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4   دراهم ■  الثمن

املغربي  الــقــضــاء  فــتــح 
متابعة في محكمة البيضاء، 
ضــد املــســمــى جــمــال منى 
الجمهورية  علم  ــع  رف بجريمة 
أنوال  معركة  ذكرى  بمناسبة  الريفية 
أنه  رغم  الريفية،  الجمهورية  وإعــان 
علم  هناك  يـكن  لم  أنـوال  مـعـركة  فـي 

وال جمهورية.
قرار  بتبرير  مطالبة  املغربية  الدولة 
ليكون  األجنبية  األعام  رافعي  متابعة 

منعها مبررا بقانون.

الحقيقة الضائعة
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الأ�سبوع يف عطلة 

تحت األضواء

د�ستور 2011 اأعطى للمغاربة ملكا قويا)..( 

بعد اأن كان ملكا مطلقا من قبل

الكاتب الطوزي لل�سحفي برادة:

24
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تك�سف اأ�سرار جديدة عن

تـهـنـئـة
املجيد،  العرش  لعيد  العشرين  الذكرى  مبناسبة 
التهاني  عبارات  بأسمى  »األسبوع«  أسرة  تتقدم 
والتبريكات إلى امللك محمد السادس، راجية من اهلل 
بولي  عينه  ويقر  خطاه  ويسدد  جاللته،  يحفظ  أن 
رشيد،  موالي  واألمير  احلسن،  موالي  األمير  العهد 

وباقي أفراد األسرة امللكية.

ملاذا لب�ست زوجة الباجي جلبابا مغربيا باجلنازة؟

يوم هربت الباجي من رقابة البولي�س املغربي

الأجهزة التون�سية عندما اأبعدت مولي ه�سام

اقرتاح اجلن�سية 
الأمريكية على 

عبد اللطيف احلمو�سي

متطرفو طنجة ي�سككون يف وجود الر�سول بعد الت�سكيك يف اهلل 
13ون�سب الدولة العلوية 12

06
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الحموشي

الطوزي

العماري

اإليا�س العماري يريد  اأن ي�صبح »مولي اإليا�س«

ال�سراع بني 
وزراء العثماين 
ي�سل حد الأزمة

العثماني

لجريدة  السنوية  العطلة  بمناسبة 
األعزاء  القراء  لجميع  نتمنى  »األسبوع«، 
بكم  اللقاء  يتجدد  أن  على  سعيدة،  عطلة 

بداية شهر شتنبر المقبل، إن شاء اهلل.

الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي
 يف بيت مدير »األسبوع« مصطفى العلوي
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األربعاء
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كواليس األخبار
حمنة مواطن تك�صف �صراعا خفيا بني الوزيرين لفتيت والرباح

رئي�س احلكومة الربيطانية 
الراف�س للأجانب..

تركي الأ�صل

ال�صراع بني وزراء 
العثماين ي�صل حد الأزمة

 الرباط. األسبوع
وزراء  بني  الصراع  بلغ 
حــكــومــة الــعــثــمــانــي حــده 
وزير  قال  عندما  األقصى، 
الصحة بأنه يعتبر تصريح 
ــر أخــنــوش األخــيــر،  ــوزي ال
تشويش((،  ))كالم  بــأنــه 
أبالي  ال  ))أنا  وأضاف: 
ــوزراء  الـ أن  مــؤكــدا  به((، 
الحاليني يشتغلون جميعا 
ــتــوجــيــهــات  ــل ال ــي ظـ فـ

امللكية.
أخنوش  الوزير  وكــان 
قد تعدى حدود الحاضر، 

األحــرار  حزبه  بأن  وأخبر 
وزارة  يــتــولــى  ))عندما 

الـــــصـــــحـــــة بـــعـــد 
انتخابات 2021(( 
مــنــتــقــدا جــهــود 
الحالي  الــوزيــر 
الدكالي في وزارة 

الصحة.
ــالم  ــر اإلعـ ــ وزي
األعرج،  والثقافة، 
في  بعيدا  ذهــب 

الحالية،  األزمـــة  تكريس 
ــان  ــرمل ــب ــا غـــــادر ال ــدم ــن ع
احتجاجا على عدم إشراكه 
قناة  إطــــالق  مــخــطــط  ــي  ف
علما  للبرملان،  تلفزيونية 
تخصيص  عن  قيل  ما  بأن 
ــان لــســتــني مــلــيــارا  ــرمل ــب ال
مـــن أجـــل تــأســيــس قــنــاة 
يعتبر  تلفزيونية 
لالستهتار  أوجا 
املالي في مجال 
مراقبته  ترجع 
له  والتخطيط 
لــنــفــوذ وزيــر 

اإلعالم.

 الرباط. األسبوع
رواها  غريبة،  واقعية  قصة 
معه  حصلت  مغربي  مواطن 
تلخص  ــي،  ــاض امل ــوع  ــب األس
القوية  الباردة  الحرب  واقــع 
الوافي  عبد  بني  نشبت  التي 
وعزيز  الداخلية،  وزير  لفتيت 
حيث  الكهرباء،  وزير  الرباح 
املــواطــن،  هــذا  سمع  بعدما 
»يخرج عينيه«  الرباح  الوزير 
شهادة  إن  للمواطنني  ويقول 
لربط  تكفي  وحدها  السكنى 
هذا  قصد  بالكهرباء،  املنازل 
ــواطــن املــقــدم وطــلــب منه  امل
ليستعملها  السكنى  شهادة 
الكهرباء،  ــال  إدخ غــرض  في 
فرد عليه املقدم: اعطيني ورقة 
شهادة  ألعطيك  أوال  الكهرباء 
الوثائق  من  ألنها  السكنى، 
املهمة في عملية تسلم شهادة 
السكنى، فوجد املواطن نفسه 
في وضعية شبيهة بقصة من 
أم  السكنى  شــهــادة  يسبق، 
أي  الكهرباء؟  أداء  توصيل 

البيضة أم الدجاجة؟
بشدة  لخصت  القصة  هذه 
الحرب التي وقعت بني الوزير 
ــدر قـــرارا  ــذي أصـ ــاح الـ ــرب ال

يجعل  الرسمية،  بالجريدة 
شهادة السكنى وحدها كافية 
الكهرباء،  بشبكة  املنزل  لربط 
عليه  لفتيت  الوزير  رد  وبني 

للوالة  ــة  دوريـ عبر  بسرعة، 
الرباح،  قرار  تلغي  والعمال، 
القديمة  باملسطرة  وتتمسك 
تقديم  أي  القائم،  والقانون 

املعنية  للسلطات  طــلــبــات 
فيها،  تبت  من  وحدها  وهــي 
الكهرباء  بموجبها  وتعطي 

العثمانيللمواطنني.

»الأ�صبوع« جريدة الأجيال

ــا أسمته  م الــبــريــطــانــيــة  الــصــحــف  تــنــاقــلــت 
البريطانية  الحكومة  رئيس  حــول  بالفضيحة 

إنجلترا من  تنظيف  سماه  وهو يهدد بما  الجديد، 
األجانب، لتقول الصحف البريطانية أن هذا الرئيس 

هو نفسه أجنبي، وهو في الواقع حفيد للمواطن 
تزوج  الــذي  جــده  كمال،  علي  العثماني 
بسيدة إنجليزية، وأعدم بتهمة الخيانة 
عثمان،  أب  هو  وولده   ،1922 سنة  في 
الجديد،  الحكومة  رئيس  هو  وعثمان 
وقد غير اسمه وسمى نفسه جونسون. 

كيف �صاعد م�صطفى 
العلوي يف حت�صري الكتاب 
الأمريكي:»اأمري املوؤمنني«

)عدد  اليومية  »املــســاء«  جريدة  عنونت 
في  استجوابها  حلقة   )2019 يوليوز   30
سلسلة كرسي االعتراف، مع مدير »األسبوع« 
ساعد  ))العلوي  وكتبت:  العلوي  مصطفى 
جوهن وتربوري في تحضير أطروحته التي 
تحولت إلى كتاب أمير املؤمنني((، وقد طلب 
عن  تساؤال  تلفونية  مكاملة  في  القراء  أحد 

طريقة هذا الدعم وكيف حصل.
املؤمنني«  »أمــيــر  الكتاب  تقديم  وهـــذا 
األصلي والكاتب يقدمه ملدير جريدتنا، وقد 
الذي  العلوي  مصطفى  ))إلــى  عليه:  كتب 

لوال مساعدته ملا صدر هذا الكتاب((.

 الرباط. األسبوع
طغت تحركات الوزير االتحادي 
كبير،  بشكل  بنعتيق  الكريم  عبد 
آخر  خالل  القطاعات،  باقي  على 
نشاط نظمته وزارة الجالية، حيث 
استطاع استقطاب مئات الفنانني 
أجــل  مــن  قــافــلــة  ــي  ف للمشاركة 
بالعربية  فني  عرض   300 تقديم 
ــة الــعــالــم  ــة ملــغــارب ــي ــغ ــازي واألم
رئيس  من  كل  ليعبر  دول،  بعدة 
العثماني،  الدين  سعد  الحكومة 
محمد  واالتصال  الثقافة  ووزيــر 

األعرج عن »افتخارهما« باملجهود 
عدد  أمام  بنعتيق  به  يقوم  الذي 

كبير من الصحفيني والفنانني.
وقد الحظ املتتبعون أن بنعتيق 
من  فــنــان  أي  إقـــصـــاء  تــجــنــب 
الوجوه  شوهدت  حيث  املبادرة، 
حاضرة  التلفزيون،  من  املمنوعة 
ــى جانب  إلـ ــنــشــاط  ال ــذا  فــي هـ
اللقاء  ليشكل  املألوفة،  الوجوه 
قبل  بينهم  فيما  لاللتقاء  فرصة 
املغربية  الجالية  للقاء  االنطالق 

بالخارج.

الرباحلفتيت

علي كمالجونسون

بنعتيق يوحد الفنانني يف 300 
عر�س ملغاربة العامل 

موقع  على  صفحته  عبر  هشام  موالي  األمير  أعلن 
الرئيس  عائلة  إلى  الحارة  تعازيه  تقديم  عن  »تويتر«، 
جميع  وإلى  السبسي،  قايد  الباجي  الراحل  التونسي 
أجل  من   2011 سنة  منذ  ناضلوا  الذين  التونسيني 
الحريات، وقال موالي هشام: ))لم يكن الرئيس صديقا 
فقط، بل كان سياسيا مخضرما، أيد في سنواته األخيرة 
وبطريقته الخاصة طريق تونس نحو الديمقراطية..((.

مولي ه�صام 
يعزي يف وفاة 

الرئي�س الباجي 





 الرباط. األسبوع
بعد غياب طويل عن صفحات 
باملغرب)...(  املهتمة  املجلة 
ــك«، ظــهــر اســم  ــريـ ــون أفـ »جــ
الذي  ــرادة  ب حميد  الصحفي 
قــضــى حــيــاتــه فـــي مــعــانــدة 
عليه  وحكم  الثاني،  الحسن 
باإلعدام في عهده عدة مرات، 
األساسي  الصحفي  ليصبح 
ــدد شــبــه الــخــاص،  ــع ــي ال ف

مجلة  أصـــدرتـــه  ــذي  ــ الـ
بمناسبة  أفريك«  »جون 
لتربع  العشرين  الذكرى 
الــســادس،  محمد  امللك 

ــحــادي  االت ليتحول 
املـــتـــعـــنـــت، 
برادة  حميد 
مجرد  ــى  إلـ
ــي  ــ ــف ــ ــح ــ ص
ــجــوب  ــســت ي

الـــــكـــــاتـــــب 
املـــــــعـــــــارض 

اآلخـــــــر، مــحــمــد 
ــطــوزي، عــن رأيــه  ال

الحسن  أيام  املغرب  في 
الثاني، وطرح أسئلة محرجة، 
الحسن  في  رأيك  ما  قبيل  من 
الثاني الذي كان يحب مواجهة 
السادس  ومحمد  الصحفيني 
نــدوة صحفية،  يعط  لم  الــذي 
ــت من  ــانـ ــة كـ ــ ــوب ــ لــكــن األج
مستوى  على  بمكان  البرودة 
ــني،  ــن ــاخ ــس ــني ال ــي ــصــحــف ال
باستثناء تحليلهما النتفاضة 
ــال  ق الــتــي   2011 ــر  ــراي ــب ف

الطوزي: أنها أعطت للمغاربة 
ملكا قويا بدل امللك املطلق. 

وكان مدير املجلة »فرانسوا 
العدد  افتتاحية  في  ســودان« 
ــال بــأن  ــد قـ ــاص)...( ق ــخــ ــ ال
يحكم  كــان  الــثــانــي  الحسن 
بينما  مليونا،   28 من  مغربا 
مغربا  يملك  السادس  محمد 

من 35 مليونا من املواطنني.
هـــذه املــجــلــة املــعــروفــة 
بـــتـــعـــاطـــفـــهـــا مــع 
ــي  ــرب، وفـ ــ ــغـ ــ املـ
التي  الصفحات 
ملن  خــصــصــتــهــا 
العشرة  سمتهم 
املــــــؤثــــــرون)...( 
عشرة  خصصت 
ــع  ــ ــيـ ــ ــواضـ ــ مـ
ــرة،  ــتـــصـ مـــخـ
تعتبرهم  ــن  مل
الذين  العشرة 
في  ــرون  ــ ــؤث ــ ي
الــنــظــام، بــدءا 
ــؤاد عــلــي  ــ ــف ــ ب
ــذي  ــة الـ ــم ــه ال
منذ  لــهــم  قـــال 
في  ــادس  ــس ال محمد  عــرفــت 
طاولة املدرسة، لم أغادره إلى 

اآلن.
ــوزيــر  ال ــن  ع كــتــبــت  بينما 
ــه رئــيــس  ــ إدريـــــس جــطــو أن
الذي يخيف  املحاسبة  مجلس 
ــحــكــمــني)...(، وأضــافــت  ــت امل
والـتنمية  الـعـدالـة  قـطـب 
عبد اإلله بن كيران إلى الئحة 
صيغة  في  املؤثرين  العشرة 

األوضاع  على  تأثيره  تكشف 
حاضرا أو غائبا.

وعندما كتبت عن مدير جهاز 
املنصوري،  يس  املــخــابــرات، 
أصـــــــرت عـــلـــى الـــتـــذكـــيـــر 
نشرتها  ــتــي  ال بالفضيحة 
مــؤخــرا جــريــدة »إملـــونـــدو« 
في  التالعب  عــن  اإلسبانية، 
ولكن  املؤسسة،  هــذه  أمــوال 

الثقة  أن  ذكــرت  املجلة 
ــجــددة  ــت ــكــيــة امل املــل
املنصوري  يس  في 
كــمــا أن  ــت،  ــب ــل ــغ ت
ــن املــخــصــص  ــركـ الـ
الوطني،  األمن  ملدير 
ــد الـــلـــطـــيـــف  ــ ــب ــ ع

وقد  الحموشي، 
املجلة  أعطته 
حارس  طابع 
مما  امللكية، 
ــت  ــصـ ــصـ خـ
وزير األوقاف 
أحــــــــمــــــــد 
ــق  ــيـ ــوفـ ــتـ الـ
وصفته  الذي 
بــأنــه حــارس 

إمارة املؤمنني.
وزيـــر  أن  ــدت  ــ أك ــا  ــدم وعــن
يمتاز  أخنوش  عزيز  الفالحة 
ــده في  ــن ــطــر ع ــك أف ــل ــأن امل بـ
هــنــاك  أن  لــتــؤكــد  ــان،  رمـــضـ
بعد  الحكومة  لترأسه  احتماال 

االنتخابات القادمة.
ــزب  ــس حـ ــ ــي ــ ــاز رئ ــ ــتـ ــ وامـ
وحــده  بركة  ــزار  ن االستقالل 
العشرة  عــداد  في  بالتنصيب 

املــتــحــكــمــني لــيــكــون الــحــزب 
الــوحــيــد املـــذكـــور بــجــانــب 
الرئيس السابق لحزب األصالة 
ليبقى  ــاكــوري  ــب ال مصطفى 
مطروحا  الصحفي  التساؤل 
ــاشــر  ــع ــول الـــشـــخـــص ال ــ حـ
املحسوب في عداد املتحكمني، 
ــس بــنــزكــري الــذي  ــو إدريـ وه
وأدرج   ،2007 ســنــة  تــوفــي 
على  املحسوبني  ــداد  ع فــي 
الحكم في عهد امللك محمد 

السادس.
ــن  كـــثـــيـــر طـــبـــعـــا م
الصحفية  الـــتـــســـاؤالت 
ابـــتـــعـــدت عن  الـــتـــي 
تـــطـــرق الــقــطــبــني 
ــني  ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ الـ
املــتــحــدثــني)...( 
ــد بــــرادة  حــمــي
ومــــــحــــــمــــــد 
الـــــــطـــــــوزي، 
ــدمــا  الــــــذي عــن
الصحفي  ــه  ســأل
بــــرادة عــن الــزعــيــم 
ــزافـــي)...( أجــابــه  ــزفـ الـ
الطوزي بأن القضاة ال يضعون 
الــســيــاســة فـــي حــســابــاتــهــم 
وحتى ال يثيرون الغضب)...( 
بكل  القضاء  ينفذون  فإنهم 
يلمح  أن  دون  ــه..  ــوص ــص ن
إلى  املقربان)...(  الصحفيان 
امللكي  العفو  إدراج  إمكانية 
عيد  حفالت  إطــار  في  املوسع 
ــعــرش، كــما هــو مــؤمــل من  ال

طرف املتفائلني.

