  االتحاد  إلى 
العاشر من ماي 2019 مع نائب 
اإلفريقية،  املفوضية  رئــيــس 
أي  كوارتاي،  كويسي  السفير 
قبل 12 يوما من محادثة هاتفية 
مع األمني العام لألمم املتحدة، 
االستقالة  كتاب  بتقديم  انتهت 

إلى أنطونيو غوتيريس.
خبر  الـــذي  للسفير  وسبق 
ـــ 35  الــعــمــل الــدبــلــومــاســي ل
سنة، أن صرح في 2018، بأنه 
صديقة  تكون  أن  أملانيا  على 

وليست صديقة خطط  األفارقة 
الصحراء،  في  الوضع  تجمد 
وقال أخيرا في إحياء انتصار 
»كارامارا«: »إن برنامج التربية 
يقل  ال  كــوبــا،  فــي  لإلثيوبيني 
أهمية عن الصحراويني في هذا 

البلد«.
لدى  األملــانــي  السفير  ــال  وق
االتـــحـــاد اإلفــريــقــي: »هــنــاك 
إصالح لوضعيتنا في إفريقيا، 
تعيني  خــطــوة  لــقــد ســمــحــت 
إرسال  في  واستقالته  كوهلر 
ــارة واحـــدة: ال حــل بــدون  إشـ
االتحاد اإلفريقي«، ويرد املغرب 
إلى جانب األمريكيني على هذه 
الدعوى بالعمل حصرا مع األمم 

املتحدة في مشكل الصحراء.
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 النقط الخمسة التي أثارت الخالف
 بين كوهلر وإدارة ترامب  

سكتت اإلدارة األمريكية بضغط فرنسي 
عن »تعمير األراضي« شرق وجنوب الجدار 
في  محررة  واملسماة  املغربي،  الدفاعي 
مانعا  كوهلر  ير  ولــم  البوليساريو،  لغة 
ضمن  األراضــي  لهذه  املدني  التعمير  من 
تحت  املفتوح  املدني  »التعمير  سماه  ما 
من  االلتزام  هذا  وشكل  املغربية«،  اإلدارة 
طرف املبعوث الخاص لألمني العام لألمم 

املتحدة، عبئا على كامل املسلسل.
التقني«  »التطور  واشنطن  وتجاوزت 
كوهلر  فقرر  املحادثات،  عبر  للمفاوضات 
مع  املغرب  جمعت  نية  لوجود  االنسحاب، 
الحل  تفاصيل  حــول  مؤخرا  األمريكيني 

النهائي.
ولم يعد، بعد لقاءات بوريطة واجتماعه 
إدارة  ســوى  األمريكيني،  املسؤولني  مع 
يستوجب  سياسي  منطق  من  املباحثات 
بدبلوماسي  وتعويضه  كوهلر  ــاب  ذهـ
أن  كوهلر  استقالة  قصدت  وقد  أمريكي، 
تكون رسالة للمغرب وبوريطة في واشنطن، 

واألمريكيني الذين عرفوا خروج كوهلر من 
خصوصا  الجاري،  التفاوضي  املسلسل 
بعد موافقة الرباط على دبلوماسي أمريكي 

إلدارة امللف.
ــة  ــداي إنــهــاء »املــقــاربــة الــتــقــنــيــة« وب
لقضية  نهائي  لحل  السياسية«  »املقاربة 
أبعد  الــذي  الدقيق  الجزء  هو  الصحراء، 
ليست  املشكلة  ألن  مهمته،  مــن  كوهلر 
صياغة تقنية للحل من مقترحي الطرفني، 
إلى  ذلك  تجاوز  بل  والبوليساريو،  املغرب 
إلى  جنيف  في  املحادثات  عبر  املفاوضات 

صياغة جيوسياسية للحل.
ــروط  ــدم احـــتـــرام تــفــاصــيــل وشـ إن عـ
وعدم  الطرفان،  قدمها  التي  االلتزامات 
التقنية  للمقاربة  األمــريــكــيــني  ــرام  احــت
لتأكيدهم على »املقاربة السياسية« لنهاية 

الصراع، جعل كوهلر خارج املسلسل.
وقد زادت الخالفات حول النقط الخمسة 
توسيع  في  وكوهلر  األمريكية  اإلدارة  بني 

الفجوة:
من  الثقة  لخطوات  واشنطن  إدارة   )1

خارج مائدة جنيف.
بشأن  لالجئني  املوجهة  ــراءات  اإلج  )2

العودة كما يقترحها جون بولتون، ستكون 
إلى غرب الجدار، وال تشمل شرقه أو جنوبه 
وهو  املــحــررة،  بــاألراضــي  يسمى  ما  في 
الطرفني  تجاه  كوهلر  التزامات  عن  خروج 
املتفاوضني قبل انطالق محادثات جنيف، 
في  للفقر  الحالي  املنسوب  كوهلر  ورفض 
)املغرب  الرباعي  للقاء  وأراد  املخيمات، 
في  وموريتانيا(  والجزائر  البوليساريو 
بهذا  إقليمية  ــراءات  إجــ اتــخــاذ  جنيف، 
بقاء  األمريكيون  يــرى  فيما  الخصوص، 
ضاغطا  عامال  الحالي  اإلنساني  الوضع 

على جبهة البوليساريو.
كوهلر  قــدمــهــا  الــتــي  ــات  ــزام ــت االل  )3
للبوليساريو والجزائر وروسيا، تفيد القول 
املفاوضات  إلطــالق  سبيل  املحادثات  أن 
ـ  والبوليساريو  اململكة  بني  ـ  الثنائية 
مفاوضات،  إلى  جنيف  محادثات  وتحويل 
يخرج عن التزامات قدمها الرئيس األملاني 
فاملفاوضات  ســابــق،  ــت  وق فــي  السابق 
ما  وهــو  أمريكيا،  هدفا  تعد  لم  الثنائية 
يعرقل مجهودات املبعوث املستقيل، وتفكر 
واشنطن في البناء على القرارين األخيرين 

ملجلس األمن من غير حيثيات أخرى.

بشرق  املدني  بالتعمير  االلتزام  عدم   )4
الجدار. 

5( تحرير انتقاله في الصحراء من خالل 
األطــراف،  قــرار  وليس  األمــن،  ملجلس  بند 
بشأن  املغربية  ــراءات  ــ اإلجـ رفــض  وقــد 
أملانيا  رئيس  ألنــه  اإلقليم،  إلــى  الــدخــول 
وليس  عليه،  متوافقا  حال  ويريد  السابق 
حال مفروضا التوافق عليه، لذلك فالحركة 
بني املخيمات وأراضي اإلقليم، واللقاءات، 
قرار  لتطبيق  خاضعة  تكون  أن  يجب  ال 
أممي، بل من إرادة األطراف، لتتأكد رغبتها 
عن  ــان  األمل تخلي  يكون  وقــد  السالم،  في 
إنذار  الصحراء  في  التفاوضي  املسلسل 
نجحت  األملانية  فالوساطة  للحرب،  قوي 
لدقتها التقنية بني إسرائيل وحزب هلل، وال 
يمكن أن يكون عداء البوليساريو واملغرب 
بنفس هذا الحجم، من جهة ثانية، فإن ما 
حدث لكوهلر في إلحاقه السياسة األملانية 
دفع  أفغانستان،  موضوع  في  بواشنطن 
بالده،  رئاسة  من  مدوية  باستقالة  ثمنه 
قدم  حني  الصحراء،  موضوع  في  وكررها 
»فقدان  يسميه  ما  تحت  ودائما  استقالته، 

االحترام«.

التقني  البعد  األمريكيون  تجاوز  لقد 
إدارة  لرغبة  السياسي،  البعد  نحو  لألملان 
القضية،  لــهــذه  نهائي  حــل  فــي  تــرامــب 
ممارستها  يــرفــض  ضــغــوط  وســتــكــون 
هورست كوهلر على أي طرف، وال يمكن في 
هذه الحالة تحقيق أي نجاح، حسب جون 

بولتون.
»البعد  أو  الوجه  ينتهي  أن  املهم  من 
»البعد  نحو  جنيف  ملفاوضات  التقني« 
تكون  لن  الطفرة  وهذه  للحل،  السياسي« 
وأن  خصوصا  أمريكي،  دبلوماسي  بدون 
الحل  مع  تسوية  يريد  جهته،  من  املغرب، 
األمريكي، وال يرغب في دمج تقني بالطريقة 
األملانية بني مقترحه ومقترح البوليساريو، 
ما  إلــى  املرحلة  هــذه  في  فاالنتقال  لذلك، 
يسمى »البعد السياسي« يخدم مصالحه، 

رغم أسفه على استقالة كوهلر.
لقد أدرك كوهلر واألملان أنهم يخسرون:

ـ عالقتهم مع روسيا، وال يمكن االستمرار 
ترامب  إدارة  تضغط  فيما  املسار،  هذا  في 
مسلسل  في  السياسي  التقدم  من  للمزيد 

الصحراء.
ـ عالقة كوهلر مع إفريقيا تتدهور، وقد 

عبد الحميد العوني إعداد:

يف مكاملة هاتفية مع األمين العام لألمم املتحدة، أنطونيو غوتيريس، أنهى الرئيس األملاني السابق هورست كوهلر، مهامه مبعوثا خاصا للصحراء، بسبب 
إعياء صحي، إثر انتقادات حادة، ذكرت األملان، وباقي العالم، باستقالة مماثلة ومفاجئة لكوهلر يف 21 ماي 2010، قبل يومين من إتمام سنته األولى من عهدة 
تدوم خمس سنوات، بسبب ما دعاه »عدم االحترام«، وهو ما تكرر مؤخرا بشأن 5 نقط تقنية تحولت إلى »استغالل« أمريكي، حسب تعبيره، وقال بعد اجتماع 

فبراير املاضي، الذي قادته زوجته إيفا لويز، عن »ضحايا األمراض النادرة البالغة 8 آالف يف أملانيا واألدوية اليتيمة«: »إن معركتي هنا«.
وصدمت عائلة كوهلر يف السنة املاضية بوفاة ممثل ومؤسس مقهى إينشتاين قبل أن تقر بما سمته »فشل تحرير املفاوضات حول قضية الصحراء، عبر 
التقدم أو التطور التقني للمحادثات«، وقد سماها مجلس األمن »املفاوضات عبر املحادثات«، لكن كتابة قرار مجلس األمن من طرف األمريكيين، ومعارضة روسيا 
واألفارقة لهذا التطور، سرع يف استقالة كوهلر، رغم دعم بالده التي أكد وزير خارجيتها، هايكو ماس، أنها مواصلة لهذا النهج من أجل تسوية شاملة وودية لنزاع 

الصحراء، وهو ما ستواصله أملانيا يف عضويتها بمجلس األمن يف سنتي 2020 و2021.
وأثارت جبهة البوليساريو »عين العاصفة« بشأن تجميد الترتيبات العسكرية الحالية شرق وجنوب الجدار الدفاعي مقابل مواصلة وعد كوهلر إلبراهيم غالي 
بعدم منع الالجئين من تعمير هذه األراضي، وتسبب هذا الوضع يف انتقاد الرئيس األملاني السابق، وانتهى األمر باستقالته التي أجلها بطلب من األمين العام 

إلى ما بعد التصويت ىلع قرار مجلس األمن 2468.
وحسب األملاني كوهلر، فإن عدم احترام صياغة االلتزامات طبقا ملا وردت، يؤكد ىلع »صعوبة التقدم التقني« ملحادثات جنيف.

وأثارت انتقادات موسكو وامتناعها عن دعم اإلطار الذي يعمل عليه هورست كوهلر، صعوبات يف الوصول إلى حل نهائي، رغم السعي األمريكي لبناء قوة 
جديدة لـ»املينورسو« يف اإلقليم، عبر إنفاذ واليتها الكاملة ىلع الصحراء، ورفض كوهلر توزيع تقييمه مع ممثل البعثة األممية، فيما رأى أن املغرب قد يمنع 
وصوله إلى من يريد لقاءه يف العيون أو يف أي حاضرة أخرى، وهو ما يعرقل مهمته واستراتيجيته املبنية ىلع احترام االلتزامات دون تجزيء أو تالعب، وتوسع 
خالف كوهلر واإلدارة األمريكية إلى 5 نقط، جعلت واشنطن ترى حاجتها لدبلوماسي أمريكي لتفعيل قدرتها ىلع الوصول إلى حل نهائي دون تحفظات، ألن 

الديناميكية الحالية، ال يجب أن تتوقف بسبب »الدقة التقنية« لألملان، فالحل سياسي يستوجب املناورة.

��سرت�تيجية جون بولتون حتتاج لدبلوما�سي �أمريكي

تـفا�سيـل  
�ال�ستقالة
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بنى مجده في بالده على هذه العالقة، تعلق 
يوليوز 2010)1(،  في 2  فيليه«  »دوتشيه 
وتعلق اليوم بأن الرئيس األملاني السابق، 
كان »حديد السكة« التي أطلقت مفاوضات 
سنوات   6 بعد  وصفها،  حسب  تاريخية، 
من التوقف في موضوع الصحراء)2( في 
السابق  األملاني  »الرئيس  بعنوان:  مقال 
الصحراء«،  في  املتحدة  األمم  دور  يغادر 
مرضية  الحالة  هذه  في  ليست  فاالستقالة 
أو شخصية، بل رسالة إلى مغادرة أملانيا 

لدور األمم املتحدة في الصحراء.
من  إفريقيا،  خسارة  ألملانيا  يمكن  وال 
األمريكيني  استراتيجية  في  دمجها  خالل 
والصيني،  الروسي  التأثير  ضد  املعلنة 
ألن حسابات أملانيا أكثر تعقيدا من اختيار 
بولتون،  جون  خطة  ضد  أو  مع  موقعها 
مستشار األمن القومي األمريكي في القارة 
السمراء، فاتفاق أكتوبر 2018 مضى بني 
بولتون وكوهلر إلى عدم التدخل األمريكي 
فيما  للمفاوضات،  التقنية  اإلدارة  فــي 
هذه  في  سياسية  »إدارة  واشنطن  تريد 
جنيف  محادثات  تنصيب  بعد  املرحلة« 

كـ»مفاوضات«.
ــاس، تــطــور الخالف  ــذا األســ وعــلــى ه
ألنه  الــصــحــراء،  فــي  األمريكي  ـ  األملــانــي 

خالف حول القارة السمراء.
يريدون  ال  األملـــان  بــأن  الــجــزم  ويمكن 
كما  امللف،  هذا  من  نهائيا  الروس  إقصاء 
خطط له  جون بولتون، الذي يريد اختيار 
رجل قريب منه لتعويض كوهلر في مهمته.

 األمم المتحدة تدفع بالمبرر الصحي لرئيس 
عمره 76 سنة، من أجل منع التساؤل حول 

استقالة تقررت في فبراير الماضي 

»أسوشييد  األمريكية  الوكالة  ــزت  رك
بريس«)3( على األسباب الصحية الستقالة 
هورست كوهلر، رغم أن البروتوكول يفرض 
عن  اإلفصاح  عدم  سابق  دولة  رئيس  على 
سبب االستقالة، لكن واشنطن أرادت لدعم 
السبب  يكون  أن  الصحراء،  في  مسلسلها 

بارزا من زاويتني:
االستراتيجية  مواصلة  على  التأكيد  ـ 
األمريكية في الصحراء وإفريقيا، بعيدا عن 

األشخاص.
ـ تحويل محادثات جنيف إلى مفاوضات، 
كوهلر،  قرره  سابق  التزام  أو  تحفظ  دون 
يصعب  التزامات  على  املصادر  أكدت  وقد 
إقرارها في هذه التطورات، بدعوته إلى ما 
سماه »الوجود املغربي بوجه إنساني في 
الصحراء، من خالل حريه التجمع والتنقل 
وزيارة الوفود األجنبية«، ليقول في إحدى 
بأن  املخيمات،  زيـــارة  وبعد  مــداخــالتــه، 

إنسانية العالم تتمثل في نزاع الصحراء.
ويصعب التعاطي مع ثالث تحديات:

1( حوار على قدم املساواة بني املغرب 
بنفس  املغرب  طالب  إن  والبوليساريو، 

املساواة مع دول الجوار.
من  لكوهلر  التقنية  الصيغة  تحويل   )2
طرف املغرب إلى بعد استراتيجي رئيسي، 
حاول معه األمريكيون التسريع إليجاد حل 

نهائي.
3( التحفظ على عقد لقاءات عامة لكوهلر 

في الصحراء.
النقط،  لهذه  األمريكيني  نقاش  وفــي 
خطة  إلى  العودة  الرباط  العاصمة  فضلت 
الرباط  خالف  أن  البديهي  ومن  واشنطن، 
وواشنطن لن يكون كبيرا، إن وجدت إدارة 
ترامب أمريكيا في منصب املبعوث الخاص 

للصحراء.
وتطابقت املصادر في أن هورست كوهلر، 
األمن  مجلس  قــرار  تنصيص  عــدم  اعتبر 
2468 على ميكانيزم مستقل ملراقبة حقوق 
»املينورسو«  مهام  توسيع  أو  اإلنــســان، 
للرئيس  شخصية«  »هزيمة  الغرض،  لهذا 
غوتيريس  ــم  دع بعد  الــســابــق،  األملــانــي 
الوضع  أسس  كإحدى  النقطة  هذه  إلدراج 
في  التفاوضي  للمسلسل  والعملي  املتقدم 

الصحراء.
األمريكية  املتحدة  الــواليــات  تــرى  وال 
إضافة آلية أخرى كي تعمل في الصحراء، 
فـ»املينورسو« لم تعمل، فكيف بآلية أخرى 
ترى  وال  بولتون،  قناعة  وهــذه  إضافية، 
»املينورسو«  مهام  توسيع  ترامب  إدارة 
ملراقبة حقوق اإلنسان، ألن االقتراح السابق 
ألوباما استهدف تغيير مهمة البعثة األممية 
في الصحراء، من خالل حقوق اإلنسان، وال 
يمكن طمأنة البوليساريو على أي نحو إن 

تغير »االستفتاء« في اسم البعثة.
وبناء عليه، لم تجد براغماتية واشنطن 
الرئيس  لطلب  االستجابة  في  معنى  أي 
تمرير  في  رغبته  رغــم  السابق،  األملــانــي 
استراتيجيته من خالل إجراءات ثقة تجاه 

املخيمات في تندوف.
لحركة  أممية  ضمانات  وجــود  عدم  إن 
الصحراويني في االنتقال إلى غرب الجدار 
نظر  فــي  الــقــائــم،  للوضع  اســتــمــرار  هــو 
كوهلر، فيما ال ترغب الواليات املتحدة في 
زعزعة هذا الوضع، وتريد بناء تسوية قبل 

أجرأتها.
وفشلت أملانيا في تمرير »حماية حقوق 
ميكانيزم  خالل  من  الصحراء  في  اإلنسان 
مستقل« أو توسيع مهام »املينورسو« لهذا 
الفارق  يخلق  ناجح  بشيء  عمال  الغرض، 
املحافظون  حاول  وقد  للملف،  إدارتها  في 
من  جــزءا  التطور  هــذا  يكون  أن  األملـــان 

حملتهم قبل انتخابات البرملان األوروبي.
هورست  وقــع  استقالته،  عشية  وفــي 
كوهلر مقاال مشتركا مع وزير املالية األملاني 
شتاينبروغ،  ميركل،  إدارة  في  السابق 
مثير:  بعنوان  »بيلد«  األملانية  اليومية  في 

»أوروبا في خطر«)4(.
هذا  كتابة  بعد  كوهلر  استقالة  وتكون 
استقالته  أن  دليال  ســاعــة،   12 بـــ  املــقــال 
للدور  استقالة  هي  الصحراء،  قضية  من 
ــع االتــحــاد  األوروبــــي فــي إفــريــقــيــا، ووقـ
األوروبي على تقييم كامل للمصالح: الصيد 
السابقة  املستعمرة  إلسبانيا،  البحري 
لإلقليم، ومن ثم أوروبا، فيما تعود املعادن 
ألمريكا، ورفضت إدارة ميركل هذا االنزياح.

وفي آخر أفكار كوهلر، قبل استقالته، ما 
يفيد أن أوروبا فشلت في قضايا خارجية، 
مستدام  ســالم  نظام  داخلها  بنت  لكنها 
جعل االتحاد األوروبي يعيش أطول تاريخ 
دفاع  أن  يؤكد  ما  وهو  سنة،   74 للسالم، 
والديمقراطية  اإلنسان  حقوق  عن  أوروبا 
هذين  ألن  البديهيات،  من  هي  البرملانية، 

املعيارين من قيمها األساسية.
وحسب املقال، لم يعد ممكنا السكوت عن 
الشعبويني الذين يعتمدون على الوطنية، 

وهذه الكلمات تمس مباشرة ترامب.
وبالنتيجة، فبعد هذا املقال العاصف، لن 
يحدث تعاون بني إدارة ترامب في شخص 
ألن  كوهلر،  هورست  وبني  بولتون،  جون 
فهؤالء  وإيديولوجيا،  عقديا  عاد  الخالف 
الشعبويني انعزاليون وأحاديون، وليست 
واألمن  العوملة  بخصوص  إجابات  لديهم 
املناخ  وحــمــايــة  ــخــارجــي،  وال الــداخــلــي 
والبيئة ومحاربة اإلرهاب والتجارة الحرة 

والعادلة وفي موضوع الهجرة.
عن  كوهلر  يقول  صــادمــة،  فقرة  وفــي 
القلعة  »عقلية  بأنها  »الشعبويني«  عقلية 
الدول  سياسة  وسياستهم  )فاغنبورغ(، 
الصغيرة والدول الصغيرة املتحدة، وهي 

لن تحل املشاكل الكبرى ألوروبا«.
األوروبي،  االتحاد  مصالح  عن  والدفاع 

شعبوية  ضد  مباشرة  مواجهة  في  يسقط 
ما  هل  املطروح:  والسؤال  ترامب،  إدارة 
أكثر  ليس  تطورات،  من  الصحراء  تعيشه 
من إجراءات أمريكية ملنع روسيا والصني 

من التأثير في إفريقيا؟
يرد جون بولتون بأن القضية واضحة، 
والحل النهائي للصحراء هو منع لروسيا 
القارة  غرب  شمال  في  لها  قدم  وضع  من 
الحل  ألن  األفــق،  في  حل  ال  لكن  السمراء، 
الجاري،  الترتيب  من  جــزءا  ليس  العادل 

ولذلك ترك هورست كوهلر مهمته.
ــد«، أن  ــل ــي ــن خـــالل مــقــال »ب ــدو م ــب وي
ألسباب  تكن  لم  كوهلر  هورست  استقالة 
مرضية، بل رفضا لشعبوية إدارة ترامب، 
الحرب  واجهة  إلى  الصحراء  قضية  ونقل 
وموسكو،  واشنطن  بني  الجيوسياسية 
التأثير  لحصار  بولتون«  »خطة  إطار  في 

الروسي والصيني في إفريقيا.
وفي 7 أبريل املاضي، وفيما كان مجلس 
قراره 2468،  عاصف  بشكل  يناقش  األمن 
توجه هورست كوهلر بصفته رئيس أملانيا 
السابق إلى رواندا، وقدم نفسه بعيدا عن 
صراع الصحراء الذي سمم حاليا عالقات 

أملانيا بالقارة السمراء.
أدرك املتابعون منذ ذلك الحني، أن مسألة 
بالبعيدة،  ليست  كوهلر  هورست  استقالة 
بمقاربتها،  متشبثة  املتحدة  الواليات  ألن 
فقدان  تريد  ال  أملانيا  ألن  ثانية،  جهة  ومن 
موقعها في إفريقيا، بعد أن بناه كوهلر في 

رئاسة بالده، وأصبح يدمره بيديه.
نشاطه،  أحدثها  التي  الفجوة  ولتجاوز 
طالبت  املتحدة،  لألمم  العام  لألمني  ممثال 
ذكرى  في  لبالدها  كوهلر  تمثيل  ميركل 

»كويبوكا 25« تخليدا ملذبحة »التوتسي«.

 تمثيل هورست كوهلر للحكومة األلمانية 
في تخليد مذابح »التوتسي« في 7 أبريل 
الماضي، إعالن للعمل من خالل المراسيم 
رئيسا سابقا لبالده، ومؤكدا أن االستقالة 
من مهامه األممية واردة، وهو ما دفع 

األمريكيين إلى اعتبار االستقالة موجهة 
ضد سياستهم في إفريقيا 

بقدر  أمميا،  كوهلر  هــورســت  يكن  لــم 
مــا كــان أملــانــيــا، ورفـــض رئــيــس أملانيا 
مسألة  فــي  املغربية  الضغوط  السابق 
تسوية  في  اإلفريقي  االتــحــاد  »مشاركة 
وافقت  ملــاذا  يفهم  ولــم  الصحراء«،  نــزاع 
الرباط على الجزائر ونواكشوط املعترفتني 
في  واحـــد  جــانــب  مــن  املعلنة  بــالــدولــة 
يريد  ال  اتحاد  في  عضو  وهو  املخيمات، 
له أي دور في تسوية النزاع، وأراد كوهلر 
توسيع محادثات جنيف لتشمل االتحادين، 
طرفني  بصفتهما  واإلفــريــقــي،  ــي  األوروبـ

مراقبني.
الــواليــات  إلــى  ــرة  األخــي جولته  وفــي 
الخارجية  وزيـــر  يخفف  ــم  ل ــتــحــدة،  امل
املغربي بوريطة من رغبته في عدم العمل 
الثالثة  الجولة  في  كوهلر  هورست  مع 
يريده  ملــا  استجابة  جنيف،  ملــحــادثــات 
األمريكيون، وكي يربط كوهلر بني ما أبداه 
املغرب وبني االستقالة، سارع إلى »األسف« 
هي  واشنطن  أن  ليؤكد  االستقالة،  بشأن 
لن  القادمة  املرحلة  أن  ترى  التي  وحدها 

يديرها كوهلر بالشكل املرغوب والفعال.
 9 قبل  لألملان  وصلت  واشنطن  رسالة 
أسابيع من اآلن، وقرر رئيس أملانيا العودة 
معيدا  البروتوكولي  منصبه  متابعة  إلى 
االعتبار في رواندا إلى ضرورة العمل مع 
فشل  وإال  الصحراء،  في  اإلفريقي  االتحاد 

الحل األمريكي.
كوهلر  مقوالت  رواندية  أوساط  ونقلت 
ثالث  حــرك  ما  وهــو  املغربية،  للحكومة 
الفرنسيني  إلــى  بوريطة  نقلها  تحفظات 
وجه  فــي  عائقا  كوهلر  اعــتــبــروا  الــذيــن 
مناقشات مجلس األمن، نظرا لطابعه املقنع 
والتقني والواضح، عكس املقاربة التقليدية 

املعتمدة في مجلس األمن.
وخوفا من تأويل الفرنسيني، ترك كوهلر 
نيويورك نحو رواندا، لكن رغبته في إقحام 
االتحاد اإلفريقي في محادثات جنيف، وهو 
جدال  أشعل  املتحدة،  األمــم  مقر  عن  بعيد 
جوالت  من  الثالثة  للجولة  إدارتــه  حــول 

جنيف.
ملوقع  بوريطة  من  قريب  مصدر  يقول 
»بالدي«: »إن سعي كوهلر إلقحام االتحاد 
مع  أساسية  خــالف  نقطة  كــان  اإلفريقي 

الخارجية املغربية«.
خالف  أن  »األســبــوع«،  مصادر  وتؤكد 
مشاركة  حول  وكوهلر  الرباط  العاصمة 
ضمن  مــراقــب،  كطرف  اإلفريقي  االتــحــاد 
األسباب الخمسة التي قد تنتهي بتفجير 
ويريد  بكوهلر،  املرتبط  جنيف  مسلسل 

الرئيس  راكمه  ما  على  البناء  غوتيريس 
األمريكيون  يقترح  فيما  السابق،  األملاني 
تطوير مسار »املفاوضات عبر املحادثات« 
وزيــر  عنه  ــال  ق مــا  ــو  وه مرحلتني،  ــى  إل
الخارجية األمريكي بامبيو: إن الجزائريني 
هــذه  عــن  يتحفظون  ال  واملــوريــتــانــيــني 
الخطوة، ونقل بوريطة عدم معارضة بالده 
لتعيني دبلوماسي أمريكي، لكنه لم يشجع 
على استقالة كوهلر، رغم تسريبات رواندا.

فوجئ  املغربية  ــاط  األوسـ فــي  أحــد  ال 
يحب  ــذي  ال كوهلر،  هــورســت  باستقالة 
االحترام والصراحة بشكل كبير، ويكره بل 
يمقت الكولسة والشعبوية، وقد شهدت له 

الرباط بـ»الحرفية«.
للعاصمة  األوروبـــي  االتحاد  سلم  لقد 
على  للتوقيع  القانوني  املوقع  الــربــاط، 
أكبر  من  وهي  الصحراء،  تشمل  اتفاقيات 
مكاسب الشهور األخيرة، لكن أملانيا طلبت 
مع  لعمله  تسهيالت  كوهلر،  شخص  في 

االتحاد اإلفريقي، فرفضت كلها.
بــعــودة  لكوهلر  اململكة  تسمح  ولـــم 
من  النافذة  عبر  املصير  وتقرير  االستفتاء 
خالل مشاركة االتحاد اإلفريقي في مسلسل 
استمرار  إلــى  املنطقة  يجر  مما  جنيف، 
انــزالق  بفعل  أخــرى،  مــرة  القائم  الوضع 
الجزائر نحو الالاستقرار، وحرب املاريشال 
ضد  املتواصلة  والحرب  ليبيا،  في  حفتر 
اإلرهاب في منطقة الساحل، وكلها شروط 
بدائرة  الصحراء  مشكل  بإلحاق  تسمح  ال 

الدم.

 في نهاية مارس األخير، قال هورست 
كوهلر في ختام مائدة جنيف الثانية: إن 
مواقف المغرب والبوليساريو »متباينة« 
بشكل جذري، وهو ما ردت عليه األمانة 
العامة لألمم المتحدة بأن الحل ممكن 

بأن  تقديرا  املتحدة  الواليات  أطلقت   
الحل النهائي قريب في اإلقليم، عقب الرد 
باستدعائها  إفريقيا  جنوب  أحدثته  الذي 
ــادك«،  ــقــارة الــســمــراء »سـ دول جــنــوب ال
وجدد  رأيه،  يغير  لم  األممي  املبعوث  لكن 
دعوته ملجلس األمن من أجل تبني خطوات 
جذرية، منها اآللية املستقلة ملراقبة حقوق 
اإلنسان، ومشاركة االتحاد اإلفريقي كطرف 
مراقب في مائدة جنيف الثالثة قبل أن يقدم 
كوهلر استقالته، لعدم استجابة األمريكيني 

للطلبني اللذين تقدم بهما.
ال يمكن العمل باستراتيجيتي عمل، أو 
يقول  عمل،  خطتي  من  استراتيجية  خلق 
األمريكيون،  فكوهلر يكرر ما قام به جيمس 
جيدا،  هــذا  بولتون  جــون  ويعرف  بيكر، 
القراءة  عن  تختلف  األمريكية  القراءة  لكن 
لواشنطن،  بالنسبة  املهم،  ألن  األملانية، 
إلى  املــبــادرة  بنقل  امليداني  التغيير  هو 
»املــيــنــورســو«، وتــخــفــيــف اإلجـــــراءات 
في  التفكير  قبل  الحرب  نحو  العسكرية 
السالم، فيما يرى كوهلر »السعي إلى بناء 
خطوة  أي  قبل  عليه  متوافق  سلمي  حل 

أخرى«.
مع  الحل  بناء  بولتون  جون  عاش  لقد 
»املينورسو«  ضعف  لكن  بيكر،  جيمس 
عزل  املتواصلة،  األزمة  في  األمن  ومجلس 
»مشروع جيمس بيكر« وقرار مجلس األمن 

.1495
كوهلر  فإن  التفصيل،  هذا  على  وبناء 

يرى صعوبتني كبيرتني:
األمن  مجلس  في  وحدة  وجود  عدم   )1
في موضوع الصحراء، وقدم جيمس بيكر 
استقالته رغم تصويت مجلس األمن على 
مشروعه باإلجماع، وحاليا، ال يزال الطريق 
املغرب  بني  جذري  بشكل  ومتباينا  طويال 

والبوليساريو لبناء حل.
2( وجود خالف جذري بني البوليساريو 
واملغرب، وبناء حل تفاوضي، لن يستقيم 

مع هذا الوضع.
ــدور املــشــكــل حـــول فــشــل مسلسل  ــ وي
ــوالت مــانــهــاســت  ــ ــي جـ ــات فـ ــاوضـ ــفـ املـ
واملحادثات في جنيف، باستقالة مهندسها، 
املهندسني  ألن  بيكر،  جيمس  استقال  كما 
لن  األمن  مجلس  أن  عرفا  للحل،  الكبيرين 
يكون له دور أساسي إال بعد إشعال حرب 

إقليمية جزائرية مغربية.
وتريد استراتيجيات دولية القضاء على 
بإدخالهما  والجزائري،  املغربي  الجيشني 
ملف  وتحريك  طويلة،  استنزاف  حرب  في 
الجيش  تحفيز  من  أكثر  ليس  الصحراء 
خط  وهو  الجدار،  شرق  لدخول  املغربي 
أحمر للجيش الجزائري، ألن ما حدث في 
1979 مع موريتانيا، لن يتكرر مرة أخرى.

»االحتالل«  لفظ  كيمون  بان  أطلق  لقد 
دخــول  ملنع  الــربــاط،  العاصمة  وجــه  فــي 
 ،1979 سيناريو  نفس  على  الجدار  شرق 

المناورة األمريكية إلقصاء كوهلر

توسيع جوالت جنيف لمشاركة االتحاد 
اإلفريقي كطرف مالحظ إىل جانب االتحاد 

األورويب هو ما فجر الوضع

كوهلر يدعم مبادرة الرئيس الرواندي كاغامي 
التي لم تقدم لألمريكيني

 ومن سفارة ألمانيا يف رواندا، كان هورست كوهلر يمثل حكومة بالده يف ذكرى مذبحة 
»التوتيس«، وجاءت مكالمة مستشار األمن القومي األمريكي من 16 دقيقة، لكن الصادم هو 

أن كوهلر كان تحت إجراءات الحماية من التجسس األمريكي، وقد استخدمها طيلة حديثه 
مع المسؤول عن األمن القومي للواليات المتحدة األمريكية.

طالب هورست كوهلر مرة بحضور االتحادني األورويب الذي وقع مع المغرب اتفاقيات تشمل 
الصحراء ألول مرة يف تاريخ الرصاع، واالتحاد اإلفريقي المعرتف بـ»دولة« البوليساريو، 

كطرفني مالحظني، كي يوازيا نفوذ الواليات المتحدة عىل رسم معالم الحل النهايئ، لكن جون 
بولتون رفض مشاركة المنظمات اإلقليمية، بما فيها اتحاد المغرب العريب يف جوالت جنيف 

التي صنعت كي تصادق دول الجوار: الجزائر وموريتانيا، عىل مرشوع جيمس بيكر، ويه 
فرصة مغربية لقبول الخطة التي رفضتها يف وقت سابق دون أثار وبإخراج جيد.

ال يريد جون بولتون حال من مبادريت المغرب والبوليساريو يصيغه هورست كوهلر، وينافس 
به مرشوع جيمس بيكر، الذي يجب أن يبقى وحده عىل مائدة جنيف.

وتكون جوالت جنيف للمصادقة اإلقليمية عىل هذا المرشوع الجامع للحكم الذايت كما يقرتحه 
المغرب وتقرير المصري عرب االستشارة الشعبية )االستفتاء(، وهما المبادرتان المقدمتان 

من طريف الزناع.
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ال يريد حال توفيقيا 
يف مائدة جنيف، ألن 

جوالت جنيف 
ـ يف نظره ـ مصادقة 

إقليمية ملشروع جيمس 
بيكر، الذي أشار بعض 

املسؤولني املغاربة 
إىل قبوله يف لحظة 

حاسمة.

ناقش هورست كوهلر يف جلسة مطولة، اقرتاحا للرئيس الرواندي بول كاغامي، سكت 
عنه المغرب، ويشمل مرحلتني، ومناقشة هذه الورقة أزعجت واشنطن، فانتهت مشاورات 

جنيف  باستقالة الرئيس األلماين السابق.

كاغامي

بولتون



ودعا رئيس الحكومة املغربية سعد الدين 
األحــزاب  وباقي  حزبه  باسم  العثماني، 
املغربية، القوات املسلحة امللكية إلى تنفيذ 

هذه املهمة انطالقا من »بيان العيون«.
من جهة أخرى، الحرب مع املغرب أقرب 
مع القايد صالح، فيما أدار بوتفليقة الهدوء 
فراغ  وأي  واســـع،  بشكل  االستراتيجي 
الجيش  سيجعل  الجزائر  في  دســتــوري 
مقررا وحيدا واستراتيجيا إلدارة الظرفية 

القادمة.

 »األسف« يوحد المغرب والبوليساريو
 في موقفهما من استقالة كوهلر 

استقالة كوهلر تؤكد على الوضع املعقد 
لحل قضية الصحراء، رغم ما قرره مجلس 
األمن من اللقاءات الحرة للمبعوث األممي 
عدم  أو  رفض  وأي  اإلقليم،  أراضــي  فوق 
السابق  أملانيا  لرئيس  السماح  على  الرد 
بزيارة الصحراء سـ»يكون عدم احترام له 
لم   2468 القرار  بأن  قال  ولذلك  ولبالده«، 

يكن أكثر صرامة.
واألمريكي،  املغربي  الجانبان،  واتفق 
الحضور  من  اإلفريقي  االتحاد  إبعاد  على 
أو املشاركة في مائدة جنيف أو في مسار 
باإلقليم،  »املينورسو«  األممية  البعثة 
وتقاسمت واشنطن التي لها استراتيجية 
لتقليل  إفريقيا،  في  بولتون  جون  أعلنها 
الرباط  مــع  والصيني  الــروســي  التأثير 
التي تريد لعب كل أوراقها من داخل هذه 
االستراتيجية األمريكية، إلبعاد مشاركة أي 

منظمة إقليمية في املحادثات.
بالحرج  كوهلر  هــورســت  أحــس  ــد  وق
كل  من  مجهوداته  تضخيم  محاولة  من 
األطراف لخدمة مصالحها، فاملغرب يرحب 
االتحاد  إلبعاد  املتحدة  األمم  بمجهودات 
املستوى  فــي  العمل  ــاء  ــق وإب اإلفــريــقــي، 
الحالي، على اعتبار أنه متقدم جدا، وهو 

في حقيقة األمر ال يشكل أي فارق.
من جانب آخر، فإن التصريحات األممية 
املمكن«  و»الــحــل  النهائي«  »الحل  حــول 
القائل  كوهلر  تقييم  رغــم  الصحراء  في 
بشكل  متباينة  النزاع  طرفي  وجهتي  بأن 
جذري، هو محاولة للقفز في الهواء، وليس 

ذلك من طبيعة األملان وحساباتهم.
ــي إدخــــال مشكل  ــد ف ــم يــرغــب أحـ ولـ
تريد  التي  األملانية،  املاكينة  في  الصحراء 
أن تعطي صياغة الحل، لكنه سيكون رديفا 
لحل جيمس بيكر، واألمريكيون يريدون أن 
تدور الدائرة ليعود الجميع إلى حل جيمس 

بيكر، بعد إيحاء املغرب بقبوله.

 سقوط الحل القائم على مبادرتي المغرب 
والبوليساريو، الموجهتين من طرفي النزاع 
في 2007 إلى األمم المتحدة، انتصار لقبول 

المغرب لحل جيمس بيكر، وقد أحس 
كوهلر أنه كان ورقة للعب، فقدم 

استقالته 

مع  لقاءاته  في  بوريطة  ناصر  ارتبط 
بيكر،  جيمس  لحل  بقبوله  األمريكيني، 
ويريد األمريكيون إبقاء حلهم وحيدا على 
املبادرتني،  يجمع  أنه  واقــع  من  الطاولة، 
يقول  ألنه  للبوليساريو،  والتي  املغربية 
بالحكم الذاتي في مرحلة أولى واالستفتاء 

في مرحلة ثانية.
حل  متكاملني،  حلني  إطــالق  يمكن  وال 
آخر  وحــل  بيكر،  جيمس  صاغه  أمريكي 
املبادرتني  من  كوهلر  لهورست  منسوب 
في  والبوليساريو  املغرب  من  املقدمتني 
2007، كي يتم االتفاق على الحكم الذاتي 
البوليساريو  وتقر  االستفتاء،  ثم  ومــن 
للمغرب بامتيازات اقتصادية في حال إقرار 

خيار االستقالل.
في  شاركوا  واملغاربة  األمريكيون  إذن، 
إبعاد هورست كوهلر، ويحاولون تعويضه 
إعــادة  جنيف  مائدة  تكون  كي  بأمريكي 
اعتماد لحل جيمس بيكر، بمشاركة دولتي 

الجوار: الجزائر وموريتانيا.
جيمس  حل  على  اإلقليمية  املوافقة  إن 
بيكر، هو تمرير أمريكي ملوافقة املغرب على 
هذا الحل، بعدما رفضته العاصمة الرباط 
نفس  إخــراج  من  ــد  والب سابق،  وقــت  في 
مشتركة  ومغاربية  إقليمية  بصياغة  الحل 

من طرفي النزاع ودول الجوار، للمساعدة 
على تطبيقه بالسرعة والقدرة املطلوبتني.

وعلى هذا األساس:
1( ال يمكن أن يكون حل جديد في مقابل 
جون  عنه  يدافع  الــذي  بيكر  جيمس  حل 
بولتون، فانتهت جولتي جنيف إلى إبعاد 
لرغبته  كوهلر،  هورست  األملاني  الرئيس 
في إعادة تحرير الحل من أي خلفية سابقة.
تعرفه  ــذي  ال الــجــذري  التباين  أن   )2
إلحاق  إلــى  يدفع  الــنــزاع  طرفي  مــواقــف 
املجمعة  األممية  ــاإلرادة  بـ املغرب  إرادة 
على القرار 1495 في ثوب وأسلوب جديد 
يريد املفاوض املغربي في إطاره املزيد من 

املرونة.
األملاني  النموذج  خسر  املغرب  أن   )3
رغب  والتي  للصحراء  الذاتية  اإلدارة  في 
الحسن الثاني في تطبيقها، لكن إدارته لم 

تسمح بتحقيق هذا األمر.
نجاعة  على  أكــدوا  األمريكيني  أن   )4
ضغوطهم على املغرب، فالرباط بني االتحاد 
اإلفريقي املعترف بدولة في الصحراء، وبني 
األوروبيني الذين سمحوا للمغرب بتوقيعه 
على اتفاقيات دولية تشمل الصحراء، لكن 
الحل النهائي يصيغه األمريكيون، بإبعاد 
معهما  وقــع  وقــد  وروســيــا،  للصني  كامل 

املغرب على اتفاقني استراتيجيني.
التأثير  لعبة  واشــنــطــن  عــزلــت  لــقــد 
محاصرة  وأضافت  الصحراء،  في  الدولي 
الروسي  التأثيرين  إلى  األوروبــي  التأثير 
والصيني، فاألوروبيون وقعوا على اتفاقية 
املغرب،  لصالح  البحري  للصيد  مفتوحة 
يكونوا  أن  يتمكنوا  لــم  ألنهم  فانتهوا 
ــاد األوروبـــي  ــح وســطــاء نــاجــحــني، واالت
انتقدته البوليساريو في مراسالت موجهة 
لألمني العام لألمم املتحدة، لكنها لم تنتقد 
أي مبادرة أمريكية، بما فيها إبعاد الرئيس 

السابق ألملانيا.

 كوهلر واقعي قبل أن يهندس لحل 
واقعي في الصحراء، فقال بصعوبة الحل 

للتباين الجذري بين طرفي النزاع، وعلى هذا 
األساس قرر االستقالة، وقد أكدت الصحف 
األلمانية على ما سمته »عناد البوليساريو 

في مواجهة المغرب في الجولة الثانية« بما 
أكد للجميع صعوبة الحل 

رغم اعتراف مواقع مغربية بدور الرباط 
في استقالة هورست كوهلر)5(، فإن رئيس 
أملانيا السابق واقعي، ويعرف حجم الهوة 
بني موقفي املغرب والبوليساريو، وهو ما 
حله  يكون  لن  الصحراء  مشكل  أن  يؤكد 

سريعا.
بعد  الحل،  معالم  األمريكيون  ويطرح 
وفشل  مانهاست  فــي  املــفــاوضــات  فشل 
تتمكن  لم  التي  وهي  بجنيف،  املحادثات 
مجلس  فاكتفى  مــفــاوضــات،  إطـــالق  مــن 
عبر  »مفاوضات  وسماها  باملتاح  األمــن 

املحادثات«.
بـ»عناد  فيلت«  »ذي  سمته  ما  ونتيجة 
الجولة  في  املغرب  أمام  البوليساريو«)6( 
تقديم  لواقعيته،  كوهلر،  قــرر  الثانية، 
التي  املحادثات  فشل  عن  إعالنا  استقالته 
تحولت إلى مفاوضات، وقد رفض الرئيس 
املفاوضات  بني  الخلط  ألملانيا  السابق 
واملحادثات، طبقا اللتزاماته تجاه األطراف، 
الجديد  للموضوع  األمريكي  فاالستغالل 
بعد انطالق مائدة جنيف، عجل باالستقالة.
بحيثيات  بــولــتــون  جــون  واســتــئــثــار 
كوهلر،  مناورة  من  قلص  وإدارتها،  امللف 
وأن مجلس األمن الذي لم يكن قادرا على 
وواشنطن،  باريس  بني  الخالف  تصفية 
ركز على مدة الوالية )6 أشهر بعد أن كانت 
12 شهرا(، ومشاركة املمثل الشخصي في 

املفاوضات في امليدان.
كوهلر  استشارة  األمريكيون  يأخذ  ولم 
في أي تفاصيل، وفي مكاملة من 16 دقيقة 
السفارة  من  وكوهلر  بولتون  جــون  بني 
األملانية في رواندا، تفجر املوضوع، وقال 
خاللها الرئيس األملاني السابق، إن التطور 
الوحيد في ملف الصحراء، هو املدة التي 
يمكن  وال  »املينورسو«،  والية  فيها  تجدد 
إدارة خطة أمريكية برئيس أملاني، أنا دائما 

أمثل بلدي، يقول كوهلر لجون بولتون.
ولم تسمح واشنطن بتقديم ورقة أملانية 

لحل النزاع، عبر كوهلر، ورد عليه واحد من 
طاقمه: في الحقيقة  فرنسا من منعت وليس 
الواليات املتحدة األمريكية، وكل املشاورات 

مع كوهلر لم تتعد ساعة و12 دقيقة.

 سوء التواصل بين ألمانيا وفرنسا أقال 
كوهلر 

حسب مصدر قريب من كوهلر، فإن عدم 
دفع  الذي  هو  الفرنسي،  ـ  األملاني  التفاهم 
إلى خروج أملانيا من البحث عن الحل في 
الصحراء، فكل التنسيق األملانيـ  الفرنسي 
في إفريقيا انتهى إلى تنسيق أمريكي مع 
إدارة ماكرون. لقد اختار الرئيس الفرنسي 

استراتيجيته.
ومن جهته، قال جون بولتون في مكاملته: 
ليس هناك تركيب جديد ملبادرتني، لقد فعلنا 
نريد  لكننا  بيكر(،  جيمس  )ويقصد  األمر 
صحراوية  سلطة  إلنجاز  مدروسا  غطاء 

منتخبة يؤول إليها تنظيم االستفتاء.
ينقل  أن  البوليساريو  على  ويــجــب 
املنتخبة،  الــســلــطــة  إلـــى  صــالحــيــاتــه 
اتفاق  أي  فــي  الــالجــئــني  بــعــودة  ونــبــدأ 
بنيات  على  يجب  لذلك  ــدروس،  وم سريع 
هذا  ملثل  مستعدة  تكون  أن  »املينورسو« 

الرهان.
لكن كوهلر يعتقد جازما أن البوليساريو 
بإنجاز  املنتخبة  السلطة  تقييد  تــريــد 
الحالية  املناطق  في  تبقى  وأن  االستفتاء، 
ظهور  حــني  إلــى  وجنوبه  الــجــدار  شــرق 

نتيجة االستفتاء.
وهذه املسألة تدعو إلى التفكيك البطيء 
صالحياته  نقل  خــالل  من  للبوليساريو 
إلى سلطة صحراوية منتخبة، لكن كوهلر 
يعتقد أن املغرب صنع هذه السلطة بعيدا 

لتحديد  إقليمني  وميز  البوليساريو،  عن 
وتأثير  الــداخــلــة،  فــي  موريتانيا  تأثير 

الجزائر في مدينة العيون.
جديد  حل  إلــى  األمريكيون  يحتاج  ال 
سحب  ــى  إل أو  مــبــادرتــني  يجمع  وتقني 
حل  فلديهما  أخـــرى،  إلطــالق  املــبــادرتــني 

جيمس بيكر، وهو بمثابة قانون.
»الحل  ملفاوضات  هيكلة  ــادة  إع هناك 
املتحفظ  بولتون،  جون  نظر  في  النهائي« 
واملغرب  ــي  األوروبـ االتــحــاد  توقيع  على 
خط  وضع  وقــرر  البحري،  الصيد  التفاق 

أحمر على معادن الصحراء فورا.
لم يعد ممكنا بعد هذا االتفاق، أن يدير 
جون  يقول  الــحــل،  مــفــاوضــات  أوروبـــي 
هي  »املينورسو«  ومصداقية  بولتون، 

الحل.

 لقد صدم كوهلر، التعاون القوي بين 
مكتب جون بولتون والممثل الشخصي 

لألمين العام لألمم المتحدة، رئيس 
»المينورسو« كولن ستيوارت

التوصيات  كل  أن  نعرف  أن  املهم  من 
صاغها  ستيوارت،  كولن  اقترحها  التي 
األمـــن،  مجلس  ــي  ف ــكــي  األمــري الــفــريــق 
واملمثل  »املينورسو«  رئيس  تحول  وقــد 
الشخصي لألمني العام لألمم املتحدة كولن 
مهمته  في  لكوهلر  شريك  إلى  ستيوارت، 
األرض  على  بمواصلتها  التفاوضية، 
بلقاءات كل الفعاليات التي يراها مناسبة 

لدعم مسلسل السالم في اإلقليم.
وبــني الــتــفــاوض الـــذي يــقــوده كوهلر 
ــوارت بنفس  وبــني مــا ســمــاه كــولــن ســت
إتمام  على  »العمل  بولتون  جــون  تعبير 
والية البعثة األممية ـ املينورسو ـ«، جاءت 

األمن  مجلس  ــرار  ق في  األمريكية  النقط 
2468 صادمة لعملها على جناحني، لكنها 
سمحت بمفاوضات ميدانية تشرف عليها 
الفعاليات  لقاء  خــالل  مــن  »املينورسو« 

الناشطة في امليدان.
وقد ضغطت واشنطن أن يعوض كندي 
)كولن ستوارت( الكندية )كيم بولدوك(، ألن 
املنصب الكندي سمح ألمريكا بتجاوز عدم 

تعيني أمريكي خلفا لكريستوفر روس.
كندي  تعيني  فمواصلة  الــواقــع،  وفــي 
وضغط  ــإدارة  بـ لـ»املينوريسو«  رئيسا 
الــتــوازنــات  عند  يتوقف  لــم  أمــريــكــيــني، 
الجديدة التي خلفتها واشنطن في اإلقليم، 
بل تؤسس لرؤية لم يتشاور أحد بشأنها 
مع كوهلر، ففي زيارة مدير شمال إفريقيا 
في قسم الشؤون السياسية ودعم عمليات 
 13 إلى   7 من  كريستوفيد،  جاك  السالم، 

ماي 2018 لم يتصل أحد بكوهلر.
زاده  للمهام،  أمريكيا  توزيعا  كان  لقد 
قرار مجلس األمن األخير وضوحا، فانتهى 
كوهلر إلى مناقشة استقالته مع غوتيريس 
في  حدث  بما  مذكرا  الجاري،  ماي  في 10 
زيارة جاك كريستوفيد، إذ تسمح واشنطن 
املبعوث  ألعمال  »املينورسو«  بمواصلة 
في  وتشاركه  املفاوضات،  في  الشخصي 
تفاصيلها، وليس لدى كوهلر املساهمة في 

إدارة التفاصيل امليدانية لدعم التفاوض.
دائــم  مكتب  فتح  واشنطن  تدعم  ــم  ول
األمم  في  أو  »املينورسو«  مقر  في  لكوهلر 
السابق  األملاني  الرئيس  ويعمل  املتحدة، 
أبعادا  أخذت  فاملسألة  ولذلك،  مكتبه،  من 
األمريكيني  عالقة  في  الحساسية  شديدة 
واألملان، ألن كوهلر يتحفظ على التجسس 

األمريكي.

 رئيس ألمانيا السابق كوهلر لم يسمح 
بالتجسس األمريكي على تفاصيل عمله، 

وبقي ألنه رئيس سابق، تحت إدارة محكمة 
ألجهزة بالده

لم يكن كوهلر مبعوثا أمميا عاديا، بل 
إنه حمل رمزية أملانيا في حركته وتقاريره، 
من  األمــريــكــيــني  منع  إذ  عمله،  ــرق  وطـ

التفاصيل، إال من خالل التقارير املقدمة.
جون  السابق  أملانيا  رئيس  أحرج  لقد 
بولتون أكثر من مرة، ورد على استشارته 
بشأن قرار مجلس األمن 2468 من سفارة 

بالده برواندا، ومن خط آمن.
األوروبيون  انقسم  السياق،  هذا  وفي 
بني الفرنسيني املتعاونني في كل التفاصيل 
مع واشنطن، وبني األملان الراغبني في بناء 
استراتيجية أوروبية في إفريقيا، وهو ما 
االستراتيجية  مناقشة  إلى  كوهلر  دفع 
في  بولتون  جون  يقودها  التي  األمريكية 

القارة السمراء.
ــم مع  لــقــد وقـــع األوروبـــيـــون وحــده
املغرب على اتفاق للصيد البحري يشمل 
األمريكيني،  استشارة  بــدون  الصحراء 
دون  ــحــل  ال بـــــإدارة  واشــنــطــن  وردت 
جرح  ما  وهو  األوروبيني،  مع  استشارة 
الفرنسيني  مع  التنسيق  وجــرى  ــان،  األمل
تحت سقف مجلس األمن، ورغم ذلك، ظهر 
الواقع معقدا، ألن بناء حل على التفاوض، 

ال يزال مسألة غير ناجعة.
الصحراويون  غامر  أخــرى،  جهة  من 
وقالوا  الجدار،  غرب  وفي  املخيمات،  في 
الحل  القــتــراح  ــن  األم مجلس  بتفويض 
القبول  للبوليساريو  وسبق  املناسب، 
بخطة جيمس بيكر للحل، وتدير معركتها 
في جنيف على أساس تحديد مفهوم وآلية 
تقرير املصير، وهو ما أحرج األمم املتحدة 
التي لم تقدم أي ورقة، أو تسمح لهورست 
في  املصير  لتقرير  تعريف  بــأي  كوهلر 

الجولة الثالثة.
تفجير  يـــريـــدون  ال  األمــريــكــيــني  إن 
ــراف،  األطـ أحــد  بانسحاب  املــفــاوضــات 
لذلك  انسحب،  الشخصي  املبعوث  ولكن 
يسائل جون بولتون كوهلر بالقول: ملاذا 
ال تتواصل الجولة الثالثة في جنيف على 
ال  ما  وهــو  السابقتني؟  الجولتني  إيقاع 
يراه كوهلر الذي أعد ورقة من 16 صفحة 
أربعة  فيها  املتحدة  لألمم  العام  لألمني 

أسطر تتضمن استقالته.

هوامش
1- Future of Köhler’s projects 
uncertain after resignation, denial pelz, 
d.w.5640987.
2- German ex- president horst Köhler quits 

UN Western Sahara role, d.w22/5/2019.
3- UN: ex-German president resigned UN 
job for health reasons, the associated press 
and new York times, 22/5/2019.

4- Europa in akter gefahr, bild. de 
21/05/2019.
5- Sahara: le Maroc a – t – il joué un rôle 
dans la démission d’Horst Köhler? Ya 

bladi. 
6- Horst Köhler démissionne des ses 
fonctions d’envoyé spécial de l’ONU pour 
le Sahara occidental d.w. 23/5/2019.
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تواصلت مكالمة رواندا كما تعرفها األوساط الدبلوماسية بني جون بولتون 
وهورست كوهلر بمقال »بيلد«، الذي وقعه كوهلر ضد الشعبويني الذني لديهم 

عقلية »القلعة«، ويه ال تسمح بأي حلول، من مشكل المناخ والتجارة الحرة 
والعادلة والعولمة وباقي الحلول والتحديات التي يفتقدها العالم، مما جعل 

استقالة كوهلر، تحصيل حاصل منذ 6 أسابيع مضت.

هجوم كوهلر 
على شعبوية 
ترامب فرض 
على واشنطن 
إعادة هيكلة 
دورها يف 
الصحراء 

رئيس ألمانيا السابق كوهلر يمثل مريكل

الحل األمريكي حل شعبوي يف الصحراء وإدارة 
ترامب لها عقلية »القلعة« التي ال تسمح 

بتسوية يف قضية الصحراء

منذ فرباير المايض، أشار هورست كوهلر إىل االستقالة وهو يدعم زوجته يف تحالف 
يهم »األدوية اليتيمة« لصالح المصابني باألمراض النادرة، وعلق كوهلر قائال »هنا 

مهمتي«، وهو ما جعل األمم المتحدة تربط االستقالة بالظروف 
الصحية، لكنها مناورة للقول بأن عمل الرئيس األلماين 

السابق توقف، لكن كوهلر كتب يف يومية »بيلد« األلمانية 
مقاال تحت عنوان »أوروبا يف خطر« عشية استقالته، 

حيث انتقد بشدة الشعبويني، بما جعل إدارة ترامب هدفا 
مبارشا لكوهلر.

لقد اشتد الغضب األمريكي، قبل أن تسمح مريكل بتمثيل 
حكومتها من طرف كوهلر، فصارت االستقالة، 

استقالة ألمانيا من مسلسل السالم يف الصحراء.
لقد عاد األلمان إىل سابق عهدتهم يف إفريقيا 

بعيدا عن الخالف التاريخي حول الصحراء.

ترامب

مريكل



الشركة  عودتنا  كما   ...
»املحظوظة«  البيضاوية 
مركب  ترميم  على  واملشرفة 
لم  فهي  الــخــامــس،  محمد 
حددته  الــذي  باملوعد  تلتزم 
إلنهاء أشغالها، أي يوم 19 

ماي الجاري...
ــرا عــن  ــيـ ــثـ تـــحـــدثـــنـــا كـ
هذه  على  املسؤولني  هــؤالء 
يجب  ــن  ــذي وال الفضيحة، 
الجرائم  على  محاسبتهم 
ــتــي اقــتــرفــوهــا فــي حق  ال
مركب محمد الخامس، الذي 
أربع  قرابة  عليه  »استولوا« 
الطويلة  املدة  هذه  سنوات، 
رياضي  مركب  ببناء  كفيلة 
جديد، لو أسندت األمور ملن 
يستحق ذلك، وملن له بعض 
ووطنه  مدينته  على  الغيرة 

بشكل عام.
التابعة  ــة  ــشــرك ال هـــذه 
ــارق  ــغ ــة، ال ــن ــدي ملــجــلــس امل
منذ  وهفواته  أخطائه  فــي 
سنوات، والذي يترأسه عبد 
املنتمي  الــعــمــاري،  العزيز 
والتنمية،  الــعــدالــة  لــحــزب 
الطويلة  للسفريات  واملحب 
عـــلـــى حــــســــاب دافـــعـــي 
كل  في  يتواجد  الضرائب، 
مكان في العالم، إال في مكتبه 

»فوته«  الذي  واألنيق  الفخم 
إلخوانه، يصولون ويجولون 

فيه بدون حسيب وال رقيب.
ــدار  ــ ــدراء شـــركـــة »الـ ــ ــ م
ومــا  للتهيئة«  الــبــيــضــاء 
أجــورا  يتقاضون  أكثرهم، 
العشرة  تــتــجــاوز  شــهــريــة 
باإلضافة  سنتيم،  مــايــني 
التعويضات  العديد من  إلى 
يهمهم  ال  مـــبـــررة،  الــغــيــر 
ــب مــحــمــد  ــ ــرك ــ ــاح م ــ ــ إصـ
التي  املعاناة  وال  الخامس، 
ــاء  ــرج يــعــيــشــهــا فــريــقــا ال
أكثر  سنوات،  منذ  ــوداد  وال
األشغال،  تعطيل  يهمهم  ما 
التي  الصفقات  والبحث عن 
املايني  ورائها  من  يجنون 

من الدراهم.
حرم  كيف  نرى  نحن  فها 
بالبيضاء  اللعب  من  الوداد 
األبطال  عصبة  كأس  نهاية 
ونفس  الــبــطــلــة،  ــة  ــدي ــأن ل
للرجاء  بالنسبة  ــشــيء  ال
االتحاد  كــأس  نهاية  خــال 
اإلفريقي. فمتى سيفتح هذا 
يتم  لم  إذا  أبــوابــه،  املركب 
دولية  مناسبات  فــي  ذلــك 
البيضاويني  عــلــى  ــعــود  ت
وراء  االختباء  بدل  بالربح 
أكثر  ارتكبت  أعذار وأخطاء 

من مرة؟
على  الضحك  مــن  فكفى 
أبناء  يا  البيضاويني  ذقون 

لفشوش؟

»ذبح الوداد«.. بهذه العبارة، 
املنابر  مــن  الــعــديــد  استهلت 
انتقاداتها  املصرية  اإلعامية 
ملواطنها، الحكم جهاد جريشة، 
عصبة  نهاية  نجم  ــان  ك الـــذي 
التي  البطلة  لأندية  األبــطــال 
جــمــعــت الـــــــوداد بــالــتــرجــي 

التونسي.
غبار  ال  هدفا مشروعا  رفض 
من  األخيرة  الدقائق  في  عليه 
عن  وتغاضى  األولـــى،  الجولة 
في  التجأ  حيث  جــزاء،  ضربة 
بالرغم  »الــفــار«  إلــى  الحالتني 
مــن املــايــني مــن املــشــاهــديــن 
الهدف  مشروعية  رأوا  الذين 
الحكم  أن  إال  الــجــزاء،  وضربة 
لم يعر أي اهتمام ألي أحد، بمن 
»الكاف«، الذي كان  فيهم رئيس 
رفقة  النهاية،  هذه  في  حاضرا 
الــعــديــد مــن املــســؤولــني داخــل 

االتحاد اإلفريقي.
التحكيمية  املهزلة  هذه  فبعد 
الظلم  إلى  طبعا  تنضاف  التي 
حسنية  فريق  له  تعرض  الــذي 
ضد  مباراته  ــاب  إي في  أكــاديــر 
لهذه  نستغرب  نعد  لم  الزمالك، 
البعد  كل  البعيدة  التصرفات 
مــادام  الرياضية،  النزاهة  عن 
التحكيم،  لــجــنــة  ــس  ــي رئ أن 
بلده  ملمثل  يرضى  وال  تونسي، 

إال االنتصار.
التونسيون بدأوا مناوراتهم 
إقصاء  بعد  مباشرة  وسعارهم 
نهضة  أمــام  الصفاقسي  فريق 
ضغطا  بــاشــروا  حيث  بــركــان، 
اإلفريقي،  االتــحــاد  على  كبيرا 
هذا الضغط الرهيب تحول إلى 
أعضاء  لكل  مباشرة  تهديدات 
الرئيس  رأسهم  »الكاف«، وعلى 
أحمد أحمد، ونائبه فوزي لقجع، 
بالرغم من أن العالم بأسره تابع 
تفوقا  عرفت  التي  املباراة  هذه 

كبيرا للبركانيني.
وها هو الضغط يعطي ثماره 
وقد  األبطال،  عصبة  نهائي  في 
التصرفات  أعيننا  ــأم  ب رأيــنــا 

للحكم جهاد جريشة،  املستفزة 
من  جبار  بمجهود  ــام  ق الـــذي 
ــزم الـــــــوداد، وغــامــر  ــ ــل ه أجــ
عيون  أجل  من  الدولية  بصفته 
نعرف  أن  بـــدون  التونسيني، 

هي  ــا  وم املــقــابــل،  كــم سيكون 
اإلغراءات التي وعدوه بها...