ما خفي
كان  أعظم

الرباط،  في  املحامني  نقيب  انبرى 
طالت  التي  الــخــروقــات  فــي  للتدخل 
محاميني  اتهم  عندما  املحاماة،  جانب 
رباطيني بأنه موقف مشتعل ومتهور، 
ويعتبر هذا أول قرار احتجاجي يصدر 
طويل  بعد سكوت  املحامني  نقيب  عن 

هيمن على كل محاميي املغرب.

ــد حــقــيــقــة الــســبــق  ــ ال يـــعـــرف أح
مجلس  رئيس  بأن  لإلعالم،  الصحفي 
املحاسبة جطو، استثنى أسماء معينة 
من أقطاب املسؤولني عن فساد وزارة 
الـتعـلـيـم، وهـل سيتم إنصاف املتابعة 
يتابع  هـذا  كـان  إذا  الـملـف،  هـذا  فـي 

وهذا ال.

املـــغـــاربـــة خـــبـــراء فـــي اإلرهـــــاب. 
أكدتها  املــغــرب  فــي  جــديــدة  ظــاهــرة 
أكدت،  عندما  عليا،  هولندية  محكمة 
نفذ  مغربيا  مواطنا  أن  واستغربوا، 
حكما باإلعدام في حق معارض إيراني، 
وأن حزب هلل اللبناني، هو الذي كلف 
هذا األمر بواسطة هذا املغربي، تنفيذا 

ألوامر املخابرات اإليرانية.

جاءت امرأة إلى إدارة سجن مكناس، 
وقدمت لهم أمرا بإطالق سراح ولدها، 
لتكتشف إدارة السجن أن الوثيقة التي 
قدمتها املرأة، مشتراة من عند سمسار 
وقد  العدل،  وزارة  باسم  وثائق  يزور 
حكمت محكمة مكناس على هذا املزور 

بثمانية أشهر حبسا.

والتنمية  العدالة  حزب  مندوب  قام 
في  الحزب  مكتب  بإغالق  وجــدة  في 
هذا  في  املسؤولني  ألن  املدينة،  هــذه 
كيران،  بن  اإللــه  عبد  يؤيدون  املكتب 
والحكومة،  الحزب  رئيس  أصدر  وقد 
قطع  فيه  يـعــلن  بـالغـا  العثماني، 
العالقات مع بن كيران معلقا بقوله أنه 

ماشي وحدو يضوي البالد.

أحد  أن  امللكية  التشريفات  كشفت 
املسجلني في وفد أسفي لتقديم الوالء 
املبايع،  هذا  أن  العمالة  من  بترشيح 
للحصول  دفــع  مؤقتة  بحرية  يتمتع 
القانوني عليها ثالثني مليونا ضمانة، 
وربما  منه،  مسحوب  سفره  ــواز  وج

سيتخذ قرار في حق العامل.

حضر كل من عبد الرحمان اليوسفي 
وعبد اإلله بن كيران مراسيم احتفاالت 
بينما  امللك،  جانب  إلــى  العرش  عيد 
الفاسي غاب  أن عباس  املصادر  تؤكد 

عن املناسبة لدواعي صحية)..(.

رفض وجهاء قبيلة والد دليم ترويج 
ولد  عثمان  القائد  انتحار  فرضية 
البحث  نتائج  انتظار  فــي  الخطاط 
بينما أصبحت املصادر  القضائي)..(، 
هيبة  مستقبل  عن  تتساءل  اإلعالمية 
الدولة بعد العثور على قائد مقتول في 
في  بسكني  آخر  قائد  وطعن  العيون، 

البيضاء، واحتجاز قائد في تاونات..

عجز وزير التعليم أمزازي عن نطق 
كلمة متوجني، ليتحول بذلك إلى مادة 
وقد  عاملية،  قنوات  عدة  في  للسخرية 
تكون هذه الزلة مقدمة ملغادرته سفينة 
الحكومة، تبعا للتوجيهات امللكية في 

عيد العرش.

د�ستور 2011 �أعطى للمغاربة ملكا قويا)...( 
بعد �أن كان ملكا مطلقا من قبل

تحت األضواء
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●  الرباط. األسبوع 
ــو«  في  ــ ــم ــ »كــلــهــا وه
ــهــا  ــل »كــل ــ ــان، ب ــ ــرمل ــ ــب ــ ال
بصريح  أو  واصــحــابــو«، 
واللوبي  »كلها  الــعــبــارة 
ــذي يــدافــع عــنــه«، هذه  الـ
ــي  ــت هــــي الـــخـــاصـــة ال
مناقشة  طــريــقــة  أكــدتــهــا 
السالية  األراضي  قوانني 
ــي األســبــوع  بــالــبــرملــان ف

األخير.
تابعته  الـــذي  الــنــقــاش 
سواء  »األسبوع«   جريدة 
في الكواليس أو في لجنة 
األراضي السالية أو حتى 
عبرت  الــتــي  ــتــدخــات،  ال
البرملانية  ــرق  ــف ال عنها 
بــشــكــل رســمــي الــثــاثــاء 
املاضي أمام وزير الداخلية 
على  املصادقة  بمناسبة 
في  جــديــدة  قــوانــني  ثاثة 

مجال األراضي السالية، كانت 
إلى حماية  تتجه سرا وعانية 
ما  تحت  العقارية  اللوبيات 
االستثمارات«   بـ»حماية  يسمى 
ــتــي شــيــدت عــلــى األراضـــي  ال

ذوي  »غـــيـــر  مـــن  ــة  ــي ــال ــس ال
الذين  حماية  أي  الــحــقــوق«، 
سطوا على هذه األراضي بطرق 
ملتوية، وشيدوا عليها مشاريع 
يريد  لــلــدخــل، والــيــوم  مـــدرة 
ممثلو األمة »يا حسرة«  تسوية 

األراضي  هذه  فوق  وضعيتهم 
القبيلة،  أبناء  إلى  تعود  التي 
من  السالية  الجماعات  وأبناء 

ذوي الحقوق.
وفي اللحظة التي دعى فيها 
الداخلية  وزارة  الــبــاد  ملك 

ــة وبــرملــانــيــي  ــوم ــحــك وال
قانون  إصــاح  إلى  األمــة، 
األراضـــــــــي الــســالــيــة 
لــتــمــلــيــكــهــا واســـتـــفـــادة 
وسكان  األصلية،  الساكنة 
العالم القروي من ثروتها، 
سار بعض نواب األمة في 
ملافيات  تمليكها  اتــجــاه 
ذريعة  تحت  ــارات،  ــق ــع ال
ــة االســـتـــثـــمـــارات  ــاي ــم ح
ــوق هــذه  ــدت فـ ــي شــي ــت ال
كيف  متناسني  األراضـــي، 
ــي  ــراء هــذه األراضـ تــم شـ
كيف  ذلك؟  يمنع  والقانون 
حصلوا على قروض باسم 
والقانون  ــي  األراضـ هــذه 
حصلوا  كيف  ذلــك؟  يمنع 
عــلــى عــقــود اســتــثــمــارات 
لسنوات  إيــجــار  وعــقــود 
ذلك؟  يمنع  والقانون  عدة 
بهذه  ومهتم  متتبع  يقول 

األراضي. 
فهل كانت الداخلية على حق 
العملية  هذه  تنظم  كانت  حني 
رقــابــة  دون  شــريــفــة  بظهائر 

البرملان؟

مافيات عقارية تتزعم التحايل على التوجيهات امللكية
 يف الأرا�شي ال�شاللية

مظاهرة من أجل األراضي الساللية

قيادي يف حزب امل�شباح ي�شرح:

العدالة والتنمية ي�شبح 

حزب الدولة
●  الرباط. األسبوع 

»واهم من يتصور أن محطة ما بات يعرف بالتصويت 
للتربية  اإلطار  القانون  إطار  في  التعليم  فرنسة  على 
والتعليم، كانت محطة خافية عادية داخل البيجيدي، 
وتحوله  الحزب  تاريخ  في  مفصلية  محطة  كانت  بل 

الجذري«، يقول قيادي في العدالة والتنمية.
البيجيدي  داخل  وقع  ما  أن  ذاته  القيادي  وأوضح 
بني  وفاصلة  حاسمة  محطة  كان  القانون،  هذا  بسبب 
الشعبوية  كحزب  البيجيدي  حزب  على  الحفاظ  تيار 
العصري  الدولة  حزب  وتيار  واملعارضة،  واملمانعة 
توجهاتها  مع  بتوافق  الباد  قضايا  على  املنفتح 

ورجاالتها وأحزابها.
وأكد نفس املصدر أن تيار جعل حزب العدالة املمانع 
بقيادة بن كيران واألزمي، قد انهزم أمام تيار عصرنة 
الحزب وجعله حزب الدولة املنخرط بشكل طوعي في 
أو  أو شروط  قيود  دون  الكبرى  وبرامجها  توجهاتها 

تردد.
وأكد القيادي أيضا أن تلك املحطة كانت قطيعة مع 
حزب العدالة والتنمية الشعبوي، وأنتجت حزب الدولة 
التوجه  لهذا  انضبط  كبير من األصوات، حيث  بفارق 
الذي يقوده كل من العثماني والداودي والرميد والرباح 
واعمارة والحقاوي وبوانو وسليمان العمراني أزيد من 
90 برملانيا وبرملانية في الحزب من هذا التوجه الجديد 
واملعاصر والحداثي داخل البيجيدي، فهل انتهى عهد 

الشعبوية عند البيجيدي؟ 

املالكي يت�شرت على هزالة الت�شريع
 يف جمل�س النواب

●  الرباط. األسبوع 
في شبه هروب إلى األمام وتغطية 
األمــة،  ــواب  نـ حصيلة  هــزالــة  على 
مجلس  رئيس  املالكي،  الحبيب  قال 
النواب بأن حصيلة دورة أبريل، التي 
اختتمت الجمعة املاضية، كانت هامة 

وتقاس باملنجز النوعي ال الكمي. 
أكدوا  البرملاني  للشأن  متتبعون 
املالكي  قــالــه  ــا  م أن  لـــ»األســبــوع« 
الجمعة  البرملان  إغــاق  خطاب  في 
األخيرة، من كون املنجز النوعي تمثل 
قانونية  نصوص  على  املصادقة  في 
مؤسسة، وتقع في صلب اإلصاحات 
الكبرى التي تعيشها الباد، ويتعلق 
يتعلقان  استراتيجيني  بنصني  األمر 
األمازيغية  اللغة  ترسيم  بــقــانــون 
للغات،  الــوطــنــي  املجلس  ــانــون  وق
للتربية  اإلطــار  القانون  إلى  إضافة 
طال  قــوانــني  تعديل  ثــم  والتكوين، 
كما  االستعمار،  عهد  منذ  انتظارها 
هو الشأن بالنسبة لقوانني األراضي 

السالية، هي باطل يراد به الحق.

وأكد املصدر ذاته، أن املسكوت عنه 
الوقت  هو حجم  املالكي  في حصيلة 
هذه  على  املصادقة  استغرقته  الذي 
هذه  في  ذلك  يتم  لم  حيث  القوانني، 
الدورة، بل في سنوات وشهور داخل 
البرملان، إذ منها من دخل سنة 2016 
اليوم  حتى  يخرج  ولم  البرملان  إلى 
في صيف 2019، بمعنى، هل اعتكف 
ــدورة وناقش  ــ ال الــبــرملــان فــي هــذه 
وصادق وقدم هذه القوانني؟ تتساءل 
العمل  في  املتخصصة  املصادر  ذات 

البرملاني.
نفس  يــؤكــد  ــه،  ذاتـ السياق  ــي  وف
للمالكي  الــذريــع  الفشل  أن  املصدر 
ونوابه، كان في عدم الحد من ظاهرة 
داخــل  كارثية  كــانــت  الــتــي  الغياب 
اللجان  باستثناء  البرملانية   اللجان 
أخنوش  الوزير  يحضرها  كان  التي 
والوزير لفتيت، أما باقي اللجان فكان 
الحضور كارثيا، لكن لم يظهر له أثر 
التأديبية  والقرارات  الحصيلة  على 

للرئيس.

●  الرباط. األسبوع
ــاف والــشــؤون  ــ وصــف وزيـــر األوق
اإلسامية أحمد التوفيق، حصيلة 20 

سنة من حكم امللك محمد السادس 
ــديــنــي،  فـــي تــدبــيــر الـــشـــأن ال
معتبرا  املــبــاركــة،  بالحصيلة 
مستجيبة  إنجازها  وجوه  أن 
لــأمــر اإللـــهـــي فـــي حــمــايــة 
املؤمنني  إمارة  وألمانة  الدين 
من  ــك  وذل الحماية،  هــذه  في 

ــال الــعــنــايــة بــالــقــرآن  خـ
بالحديث  والعناية  الكريم 
الــشــريــف، ومـــن خــال 
إطاق برنامج »الدروس 
وقناة  إلذاعة  الحديثية 
ــادس«،  ــ ــس ــ ــد ال ــحــم م
ــاء املـــســـاجـــد  ــ ــنـ ــ وبـ

وعمارتها  وصيانتها  وتجهيزها، 
العتيق  التعليم  وتنظيم  بــاألئــمــة 
ورعــايــة  الــحــج  وتنظيم  وتــســيــيــره، 
التقويم الهجري املرتبط به.. وتأسيس 
ــام ديـــنـــي رشـــيـــد ورعـــايـــة  ــ إعـ
البلدان  مــع  الدينية  ــر  األواصــ
العاقات  خــال  مــن  اإلفــريــقــيــة 
الصوفية،  الطرق  مع  الوشيجة، 
وإحداث مؤسسة محمد السادس 
واالستجابة  األفارقة  للعلماء 
املغاربة  لحاجيات  املمكنة 
في الخارج، حسب قول 
الوزير في تقديم كتابه 
تحت  مؤخرا  الصادر 
عنون: »عشرون سنة 
املحمدي  العهد  من 

الزاهر«.