إذا عدنا إلى املباراة، فقد كان 
بإمكان الوداد أن يخرج منتصرا 
منها، لو استغل كل الفرص التي 

أتيحت له، خاصة خال الشوط 
العديد  فيه  أضاع  الذي  الثاني 
من  كل  بواسطة  األهـــداف،  من 
الثنائي الحداد وأوناجم، وحتى 
املدافع نوصير، كان بإمكانه أن 

يقتل املباراة بهدف االنتصار.
العبو الوداد كان ينقصهم في 
التركيز  الحاسمة  املباراة  هذه 
الذهني، الذي كان غائبا، خاصة 
ــن كــانــوا  ــذي العــبــي الـــدفـــاع، ال
يلعبون بالنار، وارتكبوا أخطاءا 
فادحة، أدوا ثمنها غاليا، حيث 
الذي  التونسيني  هدف  الحظنا 
جــاء في األنــفــاس األخــيــرة من 
بإمكانهم  وكان  األولى،  الجولة 
تموضع  ــوء  سـ ــوال  لـ ــه،  ــادي ــف ت
هذه  مثل  والحظنا  املدافعني، 
العديد  خال  البدائية  األخطاء 
للفريق،  األخيرة  املباريات  من 
امللكي،  الــجــيــش  مــن  ــل  ك ضــد 
طنجة،  واتحاد  بركان،  ونهضة 
ومــمــا ضــاعــف الــضــغــط على 
الــفــريــق األحــمــر، هــي رعــونــة 
في  طرد  الذي  النقاش،  العميد 
الدقيقة 48 بعد تلقيه بطاقتني، 
بحكم  تفاديهما  بإمكانه  كان  إذ 
هو  ليكون  الطويلة،  تجربته 

اآلخر سببا في هذه النتيجة.
فريق  ــازال  مـ الــعــمــوم،  على 
الوداد لم يخسر شيئا، ومازالت 
مباراة  فــي  الحظوظ  كــل  لديه 
اإلياب، مادام أن الضغط سيكون 
التونسيني،  عــلــى  ــرة  املـ هـــذه 
استسلموا  أن  لهم  سبق  الذين 

وانهزموا في ميدانهم.
حظ سعيد لوداد األمة.
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قالوا ونقــــــــــــول األندية المغربية في النهائيات اإلفريقية: الوداد 1 – الترجي 1

● شرف املنافسة الغائب!!الوداد لعب بالنار واغتاله التحكيم و»الفار«!

المساء
لطختم  التي  املهنة  هذه  شرف  تركت  وأيــن   ●

شرفها؟
● نحن وإنجلترا

جرائد
●  كن تحشم، خليك غير فاملغرب!

من  بأكثر  يتبرع  رونالدو  كريستيانو   ●

مليون يورو إلفطار الصائمني في فلسطني
وكاالت
ويقف  الصهاينة،  يساند  ميسي  وليونيل   ●

خاشعا أمام حائط املبكى!
ويطرح  »البام«  إلى  ينضم  »بيجيدي«   ●

سؤاال حول مباراة الكوكب ضد برشيد
الصباح

●  يعطيو »التيساع« للكرة ويقابلوا األهم...
● املدرب الزاكي يهاجم الجامعة

صحف
وعالش؟ سكت دهرا ونطق كفرا...

ــش مــرشــحــة الحــتــضــان عــرس  ــراك ● م

رونالدو
مواقع

●  جاي جاي، كن غير يعاون الكوكب!

● الوداديون عاملوني معاملة امللوك...
التونسي البنزرتي، مدرب الوداد
●  كولها إلخوانك التونسيني وجيرانهم املصريني.

● نهضة الزمامرة يشتكي من اآلن
المنتخب

●  وعالش طالعني كاع؟

● لقجع رد علي بأدب واحترام
مرتضى منصور، رئيس الزمالك

●  راك أنت اللي ما فيك ال أدب وال احترام.

منصور  مــرتــضــى  ــك  ــال ــزم ال ــيــس  رئ  ●

يستنجد بالرئيس املصري السيسي!!
وكاالت

●  هذا هو حال فراعنة آخر زمان.

نهائي كأس »الكاف«: بعد الضربات الترجيحية: الزمالك 5 – نهضة بركان 3

idbihi62@gmail.com
 إعداد: كريم إدبهي

اإلى البركانيين: ارفعوا روؤو�شكم عاليا، لقد �شرفتم الكرة المغربية...
متفرج،  ألــف   60 من  أكثر  أمــام   ...
بركان  ونهضة  الزمالك  مباراة  انطلقت 
املباراة،  هــذه  »الــكــاف«،  نهائي  برسم 
يجب  كبيرة  معركة  املصريون  اعتبرها 
ربحها مهما كلفهم ذلك من ثمن، وهذا 
والحملة  التعبئة،  بعد  الحظناه  مــا 
الذين  للمصريني  الشرسة  اإلعامية 
اعتبروها مباراة العمر، خاصة وأنه لم 

يسبق لهم الفوز بهذا اللقب.
فريق الزمالك انطلق بقوة في اتجاه 
كان  ــذي  ال املحمدي،  الــحــارس  مرمى 
الدفاع  أن  كما  تدخاته،  كل  في  بارعا 
ــع عن  ــ الــبــركــانــي قـــام بــواجــبــه، وداف
عرينه بكل استماتة، مما زاد من ضغط 
الزمالك، الذي لم يجد الحلول الناجعة 

للوصول إلى مبتغاه.
الفريق املغربي، لم يكتف بالدفاع، بل 
الخطيرة،  املرتدات  ببعض  وقام  ناور 
جنش،  املصري  الحارس  أزعجت  التي 
خاصة من طرف البا كودجو، الذي ناور 
بإمكانه  كــان  بل  الجهات،  جميع  من 
با  األولــى  الجولة  لتنتهي  التسجيل، 

غالب وال مغلوب.
برج  ملعب  على  خيم  رهيب  صمت 
العرب، بعد املستوى الطيب الذي ظهر 
به البركانيون، إال أن الزمالك تمكن من 
تسجيل الهدف مع بداية الشوط الثاني، 
الكرة  ملست  أن  بعد  اللعب  مجرى  ضد 
الحكم  »ادعــى«  كما  الناجي  العربي  يد 

كل  ضــرب  الـــذي  تيسيما،  اإلثــيــوبــي 
للعبة بعرض الحائط  القوانني املنظمة 
بما فيها ضربة جزاء مشكوك في أمرها 
الترجيحية،  الضربات  في  وأخطائه 
الاعب  حولها  جزاء  ضربة  عن  وأعلن 
محمد عاء إلى هدف التعادل، لتنطلق 
ــك، مــعــركــة جــديــدة  ــ مــبــاشــرة بــعــد ذل
بالحدة  اتسمت  املــيــدان،  وســط  فــي 
ليتم  الجانبني،  من  القوية  والتدخات 
أن  بعد  النمساوي،  عمر  الاعب  طرد 
حصل على البطاقة الحمراء التي كانت 
وقت  في  جــاءت  وأنها  خاصة  قاسية، 
صعب جدا )الدقيقة 89(، علما أنه كان 

ضاربة  قوة  وشكل  الاعبني،  أبرز  من 
نفس  على  املباراة  لتستمر  للبركانيني، 
الوتيرة، قبل أن يعلن الحكم على نهاية 
املباراة، واللجوء إلى ضربات »الحظ«، 

التي أعطت االمتياز للمصريني.
بركان  نهضة  ففريق  العموم،  على 
كما  الــقــبــعــة،  ــه  ل نــرفــع  أن  يستحق 
بعد  والــتــنــويــه،  الشكر  كــل  يستحق 
املجهودات الجبارة التي قام بها خال 
هاتني املبارتني، وأيضا طوال مشواره 
ــح، وبــشــهــادة  ــي، حــيــث أصــب ــق ــري اإلف
اإلفريقية،  األندية  أقــوى  من  الجميع، 

رغم كيد الكائدين.

متى �شتنتهي الأ�شغال  مبركب حممد اخلام�س؟

أشغال مركب محمد الخامس

هذا الخبر

الرتجي والحكم 
جريشة: قصة حب 

ال تنتهي أمام صدمة 
الودادي الحداد

كم تساوي هدية »التوانسة« للحكم جريشة؟
الجماهير  كــل  حاليا  تطرحه  ــذي  ال الــســؤال  هــو  هــذا 
البارع،  للممثل  الدرامية  املسرحية  تابعت  التي  الرياضية 
جهاد جريشة، الذي نجح في أداء دوره الذي كان ينحصر 
فقط في استفزاز الوداديني وهزمهم مهما كلفه ذلك من ثمن.
الثمن هو أن هذا الرجل الذي سيصبح بعد أربعة أشهر، 
حكما متقاعدا، أغدق عليه التونسيون وحققوا له كل ما أراد، 
تكريمية  مباراة  بمثابة  إليه،  بالنسبة  املباراة  هذه  فكانت 
خيرية سيضمن من ورائها تقاعدا مريحا، ومستقبا جيدا 

ألبنائه، ولو على حساب الشرف والكرامة وسمعة وطنه...

ماذا استفاد الوداد من توقيف املرتشي جريشة؟
أصـدر االتحـاد اإلفـريـقـي قـرارا بتـوقيف الـحـكـم املـصري 
بـطـل مـجـزرة الـنـهاية، ملـدة سـتـة أشـهر، عقب تحيزه السافر 
للـترجي التونسي، حيث وقف سدا منيعا أمام العبي الفريق 

األحمر، الذين عانوا كثيرا من بطشه وتصرفاته العدوانية.
عيون  على  الرماد  در  بمثابة  يعتبر  السـلبي  الـقـرار  هـذا 
الـوداديـني الـذين كـانوا يـنـتـظرون مـن »الكاف« أن ينصفهم، 
اللي  يجازي  و»هلل  بتونس.  العودة  مباراة  خال  ويحميهم 

كان السبب«.

مالحظة:



ــة  ــصــحــاف ــم تـــتـــطـــرق ال ــ ل
الصحافة  بخالف  املغربية، 
خطيرة  لــواقــعــة  اإلســبــانــيــة، 
قبل  مــا  الجمعة  ليلة  حدثت 
ــة، بــعــدمــا حــاصــرت  ــاضــي امل
مهاجرين  سبعة  املحيط  مياه 
ــة كــانــوا بــصــدد هجرة  ــارق أف
ولكن  إسبانيا،  إلــى  قانونية 
»جزيرة  نحو  دفعتهم  الرياح 
اإلسبان  لدى  املعروفة  ليلى«، 
بـ»جزيرة البقدونس«، ليقضوا 
ما يناهز 15 ساعة فوق أرض 
أنها  يفترض  التي  الجزيرة 
الصحافة  أن  ــوال  ل مغربية، 
انطالقا  املوضوع،  التي غطت 
ــن قــصــاصــات الــصــحــافــة  مـ
»إسبانيا  أن  كتبت  اإلسبانية، 
السيادة  على  اتفقا  واملغرب 
ليلى«،  جزيرة  على  املشتركة 
بعد »15 ساعة من املفاوضات 
إلجالء  مدريد  مع  واالتصاالت 

مهاجرين من جزيرة ليلى«.
ومن  مــن؟  يفاوض  كــان  من 
ــجــهــة الــتــي وضــعــت  هـــي ال
لتقتص  الجميع  فوق  نفسها 
على  املغربية  الــســيــادة  مــن 

ــورة؟ وملـــاذا  ــذكـ ــرة املـ ــجــزي ال
عن  املغربية  الحكومة  سكتت 
ماذا  الخطير؟  املوضوع  هذا 
ــوم،  ــي ــس وال حــصــل بــن األمـ
حيث تحولت السيادة الكاملة 
على »جزيرة ليلى« إلى »نصف 
ــن هـــي أجــهــزة  ــادة«؟ أيـ ــيـ سـ
الدولة؟ وأين هي أجهزة وزارة 
مصالح  هي  وأيــن  الداخلية؟ 
كلها  الوطني؟  التراب  مراقبة 
بقوة  نفسها  فرضت  أسئلة 
ــذي ال  بــعــد هـــذا الـــحـــادث، الـ
أم  عرضيا،  كــان  إذا  ما  يعلم 
مدبرا لالقتصاص من السيادة 

املغربية؟
أكدت  األنباء،  قصاصات  كل 
أن مهاجرين في عرض البحر، 
طــلــبــوا املــســاعــدة مــن طــرف 
حــكــومــيــة)..(  غير  منظمات 
املطاف  بهم  يستقر  أن  قبل 
فـــوق »جـــزيـــرة لــيــلــى« حيث 
ليصبح  منهم،  واحـــد  تــوفــي 
ولكننا  ثمانية،  بدل   7 عددهم 
اليوم  حـــدود  ــى  إل نسمع  لــم 
فتح أي تحقيق في املوضوع، 
املهاجرين  قصة  باستثناء 

واحــدة،  جريدة  غطتها  التي 
منظمة  في  مصادر  على  بناء 
وهي  ــحــدود«،  ال على  »مشيا 
املنظمة التي كانت على اتصال 

باملهاجرين السرين)..(.
ــل، تــبــدو  ــشــك مـــن حــيــث ال
ــة، ولــكــن  ــي ــســان الــقــضــيــة إن
مفاوضات  ــى  إل الــحــاجــة  مــا 
إلنقاذ  ــد  ــدري وم ــاط  ــرب ال بــن 
التراب  فوق  عالقن  مهاجرين 
املغربي، أليس ذلك تفريطا في 
تكتب  أن  معنى  ما  السيادة؟ 
الحكومة  مندوبة  أن  الصحف 
املحتلة،  سبتة  في  اإلسبانية 
كان  املهاجرين  إنقاذ  أن  قالت 
الــربــاط  بــن  ــاق  ــف االت نتيجة 
التعاون  إطــار  ومــدريــد، وفــي 
في مجال الهجرة؟ ما معنى أن 
يتم الترويج من جديد لحديث 
اإلسبانية  الحكومة  رئــيــس 
الــســابــق، مــاريــانــو راخـــوي، 
املغرب  إن  يــقــول  كــان  الـــذي 
ليلى«  »جزيرة  يلج  أن  يمكنه 
باعتبارها  إسبانيا،  مثل  مثله 
منطقة غير مأهولة وال تتواجد 
بها أي قوة عسكرية، غير أنه 

أنها  الــوقــت،  نفس  في  يؤكد 
تابعة إلسبانيا.

صب  إذن،  ــه  كــل ــادث  ــحـ الـ
»ســيــادة  تكريس  اتــجــاه  فــي 
على  مـــزعـــومـــة«  ــة  ــي ــان إســب
ال  وحتى  لكن  ليلى«،  »جزيرة 
»ننسى«، فـ»جزيرة ليلى« جزء 
املغربي،  الوطني  التراب  من 
تكون  أن  بإمكانها  كان  ولذلك 
بن  ــرب  ح نــشــوب  فــي  سببا 
املغرب وإسبانيا، سنة 2002، 
الجيش  من  أفــراد  إهانة  بعد 
ــهــم إلــى  ــم إرســال املــغــربــي، ت
التي  »اإلهانة«  الجزيرة، وهي 
روجت لها الصحافة اإلسبانية 
املرتبطة باألجهزة، عبر شريط 
اعتقال  طريقة  يوثق  فيديو 
ما  املغاربة،  الجنود  وتصفيد 
يعني أن إسبانيا، لم تتخل عن 
للسطو  التاريخي  مشروعها 

على »جزيرة ليلى« املغربية.
فـ»جزيرة  ننسى،  ال  حتى 
ــورة«  ــ »ت جـــزيـــرة  أو  لــيــلــى« 
بمعنى »الصخرة«، كانت دائما 
مغربية، بل إن التاريخ يسجل 
أن السلطات الترابية في عهد 

الحسن الثاني لم تكن تتوانى 
في مسائل حدودية مثل هذه، 
حيث نقرأ في كتاب عامل من 
واسمه  الــراحــل،  امللك  عمال 
صراع  قصة  املعزوزي،  محمد 
قــديــم حــول الــجــزيــرة، حيث 
يظهر أن رجال الحسن الثاني 
بالسيادة  مس  أي  يقبلوا  لم 
املغربية على الجزيرة املذكورة.
واحد  وهو  املعزوزي،  يقول 
عملوا  الـــذيـــن  ــال  ــم ــع ال مـــن 
لـــ»جــاللــة  ممثلن  بصفتهم 
امللك والحكومة« قبل أن يتغير 
مجرد  العامل  ويصبح  النظام 
يشترط  وال  للحكومة،  ممثل 
في حصوله على هذا املنصب 
وزارة  ــالك  أســ فــي  الـــتـــدرج 
جزيرة  »إن  ــة)..(:  ــي ــداخــل ال
مصدرا  دائــمــا  شكلت  ليلى 
وإسبانيا«،  إنجلترا  ألطماع 
لكن املعزوزي يوثق بشكل غير 
مسبوق تحركات رجال الدولة 
للمحاولة  الثاني  الحسن  أيام 
أزمة  سبقت  التي  اإلسبانية، 
حــاول  حيث  ليلى«،  »جــزيــرة 
بالقانون  جعلها  اإلســبــان 

إعداد
سعيد الريحاني

إخبــاري
تحليل

�أزمة �إن�سانية ملهاجرين 
عالقني يف البحر تك�شف 

التالعب ال�شيا�شي

ملك إسبانيا فيليب السادس رفقة رئيس الحكومة العثماني

هل هي م�ؤ�شرات التالعب يف ال�شيادة املغربية
 على جزيرة »ليلى« بت�اطئ مع اأطراف اإ�شبانية؟ 

ملاذا �شكتت احلك�مة والربملان على حماولة اإ�شبانية 
جديدة ال�شتعمار جزيرة »ليلى« املغربية؟
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تراب سبتة  من  جزءا 
املحتلة.

»بتاريخ 26 فبراير 
ــدة  ــجــري ال نـــشـــرت   ،1986
الرسمية اإلسبانية تحت عدد 
يضم  قانون  مشروع   ،1.191
)ليلى( إلى  جزيرة املعدنوس 
املحتلة،  سبتة  ــراب  ت دائـــرة 
ــى هــذا  ــل ــي ع ــاعـ وبـــعـــد اطـ
ــشــروع، حــاولــت االتــصــال  امل
في  بــاملــســؤولــن  عجل  على 
آنذاك  وكنت  الداخلية،  وزارة 
ــشــؤون  مــســتــشــارا بــمــقــر ال
بمقابلة  مطالبا  ــة،  ــروي ــق ال
أتمكن  لم  الذي  الوزير  السيد 
ــه..«، يحكي  ــ ب ــصــال  مــن االت
الصادر  كتابه  في  املــعــزوزي 
عامل  »مذكرات  عنوان  تحت 

إقليم«.
وقتها قال العامل )املقصود 
ــة  ــدول ــر ال ــوزي املـــعـــزوزي( ل
الخارجية:  بالشؤون  املكلف 
الجزيرة  هذه  أن  املعلوم  »من 
من  احتلت  أن  لها  يسبق  لم 
من  املستعمرة  ــجــزر  ال ــن  ب
طــرف اإلســبــان، والــتــي هي 
ــزاع بــن املــغــرب  مــوضــوع نـ
وإسبانيا، ونجد هذه الجزيرة 
ليلى  إسم  تحت  الخرائط  في 
أما اإلسبان فيسمونها جزيرة 
لدى  تعرف  بينما  بيرخيل، 
ــورة..  ت باسم  املنطقة  سكان 
وقد قامت السلطات اإلسبانية 
قانون  مشروع  بوضع  مؤخرا 
يعتبر  سبتة  بمدينة  خــاص 
تراب  داخــل  بيرخيل  جزيرة 
اإلسبان  أن  والشك  بلديتها.. 
لجعلنا  سكوتنا  اســتــغــلــوا 
بإلحاق  ــواقــع،  ال األمــر  أمــام 
الجيوب  بباقي  الجزيرة  هذه 
املحتلة، فكان من الواجب على 
تأخذ  أن  املحلية  السلطات 
التدابير الازمة منذ استقال 
الجزيرة،  هذه  لتعمير  املغرب 
للمقيمن  مادية  إعانات  ومنح 
ــوري، فــإن  ــص فــيــهــا.. وفـــي ت
اإلسبان مقبلون ال محالة على 
نفعل  لم  إذا  الجزيرة  احتال 

شيئا«.
العمال  من  عاما  تصوروا 
يــحــذر مــن احــتــال »جــزيــرة 
وثائق  في   ،1986 ليلى« سنة 
الرسالة  هــذه  منها  رسمية، 
املؤرخة بـ 15 يوليوز 1986، 
ثم يأتي اليوم من يروج بشكل 
ــي الــصــحــافــة، أن  غــامــض ف
»جزيرة  فــي  السيادة  نصف 
ــان،  ــإســب ــوح ل ــن ــم ــى« م ــل ــي ل
يحدث  أن  األمــر  في  والغريب 
حــزب  ألي  تــحــرك  دون  ذلـــك 
برمته،  للبرملان  أو  سياسي 

الحكومة  ســكــوت  ظــل  وفـــي 
املنشغلة بصراعاتها الداخلية 
الفارغة)..(، بينما احتجاجات 
في  مدونة  املغاربة  املسؤولن 
التحرش  ضد  رسمية  وثائق 
املغربية،  بالسيادة  اإلسباني 
كتب  ــذي  ال املــعــزوزي  ومنهم 
اكــديــرة،  رضــى  ألحمد  أيضا 
للملك،  مــســتــشــارا  بصفته 
بضرورة  فيها  يطالبه  رسالة 
بـ»جزيرة  امليداني  التواجد 
ــة تــداعــيــات  ــواجــه ــيــلــى« مل ل

القانون املذكور.

ــواجــه  ن أن  يــمــكــن  »كـــيـــف 
ذات  اإلسبانية  املــنــاورة  هــذه 
وكيف  الــوخــيــمــة؟  ــعــواقــب  ال
املــشــروع  هـــذا  ــاط  إحــب يمكن 
بــالــوجــود  إال  ــاري  ــم ــع االســت
في  الجزيرة،  هذه  في  الفعلي 
أينبغي  انتظار؟  وبدون  الحن 
ــام  لــنــا أن نــلــزم الــســكــوت أم
والخطيرة،  املفاجئة  الحوادث 
على  اإلسبان  يصادق  أن  إلى 
وهو  املقترح،  التشريع  نص 

ما يعني الشروع في بثر جزء 
من التراب الوطني، وال شك أن 
األمر  هذا  على  عازمة  إسبانيا 
ــب..« )املــصــدر:  ــري ــت ق فــي وق
املعزوزي  رسالة  من  مقتطف 
امللك  مستشار  الــوزيــر  إلـــى 
الحسن الثاني، اكديرة، بتاريخ 

21 يوليوز 1986(.
هــذه الــرســائــل الــتــي تــدرج 
منها،  مقتطفات  »األســبــوع« 
يجب  ــذي  ال الـــدور  على  تؤكد 
أن تلعبه السلطات املحلية في 
بينما  الوطني،  التراب  حماية 

لحماية  تــحــرك  أي  نسمع  لــم 
الترويج  رغــم  ليلى«  »جــزيــرة 
ولكم  خطيرة،  ألمــور  إعاميا 
تحركات  قيمة  تتصوروا  أن 
السلطات املحلية، عندما تعرفوا 
اإلسبانية وجدت  السلطات  أن 
نفسها أمام مراسلة صارمة من 
وزارة الخارجية املغربية تقول 
لها: ».. ال يخفى على السلطات 
ال  تــورة  جزيرة  أن  اإلسبانية، 
 250 مسافة  على  سوى  توجد 

مترا من اليابسة، وعلى حوالي 
4 كيلومترات غرب جيب سبتة، 
فقط  ليس  تقع  فهي  وبالتالي، 
بل  اإلقليمية،  املياه  نطاق  في 
الداخلية  املــيــاه  نــطــاق  وفــي 
للمملكة املغربية، وذلك بموجب 
ــوم رقــم  ــرســ ــ مــقــتــضــيــات امل
بتاريخ  الــصــادر   311/75/2
)مــن   »..1975 يــولــيــوز   21
رسالة إلى سفيرة إسبانيا في 
الرباط. 5 يناير 1987 صادرة 

عن وزارة الخارجية(.
تــواجــه  ــت  ــان ك إذن،  ــذا  هــك

السلطات محاوالت التاعب في 
السيادة املغربية، وهي تتفاعل 
الصحافة،  فــي  ينشر  مــا  مــع 
من  يخلو  ال  األمـــر  أن  رغـــم 
مطبات )..(، فاملعزوزي، ورغم 
أنه كان مقربا من امللك الراحل 
الحسن الثاني، ومكلفا بملفات 
الصحراء  ملف  مثل  حساسة 
الــشــرقــيــة ومــلــف الــصــحــراء، 
أنه وجد  إال  الحدود..  وشؤون 
كعامل  عمله  عن  مبعدا  نفسه 

ظرف  فــي  الــجــالــة،  لصاحب 
احتجاجه  على  شهر  من  أقــل 
بالسيادة  التحرش  هــذا  على 
إسبانيا،  طــرف  مــن  املغربية 
ليقول له أحد املسؤولن بوزارة 
عاقة  له  اإلبعاد  أن  الداخلية، 
تقليص  ــضــرورة  وب بــاألجــور 
امللحقن باإلدارة املركزية، وهو 

أمر ال يصدقه أحد)..(.
ليلى«  »جــزيــرة  أن  شــك  وال 
مــوضــوع جــد شــائــك، ودائــمــا 
غاليا،  ثمنه  املسؤولون  يدفع 
الدولة  وزيــر  اليازغي  ومحمد 
نفسه  وجد  املثال،  سبيل  على 
أمــــام تــدخــل مــلــكــي صـــارم، 
امللك  »إن  سنوات:  بعد  ليكتب 
مجلسا  ترأس  السادس  محمد 
ــة مع  ــ ــا ملــنــاقــشــة األزم ــ وزاريـ
قرر  اإلســبــانــي، حيث  الــطــرف 
من  صغيرا  فريقا  يبعث  أن 
القوات املساعدة والدرك امللكي 
إخبار  دون  الجزيرة،  لحراسة 
الوزير األول آنذاك عبد الرحمن 
اليوسفي«.. وقتها رأى اليازغي 
الــــوزراء  ــيــس  رئ شعبية  أن 
في  كانت  أزنار،  ماريا  خوسي 
الوقت  أن  مبينا  الحضيض، 
غير مناسب لكي يعطي املغرب 
كشخصية  ليظهر  له  الفرصة 
قوية تواجه املغرب.. لكن امللك 
محمد السادس »نهر« اليازغي، 
ــه)..(،  ــاف ــق إلي بعنف  وتــدخــل 
بداية  الــواقــعــة  هــذه  وكــانــت 
أشــرس  أحــد  انهيار  ملسلسل 

زعماء االتحاد االشتراكي. 
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ت�سا�ؤالت تفر�ض نف�سها بعد قراءة التاريخ:

هل ت�سببت »جزيرة ليلى« يف اإنهاء امل�سار ال�سيا�سي 
لوزير الدولة اليازغي ولعامل من عمال احل�سن الثاين

المعزوزي، ورغم أنه كان مقربا من الملك الراحل الحسن الثاني، 
ومكلفا بملفات حساسة مثل ملف الصحراء الشرقية وملف 

الصحراء، وشؤون الحدود.. إال أنه وجد نفسه مبعدا عن عمله 
كعامل لصاحب الجاللة، في ظرف أقل من شهر على احتجاجه 

على هذا التحرش بالسيادة المغربية من طرف إسبانيا

العامل السابق املعزوزي.. نموذج لرجل 
الداخلية الذي يرفض االستعمار



عين على الصحافة الدولية 

 عبد اهلل بوصوف. الرباط
هلل  عبد  سيعني   1698 شتنبر  فــي 
إسماعيل  للمولى  سفيـرا  عائشة  ابــن 
الرابع  لويس  فرنسا  ملك  إلــى  العلوي 
رأس  على  عائشة  ــن  اب وتعيني  عــشــر، 
سفارة إلى فرنسا في ذلك الوقت، لم يكن 
بالحدث العادي، سواء من حيث الالعبني 
ــن حــيــث الــتــوقــيــت،  الــســيــاســيــني أو م
إذ  للبلدين،  السياسي  للوضع  نــظــرا 
إسبانيا  مــع  صـــراع  فــي  فرنسا  كــانــت 
مع  وتتحالف  األوروبــيــة  ــدول  ال وملوك 
محاطا  فكان  املــغــرب،  أمــا  العثمانيني، 
قالقل  إلى  إضافة  الخارجية،  باألطماع 
داخلية، أضف إلى ذلك الشخصية القوية 
الرابع  ولويس  إسماعيل  املولى  من  لكل 
عشر وملكهما الطويل واملطلق، واختيار 
عواصم جديدة: مكناس بالنسبة للمولى 
إسماعيل، وفيرساي للملك لويس الرابع 
واملغرب  فرنسا  من  كال  جعل  ما  عشر، 
في حاجة إلى سلك طريق الـدبلوماسية، 
ومــواد  الــســالح  إلــى  يحتاج  فــاملــغــرب 
وفرنسا  وغيرها،  السفن  لصناعة  أولية 
تجارتها  حجم  من  الرفع  إلــى  محتاجة 
الخارجية وسالمة سفنها وأمن بحاريها، 
املحيط  على  مطلـة  مغربية  منافذ  وكــذا 

األطلسي.
عائشة  ابــن  هلل  عبد  ســفــارة  أن  كما 
جاءت بعد سفارتني لقائد تطـوان، الحاج 
 1682  /1861 سنوات  في  تميم  محمد 
إشكاليات  من  رافقها  وما   ،1685 وسنة 
تــبــادل  ــضــا  وأي والــتــصــديــق،  التنفيذ 

املبعوثني والقـناصل الفرنسيني.
ابن  هلل  عبد  سفارة  أن  هنا  نذكر  كما 
خمس  ضمن  األهـــم  هــي  كــانــت  عائشة 
من  مــن عشرين سنة  أقــل  فــي  ســفــارات 

املفاوضات الفرنسية / املغربية.
 17 يــوم  عائشة  بن  السفير  انطلق 
أكتوبر 1698 في اتجاه ميناء بريست 
الفرنسي التي وصل إليها يوم 11 نونبر 
بالقنصل  مـرفوقا  كــان  حيث   ،1689
جون بابتيس إستيل، واملترجم الشاب 

بوتي دو الكــروا.
عند  كثيرا  املؤرخون  توقف  ملاذا  لكن 
سفارة ابن عائشة، رغم أن نتائجها كانت 

سلبية كغيرها؟
للسفير  القوية  الشخصية  أن  نعتقد 
تدبيره  في  الذكية  وطريقته  عائشة  ابن 
ــق الــرحــلــة من  لــلــمــفــاوضــات، ومـــا رافـ
املختصني  من  الكثير  عنها  عبر  أحــداث 
شكلت  بأنها  والسياسة،  االجتماع  في 
التي  هــي  الثقافيـة«،  »للصدمة  مجاال 
غيرها،  عــن  عائشة  ابــن  ســفــارة  ميزت 
يعد  الرسمية  بالزيارة  تسميتها  أن  كما 
ألن  الوقت،  ذلك  في  دبلوماسيا  إنجازا 
رفض  أن  له  سبق  عشر  الــرابــع  لويس 
كلف  أو  مغربي  سفير  من  أكثر  استقبال 
غيره للتفاوض، كما أنها الزيارة املغربية 
 1690 فبراير   16 في  املسجلة  الوحيدة 
في كتاب زيارات اإلقامة امللكية بفيرساي، 
باعتبارها »زيارة رسمية«، وما تتمتع به 
وطقوس  بروتوكول  من  الــزيــارات  هــذه 
الوصول  لحظة  منذ  الزيارة  تنظم  دقيقة 
امللك  عمل  وقد  الفرنسية،  األراضــي  إلى 
هذه  تــدويــن  على  عشر  ــرابــع  ال لــويــس 

الترتيبات في كتاب من 2000 صفحة.
وقــوة  التفاوضية  الــقــوة  ظهرت  لقد 
شخصية السفير ابن عائشة منذ وصوله 
نية  على  وقف  حيث  بريست،  ميناء  إلى 
ابن  توقيع  على  بالعمل  لــويــس  املــلــك 
عائشة ملعاهدة السالم في ميناء بريست 
السابقة  ــاهــدات  ــع امل شـــروط  وبــنــفــس 
الجانب  قــوة  إلظهار  و1682(،   1681(
الفرنسي وعدم وجود التوازن باعتبارهم 
السفير  لــه  فطن  مــا  وهــو  املنتصرين، 
ألي  توقيعه  عدم  عن  وأعلن  عائشة  ابن 
اعتماده  أرواق  قبل تسليمه  اتفاق سالم 
للملك شخصيا، وأمام هذا التهديد بعدم 
التوقيع، أعاد السفير ابن عائشة التوازن 
بعد  فـأعلن  املفاوضات،  بدء  قبل  للزيارة 
الفرنسي استعداده الستقباله،  امللك  ذلك 
إلى  عائشة  ابــن  السفير  وصــل  وهــكــذا 
ــر واســتــقــبــل  ــراي ــب ف  10 يـــوم  بـــاريـــس 