●  الرباط. األسبوع
ــدة  ــدي فـــي خـــطـــوة ج
يعرف  ــات  ب مــا  ملحاربة 
على  ــســطــو  ال بــمــافــيــا 
وبخاصة  الغير،  عقارات 
األجانب في املغرب عامة، 
بالدار  الذياب  عني  وفي 
جاء  خصوصا،  البيضاء 
القيادي التجمعي أوجار، 
مؤخرا، بتعديات جديدة 
االلتزامات  قــانــون  على 

والعقود في هذا الباب.
الذي  الجديد  القانون 
البرملان يوم  صادق عليه 
ــرة، أي  ــيـ الــجــمــعــة األخـ
الــبــرملــان،  إغـــاق  عشية 
التي  الوكاالت  عقد  يهم 
كـــانـــت تـــــزور ويــســهــل 
عقارات  على  بها  السطو 
ــت  ــزم ــث أل الــغــيــر، حــي

بــإحــداث  أوجـــار  وزارة 
ــد كل  ســجــل جــديــد عــن
تسجل  ابتدائية  محكمة 
الجديدة،  الــوكــاالت  فيه 
ــداث سجل  ــ إحـ وكـــذلـــك 

مركزي داخل بناية وزارة 
إليه  تنقل  بالرباط  العدل 
جميع البيانات التي تهم 
القانون  وألزم  الوكاالت، 
تسجيل  بــضــرورة  كذلك 

هــذه الــوكــاالت من طرف 
أو  املــوثــق  أو  املــحــامــي 
العدل لسد الباب في وجه 

النصابني واملحتالني.
ــون  ــانـ ــقـ وفـــــــرض الـ
ــم  الــجــديــد مــعــرفــة االس
والــعــنــوان،  الشخصي، 
وبطاقة التعريف، وجواز 
السفر لأجانب، على كل 
وكــالــة،  يسجل  شخص 
وعلى كل ممثل ألي شركة 
يسجل  أن  يــريــد  كــذلــك 
ــة، وذلـــك  ــاري ــق وكـــالـــة ع
مافيا  على  الطريق  لسد 
كانت  ــتــي  ال ــارات  ــق ــع ال
وهمية  شركات  تستخدم 
في تزوير العقود وتحويل 
ملكية عقارات الغير. فهل 
تفلح تشديدات أوجار في 
غلق منافذ دخول مافيات 

السطو على عقار الغير؟

أوجار

الزعيم اأحر�شان منذ يومني

صورة فريدة للزعيم املحجوبي أحرضان، 
وهو  يف أوجه، يفسر األخوة املغربية الجزائرية

صورة وتعليق

التوفيق

البولي�شاريو  يهدد ال�شني

خداد،  محمد  البوليساريو،  باسم  متحدث  بعث 
تتوقف  أن  بمقتضاه  يطالبها  تهديدا  الصني  لدولة 

عن شراء الفوسفاط من املغرب.
»سينوشيم«  الصينية  الشركة  توصلت  ــد  وق
واكب  الذي  التهديد،  بهذا  املعادن  في  املتخصصة 
تعلن  املرة،  هذه  للمغرب  للبوليساريو  آخر  تهديدا 
العمليات  ستستأنف  أنها  الفوضوية  املنظمة  هذه 

العسكرية ضد املغرب.

خداد





 قبل تنفيذ رؤية رئيس العمليات في 
»السي. أي. إي« ديفيد كوهين لـ»وحدة 
بن الدن« التي تحولت لمكتب له عنوان 

واحد »بن الدن«، جاء اقتراح تولي 
»محلل« منصب مدير لمركز مكافحة 

اإلرهاب تحت مسمى المستشار الخاص، 
وتسلم مايكل شوير، المولود في 

1952، هذه المهمة، وهو الذي زكى 
الحموشي لدى الدائرة الصغيرة في 

»السي. أي. إي«، إذ اعتبر 62 في المائة 
من تقاريره، ذات طابع موضوعي

إلدارة  شوير  مايكل  تـولية  جـاءت 
لقيادة  للمحللني  حلما  تي. سي«  »سي. 
املتحدة  الواليات  في  مخابرات  مكاتب 
الئحة  بنفسه  ورشــح  الحلفاء،  ــدى  ول
دول   من  مخابراتيني  محللني  لتجنيس 
»ألــيــك«  املسماة  الــوحــدة  ألن  الــعــالــم، 
ملتابعة بن الدن، احتاجت لضباط دقيقني 

رغبت أمريكا في استقطابهم لبناء مكتب 
القرار  لــه  يعود  الــخــاص،  للمستشار 
والتحليل  والتـكتـيك  الفكرة  قضية  في 

اإلعالمي لخطاب بن الدن.
وبعد خروجه من الوحدة عام 2004، 
ألف شوير كتابا تحت عنوان: »الغطرسة 
حربه  الغرب  يخسر  ملــاذا  اإلمبريالية: 
من  خبرة  فيه  جمع  اإلرهاب؟«)1(،  ضد 
مسؤولية  النشر  بعد  وتحمل  سنة،   22
اقتراحاته لتجنيس ضباط استخبارات، 
ناجحة  تجربة  بعد  الحموشي،  ضمنهم 
توسيع  في  فكروا  عراقيني  ضباط  مع 
مكتبهم إلى ضباط عرب آخرين يتجنسون 
بالجنسية األمريكية، وال تكتفي واشنطن 
بعملهم، من داخل أجهزتهم، في الحروب 

التي تديرها واشنطن)2(.
طالبت  إســرائــيــل  أن  ــت،  ــالف ال ــن  وم
ضباط  إلــى  ــوحــدة  ال مكتب  بتوسيع 
العربي،  العالم  مخابرات  من  مجنسني 

بني  املعلن  التحالف  انتقد  شوير  لكن 
ــل، وهــو  ــي الـــواليـــات املــتــحــدة وإســرائ
بقرارها  املغربية  القيادة  تبنته  ما  نفس 
في  اإلسرائيلي  االتصال  مكتب  إغــالق 
الرباط، وقد خفف هذا اإلجراء استهداف 
ملصالح  واملحليني  الدوليني  املجاهدين 
النظام املغربي الداخلية ومصالح حلفائه 

على أراضي اململكة.
شوير  مايكل  نظر  فــي  يختلف  وال 
املحللون في »السي. أي. إي« عن األجهزة 
الحليفة، خصوصا في التقديرات البعيدة 
في  كما  استراتيجية،  حرب  لربح  املدى 

حالة مكافحة اإلرهاب.
طـــي صفحة  واشــنــطــن  وحـــاولـــت 
حليفة  دول  من  محليني  تجنيس ضباط 
القائلة  شوير،  نظرية  لدعم  لألمريكيني، 
املتحدة  ــات  ــوالي ال يقاتل  الدن  بــن  أن 
اقتصادها،  ضرب  خالل  من  إلضعافها 
وليس هدفه قتل األمريكيني فقط، وتوجد 

بني  الــقــوى  صـــراع  قلب  فــي  واشنطن 
في حاالت  كما  واإلسالميني،  األمريكيني 
كشمير وكسينجيانغ والشيشان، وألنهم 
ضد  بــل  فقط،  لالستقالل  يناضلون  ال 
في  فواشنطن  املمؤسسة)3(،  البربرية 

خطر.
بناء  التوجه،  لهذا  بالنسبة  ومهم، 
علي  يقول  كما  العاملي،  لإلرهاب  نظرية 
محللون  النظرية  هذه  وينتج  خان)4(، 
ــد، رشحت  ــ ــيــون فــي مــكــتــب واحـ عــامل
عبد  األمــريــكــيــة،  اإلدارة  بخصوصه 
اللطيف الحموشي لتمثيل املغرب ضمن 

نواب رئيس هذه الوحدة.
شوير  تلقى  األفــكــار،  لهذه  ونتيجة 
من   ،2009 فبراير  مكاملة  بعد  اإلقــالــة، 
ال  الذي  تــاون«  »جيمس  مؤسسة  رئيس 
يرى في قوم يصلون على شاكلة بن الدن 
»جيمس  وتأسست  الدن،  بن  يقتلوا  أن 
املنشقني  ــدعــم  ل  ،1984 ــام  عـ تــــاون« 

بالضباط  ــن  ــؤم ت فــهــي  ــات،  ــي ــســوف ال
الدول  ضباط  تجنيس  وليس  املنشقني، 
ويخدموا  أمريكيني  ليكونوا  الحليفة 
املصالح الحيوية للواليات املتحدة، وفي 

أحيان كثيرة، ضد بلدانهم السابقة.
ــة مــؤســس »جــيــمــس تـــاون«  إن رؤيـ
شـيـفـشــيـكـو)5(  أكـادي  السـوفـياتـي 
مساعد األمني العام لألمم املتحدة، الذي 
انشق عن موسكو الشيوعية ليعيش في 
عن  تختلف  األمريكية،  املتحدة  الواليات 
رؤية شوير، فاألول يعتمد على العمل مع 
املنشقني، والثاني يعتمد على التجنيس.
أن  تـــاون«  »جيمس  ملؤسسة  وسبق 
من  املوجه  التمويل  ضعف  على  أكــدت 
ولذلك،  املنشقني،  إلى  إي«  أي.  »السي. 
فحل املسألة محددة في تمويل املنشقني 
انشقاق  ــم  ودع »الــقــاعــدة«،  تنظيم  عــن 
لاللتحاق  الحليفة  ــدول  الـ فــي  ضباط 
أجل  من  األمريكي،  املخابراتي  بالعمل 

عبد الحميد العوني إعداد:

يف سنة 1999، قدم جورج تينيت رئيس »السي. آي. إي« من 16 دجنبر 1996 إلى 11 يوليوز 2004، املخطط الكبير ملواجهة تنظيم »القاعدة«، ويف التحضيرات، 
قرر استقطاب ضباط مخابرات صديقة، ضمن الئحة من 18 شخصا، ضمنهم عبد اللطيف الحموشي، حسب »الئحة كوفر بالك«، الذي رأس مركز مكافحة اإلرهاب 
»سي. تي. سي« إلى جانب مساعد تينيت، ريتشارد بلي، الذي رأس »وحدة بن الدن«، والتي اقترح فيها الحموشي نائبا ثانيا للتحليالت يف الوحدة، وكان املغرب 
قد رفض مشاركة ضباطه يف أفغانستان، فجاء اقتراح تينيت بتسليم الحموشي وضباط مخابرات صديقة، الجنسية األمريكية، لتجاوز تعقيدات العمل امليداني.

وجاء يف تقرير سري للجهاز األمريكي، تنفرد »األسبوع« بنشره: »إن تعيين الحموشي يف يوم 15 دجنبر 2005 ىلع رأس املخابرات املغربية الداخلية، املعروفة 
تاريخيا بالديستي، جاء بعد خروج استقالة تينيت من السي. أي. إي، ويف نفس اليوم الذي تولى منصبه ىلع رأس املخابرات املركزية األمريكية«.

لقد كان 15 دجنبر، رمزيا يف رفض املغرب لعرض األمريكيين تجنيس ضباطه، خصوصا وأن الحموشي، حسب وثائق »ويكيليكس«، هو »املستشار األمني للملك 
محمد السادس«، وصدر قرار يف 2005 من املفتش العام يقول »إن تينيت له املسؤولية القصوى يف عدم قدرة املجتمع املخابراتي ىلع تطوير خطة ملكافحة 

تنظيم القاعدة«.
وأقيل الجنرال لعنيكري، ألنه سمح، يف ظل قيادته القريبة من »السي. آي. إي«، بمحاولة تجنيس ضباط تابعين ملديريته، واختار املغرب إبعاد لعنيكري مباشرة 

بعد إبعاد تينيت من رئاسة املخابرات األمريكية، وتوقيف »وحدة بن الدن« التي عملت من 1994 إلى 2005،
وعوضت واشنطن تجنيس ضباط من مخابرات خارجية بما سمي منذ سنة 2000، »سي. أي. إي. أوزاف«، والقاضي باستخدام طائرات بدون طيار لضرب اإلرهابيين، 
عـلى أن خـلية التـحليـالت أصبحت تقنية تركز ىلع »الدرون« لقتل الجـهاديـين، وصـدر قرار، قبل ثمـانية أيـام من تفجيرات نيويورك، بتسليح هذه الطائرات 

يف 4 شتنبر 2001.
وجـاءت فكـرة تـعويض تـجنيس ضـباط أجـانب، من غير األمريكيين، بطائرات بدون طيار، من طرف ديفيد كوهين رئيس العمليات، ومن فكرة لفرعها يف 
الدار البيـضاء، قـبل أن يتـقرر جـمـع فـروع للمخابرات يف مكتب واحد: العـمليات، التحليالت، االعتراضات التلفونية واإللكترونية، والصور تحت الرأس، وقد رشحت 

»السي. أي. إي« الحموشي لالشتغال يف هذا املكتب.

العدد:  1038األربعاء 31 يوليوز 2019 ملف العدد8

مدير املخابرات الداخلية وال�شرطة املغربية

جديدة عن
اقرتاح اجلن�سية 
الأمريكية على 

عبد اللطيف احلمو�شي

          تك�شف اأ�شرار

الحموشي



عمل محترف ودقيق في دولهم السابقة 
وشمال  ــط  األوسـ الــشــرق  منطقة  ــي  وف

إفريقيا.
غيرها  على  النظرة  هــذه  وانتصرت 
بوش  دابليو  جـــورج  لــرؤيــة  لتؤسس 
الذي أعلن عبر صديقه رامسفيلد، جبهة 
ردا  صديقة«،  »ميليشيات  البوليساريو 
على صورة التعاون األمريكي ـ املغربي، 
األمريكية،  املرجعية  بكل  يتقيد  أن  قبل 
مطلب  حــركــت  فرنسا  وأن  خصوصا 
مع  تــقــاربــه  ملنع  الحموشي  محاكمة 
الحموشي  أن  جاء  الــرد  لكن  واشنطن، 
أمن  من  قريبا  وليس  امللك،  من  قريب 

فرنسا وال من الواليات املتحدة.
إي«،  أي.  »الــســي.  رئيس  ــع  داف وقــد 
مؤسسة  نظر  وجهة  عن  كساي،  ويليام 
تــدعــم تعميق  الــتــي  ــاون«  ــ ت »جــيــمــس 
كل  لنقل  والضغط  الحلفاء  مع  التعاون 

املعلومات إلى اإلدارة األمريكية.
»تجنيس  كــســاي  ويــلــيــام  ــارض  ــ وع
عمليات  ــل  أجـ مــن  ــيــات  ســوف ــاط  ضــب
الحرب  أن  تينيت  اعتبر  وقــد  خاصة«، 
على اإلرهاب هي حرب وطنية أمريكية ال 
تقل عن الحرب الكونية الثانية أو الحرب 
الباردة، واملشاركون فيها لهم الحق في 

التمتع بجنسية الواليات املتحدة.
ــى هـــذا األســـــاس، فـــإن الئــحــة  ــل وع
الضباط الذين اقترحت الواليات املتحدة 
الدن«،  بن  »وحــدة  في  للعمل  تجنيسهم 
عارضها الكثير داخل الواليات املتحدة، 
انتصارا ملا يسمى عقيدة ويليام كساي، 
 28(  1981 بني  إي«  أي.  »السي.  مدير 
وسبق  يــنــايــر(،   29( و1987  يناير( 
األمــن  مستشار  بريجنسكي،  ــان  ك أن 
مجلس  ضمن  كــارتــر،  لجيمي  القومي 
وهو  ــاون«،  تـ »جيمس  مؤسسة  إدارة 
الباحث  ريـــدل،  ــروس  ب مــن  اآلن  مكون 
وقد  »بروكينغ«،  مؤسسة  في  الرئيسي 
وأجمعوا  كلينتون،  بيل  إدارة  مع  عمل 
من  ضباط  »تجنيس  رفض  على  جميعا 
أجل عمل حربي«، وفور ما سلمه الرئيس 
السابق أوباما إعادة تقييم السياسة في 
باكستان وأفغانستان، أصبح واضحا أن 

هذه العقيدة انتهت.
 2010 ــي  فـ املــؤســســة  وهــاجــمــت 
أمريكيني«  غـير  ضـبـاط  »تـجـنـيـس 
مـع  املــبـاشـر  املـخـابراتـي  للعمل 
»السي. أي. إي« في لقاء حضره الجنرال 
ميكائيل هايدن، وبروس ريدل، وكارتون 
وجيمس  هوفمان،  ــروس  وب فولفورد، 

بورالنالي، وفرانك كيتينغ.
أن ستيفان  املراقبني  أغلب  يعرف  وال 
أولف، املتخصص في الحركات الجهادية، 
من الذين طالبوا في الحرب الدولية على 
اإلرهاب، بتجنيس ضباط غير أمريكيني 
لربح هذه الحرب املعقدة، نتيجة كفاءتهم 

مثل الكفاءات العلمية واألكاديمية.
أنها  ــاون«  ت »جيمس  مؤسسة  ورأت 
وتحليليا  بحثيا  ذراعــا  تكون  أن  يمكن 
لـ»السي. أي. إي« عوض تجنيس محللني 

أجانب لصالح نفس املخابرات.
بنجامني،  دانييل  السفير  أقر  وفعال، 
منسق الدولة األمريكي في عهد الرئيس 
»جيمس  مؤسسة  قدمته  بما  أوبــامــا، 
البحثية  األوراق  صعيد  على  ــاون«  تـ
تجاوز  فــي  ساعد  بما  اإلرهـــاب،  حــول 
»أزمة التحليل االستخباري« التي دفعت 
على  األمريكية  الجنسية  اقــتــراح  إلــى 
عربية  مخابرات  من  وأترابه  الحموشي 
وإسالمية، قبل أن يتحول األمر إلى دفع 
األمريكيني إلى حل هذه العقدة بأيديهم 

وليس بأيدي غيرهم.
السنوية  الــدورة  في  بنجامني  وقــال 
أقامتها  والتي  اإلرهــاب  حول  الخامسة 
املؤسسة املذكورة: »ال يمكن أن أفكر في 
مكان آخر لعمل حساب وتقييم كل سنة 

خارج مؤسسة جيمس تاون«)6(.
وأبعد التزام هذه املؤسسة بالتحاليل 
معلومات  على  املعتمدة  األكــاديــمــيــة، 
سرية، سيناريو التجنيس لصالح ضباط 
رفضه  ــد  وق ألمــريــكــا،  حليفة  دول  مــن 
املحافظون، وقبلهم امللك الحسن الثاني 
بشكل صارم، منذ استعان أنطوني ليك، 
الذي أدار »السي. أي. إي« في عهد بيل 
انقالبات  لتحقيق  بالجنراالت  كلينتون، 
الــدول  وبــاقــي  بالعراق  تبدأ  عسكرية 
الستشراف  امللكيات،  فيها  بما  العربية 
عارمة  انتفاضات  انـــدالع  األمريكيني 
نهاية استثمار حرب  انفجرت فعال بعد 

عقب  العربية،  املعارضات  اإلرهاب، ضد 
تفجيرات 2001.