 ،1690 فبراير   16 يوم  رسميا  استقباال 
مع إلقائه كلمة باللغة العربية باملناسبة 
األسرة  وكذا  الفرنسي،  امللك  في حضرة 
املالكة والنخبة الفرنسية، وهـو ما اعتبر 
العلوي  السلطان  ملمثل  مميزا  تشريفا 
فيرساي  قــصــر  فــي  إســمــاعــيــل  ــى  املــول

بباريس.
استمرت املفاوضات وكانت العقبة هي 
الفصل السابع والخاص بملف األسرى، 
وتوقفت أكثر من مرة، وفي 6 أبريل أعلن 
عن انتهاء املفاوضات وتم تحديد موعد 
وفي  عائشة،  ابــن  السفير  عــودة  رحلة 
بتجهيز  األوامـــر  أعطيت  نفسه  الوقت 
ميناء  ملهاجمة  حربية  فرقاطات  ثــالث 
 15 في  الهدنة  انتهاء  بعد  مباشرة  سال 

شتنبر.
ابن  السفير  قوة  ستظهر  جديد،  ومن 
عائشة على املناورة وحرصه على تجنيب 
الدفاعات السالوية لهجومات مباغتة من 
الفرنسيني، فأخبر أحد املفاوضني بنيته 

تراجع  ما  وهو  االتفاقية،  لتوقيع 
فيما  قصيرة،  ــدة  م بعد  عنه 

إلى  املــفــاوضــات  ستستمر 
4 ماي، حيث سيعلن  غاية 
عــن نــهــايــة املــفــاوضــات 

ــل رســــمــــي،  ــ ــك ــشــ ــ ب
ابن  السفير  وسيغادر 

عائشة باريس في اتجاه 
مينـاء بريست ليصل إلى 

ميناء مدينة سال يوم 10 
يونيو 1690، لتكون 

ــة عــودتــه  ــلـ رحـ
ــى املـــغـــرب  ــ إلـ
إعــــالنــــا عــن 
نهاية الطريق 
الدبلوماسي 
ــل  فــــــــي حـ
املـــشـــاكـــل 
املــغــربــيــة 

الفرنسية، ولتنطلق من جديد املناوشات 
وأعمال الجهاد البحري واعتقال األسرى 
على  الفرنسية  والهجومات  الفرنسيني 
املوانئ املغربية، وبموت كل من السلطان 
الرابع  لويس  وامللك  إسماعيل  املولى 
عشر، ستقطع العالقات بشكل نهائي مع 

املغرب مقابل تقارب فرنسي إسباني.
من جانب آخر، فإن اعتبار سفارة ابن 
إلى فرنسا كزيارة رسمية، سمح  عائشة 
التراجمة  بحضور  منظمة  بــزيــارات  له 
امللكية  املطبعة  من  كل  إلــى  والتقنيني 
ومصنع  وامليداليات  النقود  سكة  ودار 
ــفــضــاءات  ــون واملــثــلــجــات، وال ــصــاب ال
وأكاديمية  امللكية  كاملكتبة  الثقافية، 
فيرساي  وقصر  واللوفر  والنحت  الرسم 
الوطني  ــنــزل  وال امللكية  واملنتجعات 
وأيضا  بــالــجــنــود،  الــخــاص  للمعاقني 

الحضور لعروض مسرحية وغيرهـا.
املــؤرخــني  مــن  العديد  ــع  دف مــا  وهـــذا 
والباحثني في علم االجتماع، إلى الحديث 
»صدمة  من  الــزيــارات  هــذه  شكلته  عما 
ابن  سفارة  بعثة  لــدى  ثقافية« 
حيث  فرنسا،  إلــى  عائشة 
من  العديد  ســرد  يمكننا 
التي  املتضادة،  النقاط 
ساهمت في هذه الصدمة 
الثقافية، كاهتمام النخبة 
الــفــرنــســيــة بــالــجــلــبــاب 
املــغــربــي واخــتــالفــه عن 
الفرنسية،  النخبة  لباس 

خاصة  الصناعات،  في  الهائل  والتطور 
السالح والسفن، ووسائل النقل، كالسكك 
ووجــود  ــبــر«،  ال ــابــور  »ب أو  الحديدية 
مهم  واجتماعي  ثقافي  كمظهر  املسرح 
املكتبات،  جانب  إلــى  ثقافي  وكفضاء 
من  يرافقها  ومــا  االستقبال  وحــفــالت 
وأيضا  والنساء،  الرجال  بني  اختالط 
طريقة االختالف بني طريقة التأريخ بني 
مظاهر  من  وغيرها  والهجري،  امليالدي 
الكفر  دار  أو  الحرب  دار  بني  االختالف 

ودار السالم.
عبد هلل ابن عائشة، هو قبطان بحارة 
وبصيد  البحر  بخبايا  الــعــارف  ســال، 
السفـن واألسرى األوروبيني، وهـو أيضا 
جاب  الـذكي،  واملناور  املفاوض  السفيـر 
بشخصية  يتمتع  وعرضا،  طوال  البحر 
ــغــة، وهنا  ــر مــن ل ــث ــة ويــتــكــلــم أك ــوي ق
نستحضر عالمتني لهذه القامة املغربية: 
أوالها، زيارة املجاملة التي قام بها للملك 
بباريس  بمنفاه  الثاني  جاك  اإلنجليزي 
شكلت  بحيث  لفرنسا،  سفارته  أثــنــاء 
توسطه  نظير  له  وعــرفــان  شكر  رسالة 
اإلنــجــلــيــزي تشارلز  املــلــك  أخــيــه  لــدى 
ببريطانيا.  ســـــراحــه  إلطـــالق  الــثــانــي 
خطبة  حادث  على  نتحفظ  أننا  ثانيها، 
الرابع  لويس  البنة  إسماعيل  املــولــى 
أن هذه  إذ  دوبــوربــون،  آن  مــاري  عشر، 
الصالونات  فــي  فقط  راجـــت  الخطبة 
شـرطه،  كــان  عليها  والـــرد  الباريسية 
وهنا  إسماعيل.  املولى  »تنصر«  هــو 
نستحضر رسالـة املولى إسماعيل نفسه 
في شتنبر 1681 إلى امللك لويس الرابع 
عشر للدخول إلى اإلسالم، ما يعني أنه 
الدعوة  رسالة  ردوا  الفرنسيني  أن  إما 
السفير  أن  أو  بالتنصير،  اإلســالم  إلى 
إثارة  خالل  من  يهدف  كان  عائشة  ابن 
الخطبة إلى التأثير على املفاوضات، أو 
الفرنسية بزواج  املغربية  العالقات  رهن 
سياسي، وهو ما يجعل من السفير عبد 
هلل ابن عائشة مدرسة دبلوماسية قائمة 

الذات منذ القرن السابع عشر.
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�سعود اليمن املتطرف يف اأوروبا يهدد م�ستقبل املهاجرين العرب واملغاربة

مغاربة العالم

انتخاب ع�سو
 من االحتاد اال�سرتاكي
 يف الربملان االأوروبي

«»

بوصوف األمين العام لمجلس الجالية يكتب عن جنرال سفن سال

»«

»«

 الرباط. األسبوع
عام  استفتاء  فهم  يمكن  ال 
2016 في بريطانيا الذي أفضت 
من  الــخــروج  الختيار  نتائجه 
االتحاد األوروبي، إال في سياق 
صعود  إرهــاصــات  أحــد  كونه 
للمهاجرين كما  املعادي  اليمني 

يرى مراقبون. 
الخطاب  ذلــك  نــجــاح  وبــعــد 
واملــعــادي  املــتــطــرف  اليميني 
للمهاجرين في التسلل للناخب 
نتائج  تــشــيــر  ــي،  ــطــان ــري ــب ال
التي  ــة،  ــي األوروب االنتخابات 
ــر،  ــد األخــي ــ ــوم األح أعــلــنــت يـ
اليميني  الخطاب  نجاح  إلــى 

املتطرف ذاته أوروبيا.
فــقــد تــصــدر الــنــتــائــج حــزب 
اليميني  بقيادة  »بريكست« 
بريطانيا،  فــي  ــراج  فـ نايجل 
ــزب »الــتــجــمــع الــوطــنــي«  ــ وح
فرنسا  في  املتطرف  اليميني 
إضافة  لــوبــان،  مارين  بقيادة 
إيطاليا  في  اليمينية  لألحزاب 
واملجر وغيرها، وكلها عالمات 
حقبة  تدخل  أوروبـــا  أن  على 
جـــديـــدة، عــنــوانــهــا الــتــطــرف 
اليميني واالنكفاء على الداخل.

تقتصر  ال  الــحــقــبــة  ــذه  ــ وه
مخاطرها على املهاجرين الجدد 
فقط، بل تتعداها إلى املواطنني 
من أصول غير أوروبية كالعرب، 
بــحــســب مــراقــبــني لــلــســاحــة 

األوروبية.
ــة لــفــهــم هــذه  ــحــاول وفـــي م
البروفيسور  يقول  الظاهرة، 
ــواش، األكــاديــمــي  ــ ــ كـــامـــل ح
املختص في الشؤون األوروبية 
أحــد  »إن  نت«:  ــرة  ــجــزي ـــ»ال ل
ــاب صــعــود الــيــمــني، هو  أســب
لتدفق  األوروبية  الدول  تجاهل 
وكذلك  ألراضــيــهــا،  الــالجــئــني 
االتحاد  ــل  داخ الحركة  حرية 
األوروبي، األمر الذي ساهم في 
عدم السيطرة على هذا التدفق«.
فتح  أن  حـــواش  يـــرى  كــمــا 
أنجيال  األملــانــيــة  املــســتــشــارة 
ميركل باب الهجرة دون حدود، 
التي  اإلعــالمــيــة  الحملة  مــع 
استهدفتهم في معظم العواصم 
أججت  عوامل  كلها  األوروبية، 
وقربت  للمهاجرين  الكراهية 
الــنــاخــب لــلــتــيــارات املــعــاديــة 
اليمني  ــدور  ــ ل ويــشــيــر  ــم،  ــه ل
وتر  على  اللعب  في  املتطرف 

املهاجرين  من  كبيرة  نسبة  أن 
إنسانية،  ألسباب  يهاجروا  لم 
مما  اقتصادية،  ألسباب  وإنما 
أسهم كذلك في تراجع التعاطف 

الشعبي معهم.
األوروبيني،  تخويف  تم  كما 
بــحــســب املــحــلــل نــفــســه، من 
العرب  من  هائلة  أعــداد  توافد 
على  وتــأثــيــرهــم  واملــســلــمــني 
األوروبــيــة،  والثقافة  الهوية 
ــوا  مــروجــني لــدعــايــة أنــهــم أت

ألسلمة أوروبا.
ــة لــتــلــك األســـبـــاب،  ــافـ وإضـ
أن  ــى  إل ــواش،  حـ كــامــل  يلفت 
وما حصل  االقتصادي  الوضع 
من  كثيرا  أشعر  اليونان،  في 
الدول  سيادة  بأن  األوروبــيــني 
منها،  سلبت  قــد  االقتصادية 
ويرى أن فوز الرئيس األمريكي 
شعار  ورفعه  تــرامــب،  دونــالــد 
»أميركا أوال«، شكال عامال بالغ 

األهمية في إذكاء خطاب اليمني 
املتشدد، حيث استنسخت كثير 
الشعار  ذات  التيارات  تلك  من 
في كل الدول األوروبية، وشكل 
توجه ترامب وشعبويته خطابا 

رافعا لخطاب اليمني.

كامل  البروفيسور  وأنــهــى 
ــه، بــالــتــأكــيــد عــلــى أن  ــث حــدي
على  يقتصر  ال  اليمني  خطر 
املهاجرين، بل يشمل املواطنني 
ــة،  ــيـ مـــن أصــــول غــيــر أوروبـ

وبالذات املسلمني.
هــون من  املــقــابــل،  فــي  لكنه 
ــول إن  ــق ــي ت ــت ــفــرضــيــات ال ال
انهيار  يعني  اليمني  صعود 
عن  معبرا  األوروبـــي،  االتحاد 
لن  التيارات  هذه  بأن  اعتقاده 
تهدمه، لكنها ستغير أولوياته.

االنتخابات  نتائج  وشكلت 
األوروبية صدمة في بريطانيا، 
»بريكست«  حـــزب  تــصــدر  إذ 
القوائم وحل في املرتبة األولى 
متغلبا على الحزبني الكبيرين: 

العمال واملحافظني.
بريكست  حــزب  حصل  وقــد 
على 28 مقعدا، في حني احتل 
األحــرار  الديمقراطيني  حــزب 
مقعدا(،   15( الــثــانــي  املــركــز 
)10مقاعد(،  العمال  حزب  يليه 
فــي حــني حــل الــخــضــر رابــعــا 
ــزب  ح ــل  ــذيـ وتـ )7مقاعد(، 
املركز  في  القائمة  املحافظني 

الخامس )3 مقاعد فقط(.

 الرباط. األسبوع
في  بمقعد  الساطوري  منير  ــحــادي«  »االت فــاز 
البرملان األوروبي عن الئحة حزب الخضر »أوروبا- 
البيئة« في االنتخابات األوروبية التي أجريت يوم 

26 ماي 2019.
ــان االتـــحـــاديـــون قد  ــ وك

ــوا عــلــى مــواقــع  ــل ــف احــت
االجتماعي  ــتــواصــل  ال
ــذا الــــفــــوز ملــنــيــر  ــ ــه ــ ب
سافر  الذي  الساطوري، 
إلــــى فــرنــســا فـــي سن 

ملتابعة  عشر  الــســادســة 
مشواره الدراسي في منطقة 

فـــرانـــس«، وانــخــرط  »إيـــل دو 
مباشرة في العمل النضالي داخل نقابة طالبية في 
البداية، وبعدها في مجموعة من الجمعيات التي 

تعنى بالدفاع عن حقوق اإلنسان.
بحزب  الــســاطــوري  التحق   ،2001 سنة  فــي 
الخضر، وانتخب مستشارا جماعيا في بلدة مورو 
 ،2010 سنة  جهويا  مستشارا  ثم   ،2008 سنة 
لينتخب سنتني بعد ذلك رئيسا لفريق الخضر )51 

عضوا( بمجلس »إيل دو فرانس«.
منير  يدير  السياسي،  انخراطه  مع  وباملوازاة 
 »Grain de soleil« الساطوري املركز االجتماعي
تبعد  الـتـي   »Chanteloup-les-Vignes« ببـلدية 

بـ 25 كيلومترا عن العاصمة باريس.

بوصوف

الساطوري



فلنبدأ  اإلنــســان؟  حقوق  أوصــيــاء  عــدد  كــم 
الوطنية  والــهــيــئــات  واملــجــالــس  ــوزارة  ــالـ بـ
واإلقليمية  الجهوية  واملنتديات  والجمعيات 
بميزانياتها ومقراتها ووزيرها  كلها  واملحلية، 
مكلفة  واملــوظــفــن،  ومساعديهم  ورؤســائــهــا 
وال  عامة  حقوق  وهي  الناس،  حقوق  بضمان 
الجنائية،  أو  السياسية  الشؤون  في  تنحصر 
أو  باملظاهرات  ســواء  الناس  يحتج  وعندما 
االعتصامات، فأول مستهدف بها هو األوصياء 
»مهنة«  التي يختزلونها في  على هذه الحقوق 
األفعال  وبعض  الكالمي  وقاموسها  السياسة 

التي تنزلق إلى »الشؤون الجنائية«.
بالعيش  ويطالبون  يطلبون  فالرباطيون 
بحق  يطالبون  دســتــوري،  حق  وهــو  الكريم، 
العالج في مستشفيات محترمة، وحق التعليم 
الناشئة  مستقبل  عن  مسؤولة  مؤسسات  في 
وممنوع فيها اإلضراب باالنقطاع عن التدريس، 
املستهلك  وحق  املنتخب،  على  الناخب  وحق 
على البائع، وحق السكان في ثروات جماعتهم 
ــواق  وأسـ ونــقــل  وتطهير  وكــهــربــاء  مــاء  مــن 
ومــالعــب وقــاعــات وعــمــارات وفــيــالت سكنية 
وفــضــاءات  وباركينغات  جماعية  وأراضـــي 
عمومية... إلخ، والرباطيون يؤدون على خدمات 
تدبر  التي  الشركات  من  تبرع  وكأنها  ثرواتهم 
هي  في حن  األسعار،  وبأغلى  مؤقتا شؤونها 
والهيئات  املجالس  أو  الوزارة  وال  ممتلكاتهم، 
العيش  حقوق  لحماية  تدخلت  وجمعياتها 
الكريم للرباطين، بالتنديد باستغالل هذا الحق 
أرزاق  »يمتصون«  وأشخاص  شركات  إلغناء 

الناس وبالباطل.
حقوق  بموضة  الكفاية  فيه  ما  شغلتمونا 
املناصب،  آالف  على  بها  وحصلتهم  اإلنسان، 
وسجنتهم هذه الحقوق في قفص حرية التعبير 
الحقيقية  الحقوق  وتركتم  واالحــتــجــاجــات، 
محرومون  فالرباطيون  الكريم،  العيش  فــي 
من  هم  به  يتمتعون  والذين  العيش،  هــذا  من 
فقارنوا  اإلنسان،  حقوق  على  األوصياء  بعض 
و»خرباتنا«،  وسكناهم  وعيشنا،  عيشهم  بن 
وسياراتهم من نوع »جابها هلل« و»طوبيساتنا«، 
لتكتشفوا من املستفيد من ريع حقوق اإلنسان.

حقوق الإن�سان
 ال تنح�صر 

يف الحتجاجات ولكن 
يف العي�ش الكرمي

 بقلم: بوشعيب اإلدريسي

❐  هل من الديمقراطية والعدالة االجتماعية 
األعــمــال  جــمــعــيــات  منتخبونا  »يـــبـــرع«  أن 
االجتماعية ملوظفيهم، بمنح سخية بلغت قيمة 
من  مجتباة  وهي  مليون،  مائة  واحــدة،  منحة 
النقل  الرباطين املقهورين في  ضرائب ورسوم 
في حن  البطالة،  من  يعانون  والذين  والصحة 
وتعويضات  بأجور  ينعمون  املوظفن  هــؤالء 
فابور  وتــلــفــونــات  »جــابــهــا هلل«  وســـيـــارات  
وامتيازات السكن واألراضي، بينما في الرباط 
100 ألف مريض بالسكري يعانون في  حوالي 

صمت. 

تامو  املولى  عبد  األستاذ  ألقاها  محاضرة  في   ❐
»وفــاء  كتاب  فــي  ومــدونــة   2001 مــاي   11 بتاريخ 
العلماء«، نقتطف منها فقرة اهتمت بشرح قبلة الصالة 
للفقيه املرحوم محمد حكم، حيث قال رحمه هلل: »جاء 
صلى  الرسول  صالها  صالة  أول  أن  املحدثني،  عن 
صالة  في  وقعت  القبلة،  تحويل  بعد  وسلم  عليه  هلل 
العصر، وسميت القبلة قبلة، ألن املصلي يقابلها وهي 
تقابله، والقبلة أقسام: قبلة تحقيق، وقبلة إجماع، وقبلة 
استتار، وقبلة اجتهاد، وقبلة بدل، وقبلة تخيير، وقبلة 

تقليد وقبلة عيان«.

❐ شارع كبير قرب مستشفى ابن سينا بحي 
بحثنا  الرفاعي،  أحمد  اسم  يحمل  السويسي 
عنه في التاريخ، فوجدنا هذا الشخص كان في 
عبد  وموالي  سليمان  موالي  السلطانن  خدمة 
ثم   ،1840 سنة  وتوفي  هلل،  رحمهما  الرحمان 
عثرنا على اسم محمد بن عباس الرفاعي، الذي 
كان رحمه عاملا ووطنيا فذا، ومن املوقعن على 
بن  خلط  وقع  فهل  باالستقالل،  املطالبة  وثيقة 
األسماء؟ علما أن عشرات األسماء تم تحريفها، 

لذلك يرجى تصحيحها. 

❐ بعد أيام سيفتتح أكبر »مول« في إفريقيا أبوابه 
إلى  الحي  بهذا  سيرقى  مما  أكــدال،  حي  في  للعموم 
األزيــاء  وعــرض  والترفيه  التجارة  في  عاملية  منطقة 
وموقع  جيل«،  »آخر  سينما  قاعة  في  األفالم  وعرض 
والحومات  الجامعي  والحي  الكليات  بني  »املـــول« 
كانت  فــإذا  أمامه..  من  الطرامواي  ومــرور  السكنية 
األثمنة معقولة والجودة مفروضة والخدمات مضمونة، 
فسيكون بالفعل أرقى وأحسن »مول« في إفريقيا، وإذا 

كان العكس - ال قدر هلل - فمصيره األرشيف. 

بن  خليل  الباحث  األستاذ  الرائد  من  شهادة 
مؤلفاته  مــن  كتاب  فــي  جــاءت  جزوليت،  أحمد 
أجيال  إلــى  بإهدائه  استهله  خمسة،  وعــددهــا 
واإلخاء،  والسالم  السلم  قواعد  وإلى  االستقالل 
كتاب »املختار جزوليت: شهيد انتفاضة 1944«، 
هذه  ))أهــدي  ــداء:  اإله من  فقرتن  منه  اقتطفنا 
العينة من شباب قضى نحبه ألجل شباب ينتظر، 
أهدي إليكم جميعا ترجمة حياة شاب جد واجتهد، 
صبر وثابر، صمد وتجلد، جاهد وناضل في سبيل 
العربية  اللغة  نشر  سبيل  في  هلل،  كلمة  إعــالء 
القومية، في سبيل تحرير البالد من يد املستعمر 
الغاشم، في سبيل رفع الظلم والطغيان، في سبيل 
ترسيخ وتعميق قواعد العدالة االجتماعية الحقة، 

في سبيل بناء وتنمية مغرب مزدهر.
املطالبة  انتفاضة  شهيد  حياة  ترجمة  إنها 
التي   ،1944 يناير  أحــداث  شهيد  باالستقالل، 
الرباط،  مدينة  املغربية،  اململكة  بعاصمة  وقعت 
الشهيد  هذا  جزوليت،  املكي  بن  املختار  الشاب 
الذي كافح من أجل املبادئ السامية، فناضل من 

أجل استقالل وكرامة الوطن(( انتهى.
وقد تم إعدام أيقونة الشباب الرباطي، الشهيد 
 1944 مــارس   7 الثالثاء  يوم  صبيحة  املختار، 

ودفن في مقبرة يعقوب املنصور.
أطال هلل عمر األستاذ خليل بن أحمد جزوليت 
الذي أرخ في كتاب أصدره سنة 2013 النتفاضة 
الــوطــن،  ــل  أج مــن  املــخــتــار  الشهيد  وتضحية 
تعلم  حتى  الصاعدة  لألجيال  العبرة  أجل  ومن 
املخلصن  األوفياء  وآبائها  أجدادها  بتضحيات 

لقضايا األمة.

التقطت هذه الصورة منذ حوالي شهر 
املناضلة  جيلن،  من  مناضلن  لقطبن 
سلمى«  بـ»ماما  املشهورة  الرباطية 
وهي تجوب األقاليم الصحراوية بعدما 
جندت جامعتها امللكية لـ»إبادة السمنة 
اللواتي  الصحراويات  النساء  وبدانة 
يتعرضن بسببها إلى أخطر األمراض«، 
قافلة  ومعها  طرفاية  في  تناضل  وهي 
اعتبارها  املدينة  لهذه  ــادت  أع طبية، 
انطلق  عندما  الوطني،  النضال  فــي 
الوطني  اإلعالمي،  الهرم  صوت  منها 
الرائد، واملناضل محمد بنددوش أطال 
املنزل  من   ،1974 سنة  في  عمره،  هلل 
دوره  كان  وقد  الصورة،  في  املتواضع 
املنزل  هــذا  ومــن  النضال،  إذاعـــة  هــو 
الشمال  بــن  الــتــواصــل  جسر  انطلق 
انطالق  قبل  واحــدة  سنة  والجنوب، 
املسيرة الخضراء، كانت كافية لتحضير 

أجواء التحرير.
تحيي  أن  الــصــادقــة،  الوطنية  قمة 
مناضلة نضال هرم إذاعي، ورد االعتبار 
نداء:  منها  انطلق  تاريخية  بناية  إلى 
»هنا إذاعة طرفاية«، ويتم تكريم الهرم 

في حفل كبير ومعه مدينة طرفاية.

تستعد  العاصمة  هي  ها 
ولكن  الفطر،  عيد  الستقبال 
العبادة  وأماكن  املنازل  في 
فقط، يعني في املرافق التي 
عليها،  للمنتخبن  ال سلطة 
ــنــة وشــوارعــهــا  ــا املــدي أمـ
وساحاتها، فيختارون منها 
و»يعلقون«  فقط،  الرئيسية 
ــهــا بــعــض »الـــبـــوالت  ــي ف
ــاء« ويـــقـــومـــون  ــمـــشـ ــعـ الـ
بـ»تشميش« بعض الالفتات 
ــدران الــجــمــاعــة  ــ ــ ــى ج ــل ع
والجهة  العمالة  ومجالس 
واملقاطعة، وقد كتب عليها: 
ــاء ومــجــالــســهــم  ــ ــرؤس ــ »ال
بالعيد  يحتفلون  والسكان 
ــي الفــتــات  الــســعــيــد«، وهـ
»ستاندار« صالحة لكل عيد.
فــالــعــيــد فــرحــة وشــكــر 
وإحياء صلة الرحم وعيادة 
السرور  ــال  وإدخـ املــرضــى 

املحتاجة،  الفئات  لقلوب 
وأغلبها على عتبة الفقر وال 
تجهر به أو تمد يدها وهي 
الجوع والحرمان  تتألم من 
وأطفالها يختبئون حتى ال 
البالية  بألبستهم  يظهرون 
العيد كسائر  يوم  فيقضون 
االحتفال  ويبقى  هلل،  أيــام 
من  املجالس  تموله  ــذي  ال
ضــرائــب الــكــادحــن، هو 
للمنتخبن  خاص  احتفال 
في  يلتقون  بينهم،  فيما 
قاعات الجماعة واملقاطعات 
ويلتهمون  ويــتــعــانــقــون 
املشروبات،  قبل  الحلويات 
لبعضهم  العيد  ويباركون 
البعض وخيرات الرباطين، 
ثم يغادرون إلى االستجمام 
ما  الكادحن  أحياء  خــارج 

دام للعيد عطلة بيومن.
هـــذه هـــي »الــعــواشــر« 

حن  فــي  منتخبينا،  عند 
ــاد  إســع ــو  هـ ــم  ــ ــ دوره أن 
أحيائهم،  فــي  منتخبيهم 
العيد  أجواء  بتوفير  وذلك 
داخلها، وتأطير االحتفاالت 
ــان من  ــج ــل ــالت ب ــفـ ــحـ والـ
الحلويات  وتوزيع  السكان 
عــلــى الــصــغــار وإهــدائــهــم 
كل  وتزين  العيد،  مالبس 
الزينة  ــأدوات  بـ الحومات 
التي  والالفتات  والــرايــات 
ال تــدخــل أحــيــاء الــفــقــراء، 
والتي ترصد لها ميزانيات 
املمرات  لبعض  قارة، وفقط 

الرئيسية الراقية.
املنتخبون  أيها  لنا  ردوا 
»عـــواشـــرنـــا« وأعــيــادنــا 
بأموالنا  تمتعتم  بعدما 
حان  لقد  الزمن،  من  عقودا 
الوقت إلرجاعها ألصحابها 

الرباطين. 

أيتها المجالس النائمة على أموالنا

المنتخبون مسؤولون عن المحافظة على صحة المواطنين

»العوا�سر« لي�ست تعليق »البولت« واإمنا 
خلق الفرحة يف قلوبنا

يـــتـــصـــرف املــنــتــخــبــون 
ــة( من  ــاع ــم ــج ــس ال )مــجــل
»الوصية«  الثمانية  املجالس 
ــان الـــربـــاط، في  عــلــى ســك
اقتطعوا  ضخمة،  ميزانية 
خصصوها  فــصــوال  منها 
ــات األســاســيــة  ــالج ــع ـــ »ال ل
الصحة«،  على  واملحافظة 
ووزعوها على فقرات زودوها 
لشراء  بعضها  بــاملــاليــن، 
التلقيح،  ــواد  ــ وم األدويــــة 
للوقاية  ــر  اآلخــ ــبــعــض  وال
الطبي  والــعــتــاد  الصحية 
وصيانته، وال نعرف بالضبط 
هل هي مواد صحية لصحة 
بيطرية  موادا  أم  الرباطين، 
والحشرات؟  الفئران  إلبــادة 
هلل  جــزاهــم   - فاملنتخبون 
الديمقراطية،  - طبقوا  خيرا 
ــحــشــرات  ــنــوا ال ــم يــهــي ــل ف
على  جعلوها  بل  والفئران، 
الرباطين  مع  املساواة  قدم 
في فصول تضم 200 مليون، 
وللمزيد من إكرامها وتفاديا 
مواردها  رفعوا  للعنصرية، 
املخصصة  تلك  على  املالية 

على  واملحافظة  لـــ»الــعــالج 
بحوالي  الرباطين«  صحة 
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وفي الرباط، كارثة تزحف 
بقوة هادئة وتحصد األرواح 
إنه  فظيعة..  عاهات  وتخلف 
مرض السكري اللعن، الذي 
ال يفرق بن الكبير والصغير 
وال بن الغني والفقير، حتى 

أصبح مرض العصر الفتاك، 
يشوه،  يقتل  أن  قبل  ــذي  ال
الحياة  من  اإلنسان  ويحرم 
املرة،  املرارة  العادية ويذيقه 
ــا هــو خــطــيــر، إال  ــدر م ــق وب
أمام  ويتراجع  ينحني  أنــه 
بالرعاية  املــضــاد  الــهــجــوم 
ــحــات  ــي ــق ــل ــت الــطــبــيــة وال
ــة ومـــمـــارســـة  ــ ــروري ــضــ ــ ال

واتباع  اليومية  الــريــاضــة 
هكذا  صارمة،  غذائية  حمية 
على  واملحافظة  عالج  يمكن 
وقبلهما  الرباطين،  صحة 

الوقاية.
بالسكري  املصابن  فعدد 
مخيف، وعدد الذين يجهلون 
أكثر،  املرض  بهذا  إصابتهم 
املنتخبن،  ــب  ــ واج ــذا  ــ وه

عن  تــحــقــيــق  ــح  ــت ــف ب أوال 
هذا  فــي  املسببة  األســبــاب 
يتحملون  فدون شك  املرض، 
بشكل  تفشيه  مسؤوليات 
النقل  لــســوء  ــا  ــ إم ــر،  ــي كــب
والتلوث،  ــام  االزدح وضغط 
الفاسدة  املــواد  نتيجة  وإما 
الـــتـــي تـــبـــاع لــلــربــاطــيــن، 
للوقاية  الـــتـــام  ــاب  ــي ــغ وال
صحبته  ونـــدرج  الصحية، 
األطفال  نقل  لوسيلة  صورة 
ــدارس، وقــد تحولت  إلــى املـ
إلى نقل للبهائم، والصورة ال 
عالقة لها بالرباط، لكن عندنا 
ما يشبهها جاثم على صحة 
املواطنن، وها أنتم تلمسون 
املنتخبن  ــة  ــاي ورع عــنــايــة 
بــســراق الــزيــت والــفــئــران، 
هــذه  ــأن  بـ نــســـــوا  بـينـما 
اختصاص  مــن  هــي  املهمة 
املكلفن بالتطهير وشركتهم، 
فمكلفون،  منتخبينا،  أمــا 
وبالقانون، بعالج واملحافظة 
من  الرباطين  صحة  على 
البشر وليس من »الطوبات« 

و»الكافار«.

أسرار العاصمة

وخطر مر�ش ال�سكري ينت�سر ب�سكل رهيب يف اأج�سام الرباطيني

أرشيف الرباط
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تعيش معظم الجماعات 
بالشمال املغربي، فوضى 
معظم  فــي  وعــشــوائــيــة 
ــطــاعــات، بــدايــة من  ــق ال
ــرامــي عــلــى أراضـــي  ــت ال
ــي  ــ املــواطــنــن واألراضـ
الساللية، بشواهد إدارية 
مـــزورة، وأخــرى صــادرة 
إدارية سواء  مصالح  عن 
سلطوية أو منتخبة، وذلك 
املــراقــبــة،  لغياب  ــع  راجـ
الجهات  بعض  وتــواطــؤ 
املجالس  داخل  خصوصا 
ــاء  ــه ــت ــة، وان ــي ــاع ــجــم ال
الذي  العشوائي  بالبناء 
صــار يــغــزو الــعــديــد من 
يحكمها  التي  الجماعات 
قانون الغاب، وفق تعبير 

عدد من الساكنة.
البناء  ظاهرة  وتفشت 
ــي جــل  ــ ــي ف ــوائـ ــشـ ــعـ الـ
إلقليم  التابعة  الجماعات 
يقصدها  حيث  تــطــوان، 
ــرة  ــاطـ ــرة وأبـ ــاس ــم ــس ال
مكان،  كل  من  العقارات 
العروض  من  لالستفادة 

يقدمها  الــتــي  السخية 
بعض املسؤولن عن هذه 

الجماعات.
وحسب مصادر خاصة 
بعدما  فإنه  بـ»األسبوع«، 
ــم فـــرض الــرقــابــة على  ت
التي  ــع  ــشــاري امل بــعــض 
ــوم بــهــا الــجــمــاعــات  ــق ت
كانت  والــتــي  املــعــنــيــة، 
ــدر االســـــتـــــرزاق  ــصــ ــ م

منها،  للعديد  بالنسبة 
املسؤولن  بعض  صــار 
ــات  ــاع ــجــم عـــن هــــذه ال
تملك  شــواهــد  يمنحون 
هكتارات  مقابل  األراضي 
يأخذونها  األراضـــي  من 
ألنــفــســهــم، وتــتــم إعـــادة 
فيما  للمقاولن  بيعها 
وال  رقـــيـــب  دون  بـــعـــد، 
حــســيــب، خــصــوصــا من 

طـــرف املــجــلــس األعــلــى 
يركز  ــذي  ال للحسابات، 
لبعض  زيارته  خالل  من 
التدقيق  على  الجماعات، 
واملشاريع  امليزانية  في 
هذه  افتحاص  دون  فقط 

الشواهد.
وفـــي نــفــس الــســيــاق، 
الجماعات  بعض  تشهد 
طنجة،  ملدينة  التابعة 

ــرة نـــزع  ــ ــاه ــ تــفــشــي ظ
أراضــي  ونــهــب  امللكية، 
بمنح  املواطنن،  بعض 
اإلداريــة  الشواهد  بعض 
بعض  عـــن  الــــصــــادرة 

املجالس املنتخبة. 
املراقبة  غياب  وبسبب 
ــطــات  ــســل ــرف ال ــ ــن طـ ــ م
فإن  والجهوية،  املحلية 
تحولت  برمتها،  املنطقة 
ــزاز  ــت ــالب ــى مـــســـرح ل ــ إل
على  و»الــتــســمــســيــر« 
الساكنة،  معاناة  حساب 
يتعلق  ــا  مـ ــي  فـ ــواء  ــ سـ
بــالــشــواهــد اإلداريــــة أو 
بــالــبــنــاء غــيــر املــرخــص 
بن  باملنطقة  تفرخ  الذي 

ليلة وضحاها.
وجولة صغيرة بمعظم 
كفيلة  الشمال،  جماعات 
بـــأن تــبــن حــجــم وتــقــدم 
البناء العشوائي باملنطقة 
التي ال يتقيد مسؤولوها 
بـــاإلجـــراءات والــقــوانــن 
مجال  فــي  بها  املــعــمــول 

التعمير والبناء.

أقــدم مــقــاول ذائــع الصيت 
هدم  على  الفنيدق،  بمدينة 
عمومي  ممر  عن  عبارة  طريق 
املــواطــنــون  يسلكه  مــعــروف 
أجل  من  ــك  وذل يومي،  بشكل 
أنه  حتى  البناء  في  التوسع 
العمومي،  امللك  حــدود  دخــل 
السلطات  من  تدخل  أي  دون 

املعنية.
املضيقـ  عمالة  التزمت  وقــد 

الــفــنــيــدق الــصــمــت تــجــاه ما 
عمومية  طــريــق  لــه  تعرضت 
ــرف أحــد  ــن طـ ــن تــخــريــب م م
املــقــاولــن، املــقــرب مــن بعض 
الجماعة  داخـــل  املــســؤولــن 
لــلــفــنــيــدق، حسب  ــتــرابــيــة  ال
منع  وبالتالي  محلية،  مصادر 
الــعــشــرات مــن املــواطــنــن من 
استعمالها، حتى باتوا يجدون 
املمر  إلى  التنقل  في  صعوبة 

أو الضفة املقابلة من الشارع، 
املنطقة  ساكنة  بذلك  معرضا 
بسبب  للخطر،  والــزائــريــن 
انهيار البنية التحتية وإصابة 
الطريق  ــن  م ــزاء  ــ األجـ بــاقــي 
بتشققات وتصدعات في جميع 
للمشروع  املحادية  الجوانب 

الذي هو في طور اإلنجاز.
اعتداءا  يعد  هــذا  أن  ورغــم 
على حق من حقوق املواطنن، 

فإن الجهات املعنية واملسؤولة 
لم تتحرك ولم تقم باإلجراءات 
تم  بل  املــوضــوع،  في  الالزمة 
إخفاء حقيقة املقاول وما سببه 
من أضــرار في أرض هي ملك 

عام يهم سائر املواطنن.
وتشتكي ساكنة الفنيدق من 
األزقــة  إغــالق  ظاهرة  انتشار 
واملمرات العمومية، فهل تفتح 

العمالة تحقيقا في املوضوع؟

تخريب ممر عمومي من طرف مقاول وال�سلطات تتفرج

 عزيز الفاطمي
مقاطعات  بعض  تسيير  يطبع 
االختالالت  من  مجموعة  مراكش، 
وأيــضــا عــدم الــتــوازن فــي الدعم 
وباألخص  مقاطعة،  لكل  املمنوح 
علي  بــن  يوسف  سيدي  مقاطعة 
نفوذها  اتساع  من  تعاني  التي 
وكثافة  مرافقها  وتعدد  الترابي 
التدخالت  ذهبت  حيث  سكانها، 
ماي  لشهر  العادية  الــدورة  خالل 
املجلس  عــقــدهــا  الــتــي  الــجــاري 
إلى  مجزأة  أتت  والتي  الجماعي 
خالل  التطرق  إلى  جلسات،  ثالث 
النقطة 37 من جدول األعمال، إلى 
وعدم  التهميش  سياسة  مناقشة 
الدعم  قيمة  فــي  الــفــرص  تكافؤ 
واالمتيازات املمنوحة للمقاطعات، 
بالرفع  باملطالبة  النقاش  لينتهي 
املخصصة  املــيــزانــيــة  قيمة  مــن 
ــذ بعن  ــ مـــع األخ لــلــمــقــاطــعــات، 
مقاطعة  كل  خصوصية  االعتبار 
ــدة، فــي حــن تــم تأجيل  عــلــى حـ
تسوية  في  بالبت  املتعلقة  النقط 
للعقارات  القانونية  الوضعية 
من  واملستغلة  للدولة  اململوكة 

وكــذا  الجماعي،  املجلس  طــرف 
إجــراء  على  واملصادقة  الــدراســة 

جماعة  ــن  ب عــقــاريــة  مــعــاوضــة 
خاص(  )ملك  والــدولــة  مــراكــش 

السكن الفردي فيال فندق املامونية 
القطعة  مقابل  لــأولــى  بالنسبة 

1970.م  العقاري  الصك  األرضية 
النقطة  ــم  ث لــلــثــانــيــة،  بالنسبة 
تمديد  على  املصادقة  تهم  التي 
للنقل  االمتياز  لعقد  استثنائي 
بمدينة  الحافالت  عبر  الحضري 
ــزا«،  »أل شركة  مع  املبرم  مراكش 
وذلــك لسنة واحــدة، إلــى الــدورة 
يومه  لها  حدد  التي  االستثنائية 

الخميس 30 ماي.
مجموعة  الجلسة،  هذه  وحضر 
النشيطة  الجمعيات  رؤســاء  من 
في مختلف املجاالت، وأسباب هذا 
النقط  بمناقشة  مرتبطة  الحضور 
وهو  الجمعيات،  بمنح  املرتبطة 
يصاحبه  ما  غالبا  الذي  املوضوع 
متباينة  أراءا  وينتج  واسع،  جدل 
وأصواتا منددة باستمرار تكريس 
والزبونية  املحسوبية  سياسة 
املنح  توزيع  طريقة  في  والتبعية 
املدني،  املجتمع  لجمعيات  املالية 
يؤكد  مــا  اآلراء،  ــذه  ه بــن  ــن  وم
على  تقتصر  جمعيات  استفادة 
أنــشــطــة وهــمــيــة وبـــرامـــج على 
الورق، ومع ذلك حصتها من الدعم 
متوفرة ومضمونة بقدرة قادر)..(. 
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احتجاجات على عدم تكافوؤ الفر�ص بني املقاطعات والتالعب يف منح جمعيات املجتمع املدين

عناوين دورة ماي للمجلس الجماعي لمراكش

املحتلة،  فيفاس، عمدة سبتة  ■ وعد خوان 
حملته  خــالل  املحلية،  لالنتخابات  املرشح 
األسبوع  املدينة،  شهدتها  التي  االنتخابية 
املاضي، بمنح 8 مالين أورو، من أجل تحسن 
الخدمات العامة باملدينة، منها 550.000 أورو 
خاص  مستودع  بناء  في  استثمارها  سيتم 
امبارك  سيدي  مقبرة  داخــل  الجثث  بتخزين 
التي تشرف عليها جماعة »الدعوة والتبليغ«، 
الذين  املوتى  لحرق  محرقة  إنشاء  سيتم  كما 
بتأدية  يتكلف  مــن  يــجــدون  وال  لهم  أســر  ال 
فواتير دفنهم داخل هذه املقبرة، حسب مصادر 

صحافية محلية بسبتة.

■ باتت حوادث السير بمدينة طنجة، مؤخرا، في 
تزايد مقلق، أخرج العديد من الفعاليات عن صمتها، 
منددة بما يقع في طرقات مدينة البوغاز، بسبب عدم 
واملراقبة  والتحسيس  بالتوعية  املتعلق  املحور  تفعيل 
الطرقية التي يمكنها أن تساهم في تقليص مثل هذه 
الحوادث، إذ بعد دهس دركي قرب امليناء املتوسطي، 
وقعت حادثة أخرى اهتزت لها الساكنة، بعد اصطدام 
سيارة كان يقودها شخص من ذوي السوابق العدلية 
بسرعة جنونية، بدراجة نارية، متسببا في مقتل سائق 
الخطورة،  متفاوتة  بجروح  آخرين  وإصابة  الدراجة 
وهذه الحوادث مرشحة للتزايد في ظل صمت الجهات 

املسؤولة وغياب املراقبة الطرقية. 

■ تحت شعار »اللي بغى يبرا العام طويل«، 
هذه  تطوان،  بمدينة  املصحات  إحــدى  تقوم 
ذلك من  رافــق  بالبناء واإلصــالح وما  األيــام، 
كما  بداخلها،  الزالوا  واملرضى  الجدران،  هدم 
توقف  دون  وأسرهم  املرضى  تستقبل  أنها 
هذه  أن  هو  األمر،  في  والغريب  األشغال،  عن 
بذلك،  تقوم  الخاصة،  االستشفائية  املؤسسة 

دون تعليق الرخصة املخصصة لذلك.

إعداد: زهير البوحاطي

عيـن على الشمال

جماعات تتحول اإىل قبلة لنهب اأرا�سي املواطنني



 نور الدين هراوي
ــقــاعــة الــكــبــرى  احــتــضــنــت ال
مــؤخــرا،  ســطــات،  عمالة  بمقر 
للوكالة  اإلداري  املجلس  أشغال 
الحضرية بسطات، وجرى خالل 
ــذا الــلــقــاء اســتــعــراض مــا تم  ه
من  املحققة«  »املنجزات  اعتباره 
مستوى  على  الوكالة  إدارة  قبل 
املجال الترابي لسطات، لكن ذلك 
فيه  الزال  الذي  الوقت  في  يأتي 
واملرتفقني  املواطنني  من  العديد 
إلدارة الوكالة ورؤساء جماعات، 
الشديد  تــذمــرهــم  عــن  يــعــبــرون 
واستيائهم الكبير من عقدة األزمة 
اإلدارية والبلوكاج ألسباب تافهة 
وشكلية من طرف إدارة الوكالة، 
ملختلف  تــجــاهــلــهــا  خـــالل  مـــن 
الشكايات وسدها الباب في وجه 

عن  املطلق  وابتعادها  قاصديها 
إدارة القرب والتشارك، وضربها 
اإلصالحية  امللكية  الخطب  لكل 
الحائط،  بعرض  اإلدارة  ألعطاب 
حيث يجد املواطن املرتفق لبابها، 

صعوبات جمة ومساطر إجرائية 
على  املصادقة  أجــل  من  معقدة 
وتعميق  البناء،  رخص  طلبات 
ظاهرة البناء العشوائي، الشيء 
حقيقية  مقبرة  إلى  حولها  الذي 

جحا،  ومسمار  الشكايات  لكل 
وفق تعبير العديد من املتدخلني 
العتيقة  باإلدارة  الذين وصفوها 
كما  والبيروقراطية،  واملتبلدة 
شخص ذلك رئيس بلدية سطات 
صب  الذي  »الحاكم«  الحزب  عن 
تدخل  خـــالل  ــن  م غضبه  ــام  جـ
عن  عبارة  برسالة  أرفقه  نــاري 
العديد  طرف  من  موقعة  شكاية 
من املستثمرين واملقاولني، يتهم 
بعرقلة  الحضرية  الوكالة  فيها 
طلبات  عــلــى  املــصــادقــة  لجنة 
الوحيد  بالشباك  البناء  رخص 
الخاص بهم و»جرجرتهم« إلى ما 
ال نهاية، هذا، ولم تتمكن مديرة 
الوكالة الحضرية من امتصاص 
الغضب الذي سيطر على الدورة 

إال بمشقة األنفس.

سطات

اتهام اإدارة الوكالة احل�سرية بعرقلة م�ساريع �سطات 
اجتماع ساخن للمجلس اإلداري

الصويرة

الفرق بني اإ�سطنبول وال�سويرة

دخان النفايات يخنق �ساكنة �سوق ال�سبت اأوالد النمة 

  حفيظ صادق 
قطع   ،2014 سنة  إسطنبول  بلدية  قررت 
12 شجرة في ساحة »تقسيم باشا« الشهيرة 
تجاري  مركب  بناء  أجل  من  املدينة،  وسط 
هذا  ضد  السكان  فانتفض  كبير،  ومسجد 
القرار، ألن املنتزهات مقدسة وال يمكن ألي 
لكن  مشروع،  أي  لفائدة  يغتصبها  أن  كان 
تماما  مختلف  الصويرة،  بمدينة  يقع  الذي 
عن قرارات مسؤولي تلك املدينة التركية، إذ 
نصف  إزالــة  تمت  سابق،  مسؤول  عهد  في 
أشجار  على  تحتوي  التي  »املنزه«  حديقة 
تسمى »الروكاريا« عمرها يزيد عن 80 سنة، 
صغير  وحــوض  أخــرى،  مختلفة  وأشجار 
املدينة  تاريخ  على  اإلجهاز  ليتم  لألسماك، 
وساكنتها، ال لشيء، إال إلقامة خيمة كبيرة 
ساحة  وتجهيز  املهرجانات  أحد  بمناسبة 

ملزاولة لعبة كرة القدم.   
ما الفرق بني إسطنبول والصويرة؟ سؤال 
موجه للمهتمني بالبيئة والتراث والتاريخ، 
فبعدما كانت موكادور مدينة جميلة وهادئة 

ونظيفة، اندثرت معاملها، وأغلقت مصانعها، 
األزبال  وشوارعها  دروبها  في  واستشرت 
والقاذورات والروائح النتنة، وانتشر الفقر 
السماسرة  فيها  وكثر  واإلجــرام،  والبطالة 
على اختالف أشكالهم وميوالتهم من طرف 

املسيرين الذين نهبوا ثروة املدينة.
من أجل هذا وذاك، تتمنى ساكنة املدينة، 
كباقي  والتقدم  التنمية  أوراش  تطالها  أن 
الزحف  عن  بالكف  وتطالب  األخــرى،  املدن 

على رموز الصويرة التاريخية.

مشروع  جــديــد  عــن  مهتمون  تــســاءل   
سوس  لجهة  الصناعي  التسريع  مخطط 
من  اتفاقيات  ثماني  يضم  الــذي  ماسة، 
االقتصادية  التنمية  في  املساهمة  شأنها 
تراجع  تسجيل  أمام  بالجهة،  والبشرية 
يتعلقان  هامني  اقتصاديني  لنشاطني  كبير 
في  مشاكل  ووجود  والسياحة،  بالفالحة 
بشروط  للمستثمرين  ــي  األراضـ تمليك 
باإلضافة  الدولة،  من  كتشجيع  تفضيلية 
ــروط الــتــي يــفــرضــهــا  ــشـ إلـــى بــعــض الـ
ــون فـــي املـــشـــروع، خــصــوصــا  ــدخــل ــت امل
املستثمرون  يمثله  الذي  الخاص،  القطاع 
واملمولون، وبطء وصعوبة بعض املساطر، 
التسريع في  أمام  وهي عوامل تقف عائقا 
املتوقع  الهام،  املخطط  تنفيذ مشاريع هذا 
وجــمــاعــات  مــجــاالت  مختلف  يــدخــل  أن 
ذات  الشاملة  التنمية  مسار  في  الجهة 

املضافة. القيمة 

 أفادت شركة الطيران »ريانير« في بالغ 
جوية  خطوط   9 إطــالق  قــررت  بأنها  لها، 
بني املغرب وفرنسا ابتداء من شهر أكتوبر 
املنخفضة  الــشــركــة  وأوضــحــت  ــادم،  ــق ال
عــروض  بــرنــامــج  أطلقت  أنــهــا  التكلفة، 
تبتدىء  مخفضة،  بـأسعـار  تـذاكر  حـجـز 
بـ 219 درهما من أجل السفر إلى غاية متم 
الجديدة ستربط  الخطوط  وأن  ماي،  شهر 
في  رحلتني  بمعدل  بمرسيليا  ورزازات 
األسبوع، وطنجة ببوردو وتولوز )رحلتني 
في  )رحلة  ببوردو  ووجدة  األسبوع(،  في 
في  )رحلتني  ببوردو  والناظور  األسبوع(، 
ومرسيليا  بأكادير،  والصويرة  األسبوع(، 

األسبوع(. في  )رحلتني 

الجهوي  املــكــتــب  مــن  أعــضــاء  ــأم  ــت ال  
بــأكــاديــر،  للقضاة  الحسنية  لــلــوداديــة 
املسنني  بدار  جماعي  إفطار  في  مؤخرا، 
وقد  بأكادير،  »الراحة«  لجمعية  التابعة 
إطار  في  االجتماعي  النشاط  هذا  انــدرج 
املكتب  ارتــأى  التي  االجتماعية  األعمال 
تنظيمها  الــقــضــاة،  لــوداديــة  الــجــهــوي 
خطوة  في  األبرك،  رمضان  شهر  بمناسبة 
الودادية  مكتب  انفتاح  تجسد  إنسانية 
املجتمع، وتضامنه مع  باقي مكونات  على 
التكافل  حس  وتنمية  الشريحة،  هذه  مثل 

اإلنسانية. بأبعاده  االجتماعي 

الحضرية  بالجماعة  أقام عضو  إن  ما    
تجديد  ملشروع  سورا  إيفني  سيدي  ملدينة 
مع  تفاعلت  حتى  »أفنيدا«،  سينما  قاعة 
املدينة،  وســكــان  شــبــاب  آراء  املــوضــوع 
صفحات  على  وتقاطرت  إيجابي،  بشكل 
تعليقات  االجتماعي،  التواصل  مــواقــع 
لهذه  املنطقة  ساكنة  ارتياح  عن  معبرة 
الروح  ستبث  أنها  اعتبار  على  املبادرة، 
التاريخية  املعلمة  ــذه  ه فــي  جــديــد  مــن 
الفريدة من نوعها بجنوب املغرب، معمارا 

وفنا. وتصميما 
ناشطون  طــالــب  الــســيــاق،  نفس  ــي  وف
ألكــاديــر،  الجماعي  املجلس  جمعويون 
باالقتداء  االجتماعي،  التوصل  مواقع  عبر 
حماية  أجــل  من  إيفني،  سيدي  بمجلس 
واقتناء  باملدينة،  والفني  الثقافي  املوروث 
بحي  ــودة  ــوجـ املـ »الـــصـــحـــراء«  ســيــنــمــا 

تالبرجت.

  ارتمت زوجة زائرة لسجن أيت ملول، 
من  املسجون  زوجها  وجه  على  وانقضت 
بخدوش  لتصيبه  السرقة،  جريمة  أجــل 
بمجرد  ذلــك  حــدث  وقــد  وجهه،  في  مؤملة 
لالنتقام  الزيارة،  قاعة  داخل  به  التقت  أن 
السجن،  ــاب  ب أمـــام  علمت  بعدما  مــنــه، 
لزيارته  جاءتا  أخريني  بامرأتني  بزواجه 

في اليوم ذاته.

الفقيه بن صالح

  غط الكبير 
بمدينة  الــنــفــايــات  مــطــرح  بــات 
إقـلـيـم  النـمة  أوالد  السـبت  سوق 
راحــة  ــؤرق  ــ ي صــالــح،  بــن  الفقـيـه 
الساكنة، خصوصا في األحياء القريبة 
األدخنة  لحجم  نظرا  ــه،  ل ــجــاورة  وامل
جراء  السماء  في  املتطايرة  الكثيفة 
الكريهة  الروائح  وكــذا  األزبــال،  حرق 
أمراض  في  األنوف، مسببة  تزكم  التي 
كضيق  املواطنني  من  للعديد  خطيرة 

التنفس والربو والحساسية.
وبالرغم من الحلول املبذولة من طرف 
املحلية  والسلطات  الجماعي  املجلس 
وباشرت  املكان  عني  إلى  خرجت  التي 

رفقة الشركة املفوض لها تدبير القطاع، 
إخماد النيران، إال أن ذلك يبقى غير كاف 
أمام كثرة أشخاص يسمون »البوعارة« 
والذين يعتبرون مطرح النفايات مصدر 
يتوقفون  ال  وبالتالي،  ورزقهم،  ثروتهم 
عن إشعال النيران من أجل التنقيب عن 

الحديد والنحاس وكل ما هو ثمني.
السبت من  تطالب ساكنة سوق  لذا، 
باتخاذ  النفايات،  على مطرح  املشرفني 
جميع اإلجراءات الالزمة رفقة السلطات 
نفسه  له  سولت  من  كل  ضد  املختصة 
الجماعات  وسكان  املدينة  سكان  خنق 
تعاني من هذه  بدورها  التي  املجاورة، 
مطرح  مصدرها  التي  الكريهة  الروائح 

النفايات. 

صفرو
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  محمد بودويرة 
الحقوقية  الجمعيات  مــن  مجموعة  استنكرت 
»قرية  إقصاء  صفرو،  بمدينة  األمازيغية  والثقافية 
حب  ملهرجان  الفني  البرنامج  من  الشعبية«  الفنون 
امللوك الذي تنظمه مؤسسة »كرز« بتعاون مع املجلس 

الجماعي لصفرو.
بمدينة  األمازيغية  الثقافية  الجمعيات  واتهمت 
باملجلس  والتنمية  العدالة  حزب  مسؤولي  صفرو، 
الشعبية«  الفنون  »قرية  بإقصاء  للمدينة،  الجماعي 
لــلــمــرة الــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي مــن بــرنــامــج شيخ 
اإلقصاء  هذا  اعتبرت  وقد   ،)99 )الدورة  املهرجانات 
يعتبر  التي  األمازيغية،  للثقافة  مبرر  وغير  ممنهجا، 
إقليم صفرو جزءا منها، مطالبة بتدخل عامل اإلقليم 
ما جاء في بالغ  إلى نصابها، حسب  األمــور  إلعــادة 
لها، مضيفة أن األمازيغية تعتبر رصيدا مشتركا بني 
ضرورة  على  مشددة  استثناء،  بدون  املغاربة  جميع 
الفني  البرنامج  إلى  الشعبية«  الفنون  »قرية  عودة 

ملهرجان حب امللوك.
وسطرت الجمعيات األمازيغية الغاضبة، برنامجا 
احتجاجيا يسبق املهرجان، لم تعلن عن فقراته كاملة، 
معلنة فرز لجنة للتتبع واإلنصاف للموروث الثقافي 
األمازيغي داخل املهرجان، وتنظيم ندوة فكرية وطنية 
ومواقف،  مبادرات  باملغرب:  »األمازيغية  تحت شعار 
الضوء  لتسليط  امللوك نموذجا«، وذلك  مهرجان حب 
في  أساسي  ملكون  ممنهج  »إقصاء  إنه  قالت  ما  على 

الهوية الوطنية«، حسب نفس البالغ.

حزب العدالة والتنمية 
يق�سي االأمازيغ 

من مهرجان حب امللوك



في  رمــضــان  ليالي  أجــمــل  مــا 
في  تشع  التي  بــاألنــوار  املــغــرب، 
يشمل  الــذي  والتفاؤل  مكان،  كل 
النفوس واإلقبال على كل األعمال 
وتقديم  للرحم  من صلة  الصالحة 
وعندما  للمحتاجني،  الصدقات 
نتحدث عن كل القيم الطيبة التي 
تنتشر وتتدعم في كل أرجاء املغرب 
ونستحضر  رمضان،  شهر  خالل 
في  الشهر  لهذا  العظيمة  املكانة 
منذ  ومغربية  مغربي  كل  نفوس 
نعومة األظافر حتى آخر رمق من 
الحياة، فإن ذلك لم يأت من فراغ، 
امللكية  الرعاية  بفضل  جــاء  بــل 
التي يوليها ملوك الدوحة العلوية 
ملكانة هذا الشهر الكريم منذ زمن 
املغربية  اململكة  فتاريخ  بعيد، 
قرون،  عدة  قبل  تأسيسها  ومنذ 
الدينية  القيم  بانتشار  معروف 
واملبادئ اإلسالمية السمحة، ليس 
فقط خالل شهر رمضان الكريم، بل 

على مدار أشهر السنة.
كافة  عهود  في  املغرب  ظل  لقد 
منارة  ــرار،  األبـ العلويني  امللوك 
ذائــع  ومــركــزا  الديني  لإلشعاع 
الفقه  ملجالس  األمــم  بني  الصيت 
شؤون  ــداول  ت خاللها  يتم  التي 
الــقــرآن  الــديــن على هــدي آيـــات 
األمني  الرحمة  نبي  وسنة  الكريم 

محمد صلى هلل عليه وسلم.
ــوع املــمــلــكــة  ــ ــد عـــرفـــت ربـ ــ وق
دينية  مجالس  انطالق  املغربية، 
السلطان  عهد  خــالل  رمضانية 
آنذاك  املولى إسماعيل، حيث قرر 
اختيار شهر الصيام لعقد جلسات 
كانت تعتبر موعدا ألشهر العلماء 
والفقهاء الذين كانوا يمثلون بني 
يدي السلطان لتداول شؤون الدين 
هذا  في  واملعرفة  العلم  وتــبــادل 
املجال الحيوي والحساس بكل ما 
كانت تقتضيه دروسهم من دراية 
اإلسالمية،  الشريعة  من  وتمكن 
وكانت هذه املجالس تهدف تحت 
للسلطان  الشخصية  الــرعــايــة 
املولى إسماعيل، إلى نشر الوعي 
بالدين وتعميم فوائد اإلبحار فيه 
بالدين،  املعرفي  املستوى  بفضل 
الفقهاء يتوفرون  الذي كان هؤالء 
للحظوة  يــؤهــلــهــم  وكـــان  عليه 
ــطــان وإلــقــاء  ــســل بــمــجــالــســة ال

دروسهم بني يديه.
ــك الــفــتــرة، صـــارت  ــل ومــنــذ ت
التي  والدينية  الفقهية  املجالس 
شخصيا  الــســلــطــان  يــتــرأســهــا 
ارتبطت  مباركة  رمضانية  عــادة 
بروحانية هذا الشهر ومكانته في 
ربوع  بمختلف  املسلمني  نفوس 

العالم.
ــى أن هذه  إل وتــجــدر اإلشـــارة 
السالطني  كـــان  الــتــي  املــجــالــس 

ويترأسونها  يعقدونها  العلويون 
التي  الــديــن  تعاليم  هــدي  على 
تفرض التداول واملجالسة وتبادل 
يستحيل  ما  تغيير  دون  اآلراء، 
وإنما  والــديــن،  امللة  في  تغييره 
التنوير  مبدإ  بتعزيز  االكــتــفــاء 
اعتبارا لكون العارف بالدين خير 
لألمة من الجاهل به، قد ظلت في 
سجالت التاريخ العتيق والحديث 
دليال ساطعا على املكانة املتميزة 
والفقهاء  العلماء  به  يتمتع  التي 
ــن فــرط  ــي املــمــلــكــة املــغــربــيــة م ف
الدين  بها  يتمتع  التي  القدسية 
اإلسالمي في نفوس كافة املغاربة 

إسوة بملوك املغرب األبرار.
والعقود  الــقــرون  مــدار  وعلى 
والــســنــوات، تـــوارث املــلــوك هذه 
حسناتها  بجزيل  املباركة  السنة 
وعظيم بركاتها، كيف ال ومن سّن 
عمل  من  وأجــر  أجرها  فله  سنة 
بها إلــى يــوم الــديــن، وهــل هناك 
املسلمني  تعريف  مــن  أعـــّم  خير 
الجلسات  وعقد  دينهم  بشؤون 
تحت  والتفكر  والتدبير  للموعظة 
رفيف مالئكة هلل، التي أكد خالقنا 
يتم  مجلس  مــن  مــا  بــأن  العظيم 
فيه ذكر هلل تعالى إال وتعم أهله 

الرحمة وتحفهم املالئكة.
ــعــادة  ــذه ال ــت هـ ــذا وصــل ــك وه
امللك  جــاللــة  عهد  إلــى  املــبــاركــة 
الثاني، طيب هلل  الحسن  الراحل 
كعروة  بها  تمسك  والــذي  ثــراه، 
مكانة  عــلــيــهــا  وأضـــفـــى  ــى  ــق وث
مشرقة حولتها إلى موعد سنوي 
رمضاني يتنافس فيه خيرة علماء 
الدين وفقهاء السنة السمحاء في 
ومشيدة  دقيقة  محاضرات  إعداد 
رسوله  وأحاديث  هلل  آيــات  فوق 

اســم  فــحــمــلــت  )ص(،  ــم  ــري ــك ال
مطلع  منذ  الحسنية  ــدروس  ــ ال
في  لتنطلق  الحكيم،  امللك  عهد 
فضيل  شهر  كل  من  األولى  األيام 
الزاد،  بخير  محملة  سنة،  كل  من 
التقوى  على  التحفيز  وهــو  أال 

الوعي  ونــشــر  الــفــائــدة  وتعميم 
االجتماعية  وبتعاليمه  بالدين 
تحت  والسياسية  واالقتصادية 
ــان يجلس  أنــظــار املــلــك، الـــذي ك
فوق  الجالس  العالم  إلى  مصغيا 
محاطا  الحسني،  الـــدرس  منبر 

الحكومية  الشخصيات  بكبار 
والعربية  املغربية  والدبلوماسية 
أصقاع  كل  من  القادمة  والعاملية، 
عبير  أزكـــى  الستنشاق  الــعــالــم 
فكري، عبير الدين والتلذذ بحالوة 

اإلصغاء للعارفني به.
الراحل  امللك  تقدير  فــرط  ومــن 
السنة  وفقهاء  الدين  علماء  ملكانة 
تميزت  فــقــد  ــارب،  املـــشـ ــل  ك ــن  م
ــدوام  ال على  الحسنية  الـــدروس 
أو  مقاطعة  دون  الكلمة  بمنح 
ليلقي  ــدرس،  ال لصاحب  مجادلة 
وشــروحــه  تفاصيله  بكل  درســـه 
القرآنية  باآليات  معززا  الدقيقة 
الصحيحة  النبوية  واألحــاديــث 
مأثورة  مخطوطات  في  املضمنة 
صحابة  من  الصالح  السلف  عن 
رسول هلل الذين كانوا يتنافسون 
كان  حكيمة  كلمة  كل  تدوين  على 
وسلم،  عليه  بها صلى هلل  ينطق 
وإنما  الهوى  عن  ينطق  كان  وما 
كان كل ما نقله لألمة وحي يوحى.
وبعد وفاة امللك الحسن الثاني 
امللك  طيب هلل ثراه، حافظ جاللة 
وأعز  هلل  نصره  السادس  محمد 
الــدروس  عقد  على  املطاع،  أمــره 
في  تغيير  أي  دون  الحسنية 
موعدها أو اسمها الذي ظل تيمنا 
امللك  والده  الصالح:  سلفه  باسم 

الحسن الثاني طيب هلل ثراه.
ــدروس  ال هــذه  انطلقت  وهكذا 
املــبــاركــة بــني يــدي جــاللــة امللك 
تقتضيه  ما  بكل  السادس،  محمد 
أهمية وما تكتسيه من مكانة  من 
كموعد سنوي ثابت مع خير الزاد، 
زاد العلم بالدين ونشر الوعي به 
بني كل فئات الشعب املغربي وكافة 
واإلســالمــيــة  العربية  الــشــعــوب 

ــذي  ال ــي  ــزك ال للصيت  اعــتــبــارا 
مر  على  الـــدروس  هــذه  اكتسبته 
وانتشر  ذاع صيتها  الزمن، حيث 
إشــعــاعــهــا حــتــى صـــار مــاليــني 
ــع  األرب الجهات  مــن  املشاهدين 
الشاشات  أمام  يتسمرون  للعالم 
واالستفادة  األثير  عبر  ملتابعتها 
موعظة  من  تتضمنه  ومما  منها، 
قريحة  بها  تــجــود  فقهية  ودرر 
أبحاث  بعد  والــفــقــهــاء  العلماء 
ودراسات دقيقة ومعمقة قبل إلقاء 
دروسهم بني يدي الجناب الشريف 
محمد  امللك  جاللة  املؤمنني  ألمير 

السادس نصره هلل.
ــذه  ــن ه ــحــدث عـ ــت وعـــنـــدمـــا ن
تحيلنا  فإنها  املشرقة،  ــدروس  ال
تعزيز  في  امللك  جاللة  دور  على 
مكانة وروحانية الدين في نفوس 
امللوك  كافة  عن  عرف  كما  شعبه 
األبرار، حيث تنص الفقرة األولى 
على  الدستور  من   41 الفصل  من 
وحامي  املؤمنني  أمير  »امللك  أن 
حــمــى املــلــة والــديــن والــضــامــن 
لحرية ممارسة الشؤون الدينية«، 
لهذا، فقد دأب جاللته على العمل 
والقيام  بــالــديــن  التنوير  على 
تعاليم  على  املحافظ  الهام  بدوره 
اإلسالم وحفظ أدق تعاليمه بعيدا 
بنص  جاللته  متقيدا  البدع  عن 
األحاديث  وفحوى  الكريم  القرآن 

الشريفة.
جاللته  اخــتــيــارات  وبــفــضــل 
السديدة وقراراته البعيدة النظر، 
املغربية  املرأة  مكانة  تعززت  فقد 
في كل مجاالت الحياة االجتماعية 
ألول  مثلت  وهكذا  واالقتصادية، 
في  الشريف  جنابه  يدي  بني  مرة 
هذه الدروس العابقة بخير الزاد، 
في  كبرى  إيجابية  بخطوة  إيذانا 
هي  التي  املغربية  ــرأة  امل تاريخ 
في  والتي حظيت  املجتمع  نصف 
تليق  التي  باملكانة  الزاهر  عهده 
بها، فتنافست العاملات والفقيهات 
باملقام  تليق  دروس  ــداد  إعـ فــي 
أال وهو  أمامه،  إلقاؤها  يتم  الذي 
وحامي حمى  املؤمنني  أمير  مقام 
محمد  امللك  جاللة  والدين،  امللة 

السادس نصره هلل. 
إنها املوعد السنوي الذي تتلهف 
ملتابعته  وتتعطش  األنــفــس  لــه 
القلوب من كل حذب وصوب للفوز 
بأعظم رصيد، رصيد العلم بالدين 
التي  العظيمة  بتعاليمه  واملعرفة 
يؤمنوا  أن  املسلمني  على  فرضت 
يسيروا  وأن  ورسله،  وكتبه  بلله 
األنام،  في األرض على هدي خير 
ــداد املــرضــيــني  ــ لــيــدخــلــوا فــي ع
الفردوس  في  بالخلود  الفائزين 
والصديقني  الشهداء  رفقة  األعلى 

وحسن أولئك رفيقا.