فصل  واشنطن،  نظر  في  مهما  وكــان 
لتغيير  املعارضات  دينامية  عن  القاعدة 
إلى  ديمقراطي  سلمي يصل باملعارضة 
تنظيم  فصل  البداية  في  فكان  الحكم، 
األنظمة  لكن  املعارضة،  عن  »القاعدة« 
خلطت بعد 11 شتنبر 2011 بني الحرب 
وبعد  ــعــارضــني،  وامل اإلرهــابــيــني  على 
هزيمة اإلرهاب في املنطقة انطلق الربيع 

العربي.
ليك،  أنطوني  خطة  في  مهما  ــان  وك
في  يشاركون  وضباط  جنراالت  تسليم 
مخطط الرصاصات الفضية )االنقالبات( 
جنسيات أمريكية في حال فشلهم، إلعادة 

تكرار املحاولة وإنجاحها.
إلى  املــشــروع  تينيت  جــورج  وطــور 
تسليم الجنسية األمريكية للذين يقاتلون 
»القاعدة« من ضباط وجنراالت في دول 
أفشلها  مشاريع  وهي  ألمريكا،  حليفة 

املحافظون بشراسة.
ــثــانــي مخطط   ال الــحــســن  وعــــارض 
كلينتون، ألنه يؤهل بشكل مزدوج ألمرين: 
تشجيع االغتياالت في إطار الرصاصات 
عندما  السادات  مع  حدث  كما  الفضية، 
املصرية  العسكرية  املخابرات  سهلت 
إسالميني،  متطرفني  بــأيــدي  اغتياله 
في  املجنسني  الضباط  توريط  وثانيا 

العمليات الخاصة ضد بالدهم األصلية.

وعلى هذا األساس، عرف العالم كيف 
مع  أمريكية  مــن  ضــابــط  زواج  كشف 
تازمامارت،  سجن  طويل(  )الكولونيل 
في  أمريكية  جوية  قواعد  سهلت  وكيف 
فاللعبة  لذلك،  أوفقير،  انقالب  القنيطرة 
بيل  الثاني  الحسن  فيها  كاتب  التي 
كلينتون ضد »خطة أنطوني ليك« جاءت 
العالم  في  التحوالت  الستباق  مباشرة 
مع  صفقة  الراحل  امللك  وأدار  العربي، 
دخول  دون  العرش  النتقال  االتحاديني 

األمريكيني على الخط.
لقد كان ملهما للحسن الثاني تجميد 
أي تجنيس لضباط مغاربة في األجهزة 
األمريكية، وتحت أي مبرر، وهو ما يعد 
في األصل عقيدة داخل كل حملة السالح 
 19 لـ  املنتسبني  خصوصا  اململكة،  في 
مكتبا استخباريا أو شبه استخباري من 

العاملني أو املتقاعدين.

إدارة ترامب تعد عرض التجنيس على 
ضباط دول حليفة لمحاربة »القاعدة«، 

خيانة دفع ثمنها سوء تفاهم استمر مع 
»السي. أي. إي«

»تجنيس  ــرار  ق تفهم  ممكنا  يكن  لم 
ضباط الدول الحليفة« لدى إدارة ترامب، 
التقديرات  ألن  ــع،  وق مــا  بــاب  مــن  ولــو 
االقتراح  هذا  البعض  رأى  إذ  اختلفت، 
»قدرة أمريكية خاصة«، ألنها ساهمت في 

الباردة، عبر املنشقني عن  نهاية الحرب 
االتحاد السوفياتي، لكنها لم تكن بنفس 
الحرب  في  اإلسالمي  العالم  مع  الدرجة 

على اإلرهاب.
وبناء على املسار، يكشف كتاب جورج 
وفي   ،2019 في  أخيرا  الصادر  باكير، 
الصفحة 30 و31 تحت عنوان: »رجلنا، 
العصر  ونــهــايــة  هــولــبــروك  ريــتــشــارد 
األمريكي«، أن »العالقة الحميمة بني ليك 
وهولبروك انتهت الختالف بينهما حول 
»السي.  لصالح  حلفاء،  ضباط  تجنيس 

أي. إي«.
ــإن املــخــابــرات  ــا يــكــن األمــــر، فـ ــ وأي
الضباط  تجنيس  مع  تفاعلت  األمريكية 
وانتهت  والبلقانيني،  الكوسوفيني 
العراقيني  مع  الخيار  هــذا  بمحدودية 
لم  املخابراتية  النتائج  لكن  واألفــغــان، 
تكن حاسمة في حرب العصابات، عكس 
العسكرية  واألنظمة  الدول  على  الحرب 

والبرامج.
إن تجنيس ضباط مغاربة بالجنسية 
في  واشنطن  خيار  يكن  لــم  األمريكية 
بعده  األمر  وطرح  الثاني،  الحسن  عهد 
مباشرة، لكن »السي. أي. إي« رفضته إال 
في حالة أو حالتني، حسب باكير، ويمكن 
الحموشي  تجنيس  بمحاولة  الــوثــوق 
كانت  ألنها  إي«،  أي.  »السي.  في  للعمل 
ضربة قوية للجنرال لعنيكري الذي أراد 

إفراغ الساحة من أي منافس له.
على  األمــريــكــيــة  الجنسية  ــرض  وعـ
الــحــمــوشــي لــيــس بــريــئــا، ألنـــه يهدف 
لعنيكري  الجنرال  إبقاء  إلى  باألساس 

على رئاسة »الديستي«.
ــل  ــعــنــيــكــري، واحــت وفـــعـــال أقـــيـــل ل
الحموشي، وملرة واحدة، الشرطة واألمن 
لوضع  أهله  ما  وهو  للمملكة،  الداخلي 
لبنات تحول األمن الوطني املغربي إلى 
نسخة مطورة للوصول إلى طبعة محلية 

من الحرس الوطني األمريكي.

 سعى األمريكيون إلى إبقاء المخابرات 
الداخلية المعروفة تاريخيا بـ»الديستي« 

تحت قيادة الجنرال لعنيكري، وطلبت 
واشنطن تجنيس الحموشي ونقله إلى 

»السي. أي. إي« كي تهرب المنافس إلى 
واشنطن، لكن تعيينه في منصب 

المستشار األمني للملك، حسب وثائق 
»ويكيليكس«، أعاق المخطط األمريكي 

الذي عززه الفرنسيون بطلب محاكمته 
لمنع وصوله إلى واشنطن، لكن القصر 
تدخل للدفاع عن رجاالت المرحلة، كما 
دافع الحسن الثاني عن جنراالته في 

قضية بنبركة، وفي غيرها 

أطلقه  الــذي   01 ـ   19 ـ   21 الترتيب 
تينيت، لم يكن مفاجئا للقصر، الذي عزز 
مناورته، رغم شن ضغوط إلقالة جنراالت 
أجهزة  فــي  الثاني،  الحسن  ــاالت  ورجـ
االســتــعــالم املــدنــي والــعــســكــري، قصد 
ستغادر  شابة  أمنية  طاقات  تنصيب 
للتجنيس والعمل في أجهزة غربية، وفي 
هذا اإلطار، كان مهما طحن ورقة »السي. 
مكان  في  الحموشي  وتعيني  إي«  أي. 
الجيش  ومواصلة  لعنيكري،  الجنرال 
لتوازنات  الثاني  الحسن  بــجــنــراالت 
الــدرك  لقائدي  مـــزدوج  بإعفاء  انتهت 

والجيش.
لدى  مهما  يكن  لم  السياق،  هذا  وفي 
مع  العمل  من  الحموشي  منع  القصر 
حني  الفرنسية،  بالطريقة  األمريكيني 
جرائم  بسبب  عندها  مطلوبا  ــه  أرادتـ
بعد  باريس  مع  التعاون  أو  التعذيب، 
األزمة، ألن املهم هو العمل لصالح املغرب، 
غير  دبلوماسية  أزمة  في  القصر  ودخل 
مسبوقة مع حليفته باريس، التي يعرف 
كيف يدير األزمات معها ملنع األمريكيني 
كفاءاته  تجاه  سياستهم  مواصلة  من 
األمنية، فلم تسمح الرباط بهجرة أدمغتها 
األمنية إلى الخارج، وقد اعتبرها خليفة 
تينيت، خطا أحمر بالنسبة لدوائر القرار 

في اململكة.
لــقــد تــدخــل املــلــك مــبــاشــرة، وبـــدون 
حجاب، لتحديد الخط األحمر في التعاون 
األمني مع الدول الحليفة، خصوصا وأن 
مشاركة املغرب في الحرب على اإلرهاب، 
لم تسمح بنقل ضباط مغاربة للتجنيس 
تــوقــف نقل  أمــريــكــا بعد  فــي  والــعــمــل 
وباقي  املغرب  إلى  أمريكا  من  املعتقلني 

الحلفاء لالستنطاق.

ويبقى السؤال: هل اقترحت الواليات 
اللطيف  عبد  تجنيس  األمريكية  املتحدة 
الحموشي، وهو املستشار األمني للملك؟
متشبثة  إي«  أي.  »الـــســـي.  بقيت 
الحموشي،  اللطيف  عــبــد  بتجنيس 
قيادة  تخويله  قبل  جــاء  اقتراحها  ألن 
ودافع  الشرطة،  أو  الداخلية  املخابرات 
ــى  جـــون بــريــنــان عــن الــحــمــوشــي، وإل
ليويد أوستان في السعودية في  جانبه 
تنصيب امللك سلمان ملكا للسعودية، ألن 
التعقيدات  تجاوز  تعبيره،  املهم، حسب 
واقتراح  الحلفاء،  بني  البيروقراطية 
الجنسية يخدم االنتقال السريع والفعال 
منسوب  ورفـــع  الشريكة،  ــدول  الـ ــى  إل
أفغانستان  في  يجري  ما  بني  التحليل 
الــعــربــيــة ملــحــاصــرة جهود  واملــنــطــقــة 

اإلرهابيني.
اقتراحها  إي«  أي.  »السي.  وواصلت 
األخير،  رفض  رغم  الحموشي  تجنيس 
مع  املشتركة  العمليات  على  ووافــقــت 
جهازه خارج تراب اململكة، وهو ما أثار 
حفيظة الفرنسيني الذين حركوا اتهامات 
وهو  الحموشي،  ضد  بالتعذيب  سابقة 
أطر  بما  املــتــعــاونــني،  الــضــبــاط  ضمن 
إلحاقه باألساليب القاسية التي اعتمدتها 

»السي. أي. إي« في تحقيقاتها.
على  ضغطت  التي  الخلفيات  وفــي 
أن  األمريكية،  املخابرات  كتبت  املشهد، 
الحميم  صديقه  خالل  من  شيراك  »جاك 
)جي. كا( عرقل إطالق سراح مختطفني 
خاصة  أهــــداف  لتحقيق  لــبــنــان  فــي 

وانتخابية«.
ونفس الشيء مع الديمقراطيني الذين 
اقترحت إدارتهم تجنيس ضباط أجانب 
ومن  األمريكي،  القومي  ــن  األم لخدمة 
الثابت، أن جون ماكني، الجمهوري، أراد 

تحقيق هذه الرغبة.
الحموشي  اللطيف  عبد  ترتيب  وجاء 
ــي الئحة  ف بــولــتــر  ن.  ــث.  ــودي خــلــف ج
الخاصة،  العمليات  قادة  ألطر  الرياض 

حسب ترتيب سري مفصل.
فإن تحويل مديرية مراقبة  يكن،  وأيا 
الــتــراب الــوطــنــي إلـــى مــديــريــة عامة 
دفع  بالكفاءة،  االختصاص  هذا  لتمتيع 
مديرين  منصبي  جمع  إلــى  الحموشي 

عامني ملؤسستني عموميتني.
عبد  به  يتمتع  الذي  االستثناء  وهذا 
حني  أبعد،  يذهب  الحموشي،  اللطيف 
يؤكد جون تينيت وإلى 2007 على الرغبة 
مساعده  ألن  الحموشي،  تجنيس  فــي 
عنه  مدافعا  بقي  القرار،  على  أشر  الذي 
كشفته  ما  وهو   ،2000 أكتوبر   19 إلى 
وثيقة لـ»السي. أي. إي«، موقعة في 19 

مارس 2007، وأكدتها مصادر أخرى.

 المهمة السرية للحموشي التي انتهت 
قبل أن تبدأ 

الذي  تينيت  جــورج  لــدى  مهما  كــان 
ياسر  بني  إي«  أي.  »السي.  وساطة  بدأ 
عرفات وإسرائيل، العمل مع الحموشي، 
املستشار األمني للملك محمد السادس، 
عمل  خطة  لبلورة  القدس،  لجنة  رئيس 
والحموشي  )األردن(  الشوبكي  بــني 
ياسر  املركزيني:  والطرفني  )املــغــرب( 

عرفات وإسرائيل.
ورفض القصران، الهاشمي والعلوي، 
إدارة املفاوضات عبر األمنيني في الشرق 
أن  قبل  املهمة  هــذه  فانتهت  ــط،  األوسـ
والحموشي  فالشوبكي  ولإلشارة،  تبدأ، 
إي«  أي.  »الــســي.  اقترحت  الــذيــن  مــن 

تجنيسهم.
لقد فشل جورج تينيت في مهمة قيادة 
األمن،  رجال  عبر  السياسية  املفاوضات 
في  أيضا  تجمدت  التي  املسألة  وهــي 

قضية الصحراء، ومع موريتانيا.
ــة املــوجــعــة  ــرب ــض ــذه ال ــ وجـــــاءت ه
عالمة  املنطقة،  في  إي«  أي.  لـ»السي. 
على تقدم املجتمع السياسي على مجتمع 
منذ  املنطقة  أدار  ــذي  ال االستخبارات 

استقالل دولها.
قررت  السياق،  هذا  لتطورات  وتبعا 
واشنطن العمل على نقطتني: املفاوضات 
السياسية،  املفاوضات  عوض  األمنية 
ــيــس ضـــبـــاط وقــــــادة أمــنــيــني  ــجــن وت
محمد  مقدمتهم:  في  وكان  فلسطينيني، 
دحالن، ورفض 7 قادة أمنيني في املنطقة 
اقتراح »السي. أي. إي« قبل أن تحددها 

كحاجات في الظل، في حاالت الطوارئ.
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وثائق »ويكيليكس« تؤكد أن الحمويش، مستشار أمني للملك قبل قيادته 
المخابرات الداخلية »الديستي« يف الربقية تحت الرقم 06 الرباط 330 بتاريخ 24 

فرباير 2006، وطار الحمويش إىل الجزائر باسم الملك، ألنه مستشاره األمني، امتثاال 
لقرار الملك دخول المغرب لالتحاد اإلفريقي، والمشاركة يف مجهوداته ضد اإلرهاب، 

وجاءت هذه االلتفاتة بعد قرار التجنيس الذي اقرتحه تينيت، اللتحاق الحمويش 
بـ»اليس. أي. إي«.

يف خالصات صادمة: فإن »اليس. أي. إي«واصلت من 
الظل اقرتاحها تجنيس الحمويش ونقله إىل وحدة 

التحليل يف المخابرات المركزية األمريكية، 
وهو مستشار أمني للملك ورئيس للمخابرات 

الـداخلية المغربية، وأيضا، فإن الحمويش 
يدير الـعـمليـات الـخاصة، وأخريا وافقت 

»اليس. أي. إي« عىل عمليات مشرتكة بمشاركة 
المخابرات الداخلية للمملكة خارج أرايض المغرب.