بقلم: رمزي صوفيا

على مدار القرون 
والعقود والسنوات، 
توارث الملوك هذه 

السنة المباركة بجزيل 
حسناتها وعظيم 

بركاتها، كيف ال ومن 
سنّ سنة فله أجرها 

وأجر من عمل بها إلى 
يوم الدين، وهل هناك 
خير أعمّ من تعريف 

المسلمين بشؤون دينهم 
وعقد الجلسات للموعظة 

والتدبير والتفكر تحت 
رفيف مالئكة اهلل
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خالل األيام الفضيلة لشهر رمضان الكريم، تتحول المملكة المغربية إلى منارة تشع إيمانا وروحانية، بفضل االمتالء 
المبارك لبيوت اهلل بالمصلين والمصليات الذين ما إن ينهوا يوم الصيام بحبة تمر على هدي السنة النبوية الكريمة حتى 

تراهم يتنافسون على الوصول الباكر إلى المسجد، ألخذ أمكنتهم خلف اإلمام المقرئ والشروع في أداء صلوات التراويح 
خاشعين بقلوبهم وأفئدتهم تحت مكبر صوت ينقل إليهم، مهما ارتفع عددهم، الحزب تلو اآلخر حتى تشهد آخر ليالي 

رمضان ختم القرآن الكريم بالكامل مع تالوة األدعية لألمة اإلسالمية جمعاء بأن يتقبل الغفار التواب تعالى صيام وصلوات 
المؤمنين والمؤمنات ويعتقهم من النار.

قراءة يف الدرو�س احل�سنية 
الرم�سانية



إدريس أبايا

اختزال »�صفقة القرن« يف م�صروع لل�صالم االقت�صادي.. 
�صراب ال�صالم االأمريكي من مدريد اإىل املنامة

إدارة ترامب، مثلها مثل  تتفنن 
في  السابقة،  األمريكية  اإلدارات 
طرح مشاريع وتصورات للقضية 
األوســط  وللشرق  الفلسطينية 
مسميات  وتــحــت  عـــام،  بشكل 
غير  مــشــاريــع  وكلها  مختلفة، 
قابلة للتنفيذ عمليا، أو أن ما هو 
أهــداف،  من  رسميا  عنها  ُمعلن 
األمريكية  اإلدارة  تضمر  ما  غير 
ــع مــمــارســاتــهــا  ومـــتـــعـــارض مـ
وممارسات إسرائيل على األرض.

وهكذا من مؤتمر مدريد للسالم 
1991، إلى أوسلو 1993، وخطة 
خارطة الطريق 2003 إلى الشرق 
وبعده   ،2004 الكبير  األوســـط 
الشرق األوسط الجديد، والفوضى 
الخالقة 2006، وأخيرا ما تسمى 
إلى  ــت  آل الــتــي  ــرن«  ــق ال »صفقة 
كما  االقتصادي  السالم  مشروع 
العمل  ورشــة  في  ترويجه  سيتم 
الشهر  في  بالبحرين  املنامة  في 
التعامل  من  عقود  طوال  القادم، 
املشاريع  هذه  على  املراهنة  مع 
للتوصل إلى حل سياسي أمريكي 
والعرب  للفلسطينيني  منصف 
كان  األوسط  الشرق  في  للصراع 
مآل املراهنني مثلهم مثل مآل من 

يجري وراء السراب.

هذه الصيرورة التي آلت إليها 
أن  سببها  ليس  املشاريع،  هــذه 
ــرب ال يـــريـــدون االســتــقــرار  ــع ال
والديمقراطية، أو أن الفلسطينيني 
العادل،  السلمي  الحل  يريدون  ال 
ــل أبــيــب ال  بــل ألن واشــنــطــن وت

تريدان استقرارا وال سالما.
كــثــيــرون تــحــدثــوا ومــا زالــوا 
السياسة  فــشــل  عــن  يــتــحــدثــون 
األمريكية ومشاريعها في الشرق 
واشنطن  أن  ظني،  وفي  األوسط، 
من  كثيرا  أنجزت  بل  تفشل،  لم 
حال  وواقع  املنطقة،  في  أهدافها 
الــيــوم  والفلسطينيني  ــعــرب  ال
مقارنة بواقع إسرائيل واملصالح 
فإسرائيل  ذلك،  يؤكد  األمريكية، 
تــعــيــش عــصــرهــا الــذهــبــي منذ 
ال  حيث   1947 ــام  ع تأسيسها 
لها  حقيقي  تهديد  مصادر  توجد 
كانت  ما   - حدودها  عبر  تأتيها 
والنظام   - الــطــوق  دول  تسمى 
في  اآلن،  الفلسطيني،  السياسي 
النخب  نفس  ومع  االنقسام  ظل 
ما  أبــعــد  الــحــاكــمــة،  السياسية 
حقيقي  تهديد  تشكيل  عن  يكون 
ــداف  ــ األه أن  كــمــا  إلســـرائـــيـــل، 
تم  كما  األمريكية،  االستراتيجية 
الــبــاردة،  الحرب  منذ  تحديدها 

يتعلق  ما  ســواء  اليوم،  تتحقق 
بالتحكم األمريكي بالنفط والغاز، 
ببلقنة  أو  وتــســويــقــا،  إنــتــاجــا 
بنشر  أو  وتفتيتها،  املنطقة 
ضمان  أو  العسكرية  الــقــواعــد 
والعسكري  االستراتيجي  التفوق 
إلسرائيل على كل الدول العربية... 

إلخ.
ــو املـــراهـــنـــة  ــ ــل، ه ــشـ فـــمـــا فـ
هذه  على  والعربية  الفلسطينية 
على  املراهنة  وفشل  املشاريع، 
األمريكية  ــاإلدارة  بـ النية  حسن 
مع  التسوية  فــي  نزيه  كوسيط 
إسرائيل أو كحليف مخلص للدول 

العربية، وخصوصا الخليجية.
إدارة ترامب غير معنية بالسالم 
في فلسطني، وال في أي منطقة في 
العالم، بل إن ما ترومه، هو إدارة 
مصالحها  لتحقيق  الصراعات 
ومصالح حلفائها االستراتيجية، 
والحروب  الصراعات  دامــت  ما 
تأتي  ونفقاتها  أراضيها،  خارج 
ــدول املــتــصــارعــة  ــ ــوال ال ــ ــن أم م
حلفائها  بــابــتــزاز  أو  نفسها، 
املــهــدديــن مــن هــذه الــصــراعــات، 
تمنح  ــروب  ــحـ الـ هـــذه  أن  كــمــا 
وساحة  فرصة  األمريكي  الجيش 
الحي  وباللحم  حقيقية  تدريب 

دون  املتطورة،  أسلحته  الختبار 
املقدرة  األسلحة  صفقات  تجاهل 
هذا  الـــدوالرات،  مليارات  بمئات 
مواقعها  تحسني  إلى  باإلضافة 
مواجهة  في  الجيوستراتيجية 
الكبار،  وخصومها  منافسيها 

كروسيا والصني وأوروبا.
مـــشـــروع الــتــســويــة الــجــديــد 
واملسمى »صفقة القرن«، ال يخرج 
عن سابقيه من حيث استراتيجية 
األطــراف،  وإعــادة  الصراع  إدارة 
ــا الــفــلــســطــيــنــيــني  ــوصـ ــصـ وخـ
واإلســرائــيــلــيــني، إلـــى طــاولــة 
املــفــاوضــات، واملــهــم هــو صمود 
خضوعهم  ــدم  وع الفلسطينيني 
لالبتزاز، فواشنطن ومن جّمعتهم 
يملكون  الــبــحــريــن،  مؤتمر  فــي 
ولكنهم  والسالح،  املــال  والشــك، 
التصرف  فــي  الــحــق  يملكون  ال 
الفلسطيني،  الشعب  بمصير 
الفلسطينيني،  عــنــد  ــرار  ــق ــال ف
املمثلة  الجهة  عند  وخصوصا 
منظمة  ودولـــيـــا،  رســمــيــا  لــهــم، 
ورئيسها  الفلسطينية  التحرير 
يقع  األخير  فهذا  عباس،  محمود 
أيضا،  واملسؤولية  الرهان  عليه 
واإليجابية،  السلبية  بمضامينها 

في هذا الوقت الصعب.

القول املعروف
 يف الرد على

 من اأنكر الت�صوف
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ــاول الــتــعــريــف بــالــتــصــوف وأهــلــه،  ــن إن ت
أو  »املتعصب«  التناول  عدم  إلى  يدعو  شيء 
من  بالنفس  للخروج  »املؤيد«،  أو  »املتحامل« 
تغاضب،  أو  تعادي  أو  تحابي  وجهة  تصنيف 
تكون  أن  يجب  املستفيد،  املالحظ  دراسة  وفي 
الدعوة إلى هلل بقلب سليم وفكر متوازن.. فعلم 
التصوف يعرف به كيفية ترّقي أهل الكمال من 
وهذا  سعاداتهم،  مــدارج  في  اإلنساني  النوع 
القاضي  قال  وقد  شيخ،  من  أكثر  به  صرح  ما 
))التصوف  األنصاري:  زكرياء  اإلسالم،  شيخ 
وتصفية  النفوس  تزكية  أحوال  به  تعرف  علم 
ــاطــن لنيل  ــب ــالق وتــعــمــيــر الــظــاهــر وال ــ األخ
السعادة األبدية((، ويقول الشيخ أحمد زروق: 
))التصوف علم قصد إلصالح القلوب، وإفرادها 
إلصالح  علم  والفقه  ســواه((،  عما  تعالى  لـله 
العمل، وحفظ النظام، وظهور الحكمة باألحكام. 
وعلم األصول، علم لتحقيق املقدمات بالبراهني 
وتحلية اإليمان باإليقان، كالطب لحفظ األبدان، 

وكالنحو إلصالح اللسان... إلى غير ذلك. 
التماساته  تساير  للتصوف  والتعاريف 
واجب  هو  بما  أخالقه  وكسب  ومعايشته، 
رحمه هلل:  الجنيد  اإلمام  قال  ممارسته..  في 
وترك  سني،  خُلق  كل  استعمال  ))التصوف 
))التصوف  كل خُلق دنيء((، وقال بعضهم: 
كله أخالق، فمن زاد عليك باألخالق زاد عليك 
الشاذلي  الحسن  أبــو  ــال  وق بالتصوف((، 
على  النفس  تدريب  ))التصوف  هلل:  رحمه 
العبودية، وردها ألحكام الربوبية((، وقال ابن 
عجيبة رحمه هلل: ))التصوف هو علم يعرف 
امللوك،  ملك  حضرة  إلــى  السلوك  كيفية  به 
وتحليتها  الــرذائــل،  من  البواطن  وتصفية 
عمل،  ووسطه  علم،  فأوله  الفضائل،  بأنواع 
وآخره موهبة(( )انظر »معراج التشوف إلى 
حقائق التصوف« أحمد بن عجيبة الحسني. 

صفحة 4(.
))التصوف  الظنون«:  »كشف  صاحب  وقال 
علم يعرف به كيفية ترقي أهل الكمال من النوع 

اإلنساني في مدارج سعاداتهم إلى أن قال:
علم التصوف علم ليس يعرفه 

إال أخو فطنة بالحق معروف
وليس يعرفه من ليس يشهده

وكيف يشهد ضوء الشمس مكفوف. 
أوضار  من  القلب  تصفية  التصوف،  فعماد 
العظيم،  بالخالق  اإلنسان  وقوامه صلة  املادة، 
للـه  وصــفــت  للـه،  قلبه  صفا  مــن  فالصوفي 
كرامته((  تعالى  هلل  من  له  فصفت  معاملته، 

)»حقائق عن التصوف«. صفحة 15-14(. 
ــن يــنــتــقــدون الــتــصــوف واملــتــصــوفــة،  ــذي ال
واتهامهم  ذمــهــم  ــاف  أوصـ فــي  يبالغون  قــد 
يتناولون  كما  التكفير،  حد  إلى  بالخروقات 
عبادتهم  في  الرهبان  بتقليد  التصوف  رجال 
مجرد  فهو  به،  يصفون  ما  ورغــم  وعقائدهم، 
أعمال وأقوال وتهم مساقة من أعداء اإلسالم. 

كتب  في  وردت  قد  أحــاديــث  عــدة  هناك  إن 
التصوف، قد يحكم عليها من الناحية الحديثية 
مقبولة  فإنها  ذلـــك،  ورغـــم  ضعيفة،  بأنها 
ذلك  يذكر  كما  األعمال،  فضائل  في  وصالحة 
الحافظ املحدث أبي بكر أحمد بن علي، املعروف 
في  463هـ  سنة  املتوفي  البغدادي،  بالخطيب 

كتابه »الكفاية في علم الرواية« ص 162. 
بعنوان  كتابا  الحاتمي  عــربــي  البــن  إن 
رجال  قمم  من  هــذا  عربي  وابــن  »الــوصــايــا«، 
الوصية  هــذه  لــه  نقرأ  اإلســالمــي،  التصوف 
النبوية: ))قال رسول هلل صلى هلل عليه وسلم 
هريرة  أبا  يا  عليك  هريرة:  ألبي  وصيته  في 
بطريق أقوام، وإذا فزع الناس لم يفزعوا، وإذا 
طلب الناس األمان من النار لم يخافوا، قال أبو 
هريرة: من هم يا رسول هلل، صفهم لي حتى 
الزمان  آخر  في  أمتي  من  قوم  قــال:  أعرفهم، 
يحشرون في يوم القيامة محشر األنبياء، إذا 
نظر إليهم الناس ظنوهم أنبياء مما يرون من 
أمتي،  أمتي  فأقول  أنا  أعرفهم  حتى  حالهم، 
فتعرف الخالئق أنهم ليسوا بأنبياء، فيمرون 
مثل البرق والريح، تغشى أبصار أهل الجمع 
أشبعهم  بعدما  الجوع  ــروا  آث أنــوارهــم،  من 
بعدما  والعطش  كساهم،  بعدما  والعري  هلل، 
هلل((  عـنـد  ما  رجـاء  ذلــك  تـركوا  أرواهـــــم، 

)كتاب الوصايا. ص 182(. 
  يتبع 

 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى ال�شعب في دار غفلون

احلكومة بني التناغم والت�صرذم
لكل شعوب العالم مآثر تاريخية 
بها، ألنها تجسد ما  تعتز وتفتخر 
وروح  حضارة  من  ألجــدادهــا  كــان 
اإلبــــــداع، خــصــوصــا فـــي مــجــال 
هذه  فتتحول  واإلعــمــار،  العمارة 
املآثر إلى مزارات يستمتع بجمالها 
املــواطــنــون والــســيــاح األجــانــب، 
ورغم نوائب الدهر وتقلبات أحوال 
سلبي  تأثير  من  لها  ومــا  الطقس 
أنــهــا تظل  إال  املــآثــر،  عــلــى هـــذه 
تتحدى الزمان، غير أنها مع مرور 
الشيخوخة  ملعالم  تتعرض  األيــام 
وقد  والــتــدهــور،  بالتآكل  فتصاب 
لهذه  أطــالل،  إلــى  بعضها  يتحول 
الفينة  بني  اآلثار  تحتاج  األسباب، 
واألخرى إلى عملية ترميم وتجديد 
لتبقى شاهدة على عظمة وعبقرية 
بالنسبة  ــر  األم كذلك  بنوها،  مــن 
عند  بالقوة  تتمتع  فهي  لألحزاب، 
نشأتها لكن مع مرور األيام، نراها 
فقد  الضعف،  مرحلة  نحو  تحبو 
تطعم  لم  هي  إن  االندثار  يصيبها 
جديدة،  شابة  بعناصر  صفوفها 
العربي  بالعالم  يجري  ما  في  ولنا 
اإلطــاحــة  فــي  يتجسد  مــثــال  أبــلــغ 
شعوبها  تحكم  ظلت  أحزاب  بقادة 
طامة  وتلك  السنني،  عشرات  طيلة 
الجزائر  شعوب  منها  عانت  وبلية 
ومصر  والــيــمــن  وليبيا  وتــونــس 
والعراق والسودان، وقريبا إن شاء 
من  سوريا  شعب  سيتخلص  هلل، 
طاغوت أسرة األسد، ألن انتفاضته 
فعلت  كما  أكلها  ستعطي  وثورته 

في األقطار التي ذكرنا.
الثورة  إلى  تلجأ  ال  الشعوب  إن 
وقادتها  أنضمتها  ضد  والتظاهر 
العظم  إلــى  الخنجر  وصــل  إذا  إال 
فغالبا  الشعبي،  املثل  يقول  كما 
الثورية  الحركات  هذه  تنحصر  ما 
ــي تــمــرد الــجــيــش كــمــا وقـــع في  ف

وقد  و1971،   1970 سنتي  بالدنا 
هاتني  من  بأعجوبة  بالدنا  نجت 
الفاشلتني،  االنقالبيتني  املحاولتني 
النضالية  الحركات  هــذه  أن  كما 
تــنــبــثــق عـــن غــضــب الــطــلــبــة أو 
املواطنني،  معيشة  مستوى  تدني 
والجهل  واملجاعة  الفقر  وانتشار 

وقلة الوعي.
عدة  تناوب  بالدنا  عرفت  ولقد 
أو جل األحزاب على الحكم، فمنها 
كالرعيل  البالد  لخدمة  تجند  من 
السياسيني،  الـــقـــادة  ــن  م األول 
شاملة  حركة  البالد  عرفت  حيث 
مما  واملصانع،  املعامل  إحداث  في 
جعل املغرب يمتص جميع الطاقات 
من  تتخرج  كانت  التي  الشبابية 
فلم  العليا،  واملعاهد  الجامعات 
نسمع  االســتــقــالل  فجر  فــي  نكن 
اآلفة  وهي  البطالة،  من  نعاني  أو 
في  اليوم  أثارها  استفحلت  التي 
الحكومات  جل  جعل  مما  بالدنا، 
الشأن  تدبير  على  أشــرفــت  التي 
القضاء على هذه  العام، تعجز عن 
املعضلة، أو على األقل الحد منها، 
التعليم  منظومة  ذلك،  في  والسبب 
أطرا  تنتج  الجامعات  جعلت  التي 
ألن  الشغل،  ســوق  مع  تتناسب  ال 
التعليم ظل يعاني منذ فجر  مجال 
واملغامرة  االرتجال  من  االستقالل، 
لهذا  تخصص  الـــدولـــة  أن  رغـــم 
للدفاع  تخصصه  مما  أكثر  املجال 
الوطني، فاملناهج التعليمية تتغير 
والنتائج  التعليم،  وزير  تغير  كلما 
تغير  كلما  ــرى  ــ األخ هــي  تتغير 
الوزير،  إليه  ينتمي  الــذي  الحزب 
هكذا يظل تعليمنا تتالطمه أمواج 
التغيير واالرتجال التي أدت به إلى 

املستنقع الذي يتخبط فيه اليوم.
سيد  التعليم  تسييس  ــادام  ومـ

ــوقـــف، يــطــغــى عــلــى أســالــيــب  املـ
املدرسة  فــإن  بــالدنــا،  في  التعليم 
سيء  مــن  تسير  ستظل  املغربية 
إلى أسوأ، األمر الذي يؤدي بمعظم 
فئات الشعب إلى فقدان ثقتهم في 
إلى  واللجوء  الرسمية  ــدارس  املـ

مدارس التعليم الخاص.
يحملها  التي  الحقيبة  أن  ورغم 

تــوازي  تكاد  ظهره  على  التلميذ 
على  ستبقى  لقمان  دار  فإن  وزنه، 
الحكومات  بعض  أن  رغم  حالها، 
ــدة ومــن  ــاه ــت ج ــاول الــســابــقــة ح
الذي  االستعجالي  البرنامج  خالل 

فإن  املاليير،  عشرات  له  خصصت 
بآفاق  تنبئ  املحاوالت  هذه  نتائج 
ضحية  التعليم  يقع  هكذا  قاتمة، 
تضارب املناهج التي تختلف حسب 
كل حزب  يحرص  والتي  األحــزاب، 
على تطبيقها، وهكذا الزال القانون 
البرملان،  ــات  ردهـ حبيس  ــار  اإلطـ
نوابنا  ألن  تام،  بلوكاج  من  يعاني 
املحترمني دخلوا في نقاش وسجال 
عما  يدافع  منهم  كل  طويل ومعقد، 
األساسية  اللغات  حــول  يقترحه 
التي يجب أن تدرس في مدارسنا، 
على  يحافظ  أن  يريد  مــن  فهناك 
اللغة العربية في جميع مستويات 
التعليم بما فيه الجامعي، يعارضه 
اللغات  فــرض  على  يحرص  فريق 
الفرنسية  وبالخصوص  األجنبية، 
بينما  واإلسبانية،  واإلنجليزية 
على  االنفتاح  إلى  حاجة  في  نحن 
صينية  كانت  ولو  اللغات،  جميع 
أو يابانية، فالعلم ليس له وطن وال 
متفتحة  أدمغة  يتطلب  ألنه  حدود، 
الجيل  مــنــهــا  يستفيد  نــاضــجــة 
يستغل  من  هناك  إن  بل  الصاعد، 
الالئقة  املنهجية  اختيار  في  الدين 
يــؤدي  قــد  صـــراع  وهــو  لشعبنا، 
على  أو  السقوط  إلــى  بالحكومة 
األقل إجراء تعديل واسع يتالءم مع 
أن  رغم  الحديث،  التعليم  متطلبات 
تعيش  أنها  تدعي  التي  حكومتنا 
تام،  تناغم  في  أعضائها  بجميع 
بينما الوقائع تؤكد أنها تعاني من 

تشرذم شامل.
ويطيب لي أن أختم هذه الحلقة 
القائل:  الشعبي  الــوجــدي  باملثل 
هلل  فسخط  الثيران  تناطحت  »إذا 
على البرواك«، و»البرواك« باللهجة 
الشجر  أوراق  يعني  الــوجــديــة 

اليابسة.  
يتبع

مادام تسييس 
التعليم سيد 

الموقف، يطغى 
على أساليب 

التعليم في بالدنا، 
فإن المدرسة 

ستظل  المغربية 
تسير من سيء إلى 

أسوأ، األمر الذي 
يؤدي بمعظم 

فئات الشعب إلى 
فقدان ثقتهم في 

المدارس الرسمية 
واللجوء إلى مدارس 

الخاص التعليم 

بقلم:إبراهيم أبراش 
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الثقافة  جمعية  تنظم 
والتربية بواسطة السمعي 
الحادية  الــدورة  البصري، 
الــدولــي  للمهرجان  عشر 
بأكادير  الوثائقي  للشريط 

الفترة  فــي  »فـــيـــدادوك«، 
يونيو  و22   18 بني  ما 

.2019
ــة  ــه ــج وكـــشـــفـــت ال
لها،  بالغ  في  املنظمة، 
الدولية  املسابقة  أن 
ستشمل  للمهرجان، 
أفالم  ثالثة  مرة،  ألول 
من  استفادت  طويلة 
ــة  ــب ــواك بـــرنـــامـــج امل
للمهرجان  الــفــنــيــة 
ــي لــلــشــريــط  ــ ــدول ــ ال
بأكادير،  الوثائقي 
مخرجي  أن  وأفادت 
هذه األفالم الثالثة، 
ومغربي  ــري  جــزائ

سيتمكنون  ونــيــجــيــري، 
مدينة  ــى  إلـ الـــعـــودة  مــن 
تجاربهم  القتسام  أكــاديــر 
ــدورة  ال في  املشاركني  مع 
ــن الــخــلــيــة  ــ الـــثـــامـــنـــة م

الوثائقية للمهرجان.
وأوضح البالغ، أن دورة 

اختارت  التي  السنة،  هذه 
ــدا كــضــيــف شـــرف،  ــن هــول
ستكون مناسبة الستضافة 
من  لوفد  بأكادير  املهرجان 
أكبر  من  القادمني  املهنيني 
لإلنتاج  بلد 

ــرك  ــشــت ــاج امل ــ ــتـ ــ واإلنـ
الوثائقية،  لألفالم  الدولي 
تظاهرة  أهــم  تنظم  حيث 
»مهرجان  املجال:  هذا  في 
لألفالم  الدولي  أمستردام 

الوثائقية«.

إفريقيا  أصـــدقـــاء  جمعية  تــنــظــم 
من  ابتداءا  الخميس،  يومه  باملغرب، 

الساعة العاشرة ليال، بمركز خريبكة 
وازنة،  تكريمية  احتفالية  »سكيلز«، 
الرياضي  ــالم  ــ »اإلع شــعــار:  تحت 
الرياضية«،  للتنمية  دعامة أساسية 
التي  الــكــفــاءات  مــن  لعدد  تقديرا 

تألقت في القطاع الرياضي. 
وتندرج هذه االحتفالية الراقية، 
ــدوري  ــ ــات الـ ــي ــال ــع ــار ف ــ ــي إطـ فـ
القدم  لكرة  الثالث  الرمضاني 
وموظفي  أطــر  لفائدة  املصغرة 
ــام والــخــاص  ــطــاعــني الـــعـ ــق ال
الشهر،  هــذا  خــالل  بخريبكة، 
ــذي يـــقـــام بـــشـــراكـــة مع  ــ ــ وال
واملجمع   »act4Community«

للفوسفاط. الشريف 
التي  االحتفالية  هــذه  وســتــعــرف 
حضور  مــتــنــوعــة،  ــرات  ــق ف تتخللها 
واملــســؤولــني  الــريــاضــيــني  مــن  نخبة 
واإلعالميني، وفعاليات املجتمع املدني، 
كاألستاذ واإلعالمي عبد الحق األزهر، 
بني  بجهة  »لوبنيون«  جريدة  مراسل 

مالل خنيفرة، واملنسق املحلي للنقابة 
الوطنية للصحافة املغربية.

باملناسبة  بالتكريم  سيحظى  كما 
ستنشطها  ــتــي  ال

من  كل 
ــة ســــارة فـــارس  ــان ــن ــف ال

واإلعالمية هاجر بوخرواعة، اإلعالمي 
حسن فاتح، الصحافي بالقناة الثانية، 
خريبكة،  مــديــنــة  ــن  ابـ ــى  إلـ ــة  ــاف إض
بالقناة  الصحفي  الراشيدي،  سفيان 

الرياضية.

املعرفية،  العلوم  مختبر  ينظم 
والعلوم  اآلداب  كلية  مع  بتعاون 
التابعة  املــهــراز  ظهر  اإلنسانية، 
هلل  عبد  بن  محمد  سيدي  لجامعة 
بفاس، امللتقى السنوي الثامن للطلبة 
العلوم املعرفية، وذلك  الباحثني في 
يومي الجمعة 31 ماي والسبت 01 
اآلداب  كلية  بفضاء   ،2019 يونيو 

والعلوم اإلنسانية.
املــلــتــقــى املــنــظــم تــحــت شــعــار: 
ــات املــيــدانــيــة ورهــانــات  ــدراسـ »الـ
الــتــطــبــيــق: نــحــو تــرســيــخ مــبــدأ 
األبــحــاث  ــن  م املجتمع  ــفــادة  اســت
كافة  وجه  في  ينفتح  األكاديمية«، 
الطلبة الباحثني في العلوم املعرفية، 
ــل جــامــعــة ســيــدي محمد  مــن داخـ

الذين  خارجها،  ومــن  هلل  عبد  بن 
في  أكاديمية  أطروحات  يحضرون 
النفس،  علم  التالية:  التخصصات 
ــم االجــتــمــاع،  ــلــســانــيــات، وعــل وال
والتواصل،  والترجمة،  والفلسفة، 
وعلوم التربية، واإلعالميات، وعلوم 
تقاسم  بغية  وغيرها،  األعــصــاب، 
سياقاتها  وتجويد  أبحاثهم  نتائج 
النظرية واملنهجية، كما يشرك - في 
العلمي  البحث  أجيال  ربط  سياق 
ناقشوا  الذين  الدكاترة  ببعضها- 
العلوم  مختبر  فــي  أطــروحــاتــهــم 
تأطير  في  لإلسهام  وذلك  املعرفية، 
الطلبة الجدد، وتقاسم تجاربهم في 
الجلسات  وتسيير  معهم،  البحث 

ومناقشة العروض.

ــدورة كما  ــ خــصــوصــيــة هـــذه الـ
للملتقى،  العلمية  الورقة  في  جاء 
التطبيقي  البعد  على  تركيزها  هو 
العلمي  التأسيس  أن  من  انطالقا 
يجب بالضرورة أن يتأطر في إطار 
نظري واضح ومنسجم )بمفاهيمه 
ونظرياته ونماذجه(، بما يفيد في 
تطوير دراسة أو دراسات ميدانية 
الصارمة  املنهجية  بمقوماتها 

وأساليب تحليل معطياتها.
وسيرا على ما دأب عليه املختبر 
منذ تأسيسه، سيتم في هذا اللقاء، 

ناقشوا  الذين  بالدكاترة  االحتفاء 
من  اعترافا  وتكريمهم  أطروحاتهم، 
بذلوها  التي  باملجهودات  املختبر 
وإشراكهم  واملناقشة،  البحث  في 

العلمية،  املختبر  أنشطة  في 
في  االستمرار  على  لهم  وتشجيعا 
في  واملساهمة  والــعــطــاء،  البحث 

تطوير البحث العلمي.

الــلــقــاءات  جمعية  تنظم 
للسينما وحقوق  املتوسطية 
ــة مــع  ــراكـ ــان، بـــشـ ــ ــسـ ــ اإلنـ
املغربي  السينمائي  املركز 
لحقوق  الوطني  واملجلس 
الثامنة  ــدورة  ــ ال ــان،  ــس اإلن
ــة بــيــضــاء  ــل ــي ــتــظــاهــرة »ل ل
اإلنسان«،  وحقوق  للسينما 
يومي 14 و15 يونيو املقبل 
الوطنية  املكتبة  ساحة  في 
بالرباط،  املغربية  للمملكة 

ملوضوع  ستخصص  والتي 
»السينما والحق في العمل«.
ــالغ لــلــجــهــة  ــ ــب بـ ــسـ وحـ
بيضاء  »ليلة  فــإن  املنظمة، 
العمل«  في  والحق  للسينما 
ــة  ــرط تــتــضــمــن عــــرض أش
قصيرة  وأشــرطــة  وثائقية 
وأفـــــالم روائـــيـــة طــويــلــة، 
وخبراء  مخرجني  بحضور 
ومدافعني عن حقوق اإلنسان 
من أجل تقاسم تجاربهم مع 

الجمهور.
اللقاءات  جمعية  وتنظم 
للسينما وحقوق  املتوسطية 
النور  رأت  التي  اإلنــســان، 
من  انــطــالقــا   ،2010 ســنــة 
السينما  بــأهــمــيــة  وعــيــهــا 
الديمقراطية  قيم  نشر  في 
سلسلة  ــســان،  اإلن وحــقــوق 
السنوية  الــتــظــاهــرات  مــن 
تستهدف  الــتــي  املــتــنــوعــة، 

شرائح مجتمعية مختلفة.
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استراتيجيتها  إطـــار  ــي  ف
باالرتقاء  املتعلقة  التدبيرية 
واملوسيقي،  الفني  بالتكوين 
واالتصال  الثقافة  وزارة  عملت 
ــالل هذه  / قــطــاع الــثــقــافــة، خ
معاهد  تعميم  عــلــى  الــســنــة، 
الكوريغرافي  والفن  املوسيقى 
اململكة،  جهات  مختلف  على 
التقني  بالجانب  الرقي  وكــذا 
ــوج إلـــى هــذه  ــول ــال املــتــعــلــق ب
 31 عــددهــا  بلغ  التي  املعاهد 

معهدا.
وفــي هــذا اإلطــار، تم العمل 
على تيسير الولوج واالستفادة 
ملختلف  املوسيقي  التكوين  من 
تستفيد  إذ  العمرية،  الفئات 
شريحة  املــعــاهــد،  هـــذه  مـــن 
من  ابــتــداء  األطــفــال  من  مهمة 
لتأهيلهم  وذلك  السادسة،  سن 
ــي مــجــال املــوســيــقــى والــفــن  ف
الــكــوريــغــرافــي، ودمــجــهــم في 
للمعاهد،  املوسيقية  األجــواق 
وتــعــزيــز الــجــانــب اإلبــداعــي 

لديهم.
ولهذا الغرض، تم، خالل هذه 
السنة، إحداث معاهد موسيقية 
االنطالقة  منها  بعض  عرفت 
الرسمية برسم املوسم الدراسي 
قلعة  خنيفرة،  بمدن:  الحالي، 
السراغنة، خريبكة، على أن يتم 
إحداث تسعة معاهد موسيقية 
املقبلة،  السنة  بــرســم  أخـــرى 
الحسيمة،  الجديدة،  من  بكل 
تازة،  مارتيل،  وزان،  الفنيدق، 

تيزنيت وتاونات.
بتشجيع  يــتــعــلــق  وفــيــمــا 
مـجـال  ــي  ـــ ف االســـــتـــــثـــــمــار 
والــفــن  املــوســيــقــي  الـتعليم 
الــوزارة  عملت  الكوريغرافي، 
الوصية على الترخيص لـ 15 
التعليم  بمزاولة  مؤسسة حرة 
املوسيقى،  مــجــال  فــي  الــحــر 
كما تعتزم أيضا إنشاء املعهد 
للموسيقى  العالي  الوطني 
برسم  الكوريغرافية،  والفنون 

سنة 2020.



ــات املــتــحــدة األمــريــكــيــة  ــ ــوالي ــ ال
ال  فلكهما،  في  يــدور  ومن  وإسرائيل 
يطيقونها  وال  الديمقراطية  يريدون 
سياسية  ــاب  ألســب الــخــلــيــج،  بـــدول 
إسرائيل  ــن  أم أهمها  واقــتــصــاديــة، 
أطــول  وعــائــداتــه  النفط  واســتــغــال 
تهديد  أكبر  ألن  وكذلك  ممكن،  وقــت 

النفطية،  الخليج  دول  هو  إلسرائيل، 
األمــريــكــيــة  املــتــحــدة  ــات  ــواليـ الـ ألن 
جيدا  يعرفون  وحلفائهما  وإسرائيل 
بأنه في حال وصول أنظمة ديمقراطية 
إلى السلطة بدول الخليج، ستستقطب 
هذه الدول الخليجية املنظومة الدولية 
إسرائيل،  ضد  البترولية  بثرواتها 
خصوصا وأن هناك باملنتظم الدولي، 
دولة   22 بينها  من  مسلمة  دولــة   57
عربية تتمركز في مواقع استراتيجية، 

وترقد على ثروات طبيعية جد مهمة، 
لها  أخرى  مجتمعات  إلى  باإلضافة 
أمريكا،  مع  ومتوترة  سيئة  عاقات 
العائدات  تم تسخير  إذا  أنه  ناهيك 
النمو  فــي  الخليجية  الــنــفــطــيــة 
العسكرية  والصناعة  االقتصادي 
في حالة دمقرطة املجتمع الخليجي، 
في  العبري  النظام  سيجعل  مما 
يجـعـلـه  األقــل  عـلى  حــرج،  موقف 

يـتقبل ما ال يتقبله اآلن.

الــزراعــة  منظمة  أصــــدرت 
ــاو«،  ــف »ال العاملية  والــتــغــذيــة 
تقريرها بخصوص حالة األمن 
العالم  في  والتغذية  الغذائي 
أن  إلــى  وخلصت   ،2018 سنة 
821 مليون شخص يعانون من 
من  واحــد  بنسبة  أي  الــجــوع، 
بني كل تسعة أشخاص، تتقدم 
مليونا،   515 بـ  الترتيب  آسيا 
256.5 مليون،  بـ  تليها إفريقيا 
ومنطقة  الاتينية  أمريكا  ثم 

الكرايبي ثالثة بـ 39 مليونا. 
فبعدما ظن الناس أن الجهود 
حثيثة للقضاء على الجوع بعد 
الحرب العاملية الثانية، وبعدما 
في  نــوعــيــة  طــفــرات  تحققت 
املستوى  على  املناطق  مختلف 
املستوى  من  بالرفع  املعيشي، 
االجتماعي لألسر، إال أن نسبة 
ــت فـــي تــصــاعــد،  ــات الـــجـــوع ب
وخاصة في اآلونة األخيرة، منذ 
تقرير  حسب  ســنــوات،  خمس 
املبذولة  الجهود  رغم  »الفاو«، 
املعنية  املــنــظــمــات  طـــرف  مــن 
على  لــلــقــضــاء  ــات  ــوم ــحــك وال
ليس  الجوع  أن  علما  الجوع، 
هو  بل  فحسب،  الغذاء  انعدام 
سوء التغذية وما له من ارتباط 
بالظروف والبيئة التي يعيشها 

اإلنسان.
وحــســب دراســـــة بــعــنــوان 
»نظرة إقليمية عامة حول حالة 
في  والتغذية  الغذائي  ــن  األم
الشرق األدنى وشمال إفريقيا« 
فإن  مؤخرا،  »الفاو«  أنجزتها 
معدالت الجوع تواصل االرتفاع 
أكثر  يعاني  حيث  املنطقة،  في 
من 52 مليون شخص من نقص 
التغذية، حيث توصلت الدراسة 
والهزال  التقزم  حاالت  أن  إلى 
بكثير  أســوأ  التغذية  ونقص 

في البلدان التي تشهد نزاعات 
األخــرى، وقــد  بــالــدول  مقارنة 
في  دورهــا  عوامل  عــدة  لعبت 
ذلك، فمن جهة، نرى أن املناطق 
وحــروب  نــزاعــات  تشهد  التي 
مواطنوها  يعاني  الــتــي  هــي 
ومن  أكبر،  بنسبة  الجوع  من 
التغير  يساهم  ــرى،  أخـ جهة 
عودة  في  كبير  بشكل  املناخي 
إذ  مــن جــديــد،  املــجــاعــة  شبح 
على  املناخية  التغيرات  تعمل 
تــقــويــض إنـــتـــاج املــحــاصــيــل 
كالقمح  الرئيسية  الــزراعــيــة 
املناطق  ــي  ف ــذرة  ــ والـ واألرز 
حيث  واملعتدلة،  االستوائية 
والتقارير  الـــدراســـات  تشير 
التغذية  نقص  انتشار  أن  إلى 
وزيادة أعداد من يعانون منها، 
مرشح بنسب عالية في البلدان 
املناخية  للتغيرات  املعرضة 
على  تعتمد  والــتــي  القاسية، 
تتأثر  الــتــي  الــزراعــيــة  النظم 
املطر  بتقلبات  كبير  بشكل 

ودرجات الحرارة.
وقد أخذت معظم الدول على 
مخطط  على  االشتغال  عاتقها 
سنة  إلــى  املستدامة  التنمية 
2030، والتي من أهم أهدافها، 
بني  التوازن  خلق  على  العمل 
أن نسب  علما  والبوادي،  املدن 
الجوع الكبرى تسجل في القرى 
واملناطق غير املؤهلة اقتصاديا، 
حيث جاء في نفس التقرير أن 
»البلدان التي ال تعيش نزاعات 
أشــواطــا  وقطعت  ــروب  حـ أو 
املناطق  تــحــويــل  ــي  ف كــبــيــرة 
بما  مستدامة،  بطريقة  الريفية 
ملوارد  األفضل  اإلدارة  ذلك  في 
في  أفضل  نتائج  حققت  املياه، 
والتغذية  الغذائي  األمن  مجال 
باملقارنة مع البلدان التي تعاني 
حققت  التي  أو  ــزاعــات،  ن مــن 
مسألة  في  متدنية  مستويات 
فالفوارق  ــروي«،  ــق ال التحول 
واملدن،  القرى  بني  االقتصادية 
تساهم في تواجد نسبة الجوع 

تباينات  بسبب  أكــبــر،  بشكل 
مستويات املعيشة، وتتحكم في 
نجد  فمثا  كثيرة،  عوامل  ذلك 
البوادي  في  العاملني  أجور  أن 
في  نظرائهم  مــن  بكثير  ــل  أق
املدن، لذلك جاء مخطط التنمية 
ــن أجـــل إعـــادة  املــســتــدامــة، م
املوارد،  ترتيب األمور، وإرشاد 
من  اإلنتاجية،  أو  املائية  سواء 
أجل الرفع من مستوى اإلنتاج 
الزراعي، وبالتالي املساهمة في 
يستجيب  غذائي  أمــن  تحقيق 
تعاني  التي  الشعوب  لتطلعات 

من الفقر والحرمان.
التنمية  مخطط  سيفلح  فهل 
املستدامة 2030 في التغلب أو 
وتأمني  الجوع  نسبة  من  الحد 
الغذاء للفئات املحتاجة في ظل 
التي تعيشها املناطق  الظروف 
مناخية  تغيرات  تعرف  التي 
قــاســيــة، وفـــي ظــل الــنــزاعــات 
ــروب الـــتـــي تــشــهــدهــا  ــ ــح ــ وال

املنطقة؟

ق�صيدة بال عنوان
�صورتها قامتة الألوان

 عبد الصمد لفضالي

 رحال هرموزي 

 جميلة حلبي

 بقلم: علي العلوي

أحمد محمد العرابي 

العمالق يف القارة 
ال�صوداء ينه�ض

احلفيدة والـ»ميزاجور«

�شبح املجاعة يخيم من جديد على العامل

هـذا مـا يـوؤرقـهـم 

حكام العرب كيحكموا واقفين لعدة سنين
وإيال تعذر عليهم يظلوا في كراسيهم قاعدين

أما إيال استعصاة األمور.. يصيروا ففراشهم مجبدين
وذلك أضعف أنواع االستبداد والجور لهاذ المسؤولين

فهاذو كتنطابق عليهم مقولة سيادنا األولين
اللي كتقول بالحرف البين شيء مجرب ويقين

»لو ذقتم مرارة العزل لما توليتموا أبدا«
حكمة بليغة كتهمكم يا الحكام الزاهدين فالدين

واللي كتعرفوا آش كيستناكم من رب العالمين
فعالش ديما برأيكم وعنادكم متشبتين واخا غالطين؟

واش كرسي المسؤولية عمى ليكم العينين؟
حتى بقيتوا قابضين فيه بعشر   يدين

رغم تقدمكم في السن أو مشلولين مقعدين
بال عقل سليم وال جسم ثابت متزن

يمكن حب لكعاد على الكرسي واّلف ومذاقو بنين؟
لكن ماتنساوش اإلطال عليه كيتسبب فمرض مشين

فحذاري من مغادرة الحكم مرغمين مطرودين
أو ينتهي بكم األمر في السجون معتقلين مكبلين

بعدما قضيتوا فترة طويلة في البذخ اللعين
فحاولوا تستافدوا من اللي عندهم ماضي زين

اللي خدموا بلدانهم وشعوبهم ومازال عليهم عاقلين
وصبحت شخصياتهم كتدرس فالمعاهد للبنات والبنين

وانتما مارانا نسمعوا عليكم إال الخبث المبين
وما قمتوا به من ظلم وتعدي في حق المواطنين
وسرقة خيرات وأموال شعوبكم رغم أداءكم لليمين
فبعد انسحابكم بان بالوضوح بأنكم كنتم خائنين
أما الشعارات الجوفاء اللي وهمتو بها الماليين
كانت كلها أكاذيب وعمل من أعمال الشياطين.
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التي  الطويلة  الرحلة  طبعا 
الوحدة  إلى  نيجيريا  قطعتها 
الدائم،  واالستقرار  الوطنية 
أن  بيد  وشــاقــة،  طويلة  كانت 
الهامة،  النفطية  األمـــة  ــذه  ه
أضحت قوة رئيسية في القارة 
فرص  هناك  لدرجة  الــســوداء، 
البلد  هــذا  فــي  للشغل  كثيرة 
ــن يــريــدون  ــذي ــك ال ــئ ــام أول أمـ
العمل، مع العلم أن هذا النمط 
القديم  ــني  ب الــحــيــاة  يجسد 
والحديث في قطاع النفط، عقب 
ــا  أن وضــعــت الــحــرب أوزارهـ
التي  الرحلة  فإن   ،1970 سنة 
قطعتها نيجيريا، لم تكن سهلة 
األمة  تلك  لكنها وضعت  بتاتا، 
طريق  الصحيح،  الطريق  على 
والنهضة  واالزدهــار  العمران 
تحقيق  ــل  أجـ مـــن  ــســعــي  وال

أهداف كبيرة.
تظهر  نيجيريا  أخــذت  وقــد 
دول  فــي  غنية  نفطية  كــدولــة 
تتيح  قــوة  مع  الثالث،  العالم 
سياسة  عــلــى  ــتــأثــيــر  ال لــهــا 
واشــنــطــن ومــوســكــو، ولــذلــك، 
صوت  بحق  اعتبارها  يمكن 

إفريقيا السوداء.

إن نيجيريا أكبر بلد إفريقي، 
حسب عدد السكان الذي يفوق 
عن  فضا  نسمة،  مليون   150
إفريقيا،  فــي  بلد  أغنى  أنها 
البلد  أنــهــا هــي  عــلــى  ــاوة  عـ
حيث  مــن  العالم  فــي  الثالث 
الــذي  الــخــام،  النفط  تصدير 
الــواليــات  إلــى  معظمه  يذهب 
املتحدة، وفي هذا اإلطار، ارتأى 
مع  عاقته  يطور  أن  املــغــرب 
اقتصادهما  وتعزيز  نيجيريا 
في نطاق تخطيط »رابح رابح« 
وخــافــا   ،2016 ســنــة  ــال  خـ
تــمــويــل مــشــروع  ــا راج مــن  مل
األنابيب النفطية، فإن املشروع 
على قدم وساق، وسيرى النور 
2022، حسب  في غضون سنة 
نيجيريا،  جمهورية  رئــيــس 
وهو  بــوخــاري،  محمد  السيد 
بهدوئه  معروف  بارز  سياسي 
الشعب،  واحــتــرام  وتواضعه 
ــة  ــن ــرزي ــر ال ــي ــداب ــت بــفــضــل ال

واملدروسة التي اتخذها.
وصف  أن  بالذكر،  والجدير 
استخدام  يقتضي  الباد،  هذه 
إحال  وبعد  املقاييس،  أضخم 
السام، انصرفت الحكومة إلى 
وطويل  شــاق  مــشــروع  تنفيذ 
نيجيريا  إرجــاع  بغاية  األمــد، 

إلى أيد أمينة.

دوره  ينتظر  كــان  رمضاني،  يــوم  في 
املوارب  الباب  خال  من  املخبزة،  داخل 
يظهر له الخباز في الغرفة الخلفية، رجل 
في مثل سنه ال يكف عن الحركة أمام فرن 
أو  الخبز  من  نوع  نضج  وكلما  ضخم، 
الحلوى، يسلمه البنه ذي التسع سنوات 
الزجاجية.  العرض  أمكنة  في  ليرتبه 
من  الثاثني  فــي  سيدة  الخباز  زوجــة 
وتدير  وتبيع  الزبائن  تستقبل  عمرها 
لهذه  تأمله  خال  عالية،  بمهارة  املحل 
األسرة املكافحة وأفرادها وهم منهمكون 
ملاذا هو  في مهامهم، نسي دوره ونسي 
التأمل  نوبات  إحــدى  في  ســرح  هناك، 
والتي  رمــضــان،  خــال  تستغرقه  التي 
به  يسمح  عميق  تأمل  هي  هل  يــدري  ال 
صفاء الذهن بسبب الصيام، أم هي بطء 
بليد يحدث للدماغ في فهم األمور بسبب 
نقص التغذية؟ انتشلته البائعة من سهو 
»عمي،  مبتسمة:  خاطبته  عندما  التأمل 

صيغة  أغاضته  حــاجــة؟«،  شي  خاصك 
زال  ما  نفسه  يحسب  كان  ألنه  الخطاب 
أن  السيدة  لهذه  فكيف  الشباب،  عز  في 
تخاطبه بـ»عمي«.. وكاد أن يلقنها درسا 
عن قلة أدبها، ولكنه خشي أن يتطور األمر 
إلى مشاداة قرب بيته مع أسرة بأكملها، 
فيقال عنه »مرمضن« أو »مقطوع« ينقصه 
شيء يدمن عليه، فما كان منه إال أن ابتلع 
الصدمة واصطنع ابتسامة صفراء وأخذ 

ما جاء من أجله وانصرف. 
من  يتخلص  لم  والبيت،  املخبزة  بني 
تأثير الصدمة وتساءل: »هل صرت فعا 
أبدو كعم لسيدة بدينة لها زوج في سني 
وطفل عمره تسعة أعوام؟«، لم يخف األمر 
عن زوجته وحكى لها - في شبه شكوى- 
ما جرى بينه وبني صاحبة املخبزة، قليلة 
األدب، وكان يتوقع منها أن تؤازره بشكل 
صاحبة  سلوك  فتستهجن  األشكال  من 
واثقة:  بنبرة  له  قالت  ولكنها  املخبزة، 
عمر  في  ــا  راه املخبزة  ــوالة  م ــادي..  »عـ
ملؤامرة  يتعرض  أنــه  إليه  خيل  ــدك«.  ول
مسنا  رجا  منه  تجعل  أن  تريد  نسائية 

تريد  املخبزة  في  التي  فتلك  األوان،  قبل 
أن تتصابى بطريقتها املستفزة وتخاطب 
الــنــاس بـــ»عــمــي« و»خــالــتــي« كــي تعلن 
التي  وهذه  مازالت صغيرة،  أنها  للعالم 
فرصة سانحة  وجدتها  البيت،  في  عنده 
لتذكره بأنه »كبر« وتدعم بذلك انتقاداتها 
بأنها  ترى  التي  عاداته  لبعض  السابقة 
لم تعد تليق به. هكذا حلل األمر في زمن 
ال  حتى  بالصمت  نفسه  وأقنع  قياسي 
قبيل  املطبخ  داخل  كامية  حربا  يشعل 

الفطور.  
بعد أيام قليلة، اتصلت به زوجته من 
الفرح:  غاية  في  وهي  املصحات  إحدى 
بخير..  والبنية  خير،  على  تفكت  »راها 
غير كن هاني«، فرح كثيرا بمياد حفيدته 
ليستريح  سريره  فوق  وارتمى  األولــى 
بعد انتظار وقلق على زوجة ابنه، أخذ 
أن  يجب  الــذي  الجديد  دوره  في  يفكر 
تذكر  تفكيره،  الجد، وخال  دور  يلعبه: 
خافت:  بصوت  وتمتم  املخبزة  صاحبة 
»إنها لم تكن قليلة األدب، بل كانت ذات 

فراسة قوية«.



على  الشديد  خوفه  عن  كلوني،  جــورج  العاملي  النجم  عبر 
التي  التهديدات  بعد  عائلته، 
تلقاها وزوجته املحامية أمل علم 
»داعش«  تنظيم  قبل  من  الدين، 

اإلرهابي.
وأكد املمثل العاملي، أن عائلته 
زوجته،  تولت  أن  بعد  في خطر 
القضية  الحقوقية،  الناشطة 
إلى  الفتا  »داعش«،  األولى ضد 
أن أسرته لديها مخاوف كبيرة 
حقيقية،  أمــنــيــة  ومــشــكــات 

يتعاملون معها بشكل يومي.
ــي  ــل »داي صحيفة  ونــقــلــت 
ما  تفاصيل  البريطانية،  ميل« 
األمريكي  النجم  مع  يحصل 
الذي أكد أن أمل تولت قضية 
السيدة نادية مراد البالغة من 
تقول  والتي  عاما،   23 العمر 

إنها أسرت من قبل مقاتلي »داعش« في عام 2014، وتمثلها في 

التنظيم  الدائم خوفا من  القلق  لهما  الذي يسبب  األمر  املحاكم، 
املتشدد.

أن  ــد  أري »ال  كلوني:  ــال  وق
بسبب  أهدافا  أطفالنا  يكون 
ذلك، ويجب أن نولي اهتماما 
حياتنا  نعيش  لكننا  لــذلــك، 
الزوايا«،  أيضا، ال نختبئ في 
ــاف: »زوجـــتـــي أحــالــت  ــ وأضـ
داعــش  ضــد  األولـــى  القضية 
إلى املحكمة، ولدينا الكثير من 
القضايا، وهي القضايا األمنية 

الحقيقية واملائمة«.
في  تحدثت  قــد  أمــل  وكــانــت 
»توداي  وقت سابق في برنامج 
اتخاذ  شو« حول مخاوفها عند 
املحكمة،  إلى  القضية  رفع  قرار 
مع  األمــر  هــذا  »ناقشت  وقالت: 
زوجي، ونحن على دراية ببعض 

املخاطر التي تنطوي عليها«.

البيضاء،  الدار  بوسطة  كناش 
الحسنية،  بالخزانة   430 رقمه 
وهو من أيام السلطان املولى عبد 
العزيز، ويبتدئ هكذا: الحمد للـه 
والسام  والــصــاة  العاملني  رب 
على سيدنا وموالنا محمد أشرف 
وأصحابه  ءالــه  وعلى  املخلوقني 
كناش  ــهــذا  »ف وبعد:  أجــمــعــني، 
هلل  أعــزه  املخزن  بوسطى  صائر 
بالدار البيضاء على يد األمني بها 
بن  أحمد  السيد  األرضى  الطالب 
السيد محمد فرج الرباطي، وعدد 
املكاتيب الخارجة منها واملشتملة 
عليهم الورقة التي ترد في شكارة 
ــدن وغــيــرهــا،  الــبــوســطــى مــن املـ
عام  الحرام  الفرد  رجب  فاتح  من 
جمادى  عند  وينتهي   ،»1315
أوراقه  وعدد   ،1318 عام  اآلخــرة 

.108
أعرضها  الكناش  أبواب  وهذه 
ســارت  الــتــي  للطريقة  كــنــمــوذج 
عــلــيــهــا دفـــاتـــر أشـــغـــال الــبــريــد 
حسب  صنفت  حــيــث  املــخــزنــي، 

العناوين التالية:
- بيان عدد الرقاقيص الخارجني 

من الدار البيضاء. 
الخارجة  املكاتيب  تقييد عدد   -
من  بعدها  ملا  البيضاء،  الدار  من 

املدن الحوزية وقبض ثمنها.
الخارجة  املكاتيب  تقييد عدد   -
من  بعدها  ملا  البيضاء،  الدار  من 

املدن الغربية وقبض ثمنها.
املشتملة  املكاتيب  عدد  تقييد   -

شكارة  في  الواردة  الورقة  عليهم 
بوسطى املخزن أعزه هلل الخارجة 
صحبة   ،1315 عــام  الــربــاط،  من 

الرقاص موالي عمر الفيالي.
املشتملة  املكاتيب  عدد  تقييد   -
داخــل  ــرد  ت الــتــي  الــورقــة  عليهم 
هلل  أعزه  املخزن  بوسطى  شكارة 
الخارجة من الجديدة، عام 1315، 

صحبة الرقاص العلمي.
ــواردة  الـ املكاتيب  مجموع   -
للمدن  املوجهة  الغربية  املدن  من 
النبوي  ربيع  متم  إلى  الحوزية، 

عام 1318.
الدار  مع  الطوابعية  ذكرياتي 
كنت  ألنني  تحصى،  ال  البيضاء 
محات  قــاصــدا  بكثافة  أزورهـــا 
بيع الطوابع البريدية، األول بممر 
التازي  بممر  والثاني  صوميكا 
والثالت   »COTTER »كوطير 
أول  اشتريت  السلطان.  بمرس 
موجه  املخزني  للبريد  مظروف 
درهما  ملراكش من فاس بخمسني 
مثمنة  فــاس  خاتم  بصمة  عليه 
باللون البنفسجي من عند كوطير 
في مارس 1981، فكانت هذه هي 
أشعلت  التي  ــى،  األولـ ــشــرارة  ال
لبوسطة  العشق  نار  أعماقي  في 
الذي  النجاح  أنــس  ولــم  املخزن، 
فريدريك  السيد  مع  لقيه معرضي 
باملركز   1992 يناير  في  بيريس 
 »C.C.F« الــفــرنــســي  الــثــقــافــي 
املائوية إلحداث  الذكرى  بمناسبة 

البريد املخزني.

الدار البي�ضاء: خطوتي الأوىل مع الربيد املخزين الخضر غيالن

أعرب مصطفى لخصم، البطل العاملي 
السابق في رياضة الفول كونتاكت، عن 
املغرب  في  االستقرار  الختياره  ندمه 
التي  األوضــاع  منتقدا  نهائي،  بشكل 

تعيشها اململكة.
ــوار بــإحــدى  ــ ــال لــخــصــم فـــي ح ــ وق
االستقرار  »إن  التلفزيونية:  البرامج 
في املغرب كان الخطأ الذي ارتكبته، لو 
بالخارج  ظليت 
بني  وأزوره 
الـــفـــيـــنـــة 
واألخــــرى 
كـــــــــان 

املغرب  عــرفــت  وملــا  أفــضــل،  سيكون 
الحقيقي، يوجعني قلبي«، ضاربا املثل 
بـ»املستشفيات املغربية ال تهتم بحياة 
األمـــوال، عكس  وكــل همهم  املــواطــن، 
بلد  ونحن  األوروبــيــة،  املستشفيات 

إسامي، أين اإلسام«.
املغربي،  الــعــاملــي  البطل  ــح  وأوضـ
أستطيع  وال  بلية  املــغــرب  »حــب  أن 
أســبــوع«،  مــن  أكــثــر  خــارجــه  العيش 
مردفا »رفضت الحصول على الجنسية 
األملانية رغم أن والدي لديهما الجنسية 
املغرب  لصالح  للعب  وذلــك  األملانية، 
راية  ورفع  الدولية  املنافسات  في 
 9 من  جنيته  وما  عاليا،  الوطن 
للمغرب  ربحتها  التي  بطوالت 
ــرام الــنــاس«،  ــتـ هــو حــب واحـ
ليس  »املشكل  قائا:  ــاف  وأض
الديفو  بل  املسؤولني،  في  فقط 
في الشعب أيضا، فالعديد من 
في  أصواتهم  يبيعون  الناس 
االنتخابات«، و»أغلبية الناس 
السياسة  يــمــارســون  الــذيــن 
يعرفون عدد األصوات التي 
ألنهم  عليها  سيحصلون 
يشترنوها بمبلغ قد يبلغ 

1000 درهم«.

البطل العاملي م�ضطفى خل�ضم: 
»ندمت لأين دخلت املغرب..«

»داع�ش« يهدد النجم العاملي جورج كلوين وزوجته

ليلى غفران تهاجم املمثل امل�ضري حممد رم�ضان
شنت املطربة املغربية، ليلى 
غفران، في حلقة يوم الجمعة 
الــحــارة«  »شيخ  برنامج  مــن 
املصرية  القناة  على  املـــذاع 
هجوما  والــنــاس«،  »القاهرة 
املصري،  املمثل  على  جديدا 
محمد رمضان، بعد أن اتهمته 
على  نجوميته  بنى  بكونه 

حساب ابنتها الراحلة.
الــفــنــانــة املــغــربــيــة الــتــي 
رفــضــت املـــشـــاركـــة فـــي أي 
الفنان  مع  للتمثيل  عــروض 
املــصــري رمــضــان، قــالــت أن 
»ابــن حال«  أحــداث مسلسل 
ملحمد رمضان، يحمل إسقاطا 
ابنتها  مقتل  ــة  ــادث ح عــلــى 

الوحيدة هبة سنة 2010.
الـ11 من  وتضمنت الحلقة 
الــذي   حــال«  ــن  »اب مسلسل 
رمــضــان،  محمد  فيه  شـــارك 
بالساح  فتاتني  مقتل  حادثة 
فنانة  ابنة  إحداهما  األبيض، 
أحد  ابــن  يــد  على  مشهورة، 
املسؤولني في الدولة، وترتيب 
ــور التــهــام عــامــل بسيط  األمـ

بارتكاب الجريمة.
وتطرق »ابن حال« للحياة 
ــاء وعــالــم  ــريـ ــم األثـ ــال بــني ع
يحول  الذي  والظلم  الفقراء، 
املطلقة  الطيبة  من  اإلنسان 

إلى الشر املطلق.

ــصــة املــســلــســل  وتـــــدور ق
حـــول شـــاب فــقــيــر قـــدم من 
قــوت  عــن  ليبحث  الصعيد 
يومه، ويتورط في جريمة قتل 
ويحكم  السجن  ويدخل  فتاة، 

منه  يهرب  ثم  باإلعدام،  عليه 
آخــر  شــخــص  إلـــى  ليتحول 
ويهوى  الــســاح  فــي  يتاجر 
التحديات  ويواجه  املشاكل 

بمنتهى العنف.