مبارشة بعد رفض الحمويش الجنسية األمريكية ليكون 
يف قسم التحليل بـ»وحدة نب الدن« يف »اليس. أي. إي«، 

تحول إىل مستشار أمني للملك محمد السادس 

تؤكد أن معد ملف تجنيس الحمويش 

ونقله إىل »اليس. أي. إي«، ضابط العمليات المسمى 
جون بريسون، حرض لقاءات يف 2007 بالمغرب مع 

تمسكه بالعرض الموجه إىل الحمويش  

يف لقاءات فرانسيس فراكوستاوند، مساعد رئيس األمن العام 
ومكافحة اإلرهاب، يومي 8 و9 يوليوز 2007، كما يف برقية 

»ويكيليكس« تحت الرقم 1229، وقد شملت ياسني املنصوري 
عن »الدجيد« وعبد اللطيف الحموشي عن »دي. جي. إس. تي« 
النسخة الجديدة عن »الديستي« املسؤول، حسب الربقية، عن 
العمليات ضد اإلرهاب يف اململكة، لكن املفاجأة، تكمن يف حضور 

جون بورسون الذي أنجز ملف التجنيس واقرتاحه على الحموشي، 
ليكون عضوا أمريكيا يف وكالة االستخبارات املركزية األمريكية.



فما وافقت عليه املخابرات املركزية، ال 
لذلك، فإن الجنسية  التراجع عنه،  يمكن 

األمريكية مفتوحة ملن اقترحت عليهم.

الحموشي رفض إدخال بالده في مخطط 
»الدول المتحولة«

في  الــصــادر  ــول،  ك كتاب ستيف  فــي 
التاريخ  األشباح:  »حروب  حول   ،2005
أفغانستان  من  إي  أي.  للسي.  السري 
الدعم  ــول  ح تفاصيل  الدن«،  بــن  ــى  إل
حيث  أفغانستان،  أرض  فــوق  املتبادل 
ضد  لألمريكيني  حليفة  »القاعدة«  كانت 
قبل  ألفغانستان  السوفياتي  االجتياح 
أن يخترق الروس نفس التنظيم، فجاءت 

هجمات 11 شتنبر.
فيها  اضطرت  السوداء  الحرب  هذه 
ضباط  تجنيس  إلــى  إي«  أي.  »الــســي. 
الدفاع  في  أمريكيني  يكونوا  كي  أجانب 
دون  املــتــحــدة،  الــواليــات  مصالح  عــن 
االضطرار إلى خدمتها ومن ثم االنقالب 
الشريك  نظام  مصالح  حسب  عليها، 

والحليف.
إن انقالب تنظيمات حليفة على قياس 
لذلك،  واسعة،  صدمة  شكل  »القاعدة«، 
اختار جورج تينيت التعامل مع  ضباط 

أجانب مجنسني من دول إسالمية.
مــن جــهــة، تــخــوف األمــريــكــيــون من 
انقالب اإلسالميني املعتدلني، كما انقلب 
الفكرة  وهذه  الراديكاليون،  اإلسالميون 
لم يقتنع بها تينيت، وال يزال الحموشي 
األخرى  املدرسة  عكس  الرأي،  هذا  يتبع 
أي.  »السي.  غالة  من  وغيره  لبامبيو، 
اإلســالمــيــني  ــواجــهــون  ي ــن  ــذي ال إي«، 

املعتدلني ألنهم مصدر الراديكاليني.
وصرامته  الحموشي  مرونة  وفرضت 
تجاه تنظيمي »القاعدة« و»تنظيم الدولة« 
على نفس إيقاع ياسني املنصوري تجاه 

التيار اإلسالمي في اململكة.
أن  األمريكيون  أخرى، الحظ  من جهة 
يستفيد  التي  الحرية  تعطي  الدمقرطة 
ستيف  رفــض  وإن  اإلســالمــيــون،  منها 
املركزية  املخابرات  ألن  تمييزهم،  كول 
متزامنا  صــعــودا  واجــهــت  األمــريــكــيــة 
لطالبان واملجتمع املدني، أي اإلسالميني 
ـ  الــيــســاري  ـ  الديمقراطي  والــشــبــاب 
تدخل  إلى  املعركة  وانتهت  الليبرالي، 
الجيوش لتكريس حرب أهلية أو منعها، 
السيناريو،  بهذا  لعنيكري  هــدد  وقــد 
وانتهت  تينيت،  ــورج  ج مــع  فاصطدم 
تينيت  رآه  الذي  الحموشي  إلى  القيادة 
أمريكيا إلى جانبه في »السي. أي. إي«، 
فمنذ إلغاء القبض على مير كمال قاسي، 
حدث تحول قوي لنقل الحرب الباردة من 
اإلسالم  محاربة  إلى  الشيوعية  محاربة 

املتطرف.
تينيت  )جــورج  األشخاص  هــؤالء  إن 
محاربة  وقيصر  كــاســيــي(،  وويــلــيــام 
الــذي يعرف  كــالرك،  ــاب، ريتشارد  اإلره
الجميع حجم قوته وال يعرفون ماذا يعمل 
الحموشي  مع  العمل  أرادوا  حياته،  في 

»األمريكي«.
وحــســب مــصــادر »األســـبـــوع«، فــإن 
مسألة  على  يعلق  لم  ــالرك،  ك ريتشارد 
»السي.  مع  للعمل  الحموشي  تجنيس 

أي. إي« لكنه أكد أن الحموشي:
1( قائد للعمليات الخاصة.

2( محلل جيد برؤية، ولذلك، فهو يدير 
تفاصيل لصالح الرؤية املوضوعة، وأكد 
قراءة  في  املغربية  النظرة  يستبق  أنه 
تجنيسه  يقترح  فمن  ولذلك،  التفاصيل، 
النظرة األمريكية  صائب، ألنه سيستبق 
قبل قراءة التفاصيل، وهذا هو املطلوب.

ريتشارد  لكون  ينجح  لم  األمــر  لكن 
في  الحموشي  هــو  أمريكا  فــي  كــالرك 
جاء  التجنيس  فاقتراح  لذلك،  املغرب، 
رجل  نقل  صعيد  على  صعبا  رهــانــا 
عمليات خاصة من الرباط إلى واشنطن.

الـــقـــول أن رفــض  الـــواجـــب،  ومـــن 
منع  األمريكية،  الجنسية  الحموشي 

»الــدول  مخطط  في  الدخول  من  املغرب 
املتحولة«، ألن األمريكيني قبلوا تجنيس 
األمريكي  القومي  األمن  لصالح  البعض 
وفي  وكلينتون،  وريغان  كارتر  عهد  في 
إي«  أي.  »السي.  اقترحت  األخير،  إدارة 

تجنيس الحموشي.

 في إدارة كلينتون، اقترحت »السي. أي. 
إي« تجنيس الحموشي مع تنبيه من 
ريتشارد كالرك، يقول بأن التزامه 

المهني محدد وبشكل مباشر في التحليل 
دون العمل في أي فرقة خاصة أمريكية 

العشرية  بداية  مع  الجميع،  تخوف   
عابرة  دول  بناء  من  القرن،  لهذا  الثانية 
عبر  عميقة،  دوال  يسمى  ما  أو  للدول، 
أجهزة املخابرات، بنفس إيقاع الشركات 
يحصل  حيث  واألوطــان،  للدول  العابرة 
املستثمر على جنسية البلد الذي يستثمر 
واملخابرات  األعمال  فرجال  لذلك،  فيه، 
ولوبي  املال  لوبي  ويتعاون  يتطابقان، 
االقــتــصــادي  فالتجسس  املــعــلــومــات، 
السياسي  التجسس  عــن  يختلف  ال 

واملعلوماتي في هذه الحرب املفتوحة.
لألمريكيني،  بالنسبة  مهما  ــان  كـ
التحالف مع الجيش املغربي في الحرب 
قائد  يجنسوا  أن  على  اإلرهـــاب،  على 
الوطني،  التراب  ملراقبة  العامة  اإلدارة 
إلبعاد »الديستي«، وعزل هذه املديرية 
قائدها،  عزل  دون  يكون  لن  العامة 
فشلت  كما  لعنيكري  مخطط  وفشل 
»الــســي.  فاقترحت  الخطط،  بــاقــي 
املسلحة  القوات  مع  العمل  إي«  أي. 
داخل  مديرية  إنشاء  فدعمت  امللكية، 
الجيش املغربي لهذا الغرض، مبعدة 
ويتقدم  الثاني،  الحسن  جــنــراالت 

عروب وبنسليمان هذا الخيار.
في  بلي  ريتشارد  قــرره  ما  ينجح  لم 
ألن  أوزبكستان،  في  نجح  كما  املغرب 
عبقرية القصر انتهت إلى حصر موضوع 
اإلرهاب في مديرية شبه مستقلة، فعالة 
ال  كي  الجيش،  عن  بعيدة  ومتخصصة، 
املدنية، وكل  الحياة  في  العسكر  يتدخل 
الدول التي أدارت فيها الجيوش املعارك 

ضد اإلرهاب انتهت إلى الحرب األهلية.
لم يرد أحد في املغرب أن تكون هناك 
»استخبارات موازية«، ألن الجيوش دول 
في الدول بمستويات مختلفة، وال يختلف 
الواليات  في  شتنبر   11 بعد  ما  تصور 
تفجيرات  بعد  مــا  تصور  عــن  املتحدة 
فاإلجراءات  املغرب،  في  البيضاء  الــدار 
إلى  تحولت  تفجيرات  بعد  أي  بعدية، 
فكان  العمليات،  ملنع  استباقية  سياسة 
مهما عدم تحويل مديرية الحموشي إلى 
الخاصة موازية لعمل  للعمليات  مديرية 
الجيش، وهذه القضية هي قناعة القصر 
الذي أدرك عمق التحوالت، وعدم السماح 

بعمليات خارج املراقبة.
محافظة  األمنية  التقديرات  وجــاءت 
»الدجــيــد«  ــع أن  إلــى حــد بعيد، مــن واق
عارضتا  الــســعــوديــة  واالســتــخــبــارات 
الــدول  جيوش  مع  التعاون   2012 في 
الشقيقة، قبل أن تتطور األمور إلى حرب 
طائرات »ف 16« ضد »داعش« في سوريا 
ضد  العربي  التحالف  في  ثم  والعراق، 

الحوثيني في اليمن.
وقد لخصت »آسيا تايمز« لـ 12 فبراير 
للغاية،  السرية  املعلومات  باقي   ،2012
املغرب  فــي  ترجمتها  يمكن  ال  والــتــي 
ألسباب قانونية، وبالتالي، يكون الوضع 
للتنظيمات  املتمثل في اختراق األجهزة 
لالستخبارات  ويمكن  واسعا،  اإلرهابية 

إدارة العمليات وتوجيهها.
عملية  فــإن  التعليمات،  لهذه  وتبعا 
هي  خاصة،  لعمليات  ضباط  تجنيس 
إحدى األساليب التي واجهت بها »السي. 
 11 تفجيرات  بعد  ما  تحديات  إي«  أي. 

شتنبر.
هذه  في  السعودية  تورط  يسمى  وما 
التفجيرات، والذي أماط عنه اللثام تقرير 

للكونغرس وقانون »جاستا«، قد أكد في 
طلبت  من  هناك  أن  الخامسة،  الصفحة 
الجنسية  حمل  إي«  أي.  »الــســي.  منه 
األمريكية بغرض الوصول إلى معلومات 

وصناعة خرائط جديدة في القرار.
املخابرات  من  واسع  تحد  حدث  وقد 
طلب  فــي  للمغرب  األمريكية  املركزية 
من  الــحــمــوشــي،  تجنيس  األمــريــكــيــني 
بدأت  التي  املعلومات  تبادل  خالل لجنة 
أي   ،1997 فــي  إي«  أي.  ــســي.  »ال مــع 
الحموشي  التحاق  من  سنوات   4 بعد 
بشأن  املشورة  تبادل  وقد  بـ»الديستي«، 
تجنيس هذا الضابط، ريتشارد بلي مع 

رئيسه املباشر كوفي بالك.
واشترط بلي، أن يوقع الجيش املغربي 
مع الواليات املتحدة بروتوكوال، أو على 
على  بالحرب  بااللتحاق  ــده  وع األقـــل، 
بهذه  املهتمني  الضباط  نقل  أو  اإلرهاب 
ليعملوا  املتحدة،  الواليات  إلى  الحرب 
ــة مــن داخــل  اآلف بشكل فعال ضــد هــذه 

وحدات »السي. أي. إي« مباشرة.
فإما  وضاغطة،  متاحة  فــرص  إنها 

الشرطة  نقل ضباط  أو  الجيوش  تعاون 
واملخابرات الحليفة إلى وحدات »السي. 

أي. إي«.
ويبقى السؤال: هل تجنيس الحموشي 
على  للضغط  استخدمت  ورقــة  مجرد 
ــول جــنــراالتــه  ــب الــجــيــش املــغــربــي، وق
باملشاركة في الحرب على اإلرهاب، بعد 
على  الحرب  في  املغرب  مشاركة  رفض 

أفغانستان؟
وقـــد يــكــون الــوضــع مــجــرد صناعة 

ظروف إلعطاء التعاون أبعاد جديدة.

 تجنيس الحموشي، ضغط مارسته 
»السي.أي. إي« على الجيش المغربي 

للمشاركة في الحرب على اإلرهاب، فإما 
المشاركة في هذه الحرب أو نقل ضباط 

المخابرات المغاربة للعمل في وحدات 
»السي. أي. إي«

هيكلة  إعــادة  بعد  األمر صعبا  كان 
في  إي«  أي.  »السي.  قــدرات  وتوزيع 
توماس  خطة  وهي  الخطرة،  املناطق 

طالبت  التي  كالسر،  وســوزان  ريكس 
بانتشار الضباط املجنسني حديثا في 

هذه املناطق.
وطبقا لبروتوكول »ر- ك« )املختصر 
السمي ريكس وكالسر(، فإن املخابرات 
هذه  فــي  فــكــرت  األمريكية  املــركــزيــة 
السالم  دار  تفجيرات  عقب  الصيغة، 

في نيروبي عام 1998.
إي«  أي.  »السي.  أن  الدقيق،  ومن 
دون  لعنيكري  ــرال  ــجــن ال خــاطــبــت 
نهاية  في  أخــرى  قنوات  عبر  ــرور  امل
حسابني:  حرك  ما  وهو  التسعينات، 
ــاب جــرت عبر  اإلرهـ الــحــرب على  أن 
ثم  ــد«،  »الدجــي الجيش  استخبارات 
الشرطة،  استخبارات  إلــى  انتقلت 
ومخابراته  الدرك  جهاز  كان  وبينهما 

أيضا.
املــخــابــرات  ــاط  ضــب تجنيس  إن 
إلى  ونقلهم  »الــديــســتــي«  الداخلية 
الجيش  مخابرات  مقابل  في  أمريكا 
والخامس  أســاســا  الثالث  )املكتب 
والسادس(، ومخابرات الدرك، دفع إلى 
الكونغريس  إلى تحقيقات  تقرير  ضم 
يقول:  شتنبر،   11 تفجيرات  حــول 
مخابرات  قادة  تجنيس  محاولة  »إن 
ــي أفــغــانــســتــان وبــاكــســتــان و11  ف
يتقدمهم  املغرب  منها  أخــرى،  ــة  دول
اختصاص  وغير  حــول  الحموشي، 

الحرب على اإلرهاب.
ــاق  ــف ــن ات كـــانـــت االتـــفـــاقـــيـــات مـ
املغربية  اململكة  مع   »97 »سينتراباط 
آسيا،  أقصى  في  »سنترازباط«  وإلى 
كما قال الجنرال األمريكي جاك شيهان 
تحديا لدى قوله »ليست هناك أمة على 

هذه األرض بعيدة عن متناولنا«.
واضطر املغرب أن يبعد جيشه عن 
خارج  والتطرف  »القاعدة«  محاربة 
اململكة، إلى أن تولى الحموشي قيادة 
وقد  »الديستي«،  الداخلية  املخابرات 
دول  ــي  أراضـ ــوق  ف بمكاتب  نشطت 
تنفتح  أن  قبل  األوروبــــي،  االتــحــاد 
شهية العمل الخارجي لألجهزة، وهي 
الجنرال  إليها  سعى  التي  املحاولة 
منافسوه  يتهمه  أن  قبل  لعنيكري، 

بالتورط في تفجيرات مدريد.
لعنيكري  الجنرال  على  الحرب  إن 
رسمت هدوء خليفته من نفس الجهاز، 
وانتهى التوتر بإدارة املديرية العامة 
جهاز  لباقي  الداخلية  للمخابرات 