ــات  ــدراس ال مــركــز  ينظم 
والـــبـــحـــوث اإلنــســانــيــة 
ــة بـــوجـــدة /  ــي ــاع ــم واالجــت
والسينما،  الــصــورة  نــادي 
ــري حــول  ــشــه ــشــاط ال ــن ال
األخرى،  والفنون  السينما 
خال  من  واألدب  السينما 

موسى«  أبي  »جــارات  فيلم 
ــرحــمــان  ــد ال لــلــمــخــرج عــب
الجمعة  يوم  وذلك  التازي، 
31 ماي 2019 على الساعة 
بمقر  ــزوال  ال بعد  الواحدة 
ــة  ــاع ــار املـــعـــرفـــة« »ق ــنـ »مـ

العلمية«. الحلقات 

»جارات اأبي مو�ضى« يف وجدة

العدد:  1029الخميس  30 ماي 2019المنوعات 22

CLEANHELP SARL
شركة ذات املسؤولية احملدودة
رأسمالها 100000 ألف درهم

مقرها االجتماعي: 88 زنقة واد زيز 
شقة رقم 5 – أكدال – الرباط.

السجل التجاري بالرباط
 رقم 122205

تصفية شركة
الــعــام  الــجــمــع  مــحــضــر  بمقتضى 
 11 في  مــؤرخ  للشركاء،  االستثنائي 
الرباط  فــي  واملسجل   2019 فبراير 

بتاريخ 4 مارس 2019 تقرر ما يلي:
املصفي  وإبــــراء  التصفية  ــاق  إغـ
السنوي  التقرير  على  املوافقة  بعد 
املصفي  قبل  من  املقدمة  والحسابات 

السيد أختار محمد أمني. 
تم اإليداع القانوني لدى كتابة الضبط 
بتاريخ  بالرباط  التـجارية  باملـحـكـمة 

09 مايو 2019 تحت عدد 3213.
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طفولتي
مدرسة األعيان أو موجادور 

من  عدد  منها  تخرج  التي  األعيان  مدرسة  توجد 
التالميذ الذين عرفت منهم وزراء وشخصيات سياسية 
وزنقة  اإلقامة  زنقة  زاوية  في  وأطر،  وأطباء  وقضاة 
وكانت  البيضاء،  بالدار  القديمة  باملدينة  الصويرة 
تدار بإدارة فرنسية، للهم معلميها الفقهاء املتخرجني 
الولية  من ضريح  بالقرب  وهي  القرويني،  من جامعة 
حرة  مدرسة  بجوارها  التي  تاجة«،  »لــال  الصالحة 
كانت العائالت البيضاوية يدخلن بناتهن إليها عندما 
ضاقت مدرسة »باالند« املسماة اليوم بفاطمة الفهرية 
واملطلة على ميناء الدار البيضاء بجانب مسجد »ولد 
فيما  سميت  التي  األعيان  مدرسة  ولــدى  الحمراء«، 
به  يميز  كان  الذي  امليز  ذلك  ملحو  بـ»موجادور«  بعد 

االستعمار في األسماء بغية إثارة النحل االجتماعية.
وهذه املدرسة متوفرة على باب رئيسي يسمى باب 
اإلدارة وهو القريب من زنقة »الكومندار بروفو« اآلتية 
وكانت  الخامس،  محمد  ساحة  ومن  املخزن  دار  من 
منها  املرور  يمكن  ال  الصغيرة  بدكاكينها  الزنقة  هذه 
تعرض  عندما  »أمبريال«  سينما  بمحاذاة  خصوصا 
دكان  وكان  وغيرها،  و»سبارتاجيس«  »هيركل«  أفالم 
»باطا« لألحذية أكثر الدكاكني اجتذابا للزبناء بأضوائه 
هذه  كانت  كما  العامالت،  وفتياته  زجاجه  وجمالية 
قيسارية  عبر  بها  يمر  جناوة،  لدرب  املحادية  الزنقة 
من  والتجار  اليهود  أصحابها  كان  التي  املجوهرات 
أهل فاس وبعض السوسيني، والغريب في األمر، أنه لم 
تسجل أية سرقة لهذه املحالت الصغيرة املتراكمة ذهبا 
وفضة والغير املحروسة بكاميرات املراقبة أو غيرها، 
إال من أصحابها املختلني وراء كرسي صغير وأمامهم 
ميزان ذهب، وكانت هذه القيسارية تضاهي قيسارية 
أغنياء  أحد  من  وهو  صاحبها،  إلى  نسبة  الحفاري 
البيضاء والذي كانت تربطه بعائلتنا مصاهرة  الدار 
عن طريق املرحومة الحاجة فاطنة القدميرية، وهي من 
أول املتعلمات التي كانت تتقن اللغة الفرنسية، وعملت 
كن  اللواتي  التلميذات  من  وكانت  الحماية  إدارة  في 
في نفس الصف مع والدتي رحمة هلل عليها في بداية 

األربعينات بمدرسة »باالند«.
مكتوب  قوس  هناك  كان  الثاني،  الباب  وبجانب 
اسم  بأنه  صغارا  ونحن  نحسبه  وكنا  الزيات،  عليه 
الزنقة، في حني أنه إشهار لصاحبه الزيات، الذي كان 
يقطن في نفس الدرب، ومنه يقع املرور إلى زنقة حمام 
»سبع برم«، وكانوا يسمونه كذلك، ألنه كان يتوفر على 
الساخن وكان كل واحد يسمى  للماء  سبعة أحواض 
بوجرادة  عائلة  إلى  ملكيته  ترجع  والذي  بـ»البرمة«، 

ومنهم املحامي املرحوم بوجرادة .
عائلة  مــن  وهــو  ــوجــرادة،  ب ذ.  الزميل  واملــرحــوم 
بيضاوية عريقة كان شريكا للمرحوم النقيب األستاذ 
اللعبي في مجموعة مدارس عني  الناصري والدكتور 
املاضي،  القرن  ثمانينات  في  أسسوها  التي  الذئاب، 
أوالد  وكــذا  فيها،  املسجلني  ضمن  من  أوالدي  وكــان 
أبناء األستاذ  القضاة واملحامني، منهم  عدد كبير من 
الشاب  والزميل  األستاذ  الشرقاوي،  الطيب  مــوالي 
كريم الشرقاوي، وكانت سمعة هذه املدرسة كبيرة جدا 
في ذلك العهد، بسبب إدارتها من طرف أحد مناضلي 
األستاذ  واملقتدرين،  القدامى  االشتراكي  االتــحــاد 

الدمضومي رحمه هلل.
تجمع  وكانت  لي،  كانا صديقني  اإلثنني  أن  وحدث 
املرحوم  قيام  عنها  ترتب  عميقة،  صــداقــة  بينهما 
يده  على  تتلمذ  الــذي  التعليم  رجــل  الضمدومي، 
شخصيات بيضاوية كبيرة، وعبد الرزاق الزرقطوني، 
بكراء  الزرقطوني،  محمد  الشهيد  وأخ  املقاومة  رجل 
الطابق األول من فيلته للثاني، وحدثت خالفات بينهما 
بعد، وتم وضع شكايات بني محاميهما وحاول  فيما 
العديد من الشخصيات التدخل إلصالح البني، إال أن 
كل املحاوالت باءت بالفشل، ألن كل واحد منهما كان 
الذي  هو  بأنه  فارغ  وخالف  قوي  بعناد  اآلخر  يرمي 
لم يحترم أواصر الجوار والصداقة التي كانت تربط 

بينهما.
كان  بأنه  أصدقائه،  وعلى  علي  يتبجح  ابني  وكان 
ضيف مدير املدرسة على مائدة الغذاء، وهذا شرف ما 
بعده شرف في نظره، وحدث أن كان ضيفا على مديره 
عبد  املرحوم  وملح  السفلي  الطابق  في  يسكن  الــذي 
الرزاق الزرقطوني جاره املتخاصم معه يصعد الدرج 
دون أن يكلم أحدهما اآلخر، ووجه السؤال إليهما معا 
قائال: عماه،  األطفال  ببراءة  أصدقائي،  أنهما  بحكم 

ملاذا ال تتكلمان مع أنكما تسكنان في نفس املنزل؟
عندئذ تبادال السالم والعناق واملصالحة وأخبراني 
الرياحي،  محمد  الصغير  ابني  بــأن  هلل  رحمهما 
كبار  حله  عن  عجز  خالف  في  الصلح  في  سببا  كان 
كانا  بل  دراســتــه،  يتتبعان  وأصبحا  الشخصيات، 
السن  فــارق  رغــم  بالصاحب،  ينادونه  هلل  رحمهما 
يعطيا  أن  يريدا  لم  بأنهما  لي  وقاال  بينهما،  الكبير 
األصدقاء  بني  للخصام  الصغير صورة سلبية  الطفل 

والجيران.

�صابر الرباعي ين�صف ملجرد: هو موجود
 يف ال�صاحة الفنية وجمتهد جدا

ــحــة  ــي ــل كـــشـــفـــت م
ــة  ــق ــســاب ــرب ال ــ ــع ــ ال
املغربية،  واملــمــثــلــة 
ــي، في  ــال ــي جــم ــات ف
تــصــريــح صــحــفــي، 

تتواجد  أنها 
في  حاليا 

الــجــزائــر، 
ــل  ــ مـــــــن أجـ
في  املشاركة 
املـــســـلـــســـل 
ــري  ــزائـ ــجـ الـ
د  ال و «

ــن إخـــراج  الـــحـــالل«، وهـــو م
الــتــونــســي نــصــر الــديــن 

من  ثلة  وبطولة  السهيلي، 
النجوم الجزائريني.

ويعتبر هذا املسلسل 
أكثر  مــن  الــرمــضــانــي، 
املــــســــلــــســــالت 

ليس  مــشــاهــدة 
الجزائر،  في  فقط 

ــي املــغــرب  ــا ف ــم وإن
العربي.

ــرت فــاتــي  ــ ــي ــ ــت ــ واخ
للمشاركة في هذا العمل، من 
غير  املنتجة،  الجهة  طــرف 
عن  تفاصيل  تعط  لــم  أنــهــا 
في  به  ستظهر  ــذي  ال ــدور  ال
هذا املسلسل، حتى ال تحرق 
من  القادمة  الحلقات  أحداث 
عرف  الـــذي  املسلسل  ــذا  ه
على  عالية  مشاهدة  نسبة 
حققت  حيث  »اليوتيوب«، 

الــحــلــقــة األولــــى قــرابــة 
الستة ماليني مشاهدة.

يتبع

املغربية فاتي جمايل:
�صاأقتحم عامل الدراما اجلزائرية

مذكرات ساخنة

وزعت املواقع اإللكرتونية صورا متعددة للملك 
عائليا  إفطاره  يحضر  وهو  اهلل،  عبد  ــي  األردن
الشوربة ألوالده وزوجته، وصادف هذا  ويصب 
تهنئة  بربقية  األردني  العاهل  توصل  الشريط، 
من ملك املغرب بمناسبة العيد الوطني األردني.

ملك الأردن يحتفل 

بطريقة �صعبية 

تنظم »الجمعية املغربية للفنون بال حدود«، 
الدورة الرابعة ملهرجان سينما الشاطئ »سيني 
بالج«، من 23 إلى 27 يوليوز املقبل بشاطئ 
بحضور  وذلك  الهرهورة،  في  العابد  سيدي 
عدد من املمثلني واملخرجني واملهتمني بالشأن 

السينمائي من مختلف أنحاء املغرب.
تكريم  الــدورة،  هذه  فعاليات  وستشهد 
فنية،  أجيال  ثالثة  من  فنية  وجــوه  ثالثة 
ويتعلق األمر بكل من أمينة رشيد وسعيدة 
باعدي ومجدولني اإلدريسي، وذلك تقديرا 
ملا قدمنه للسينما املغربية كل واحدة في 

مجال تخصصها.
وأشار بالغ صادر عن الجهة املنظمة، 
إلى  باإلضافة  املهرجان،  برنامج  أن  إلى 
مسابقة  تنظيم  سيتضمن  التكريم،  فقرة 
رسمية بني ستة أفالم روائية طويلة، كما 
ستقدم باملوازاة مع العروض السينمائية، 
أنشطة ثقافية وفنية ورياضية وورشات 
والتمثيل  ــراج  واإلخــ السيناريو  فــي 
وأساتذة  وممثلني  مخرجني  تأطير  من 
ستقوم  كما  والثقافة،  الفن  قطاع  في 
واأليتام  العجزة  لدار  بزيارات  الجمعية 

بمدينة تمارة.

 »�صيني بالج« يكرم اأمينة 
ر�صيد و�صعيدة باعدي 
وجمدولني الإدري�صي

خلق برنامج »اللقاء من الصفر« على 
ــعــاء  األرب يـــوم  سي 1«،  بــي  قـــنـــاة »إم 
الفنانة  أعـــاد  ــا  مل الـــحـــدث،  املـــاضـــي، 
ما  منذ  املعتزلة  جــالل  عزيزة  الكبيرة 
يفوق 30 عاما، إلى األضواء، وقد كانت 
جديد  من  التأكيد  أعــادت  مميزة  حلقة 
بعوامل  يتأثر  ال  الجميل  الصوت  أن 
الزمن، بل يظل متوهجا مهما ابتعد عن 
الغناء، فكانت أهم لحظة في هذا اللقاء 
أطربت  ملا  النويصر،  مفيد  منشطه  مع 
صاحبة أغنية »هو الحب لعبة« الجمهور 

بأدائها  فأعادت  برائعتها »مستنياك«، 
إلى  الزمن  باألحاسيس  واملفعم  املميز 
بل  قط،  تعتزل  لم  أنها  لو  كما  ــوراء،  ال

حتى شكل مالمحها لم يتغير كثيرا.
أغنية »مستنياك«، شكلت نقطة تحول 
حيث  الفنية،  جالل  عزيزة  مسيرة  في 
بالعالم  الواسعة  شهرتها  بوابة  كانت 
الراحل  الكبير  توقيع  وحملت  العربي، 
كتابة  مستوى  على  الوهاب  عبد  محمد 
لعمالق  فكانت  األلــحــان  أمــا  الكلمات، 

الترانيم، الراحل بليغ حمدي.
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عزيز جالل للغناء؟

صابر  التونسي  الفنان  أنــصــف 
ملجرد،  سعد  املغربي  الفنان  الرباعي، 
لصاحبته  شو«  »عائشة  برنامج  في 
يبث  ــذي  ال جبل،  بــو  عثمان  عائشة 
وردا  والــنــاس«،  »القاهرة  قناة  على 
غياب  بخصوص  عائشة  ســؤال  على 
ملــجــرد عــن الــســاحــة 
العربية،  الفنية 
قــــــال صـــابـــر: 
موجود،  »سعد 
معجب  وأنـــا 
بذكائه الفني، 
ــرف  ــع ألنـــــه ي
جــــيــــدا كــيــف 
بأعماله  يصيب 
العربي  الــوطــن 
إذ  ــبــي،  واألجــن
صيته  وصـــل 

عامليا«.
وأكــــــــــد 
ــي  ــاع ــرب ال
أنــــــــــه 

بجميع  يتمتع  ألنه  سعد،  كثيرا  يعز 
له  التي تخول  واملواصفات  املؤهالت 
النظر  بغض  ناجحا،  فنانا  يكون  أن 
متابعا  الزال  اللتني  القضيتني  عن 
جنسيا  باالعتداء  واملتعلقتني  فيهما 

على فتاتني.
وحـــاولـــت اإلعــالمــيــة 

في  صــابــر  تـــورط  أن 
كان  إن  عما  الــســؤال 
بريئا،  أم  متهما  سعد 
الفنان  بأن  عليه  ليرد 
ــي األخـــيـــر  ــ ــى ف ــق ــب ي

ــي أخــطــاء  بــشــر يــقــع ف
ــارات غــيــر  ــ ــي ــ ــت ــ واخ

أن  متمنيا  صائبة، 
القريب  فــي  يــعــود 
الــعــاجــل، واصــفــا 
ــدة  ــ ــ ــا »شـ ــ ــ ــه ــ ــ أن
وتزول«، مستبعدا 
آخر  حــديــث  أي 
أو  قضيته  عــن 

الحكم عليه.

تهنئة

شمعته  ريـــان  ســريــن  الصغير  أطــفــأ 
الخامسة، وسط فرحة األهل واألحباب.

يتقدم  الــســعــيــدة،  املناسبة  وبــهــذه 
أصدقاء جمعية »سبور تايم للتيكواندو«، 
ريــان،  للطفل  واألمــانــي  التهاني  بأحر 
سعد  وشقيقه  يحفظه  أن  هلل  من  راجني 

ويطيل عمرهما.



املخابرات تسمى في إيران الشاه، 
»السافاك«.

في  الحكومة  رئــيــس  لينبري 
ــع الـــشـــاه، في  ــار تــعــامــلــه م ــ إط
الــشــاه، فعندما  ــرد دفــاعــا عــن  ال
الشاه  األمريكية  الصحف  اتهمت 
»الــســافــاك«،  أجــهــزة  بمبالغات 
بقوله:  عليهم  يرد  السجناء  ضد 
التي تمول أجهزة  أمريكا هي  إن 

»السافاك«.
للصحف  يــردد  كان  ما  وكثيرا 
تشبعوننا  ــم  ــك ))إن األمــريــكــيــة: 
جاللة  نترك  نحن  فيما  بالكالم 
مع  يتكلم((  ــده  وح اإلمــبــراطــور 
رده  قبيل  من  املبالغات،  من  كثير 
بعض  في  الكهرباء  انعدام  على 
ــة: ))إنــنــا  ــدرســي املــؤســســات امل
جميع  يف  ــات  ــاري ــط ب سننصب 
مرة  إنه  بل  التعليمية،  املؤسسات 
املستشفيات  سيمأل  أنـــه  أعــلــن 
األمريكيات  باملمرضات  اإليرانية 

الشقراوات((.
يستغل  واألخــرى،  الفترة  وبني 
ــرص لــحــشــيــان)...(  ــف بــعــض ال
الكالم)...( على طريقة بن كيران، 
ومرة في عشاء رسمي، أشار إلى 
الحاضرين،  الشاه  أصدقاء  أحد 

إن  عنه:  وقــال  األثرياء  من  وكــان 
هذا املواطن مثال كسب في صفقة 
مرتبي  يعادل  ما  واحــدة  تجارية 
بكل  يلمح  وهــو  ــرة،  مـ ستمائة 
أدب في أغلب تدخالته إلى فساد 

أصدقاء الشاه.
ــدى  ــرة حــكــى كــيــف أن إح ــ وم
أمرت  الشاه،  أسرة  من  األميرات 
ــحــرس املــلــكــي بــاعــتــقــال أحــد  ال
واضطر  الــتــجــاريــني،  شركائها 
لها  يــدفــع  أن  األجــنــبــي  املعتقل 
عن  تــتــنــازل  ــي  ك دوالر  مــلــيــون 
الحكومة  رئيس  فأعرب  شكواها، 
هــويــدا، عــن أســفــه، لــكــون نظام 

الحكم يتداعى من الداخل.
وبــيــنــمــا تــهــافــتــت الــصــحــف 
ــار  ــشــر أخــب ــى ن ــل ــة ع ــي ــب األجــن
الخميني  مدينة  في  املظاهرات 
تــرددت  حيث   ،1976 سنة  ــم«  »ق
استدعى  العرش،  على  الهجمات 
صديقه  هويدا  الحكومة  رئيس 
املستر  ــاه،  ــشـ الـ مـــع  ــرك  ــشــت امل
في  بريطانيا  سفير  بــارســونــز، 
طهران، استدعاه رئيس الحكومة 
قرية  زيــارة  فــي  ملرافقته  هــويــدا 
تجمهر  حيث  طهران،  من  قريبة 
املتظاهرون حول سيارتهما، وهم 
يصفقون لرئيس الحكومة، ليقول 
للصحفيني،  البريطاني  السفير 
لتواجدي  السرور  غاية  في  إني 

الذي  الرئيس  السيد  سيارة  في 
أرى  وأنا  الشعبية،  بهذه  يتمتع 
الشاه مطالب بمحاورة  أن جاللة 
لصديقه  هويدا  ويلتفت  منتقديه، 
أن  تــعــرف  لـــه:  ــول  ــق وي السفير 
جاللته متشبث بقانون: أنا أتكلم 

وأنت تنصت.
هويدا  بأن  الصحف  كل  لتعلق 
الحكومة  رئيس  أن  رغم  شعبي، 
يــصــر فــي كــل تــصــريــح عــلــى أن 
يتفادى كل انتقاد لألسرة امللكية.

السفير  ــه  ــق ــراف ي كـــان  ــرة  ــ وم
عن  فصدر  ــي«،  »رادجــ األمريكي 
الشاه،  بمحضر  محتج  حاضر 
كـــالم غــيــر الئـــق، فــوقــف رئيس 
من  ــرب  ــت واق ــدا،  هــوي الحكومة 
املعكوفة  بعصاه  وجره  املصرح، 
من عنقه، بينما كان الشاه يجهش 
يجر  وهو  هويدا  ليقول  بالبكاء، 
أنا  لــه:  ويقول  عنقه  من  املحتج 

آسف. 
إني  ملحاوريه،  يقول  كــان  لقد 
رغبات  كــان  أي  مــن  أكثر  ــرف  أع

أشبه  إنــه  مقدما،  الــشــاه  جاللة 
وهو  دوغــول،  بالجنرال  يكون  ما 
شعبية،  هويدا  يزيد  كــان  ادعــاء 
املتواضعة  حياته  إلى  باإلضافة 

في ملبسه وسكنه)...(.
التقليدية  األساليب  وحــاولــت 
آخر  مستشارا  تطلق  أن  للشاه 
من  يخفف  كــي  عــيــاش،  لــلــشــاه، 
اسمه  وكــان  هــويــدا،  تصريحات 
أنه  يدعي  أردشير«  »هويدا  أيضا 
العرش،  خدمة  في  ــاءه  ذك وضــع 
لتنطلق تعاليق آخرين، بأن رئيس 
الشاه  ينتقد  لم  هويدا  الحكومة 
ذهب  إنه  آخــرون:  وليقول  أبــدا، 

إلى أبعد من الطاعة.
في  مستمرة  ــورة  ــث ال وكــانــت 
ــزة املــخــابــرات  تــحــركــهــا.. وأجــه
الحكومة  رئيس  ــارات  إشـ تفهم 
ضغط  تحت  الشاه  ملوقع  املؤثرة 

تصريحات هويدا.
جنراالت  من  بقي  ما  ليتحرك 
النظام، املتحكمون الحقيقيون في 

الشاه.
ــدأت  بـ  ،1978 ــف  صــي ــي  ــ وف
إلى  الشاه  تدفع  السرية  األجهزة 
التخلص من رئيس الحكومة هذا 
هذه  بينما  تصريحاته)...(  ومن 
كانت  إنما  السرية،  التحركات 
الحكومة  رئيس  شعبية  من  تزيد 
من  طلبوا  عندما  أنــهــم  لــدرجــة 

قال  ومحاكمته،  اعتقاله  الشاه 
هويدا  محاكمة  إن  الــشــاه،  لهم 
هي محاكمتي، وكان صمت الشاه 
هويدا  لتصريحات  واستسالمه 
الشاه،  أصدقاء  تشجع  بدأت  قد 
وخــاصــة الــســفــيــر الــبــريــطــانــي 
ــى مــواجــهــتــه  ــل ــز« ع ــونـ ــارسـ »بـ
ببعض الحقائق من قبيل إصالح 
بجاللته)...(  املحيطة  األوســاط  
بتصريح  يوما  الشاه  ليفاجئهم 
تصرفات  في  سيحقق  بأنه  علني 

األسرة امللكية، بكل شجاعة.
القوة  الشاه أجهزة  كما أرضى 
املخابرات  مدير  بإعادة  الخفية 
من  الناصري  الجنرال  السابق 
بلجيكا،  في  سفيرا  إبعاده  قــرار 
من  آخــر  قطب  يحتمل  لم  بينما 
كاظمي،  الجنرال  النظام،  أقطاب 
آلت  ما  على  حزنا  انتحر  ــذي  ال
السفير  ليفهم  األوضــاع)...(  إليه 
»بارسونز«  الصديق  البريطاني 
لرئيس  وليقول  الوضع،  خطورة 
التلفون  ــي  ف ــدا  هــوي الــحــكــومــة 

املسجل)...( بأن الشاه سيغدر به 
ويحاكمه، فيجيبه هويدا في نفس 
التلفون الذي كان رئيس الحكومة 
))يا  مسجل:  أنــه  يعرف  هويدا 
عــزيــزي، إنــي إيــرانــي، ولــم أفعل 
شيئا أخجل، منه وإذا ما اعتقلني 
مما  الكثير  ــي  ل فـــإن  وحاكمني 
سأقوله، بل سوف لن أتوقف)...( 
ــن الـــروايـــات  ــنـــدي كــثــيــر مـ وعـ
ولن  سأحكيها  التي  البوليسية 

أنتهي من قراءتها((.
بما  الــســفــن  أشــرعــة  ودارت 
الــذي  هــويــدا،  ريـــاح  تشتهيه  ال 
له  ترسل  بالشرطة  يوما  فوجئ 
زوجة  فاستقبلتهم  يعتقله،  من 
لتقدم  ليلى،  الحكومة)...(  رئيس 
تقول  ــي  وه الــعــشــاء  طــعــام  لهم 
))لقد  متناهية:  بصراحة  لهم 
خالل  مــن  إيـــران  على  تغوطتم 
رئيس  اعتقال  ليتم  قمعكم((، 
بيت  ــي  فـ ــع  ــوضـ ويـ ــة  ــوم ــحــك ال
اعتبار  في  األقطاب  ليبدأ  أنيق، 
جديد،  لعهد  بداية  االعتقال  هذا 
حيث  إيـــران،  ــادرون  ــغ ي أغلبهم 
الشاه،  وزراء  مــن  الكثير  هــرب 
عند  البريطاني  السفير  ليتوجه 
ــرح ديــبــا، وكــان  ــراطــورة ف ــب اإلم
يعرف عالقتها الخاصة مع رئيس 
الحكومة)...(، ليطلب منها عنوان 
لتهرب  فــرفــضــت،  هــويــدا  سجن 

وتسكن  باريس  إلى  ليلى  زوجته 
أن  بعد  »فــوش«  بشارع  شقة  في 
مرافقتها،  هويدا  زوجها  رفــض 
سجنه  في  هويدا  يفاجأ  أن  إلى 
بشيوخ الثورة الخمينية يدخلون 
عليه، ليقول له أحدهم: ملاذا كنت 
ترخص ببيع الخمور وغيرها من 
الجرائم املعادية لإلسالم؟ فيجيبه 
في  أكون  عندما  هويدا: سأجيبك 

املحاكمة.
وكــان  املحاكمة،  كانت  وفعال 
ــس الــحــكــومــة هــويــدا أول  ــي رئ
الذي  اإلعدامات  مقر  في  املعدمني 

كان يسمى مدرسة الخميني.
بساعات، سمحت  إعدامه  وقبل 
للصحفية  الخميني  ســلــطــات 
أوكــرانــت«  »كريستني  الفرنسية 
لــتــســتــجــوبــه عـــن ســـر رفــضــه 
ميكن  ))ال  لها:  فقال  للهروب، 
بلده معه على  أن يحمل  لإلنسان 
يف  حلقة  كنت  فقد  حذائه،  نعلي 
بالسياسة،  أهتم  أكن  ولم  النظام، 

وإمنا اجتذبت إليها((.

اإليــرانــي  الــعــرش  أفـــول  قصة 
على يد الشاه رضى بهلوي، قصة 
األغالط،  من  ارتكب  لنظام  طويلة 
في  املتحكمة  األجهزة  أن  لدرجة 
بالدرجة  أمريكا  العالم،  مصير 
سقوط  تنتظر  أصبحت  األولـــى، 
رغم  ــذي  ال العنيد،  الجبار  هــذا 
على  تــهــدد  كلما  ــان  ك جــبــروتــه، 
لغضبه،  املتعرضني  من  مجموعة 
يقول لهم ما رواه الكاتب األمريكي 
ــان يهدد  ــه ك ))إنـ »شــوكــروس«: 
املغضوب عليهم من رجاله بقوله: 
سأطلب من امللك احلسن الثاني أن 
سجونه((،  قضبان  خلف  يضعكم 
بتنازل  يشعر  ــشــاه  ال وأصــبــح 
األمريكيون  عنه)...(،  األمريكيني 
ــحــوا يــكــتــبــون في  الـــذيـــن أصــب
عن  تغاضى  الشاه  ))إن  صحفهم: 
له  وكانت  والــعــمــوالت،  الــرشــاوي 
ميزانية مائة مليون دوالر للتدخل 

يف االنتخابات(( )شوكروس(.
وشعر الشاه بقرب املصير، وهو 
والده  تجربة  من  كثيرا  املستفيد 
الذي أقام هذه اإلمبراطورية، وكان 
اإلمــام  بزعامة  اإلســالمــي  التيار 
الوحيد  التهديد  هو  الخميني، 
 1963 سنة  في  فسارع  للعرش، 
إلى إطالق سراح اإلمام الخميني 
مــن ســجــنــه، فــكــان ذلـــك مــؤشــرا 
النظام  أقطاب  من  مجموعة  جعل 
الجنرال  بقيادة  الشاهنشاهي 
من  مجموعة  يترأس  هلل  حبيب 
على  ليال  يهربون  النظام،  أقطاب 
الحدود  اتجاه  في  األقــــدام)...( 
تغيير  ــشــاه  ال لــيــقــرر  الــتــركــيــة، 
كليا، عبر تعيني صديقه  سياسته 
رئيسا  هــويــدا،  عــبــاس  الــقــديــم 
نيابة  بقلمي،  وأخاطر  للحكومة.. 
لرجل  اختياره  ألقارن  الشاه،  عن 
عندنا  مثيال  ــه  ل أجــد  ال  جــبــار، 
اإلله  عبد  القطب  غير  املغرب  في 
ــضــا قطب  ــو أي ــيـــران، وهـ بــن كـ
إسالمي)...(، ليكون عباس هويدا 
ملواجهة  السليمة)...(  املركبة  هو 
مقبلة)...(  كانت  التي  األخــطــار 

وقارنوا:
رئيسا  ــدا  ــوي ه أصــبــح  فــمــنــذ 
الحكومة  أصــبــحــت  للحكومة، 
هويدا،  لعباس  البنكيرانية)...( 
وال أدري هل هو بنكيران املغربي، 
الذي مارس السياسة على طريقة 
إن  بل  العكس،  أم  هويدا،  عباس 
القوة  مــع  هــويــدا  عباس  ــراع  ص
بها  يحكم  كان  التي  الخفية)...( 
رئيس  فيها  دخــل  والتي  الشاه، 
صراع  في  الجديد)...(  الحكومة 
مع هذه األجهزة)...( وقد واجهها 
ــيــس هـــويـــدا بــالــكــثــيــر من  ــرئ ال
له  تكن  لم  ألنه  التصريحات)...( 
من قوة إال لسانه وعقله، خصوصا 
تتعمق  كانت  اإلعالم،  أجهزة  وأن 
في كل كلمة يقولها عباس هويدا، 
التي  الحكومة،  تركيبة  من  بــدءا 
كوزيرة  جبارة  امــرأة  فيها  أدخل 
ــة، وتــســمــى  ــي ــن ــوط لــلــتــربــيــة ال
»فاروخرو باسا«، التي لم تغفر لها 
امرأة  أول  فكانت  الخميني،  ثورة 
بإعدامها  أوامر  الخميني  يصدر 
بعد الثورة، خصوصا وأن عباس 
تصريحاته  كــل  فــي  ــان  ك هــويــدا 
))إن كل  البنكيرانية  املقولة  يردد 
جاللته،  باسم   تصدر    القرارات 
وأنا أجهل كل شيء عن املخابرات، 
وكانت  ــا((  ــم دائ يـــردد  ــان  ك كما 
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منوذج عبد الإله بن كريان 
يف ديوان �شاه اإيران

بقلـــــــم:
مصطفى العلوي

مرة حكى هويدا كيف أن إحدى األميرات 
من أسرة الشاه، أمرت الحرس الملكي 

باعتقال أحد شركائها التجاريين، واضطر 
المعتقل األجنبي أن يدفع لها مليون دوالر 

كي تتنازل عن شكواها، فأعرب رئيس 
الحكومة هويدا، عن أسفه، لكون نظام 

الحكم يتداعى من الداخل.
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