الشرطة.
لقد ساعد قرب الحموشي من امللك 
األمني،  املستشار  منصب  خــالل  من 
لكل  »الــديــســتــي«  ــار  ــك أف إدارة  ــي  ف
وعلى  اململكة،  في  األمنية  الترتيبات 
تسليم  اقتراح  أن  نجد  األســاس،  هذا 
الجنسية الفرنسية للجنرال بنسليمان 
مثل  للحموشي  األمريكية  والجنسية 
ترتيبات بني فرنسا والواليات املتحدة 
لهذه  الجيش  دخــول  وأن  األمريكية، 
سوريا  فــي  الــحــدود،  ــارج  خ املعركة 
اململكة  رفض  أنهى  واليمن،  والعراق 

املشاركة في حرب أفغانستان.
وأمام هذا االنتقال من التحفظ إلى 
إلى  والنيجر  بمالي  بــدءا  املشاركة، 
جانب »املارينز«، مرورا بتجنيس قائد 
على  الحرب  في  املختصة  املخابرات 
الحموشي فرض نفسه  فإن  اإلرهــاب، 
رقما صعبا في املعادلة األمريكية على 
صعيد العمليات الخاصة، وهو املعطى 
الذي يعرفه املتابعون، ألن املهم في نظر 
األمريكيني، هو تسليح املديرية العامة 
بالهليكوبتر  الوطني  التراب  ملراقبة 
العمليات  عــلــى  ــب  ــداري ــت ال ــام  ــم إلت
األمريكيني  دفــع  مــا  ــذا  وه الخاصة، 
إلى اقتراح تجنيسهم للحموشي قبل 
للقوات  الخارجية  باملشاركة  القبول 
التي  الخطوة  وهي  امللكية،  املسلحة 
ضــروريــة،  إي«  أي.  »الــســي.  تــراهــا 
لالنتقال إلى مرحلة جديدة في عالقة 

»السي. أي. إي« والحموشي.
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المخابرات الفرنسية حركت اتهامات 
بالتعذيب ضد الحمويش، لمنع تقاربه مع 

»اليس. أي. إي«، بعدما رغبت واشنطن يف 
إعطائه الجنسية األمريكية وإرساله إىل 
باريس يف قسم العمليات عىل أراضيها 

جون برينان يدافع عن الحمويش، إلنقاذه حياة 
ملوك يف الرشق األوسط، ويف حرضة الملك 

سلمان، إىل جانب الجرنال ليويد أوستان، أثري 
اقرتاح الجنسية األمريكية  عىل الحمويش 

صديق حميم لجاك شرياك تحت الرمز 
)جي. كا(، هو من كتب تقريرا عن قرار 

المخابرات األمريكية عمل الحمويش 
عىل األرايض الفرنسية لمنع العمليات 

اإلرهابية، وعارضت باريس بقسوة 
تجنيس الحمويش، ونقله باسم وحدة 

التحليل تحت الرقم 11 إىل باريس 
لمنع العمليات اإلرهابية التي يقوم 

بها جهاديون من أصول مغربية فوق 
أرايض االتحاد األورويب، ورأت باريس 

تعقيد الموقف الشديد يف التحقيق مع 
اإلرهابيني، وكانت يه نقطة الضعف التي 

جعلت المخابرات الفرنسية تؤكد دعاوى 
تعذيب مارستها المديرية العامة للرتاب 

الوطني قبل أن ترتاجع عنها بتدخل تلفوين 
مبارش من جون برينان.

رفض الحمويش الجنسية األمريكية، رغم 
تسهيالتها لمهامه يف مكافحة اإلرهاب، 

وأثري من الجرنال لويد أوستان، الذي 
أيد عمال مخابراتيا يتجاوز التعقيدات 

البريوقراطية بني الحلفاء، وهو ما جعل 
جون برينان يدافع عن الحمويش، ألن 

اقرتاح الجنسية األمريكية جاء لخدمة 
الجميع، ولتوحيد جهود االنتقال الرسيع 

والفعال إىل الدول الرشيكة مع نفاذ 
للمعلومة وتحصينها، ويبقى رفض 

الجنسية األمريكية من طرف ضابط مغريب 
قبل أن يتوىل قيادة جهازي المخابرات 

الداخلية لبالده وجهاز الرشطة، جزء من 
قناعة األجهزة يف إدارتها للمرحلة كاملة.

شرياك

برينان



بشدة،  لقجع  فــوزي  رفــض 
املديري  املكتب  اجتماع  خالل 
األخير، رفضا قاطعا استقالة 
ــل مــحــمــد مــقــروف،  ــي ــزم ال
وذلــك  الــرئــيــس،  مستشار 
الصحفية  الحملة  بــعــد 
طرف  من  الثمن،  املدفوعة 

السماسرة  بعض 
املــــعــــروفــــن 
بــــ»كـــرمـــهـــم« 
بعض  اتجاه 
املـــرتـــزقـــة 

املنتسبن 
ــى هــذا  إلـ

إلى  تحولوا  والذين  امليدان، 
خدماتهم  واضعن  سماسرة، 
الوكالء،  إشارة  رهن  البئيسة 

وكل من يدفع أكثر.
الــزمــيــل مــقــروف، 
بنزاهته  املـــعـــروف 
وضع  أخالقه،  وسمو 
ــدا لـــكـــل هـــذه  ــ حـ
ــابــة«  ــص ــع »ال
أرادت  الــتــي 
تسيطر  أن 
عـــــــــلـــــــــى 
الــجــامــعــة، 
واملنتخب 

درعا  ضاق  أن  بعد  الوطني، 
ليقرر  الدنيئة،  تصرفاتهم  من 
املكتب  أمــام  استقالته  وضع 
املديري للجامعة، الذي رفضها 

باإلجماع.
تبقى  ومما  الجميع  فعلى 
املهنين  ــزمــالء  ال بعض  مــن 
على  يصمتوا  ال  أن  الشرفاء، 
هذا املنكر، وأن يعملوا كل ما 
محاربة  أجل  من  وسعهم  في 
هذه »الفصيلة« التي ال تشرف 
التي  املــتــاعــب  مهنة  بــتــاتــا 
الشديد  ولــأســف  أصبحت 

مهنة ملن ال مهنة له.

الكبير  واملستوى  الجيد،  الظهور  شكل 
الذي ظهر به الحكم املغربي رضوان جيد 
رفقة مساعديه أكركاد وأزكاو، نقطة مضيئة 
في »الكان«، أنستنا بعض الشيء اإلقصاء 

املبكر للمنتخب املغربي.
الحكم جيد، وبشهادة الجميع، قدم أداءا 
قادها،  التي  املباريات  جميع  في  رائعا 
املباراة  لتحكيم  املرشحن  أبرز  من  وكان 
النهائية، لوال القرب الجغرافي للمغرب من 

الشقيقة الجزائر.
املنطقي  إقصائهم  وبعد  التونسيون، 
ضد السينغال، كالوا العديد من االتهامات 
منه،  تنل  لم  لكنها  جيد،  للحكم  املجانية 
دواليب  على  الساهرين  جميع  اعتبره  إذ 
الجمهور  وأيضا  »الكاف«،  داخل  التحكيم 
أبرز  من  قادها،  التي  املباريات  تابع  الذي 
سفيرا  اعتبر  كما  الــــدورة،  ــذه  ه حــكــان 
ناجحا للتحكيم املغربي، الذي عرف بعض 
التصدعات خالل مباريات البطولة الوطنية.

أضحى  الذي  جيد،  بالحكم  لنا  فـهنـيئا 
مونديال  في  للتحكيم  املرشحن  أكبر  من 

قطر 2022.

الزميل حممد مقروف فوق كل نزوات 
ال�سما�سرة والوكالء...
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قالوا ونقــــــــــــول فوزي لقجع خالل اللقاء التواصلي للجامعة مع أسرة كرة القدم الوطنية

ال بديل عن تاأ�سي�س ال�سركات الريا�سية

idbihi62@gmail.com
 إعداد: كريم إدبهي

● لقاء تواصلي للجامعة بأي هدف؟
المساء

● أنت دائما خاصك يكون شي هدف!!
على  الجامعة  رئيس  مع  اتفقت  املونديال  بعد   ●

الرحيل بعد »الكان«
المدرب هيرفي رونار

● عاد بديتي »تݣر«!!

● باراكا من »العبودية«
البطل الكروج لرئيس جامعة ألعاب القوى

● وأنت باراكا من االستفادة من الريع
● وضعية كرة القدم الوطنية!

المساء
● نشوفوا بعدا وضعية صحافة االرتزاق...

● مستعد للرحيل وال أملك إال شقة وبقعة بتافوغالت

لقجع رئيس جامعة كرة القدم
الضيعات  يملك  الــذي  الكروج  بلدتك  ابن  عكس  على   ●

ويستفيد من العديد من االمتيازات
● 600 فحص للمنشطات باأللعاب اإلفريقية

الصباح
● ما يساليوا الفحص حتى نهاية األلعاب!!

● املدرب رونار أخطأ ولكن ليس لوحده
حجي المدرب المساعد لرونار

● معاه أنت طبعا، و»الشلة« املعروفة...

املعهودة،  ... بصرامته 
التي تنم عن غيرة كبيرة 
ومستقبل  ــع  ــ واق ــول  حـ
الــكــرة املــغــربــيــة، شــدد 
ــيــس  ــجــع رئ ــق ــوزي ل ــ ــ ف
املغربية  امللكية  الجامعة 
ضرورة  على  القدم  لكرة 
الحالي،  واقعها  تغيير 
تطلعات  ــوازي  ي ال  الــذي 
مؤكدا  املغربي،  الجمهور 
التواصلي  لقائه  خــالل 
ــل الــوحــيــد،  ــحـ بــــأن الـ
الفرق  جميع  ــزام  إلـ هــو 
خلق  عــلــى  الــوطــنــيــة 
حتى  رياضية،  شــركــات 
تنفض عنها غبار الهواية 
واالرتجالية  البئيسة، 
التي يستغلها العديد من 
األشخاص، وتتجلى هذه 
االرتــجــالــيــة والــفــوضــى 
العامة  الــجــمــوع  خـــالل 
تسيطر  الــتــي  لــأنــديــة، 
ــة األمـــــوال،  ــغ عــلــيــهــا ل
من  األغلبية  الستمالة 
املنخرطن، الذين يعيثون 
فـــســـادا فـــي مــشــهــدنــا 

الكروي.
ــدد املــكــتــب  ــ ــك، ح ــذلـ لـ
وزارة  رفــقــة  الــجــامــعــي 

الــشــبــاب والـــريـــاضـــة، 
 20 ــوم  ي يــكــون  أن  على 
أجل  آخر  الجاري  غشت 
الوطنية  الفرق  لحصول 
الرسمي  االعــتــمــاد  على 
لــتــتــحــول إلـــى شــركــات 
بذاتها،  قائمة  رياضية 
وبالضبط قبل 13 شتنبر 
الـــقـــادم، مــوعــد انــطــالق 

املوسم الكروي الجديد.
ــرار  ــقـ ــذا الـ ــ ــد هـ ــ ــ وأك
يصب  الــــذي  الـــجـــريء 

كرة  لصالح  عــام  بشكل 
كل  ــأن  ب الوطنية  الــقــدم 

األنــديــة الــتــي لم 
ــحــصــل عــلــى  ت
االعتماد،  هــذا 
ولــــــم تــعــمــل 

تحويل  على 
ــهــا  ــت ــدي أن

إلـــــــــــى 
شركات 

ــة، ســتــحــرم من  ــاضــي ري
البطولة  ــي  ف املــشــاركــة 
موازاة  القادمة،  الوطنية 
ــظــام األســاســي  ــن مـــع ال
الجامعة،  الذي ستعتمده 
األخيرة،  هــذه  بــأن  علما 
ــالت  ــدي ــع ــت ســتــطــبــق ال
وزيــر  عنها  كشف  التي 
الشباب والرياضة، خالل 
اجتماعه مع اللجنة التي 

تمثل جامعة كرة القدم.
التخلص  انتظار  فــي 
املنخرطن  مشاكل  مــن 
الذين أصبحوا أداة فعالة 
بن أيدي بعض الرؤساء، 
فعلى كل من يهمهم األمر 
لتأسيس  يــســارعــوا  أن 
الرياضية  الشركات  هذه 
ــي ســتــكــون الــحــل  ــتـ الـ
بكرة  للنهوض  األنــجــع 
ــدم املــغــربــيــة، وفــي  ــق ال
تخليق  الوقت  نفس 
امللوثة  ــواء  األجـ
لــلــتــســيــيــر 
الذي  الكروي 
فلكه  في  يــدور 
ــد مــن  ــديـ ــعـ الـ
الــوصــولــيــن 
واالنتهازين.

محمد رابح )�سي�سا( - حكيم زيا�س: وجهان لعملة واحدة
للذكرى فقط

... ال يعرف العديد من الشباب 
املحبن للمنتخب املغربي الذين 
وحتى  الثمانينات،  بعد  ولدوا 
لعنة  ــأن  بـ الــتــســعــيــنــات،  ــي  ف
التي  ــجــزاء  ال ضــربــة  تضييع 
تطارد حاليا النجم الكبير حكيم 
العب  بنارها  اكتوى  قد  زياش، 
ضياعه  كــان  حيث  قبله،  رائــع 
مغادرة  في  لضربة جزاء سببا 
لقمة  عــن  ــبــحــث  وال الـــوطـــن، 
بعد  أهــلــه،  عــن  بعيدا  العيش 
الجماهير  معظم  من  تلقى  أن 
املغربية وابال من الشتائم التي 

وصلت إلى حد التهديدات.
هذا الالعب، وهو نجم الوداد 
في منتصف السبعينات وبداية 
الثمانينات، محمد رابح امللقب 
أبرز  من  كان  الذي  بـ»شيشا«، 
الذي  الوطني  املنتخب  العبي 
الكاميروني  املنتخب  واجـــه 
كبار  العــبــن  بــقــيــادة  العنيد 
األندية  أقــوى  فــي  ومحترفن 

ميال،  روجي  كالهداف  العاملية، 
واملايسترو طوكوطو، وأوييغا، 
نكونو،  الــعــمــالق  والـــحـــارس 
واملدافع األنيق كوندي وآخرين.
ــذي جــرى  ــ ــذا الــلــقــاء الـ ــ ه
 ،1981 سنة  القنيطرة  بمدينة 
العالم  كأس  إقصائيات  برسم 
إسبانيا  احتضنتها  ــي  ــت ال

ضربة  ضــيــاع  شــهــد   ،1982
ــزاء بــواســطــة هـــذا الــالعــب  جـ
وهزيمة  والــخــلــوق،  املــوهــوب 
ليس  لصفر،  بهدفن  منتخبنا 
بل  جزاء،  ضربة  ضياع  بسبب 
الفرنسي  املــدرب  تعنت  بسبب 
فونطن، الذي رفض االستعانة 
املحترفن  الــالعــبــن  ببعض 

كريمو  القناص  رأسهم  وعلى 
ومصطفى يغشى.

ضربة الجزاء الضائعة، كانت 
من  شيشا  لهروب  كافيا  سببا 
املغرب، ودخوله عالم االحتراف 
مارتيني  ــريــق  ف ــة  ــواب ب عــبــر 
معه  عــاش  ــذي  ال السويسري، 
ــزواج  ال ــرر  وق لحظاته،  أحلى 
املدينة  تلك  فــي  ــرار  ــق واالســت

الهادئة.
مصير  يــكــون  ال  أن  نتمنى 
شيشا،  كالالعب  زيــاش  حكيم 
فعليه أن يتجاوز صدمته ليعود 
الدفاع  وإلى  تألقه  إلى  مجددا 
عن ألوان منتخبنا الذي أصبح 
في  ــت مضى  وق أي  مــن  أكــثــر 

حاجة ماسة إلى خدماته.
العزيز:  كتابه  في  هلل  يقول 
))وعسى أن تكرهوا شيئا وهو 
خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا 
وهو شر لكم، وهلل يعلم وأنتم 
ال تعلمون(( صدق هلل العظيم.

احلكم ر�سوان جيد: وم�سة و�سط العتمة هذا الخبر

املنتخب الفرنسي من أكرب املنتخبات الغائبة 
عن كأس إفريقيا لألمم 2019 !!!

صورة وتعليق

شيشا من ضحايا ضياع 
ضربات الجزاء زياش

الحكم رضوان جيد

الطالبي العلمي وزير 
الشباب والرياضة

مقروف

فوزي لقجع يف لقاء 
تواصلي للجامعة



ــدة أخــبــار  انــقــطــعــت مــنــذ مـ
إلــيــاس الــعــمــاري، الــرئــيــس 
ــة  ــالـ ــزب األصـ ــحـ الـــســـابـــق لـ
بعض  باستثناء  واملعاصرة، 
البالغات املحتشمة التي يظهر 
فيها اسمه كرئيس ملجلس جهة 
الحسيمة،   - تطوان   - طنجة 
كذلك  يكن  لم  األمــر  أن  غير 
خالل األيام األخيرة من شهر 
العماري  أن  حيث  يوليوز، 
الـــذي أوقـــف نــشــاطــه على 
ليظهر  عــاد  بــوك«،  »الفيس 
كــمــســيــر إلحـــــدى نــــدوات 
طنجة،  في  »ثويزا«  مهرجان 
موضوع  يعرف  لم  وبينما 
املواقع  بعض  كتبت  اللقاء، 
عن تلميحات إلياس العماري، 
وهو يقول ألحد الحاضرين: 
الدكتاتورية  على  سأرد   ..((
الـــكـــبـــيـــرة بــدكــتــاتــوريــة 
نفس  نقلت  كما  صغيرة((، 
بني  مقتضبا  حــوارا  املواقع 
الــعــمــاري،  الجلسة  مسير 
قدم  الذي  الحاضرين  وأحد 

وأنه  احمد«  بـ»موالي  نفسه 
جاء من تافياللت، ليرد عليه 
»موالي  اسمي  أنا  العماري، 

إلياس«)..(.
العماري  اسم  أن  والواقع 
من  كبير  عــدد  فــي  سيتردد 
قصاصات األخبار وتعليقات 
هذا  بسبب  ليس  ــع،  ــواق امل
ــل بــســبــب  ــ ــح، ب ــريـ ــتـــصـ الـ
التي  اإلعالمية  التداعيات 
يرعاه  الذي  املهرجان  خلفها 
مهرجان  الــعــمــاري،  إلــيــاس 
أبوابه  فتح  الــذي  »ثــويــزا«، 
من  نشطاء  ــام  أم جديد  مــن 
الكاتبة  منهم  خــاص،  نــوع 
ــوردي،  ــ ال هــالــة  التونسية 
»الخلفاء  الكتابني  صاحبة 
األخيرة  و»األيام  امللعونون« 
جاءت  األخيرة  هذه  ملحمد«، 
إلى طنجة خصيصا لتشكك 
ــول صلى  ــرس ــود ال فــي وجـ
وينـقـل  وســـــلــم،  عليه  هلل 
بأنها  املــواقــع  أحــد  عـنـها 
تساءلت بكل جرأة ووقاحة: 

))هل النبي محمد حقيقة أم 
أسطورة؟!!((.

نفس املصدر يشرح: ))فقد 
معرض  فــي  الباحثة  قالت 
ــؤال أحــد  ــن ســ إجــابــتــهــا ع
محمد  كان  هل  الحاضرين: 
رجل دين أم رجل دولة؟: هو 
كان اإلثنني، ألن هذا ال يمنع 
أسألك  سامحني  ولكن  ذلك، 
ألنه  شــويــة،  مستفز  ســؤاال 
إلي  بالنسبة  حقيقي  سؤال 
الندوة  موضوع  في  ويدخل 
أم  حقيقة  محمد  هل  هاته، 
أســطــورة؟ هــل هــو موجود 
ما هو  فعال؟ هل وجد فعال؟ 
ولد؟  وأيــن  الحقيقي؟  اسمه 
ــي املــديــنــة؟((  وهـــل مـــات ف
)املصدر: موقع هوية بريس 

27 يوليوز 2019(.
أسلوب التشكيك في عقيدة 
املغاربة  املسلمني  مــاليــني 
بل  الحد،  هــذا  عند  يقف  لم 
عن  ينقل  املــصــدر  نفس  إن 
املصادر  بأن  قولها  الكاتبة 

وفاة  بعد  كتبت  اإلسالمية 
على  سنة   200 بـ  الــرســول 
األقل، بينما ))هناك مصادر 
وإغريقية  وقبطية  بيزنطية 
لفترة  ــاصــرة  ــع م تــقــريــبــا 
الرسول، وهناك نص مكتوب 
باإلغريقية، هي رسالة بعثها 
الـــذي يسكن  تــاجــر ألخــيــه 
سالمات،  لــه  بعث  قــرطــاج، 
العائلة،  أحــوال  عن  وسأله 
في  أحوالهم  عن  له  ويحكي 
غزة، وقال له: ها هو جاءنا 
ــه محمد  ل يــقــولــون  ــد،  ــ واح
ــا  ــوة، وجــاءن ــب ــن ــي ال ــدع وي
الــقــدس،  يحتل  أن  ويــحــب 
وهذا الحديث صار عام 634، 
ما  الرسول   634 عام  يعني 
غزة..  في  ويحارب  حيا  زال 
وهذا  استفهام،  نقطة  وهذه 
وجيه،  سؤالك  أن  لك  ألقــول 
رجـــل ديـــن أم رجـــل دولـــة؟ 
أم  وشرسا  قاسيا  كــان  هل 
مليئة  شخصية  ألنه  حليما؟ 
بالتناقضات، أنا أمشي معك 

إعداد
سعيد الريحاني

إخبــاري
تحليل

متطرفو طنجة ي�سككون يف وجود الر�سول
 بعد الت�سكيك يف اهلل ون�سب الدولة العلوية

العدد:  1038األربعاء 31 يوليوز 2019 تحليل إخباري12

إحدى ندوات مهرجان »ثويزا« املثري للجدل

اإليا�س العماري يريد 
اأن ي�سبح »موالي اإليا�س«

اللقاء كان كافيا 
ليخرج، شيخين من 
شيوخ السلفية عن 
اللياقة العمودية، 

ليهاجما المنظمين، 
فما بالنا بباقي 

المواطنين العاديين، 
الذي سيتفاعلون 
مع هذا الكالم

 بشكل أخطر)..(



تكون  أن  أحب  أبعد، 
من  )تخاطب  جريئا 
السؤال(،  عليها  طرح 
ــل هو  ــســك: هـ ــف واســـــأل ن
حقيقة أم أسطورة؟(( )نفس 

املصدر(.
بكل  هــالــة،  تحدثت  هكذا 
يقول  بلد  في  ــان،  وأم حرية 
دستوره بأن: ))اإلسالم دين 
لكل  تضمن  والدولة  الدولة، 
واحد حرية ممارسة شؤونه 
 ،)3 )الــفــصــل  ــنــيــة((  ــدي ال
ليبقى الغرض »االستفزازي« 
من  واضحا،  اللقاء  هذا  من 
جمعت  التي  املنصة  خــالل 
جلسا  آخــريــن،  محاضرين 
ــى  ــكــامــل أريــحــيــتــهــمــا إل ب
وهما  ــوردي  الـ هالة  جانب 
الناشطة  أحمد عصيد، زوج 
شريعة  عــلــى  ــزان  مـ مليكة 
إشعار  حتى  ياكوش،  اإللــه 
آخـــــــر)..(، وهـــو الــنــاشــط 
في نسب  بتشكيكه  املعروف 
كان  ــد  وق العلوية،  ــة  الــدول
»مشكك  جانب  إلــى  يجلس 
آخر« ويتعلق األمر بالناشط 
منتصر،  خــالــد  املـــصـــري 
ــازدراء  ب مصر  في  املعروف 
األزهر  مع  وبمعاركه  الدين، 

واإلخوان املسلمني)..(.
عنوان  حمل  ــذي  ال اللقاء 
»الــحــقــيــقــة واألســـطـــورة.. 
يمكن  تــنــويــريــة«،  ــات  ــان ره
اعتباره أحد مظاهر التطرف، 
أكبر،  لتطرف  يمهد  الـــذي 
االســتــفــزاز،  حمولة  بسبب 
وهــــذا مـــا يــفــســر الــــردود 
هــذا  تبعث  الــتــي  العنيفة 
اللقاء من لدن شيوخ السلفية 
ــى رأســهــم  ــل املـــغـــاربـــة، وع

الذي  الكتاني  حسن  الشيخ 
قال: ))ال عذر ألحد اليوم في 
هلل  ورســول  العميق  النوم 
يهان،  عليه وسلم  صلى هلل 
مواقع  تشعلوا  أن  فيمكنكم 
املجرمني((،  ضد  التواصل 
تصريحات  أيــضــا  ــاك  وهــن
الشيخ الفيزازي الذي وصف 
بالزنادقة  الــنــدوة  أصحاب 

للرد  مجال  ))ال  قــال:  حيث 
على  تــجــرأت  زنــديــقــة  على 
إمارة  بلد  هنا  البرية..  خير 
املؤمنني، وهنا بالد املجلس 
واملجالس  األعــلــى،  العلمي 
آالف  وبالد  املحلية،  العلمية 
واملــدارس  العامرة  املساجد 
والعتيقة،  األصيلة  القرآنية 
وبــــالد شــعــب يــحــب ديــنــه 
الصالة  أفضل  عليه  ونبيه 
عشنا  فال  التسليم،  ــى  وأزك
وال كنا إذا سمحنا ملن ينكر 
وجود رسول  هلل صلى هلل 
عليه وعلى آله وسلم، يأكلون 
من  ويشربون  طعامنا  مــن 
مائنا ويمشون في أسواقنا.. 
فإذا عجزنا عن محاكمة هذه 
التافهة التونسية فال أقل من 
طردها إلى غير رجعة.. بقي 
معهم  حل  ال  الحي..  زنادقة 
قانون  وتفعيل  القضاء،  إال 
زعـزعـة عـقيدة مسلم.. فإنهم 
ال فكر لهم وال رأي، وليست لهم 
من مهمة سوى مّد الدواعش 
على  استمرارهم  بأوكسجني 
درب اإلرهاب املظلم(( انتهى 
الفيزازي، رئيس  محمد  كالم 
للسالم  املغربية  »الجمعية 

والبالغ«.
ليخرج،  كافيا  كــان  اللقاء 
السلفية  شيوخ  من  شيخني 
عن اللياقة املعهودة، ليهاجما 
بباقي  بالنا  فما  املنظمني، 
الذين  العاديني،  املواطنني 
الكالم  هــذا  مع  سيتفاعلون 
ولعلها  أخـــطـــر)..(،  بشكل 
فيها  يجد  التي  األولى  املرة 
لوبي مهرجان »ثويزا« نفسه 
في مواجهة مفتوحة مع عدد 
ويمكن  املعلقني،  مــن  كبير 

ــذا الــصــدد  اإلشـــــارة فــي هـ
الكنبوري  إدريــس  للباحث 
))مهرجان  ــأن  ب ــال  ق الـــذي 
ثويزا بطنجة بدأ يأخذ موقعه 
أبانت  التجربة  بشكل جيد.. 
أنه مهرجان مهمته األساسية 
وهي  معينة  أجــنــدة  خدمة 
الثقافي  ــشــذوذ  ال تشجيع 
وتسويق أقلية صغيرة لديها 

مقدرات كبيرة.. املهم جدا في 
أنهم  املهرجان  إلى  املدعوين 
التنوير  إلى  الدعوة  يكررون 
باالنخراط  املثقف  ويطالبون 
أنا  بــالــجــرأة..  يتحلى  وأن 
أنخرط  مغربي  عربي  مثقف 
هذا  أن  بــجــرأة  وأعــلــن  اآلن 
املهرجان املمول من املال العام 
يجب أن يكون ساحة للنقاش 
يدعى  وأن  الجريء،  الفكري 
التوجهات  من  املفكرون  إليه 
أن  أرى  عــنــدمــا  املــخــتــلــفــة.. 
عام  كل  يستجلب  املهرجان 
الثقافية  الشعوذة  ممتهني 
مهاجمة  ــي  ف املتخصصني 
ــدي مـــن حقي  ــل ــدســات ب ــق م
كمفكر ومثقف غيور على بلده 

ومقدساتها أن أقلق((.
»ثويزا«،  مهرجان  أن  يذكر 
الذي  اإلرث  إطــار  في  يدخل 
خــلــفــه الــلــوبــي املــنــاهــض 
داخــل حزب  املؤمنني  إلمــارة 
والذي  واملعاصرة،  األصالة 
بـــدأ بــالــتــفــكــك)..(، لــذلــك ال 
هو  املهرجان  هذا  أن  غرابة 
الباب  فتح  وراء  كــان  ــذي  ال

تدعو  التي  السعداوي  لنوال 
وتعتبر  هلل،  مــنــاقــشــة  إلـــى 
الزواج عبودية)..(، وهو نفسه 
املهرجان الذي استضاف سابقا 
الــذي  زيـــدان  املــصــري يوسف 
الــديــن األيوبي  وصــف صــالح 
املسجد  وجود  وكذب  بالحقير، 

األقصى والقدس)..(.
مع  وبــالــتــزامــن  إذن،  هــكــذا 
املجال  فسح  تــم  الــعــرش  عيد 
ــام املــشــكــكــني لــلــنــيــل من  ــ أمـ
ــة، لــيــطــرح  ــ ــدول ــ مــقــدســات ال
تنظيم  من  الغاية  عن  السؤال 
قال  أن  سبق  »متطرف«،  لقاء 
مسيره أحمد عصيد بأن رسالة 
ــة إرهــابــيــة«،  ــالم، »رســال اإلســ
هذا  من  الغاية  أن  يعلم  والكل 

الثقافي هي محاولة  االستفزاز 
بني  الطائفية،  النزعات  إثــارة 
ــر املــتــديــنــني،  املــتــديــنــني وغــي
ألن  واإلسالميني،  واألمازيغيني 
يزعج  الــوحــدة  هــذه  استمرار 
اللوبيات التي تعمل على تفكيك 
كلما  املغربية،  الــدولــة  أســس 
ســواء  الــفــرصــة،  لها  سمحت 
أو  املثقفني،  تجنيد  خــالل  من 

إلى  التسرب  أو  املهرجانات 
األحزاب السياسية)..(.

عن  ــات  ــوم ــل ــع امل أن  يــذكــر 
ال  وتمويله،  »ثويزا«  مهرجان 
باستثناء  للعموم  طريقها  تجد 
من  العاملة  التعريفات  بعض 
بشكل  ينظم  مهرجان  أنه  قبيل 
سنة،   15 منذ  ومنتظم  دوري 
ــرف بــاالحــتــفــاء الـــدوري  ــع وي
واملنتظم، بالكاتب العاملي محمد 
شكري، باإلضافة إلى معلومات 
عامة وردت في بالغ اإلعالن عن 
الدورة 15 التي نظمت مؤخرا، 
))إن  املنظمون:   يقول  حيث 
مهرجان »ثويزا« املنظم من طرف 
املتوسطي  املهرجان  »مؤسسة 
بطنجة«،  األمازيغية  للثقافة 

يتجدد كعادته، بانتظام دوراته، 
ومجانية  بــرمــجــتــه،  ــوع  ــن وت
ــاء منه  كــل فــقــراتــه، وذلـــك وفـ
للسياحة  ودعــمــا  لجمهوره، 
والثقافة والتنمية بعمالة طنجة 
جهة  أقاليم  وبعموم  أصيلة،   -
طنجة - تطوان - الحسيمة((، 
ثقافة  أي  عن  السؤال  ليطرح 

يتحدث املنظمون؟
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امللك حممد ال�ساد�س ير�سم مالمح مرحلة 
جديدة بعد 20 �سنة من احلكم

قال عبد هلل  بوصوف األمني 
ــام ملــجــلــس الــجــالــيــة، إن  ــع ال
خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 
الجيل  عن  يخرج  لم  املنصرم، 
الجديد من الخطب امللكية التي 
واملوضوعية  بالواقعية  تتسم 
والجرأة، ))بل أكثر من هذا فهو 
خطاب له خصوصية تاريخية، 
إذ ُيؤرخ لعشرين سنة من حكم 
امللك محمد السادس، وعشرين 
والتواصل  الخطب  مــن  سنة 
كان،  أينما  شعبه  مع  املباشر 
أو من  ــوطــن  ال داخـــل  ســـواء 

مغاربة العالم...((.
ــدر، اعــتــبــر أن  نــفــس املـــصـ
السادس  محمد  امللك  ))مغرب 
الخيار  ثنائية  على  اشتغل 
من  والــتــعــدديــة  الديمقراطي 
التنمية  وعــلــى  ــى،  ــ أول جــهــة 
من  واالجتماعية  االقتصادية 

جهة ثانية؛ هذا دون أن ننسى 
ميزت  التي  التشاركية  املقاربة 
في  السادس  محمد  امللك  عهد 
الكبرى،  الوطنية  األوراش  كل 
نــمــوذجــا((،   2011 كــدســتــور 
الذي  بوصوف  هلل  عبد  حسب 
أكد أيضا أن الخطب امللكية لم 
تخل خالل 20 سنة من عنصر  
املستقبلية  ــقــراءة  وال الــجــرأة 
الــواعــدة، ســواء داخــل املغرب 
اإلفــريــقــي  املــســتــوى  عــلــى  أو 
تضمن  فقد  ))وعليه  والدولي؛ 
خطاب العرش لسنة 2019 بعد 
حلول  طرح  واقعي،  تشخيص 
تحتاج  ال  واضحة  بلغة  عملية 
وأن  تأويل،  أو  كثير  إلى شرح 
املرحلة  ــي  ف يــحــتــاج  ــرب  ــغ امل
الجديدة أدوات وآليات جديدة، 
كفاءة  ذات  وطنية  نخب  مــن 
عالية وضخ دماء جديدة، سواء 

أو  الحكومية  املسؤوليات  في 
اإلدارية..((.

»ملكية  كتاب  صاحب  ويؤكد 
مسلمة«  أرض  ــي  ف مــواطــنــة 
ــرش  ــع ال خـــطـــاب  ــة  ــغـ ))لـ أن 
سلسة  لغة  هــي   2019 لسنة 
املغربية،  الفئات  كل  تفهمها 
ولواقعيتها((،  لــوضــوحــهــا 
وتلخص الواقعية حسب نفس 
أكد  الخطاب  كون  في  املصدر 
جديد  جيل  خلق  ضــرورة  على 
ــع، وجــيــل جديد  ــشــاري امل ــن  م
من  جديد  وجيل  الكفاءات،  من 
عبر  ما  وهو  التسيير،  عقليات 
ثالثية  بــثــورة  الــخــطــاب  عنه 
التبسيط  فــي  ثـــورة  ــاد،  ــع األب
في  وثورة  النجاعة  في  وثورة 
التخليق.. حسب قول بوصوف 
خطاب  أن  ــى  إلـ ــار  أشــ ــذي  ــ ال
لجنة  إعــالن  ))تضمن  العرش 

التنموي  بــالــنــمــوذج  خــاصــة 
استشارية  كهيئة  الــجــديــد، 
ــداف واملــجــاالت،  ــ مــحــددة األه
»ألننا  الزمني..  السقف  وكــذا 
جديد  نفس  إعطاء  إلى  نحتاج 
االقتصادية  التنمية  لعملية 
تضمن  كما  واالجــتــمــاعــيــة«.. 
في  الحكومة  رئــيــس  تكليف 
بالدخول  محدد  زمني  سقف 
ــل بــتــقــديــم  ــب ــق ــاســي امل ــســي ال
وتجديد  إغناء  تهـم  اقتراحات 
مناصب املسؤوليات الحكومية 

واإلدارية((.
وقوة  الخطاب  واقعية  ))إن 
نجاحاته  بكل  للواقع  تصويره 
للبدائل  وطــرحــه  وصعوباته 
نفسها  الواقعية  هي  والحلول 
املستقبل  في  أمال  حملت  التي 
يزخر  ما  »بفضل  وطموحاته، 
به املغرب من طاقات ومؤهالت 

مما  أكثر  بتحقيق  لنا  تسمح 
قادرون  بالفعل  ونحن  أنجزناه 
الواقعية  أن  كما  ــك..«،  ذل على 
من  جعلت  الــتــي  هــي  نفسها 
بعدا  يحمل  الخطاب  مضمون 
مهما  )سيكولوجي(  نفسيا 
ــا، وجــعــل مــن »الــخــوف  ــوي وق
مفاتيح  أهـــــم  أحــد  والــتــردد« 
ــعــرش لسنة  ال قـــراءة خــطــاب 
سُيـقدم  التي  فاملرحلة   ..2019
عليها املغرب يجب أن يطبعها 
األمل عوض الخوف، واملبادرة 
عوض التردد، واملكاشفة وقول 
بدل  مؤملة  كانت  ولو  الحقيقة 
عنصر  من  جعل  كما  املناورة، 
بينهم  مــا  فــي  املواطنني  ثقـة 
)عنصر نفسي( وفي املؤسسات 
أفضل  مستقبل  في  واإليــمــان 
رهانات  أحــد  نفسي(  )عنصر 
ــاح املـــرحـــلـــة الـــقـــادمـــة،  نـــجـ

»«

امللك محمد السادس وإىل جانبه ولي العهد موالي الحسن، واألمري موالي رشيد خالل خطاب العرش

منوذج تنموي جديد
 يفر�س نف�سه



باإلضافة إلى رهان عدم 
ــذات،  ال على  االنــغــاق 
ــردد  ــ وت ــوف  خــ إن  إذ 
االنفتاح  في  املسؤولني  بعض 
اآلخرين  وخبرات  تجارب  على 
يحرم املغرب من االستفادة من 
عاملية،  واستثمارات  خبرات 
وتردد  خوف  يصنف  جعله  ما 
املــســؤولــني بــأنــه خـــوف على 

مصالحهم الشخصية فـقط((.
الجالية،  العام ملجلس  األمني 
أوضح أيضا أن الخطاب يدعو 
إلى  معا  واملسؤولني  املواطنني 
تجاوز الحاجز النفسي املتمثل 
والتحلي  والتردد  الخوف  في 
واالبتكار  واملسؤولية  بالعزم 
والقطع  العمومي،  التدبير  في 
مع التصرفات املحبطة )عنصر 
نفسي( ومظاهر الريع، وإشاعة 
قيم العمل واالستحقاق وتكافؤ 
الُبعد  ظهر  ــقــد  ))ل الــفــرص.. 
ــردد  ــت الــنــفــســي )الـــخـــوف وال
والحقيقة  الجماعية  والتعبئة 
املـــؤملـــة..( بــقــوة فــي أكــثــر من 
الــعــرش  خــطــاب  ــي  ف مناسبة 
لسنة 2019، وشكل إلى جانب 
اآلليات املادية والعملية )اللجنة 
ــة والــتــعــديــات في  ــاص ــخ ال
واإلداريــة  الحكومية  املناصب 
أدوات  مواطنة..(  ومــقــاوالت 
في  عنها  االستغناء  يمكن  ال 
املرحلة القادمة للمغرب، البيت 
ظل  في  املغاربة،  لكل  املشترك 
تعتمد  ومواطنة  وطنية  ملكية 
وتتبنى  ــواطــن  امل مــن  ــقــرب  ال
وتعمل  وتطلعاته  انشغاالته 

على التجاوب معها((.

السادس  محمد  امللك  ــان  وك
جديدة  مرحلة  مامح  رسم  قد 
لتربعه   20 الذكرى  خطاب  في 
الثوابت،  ظل  في  العرش،  على 
وأولـــهـــا: املــلــكــيــة الــوطــنــيــة 
تعتمد  الـــتـــي  ــة،  ــ ــن ــ ــواط ــ وامل
وتتبنى  ــواطــن،  امل مــن  الــقــرب 
وتعمل  وتطلعاته،  انشغاالته 
وثانيها:  معها؛  التجاوب  على 
والتنموي؛  الديمقراطي  الخيار 
العميقة،  اإلصاحات  وثالثها: 
حسب الخطاب امللكي الذي أكد 

نوعية  قفزة  وجود  على  أيضا 
ســواء  التحتية  البنيات  فــي 
السيارة،  بالطرق  األمــر  تعلق 
والقطار فائق السرعة، واملوانئ 
الطاقات  مجال  في  أو  الكبرى، 
املتجددة، وتأهيل املدن واملجال 

الحضري.
أكد  للوضع  تشخيصه  وفي 
))أننا  السادس:  محمد  امللك 
التحتية،  البنيات  بــأن  ــدرك  ن
على  املؤسسية،  واإلصاحات 
أهميتها، ال تكفي وحدها.. ومن 

واملوضوعية،  الوضوح  منطلق 
فإن ما يؤثر على هذه الحصيلة 
أثـــار هذا  أن  اإليــجــابــيــة، هــو 
التقدم وهذه املنجزات، لم تشمل 
جميع  األســف،  مع  يكفي،  بما 
املغربي.. ذلك  املجتمع  فئات 
قـــد ال  املـــواطـــنـــني  بــعــض  أن 
في  تأثيرها  مباشرة  يلمسون 
تحسني ظروف عيشهم، وتلبية 
في  اليومية، خاصة  حاجياتهم 
االجتماعية  الــخــدمــات  مجال 
الفوارق  من  والحد  األساسية، 

الطبقة  وتعزيز  االجتماعية، 
أنني  هلل   ويعلم  الــوســطــى.. 
أتألم شخصيا، ما دامت فئة من 
واحدا  أصبحت  ولو  املغاربة، 
فــي املــائــة، تعيش فــي ظــروف 
الحاجة((  أو  الفقر  من  صعبة 

يقول امللك محمد السادس.
من  امللكي  الخطاب  يخُل  ولم 
بالنموذج  تتعلق  توجيهات 
التنموي، حيث أكد امللك محمد 
السادس من جديد، أن النموذج 
ــمــوي املــغــربــي يــفــرض  ــن ــت ال
مراجعة جديدة لعدم قدرته على 
تلبية حاجيات جميع املواطنني، 
على  خاصة،  لجنة  عبر  وذلــك 
ولجنة  الجهوية،  لجنة  غــرار 
ولجنة  الــدســتــور،  مــراجــعــة 
مــدونــة األســـرة.. ))وهــنــا أود 
لن  اللجنة  ــذه  ه أن  التأكيد، 
أو  ثانية،  بمثابة حكومة  تكون 
وإنما  موازية؛  مؤسسة رسمية 
ومهمتها  استشارية،  هيأة  هي 
أن  وعليها  الزمن،  في  محددة 
التوجهات  االعتبار  بعني  تأخذ 
تم  التي  لإلصاحات  الكبرى، 
أو سيتم اعتمادها، في عدد من 
والصحة،  كالتعليم  القطاعات، 
والنظام  واالستثمار  والفاحة 
اقتراحات  تقدم  وأن  الضريبي؛ 
من  ــع  ــرف وال تجويدها  بــشــأن 
منها  ننتظر  وإننا  نجاعتها.. 
تجرد  بكل  عملها،  تباشر  أن 
لنا  تــرفــع  وأن  ومــوضــوعــيــة، 
أو  قاسية  كانت  ولو  الحقيقة، 
بالشجاعة  تتحلى  وأن  مؤملة، 
واالبتكار في اقتراح الحلول((.. 

يقول امللك محمد السادس.
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�سورة �ملهاجر �ملغربي عرب �لعامل.. »�إ�سبانيا منوذجا«
يلعب مجلس الجالية املغربية بالخارج، 
والعملية  الدستورية  مكانته  إلى  بالنظر 
صــورة  ومتابعة  رســم  فــي  كبيرا  دورا 
من  آليات  عــدة  عبر  الخارج  في  املغرب 
بينها اإلصدارات، ونظرا ملوقعه الجغرافي 
كان من الطبيعي أن تحتل إسبانيا مكانة 

كبيرة في إصدارات املجلس.
الجالية  مجلس  إصــدارات  بلغت  وقد 
عام  تأسيسه  منذ  بــالــخــارج،  املغربية 
تتراوح  إصــدارا،   140 يقارب  ما   ،2007
بني دراسات علمية، ودراسات عن صورة 
اإلسباني،  اإلعــام  في  املغربي  املهاجر 

باإلضافة إلى أعمال فنية وأدبية..
الصدد،  في هذا  األعمال  آخر  ومن بني 
خطاب  »تحليل  كتاب  عن  الحديث  يمكن 
عناوين الصحف اإلسبانية حول الهجرة 

املغربية«، للباحثة إيمان الشودري.
مثل  اليـومـيات  بعض  ــال   خـ مـــــن 
ــدو« و»الــبــايــيــس« الــصــادرة بني  ــون »إمل
الخروج  الكاتبة  حاولت  و2013،   2007
بخاصات عن صورة املغاربة في إسبانيا، 
في  ينشر  مــا  فــإن  معلوم  هــو  ))وكما 
الصحافة املكتوبة هو محاولة لاستدالل 
الوسائل  استعمال  طريق  عن  واإلقناع 
الجانب  الغالب  في  تستغل  التي  التقنية 
مباشر  بشكل  لتأثر  والنفسي  العاطفي 
الخطاب  تــأويــل  بهدف  مباشر  غير  أو 
هذا  هدف  فإن  السبب  ولهذا  لصالحها، 

الكتاب أساسا تفكيك لغز تلك الخطابات 
الصحافة  نــشــرتــهــا  ــتــي  ال املــشــبــوهــة 
اإلسبانية )2007-2013( ومدى تأثيرها 

على املجتمع(( تقول الكاتبة.
 Manuel أثار  ))وكما  الكاتبة:  تقول 
»أجــهــزة  كتابه  فــي   Lario Bastida
الحــظــت خال  فقد  والــهــجــرة«  اإلعـــام 
مراحل دراستي أن الصورة التي تقدم عن 

الجهل  مع  تتماشى  املغاربة  املهاجرين 
بأوضاع هذه املجموعة، حيث ياحظ عند 
بني  تنافر  املجال  لهذا  الصحافة  تحليل 
املتعمدة  واالنــزالقــات  الصحيح  املفهوم 
أو املكتسبة دون وعي، إذ نكتشف توجها 
في الرأي، ينبغي أن يؤخذ بعني االعتبار 
في  املستعمل  األسلوب  فيه،  ويتعارض 
بشأنه،  املتخذة  التوصيات  مع  العرض 

املهاجر  جنسية  تجريم  بذلك  ويستمر 
وإبراز الصور القبيحة لظاهرة الهجرة، 
الهجرة  على  االستنتاج  هــذا  وينطبق 
بحقيقة  مقرونة  تقدم  حيث  املغربية 
بني  متكافئة  غير  اقتصادية  سوسيو 
عادة  له،  املستقبل  والبلد  املهاجر  بلد 
الخطر  إن  سلبية..  مقاربات  تحمل  ما 
املعلومات  هــذه  نشر  عن  يترتب  الــذي 
يكمن في أن املواصفات التي تطلق على 
كثيرة  عموميات  تحمل  الهجرة  مفهوم 
تصور  وهو  املوجود  الخلط  أبرزها  من 
يبدو معتادا في األخبار والتعاليق التي 
إلى  النهاية  في  تتحول  والتي  تنشر، 
هذه  للمجتمع،  بالنسبة  موثوق  مستند 
النظرة تتوافق إلى حد ما مع ما يعتقده 
حول  العديدة  دراساته  في   Van Dijk
ووسائل  العنصري  التمييز  بني  العاقة 

اإلعام((.
خال  اصطدمت  أنها   إيمان،  توضح 
كــافــة مــراحــل دراســتــهــا بــالــعــديــد من 
العناوين التي تؤكد هذا املفهوم، والتي 
التقليدي  املعنى  فــي  ــقــارئ  ال تحصر 
مفروضا  دورا  يلعب  املهاجر  أن  بمعنى 
عليه بشكل غير مباشر، ثم يحاكم عليه 
دون اعتبار الوضعية التي فرضت عليه 
الهجرة، غير أنها تصل في النهاية إلى 
هذه  من  تخلصت  أخرى  عناوين  دراسة 

الصورة النمطية)..(.

عبد اهلل بوصوف

بعض إصدارات مجلس الجالية

بو�سوف: �خلطاب �مللكي يحث على جتاوز �خلوف و�لرتدد



يعيش الشعب املغربي أغلى 
من  يوليوز   30 يــوم  في  عيد 
العرش  عيد  وهو  أال  كل سنة، 
امللك  جاللة  تربع  عيد  املجيد، 
عــرش  عــلــى  ــســادس  ال محمد 

أسالفه امليامني.
ــل ســنــة، يــأتــي هــذا  وفـــي ك
اليوم املشرق من تاريخ املغرب 
من  بالكثير  محمال  املعاصر 
التي  واملــنــجــزات  املكتسبات 
ورائد  عهد  مطلع  منذ  انطلقت 
امللك  واملنجزات، جاللة  النماء 
هلل،  نــصــره  ــســادس  ال محمد 
كيف  أجمع  العالم  تابع  الذي 
من  عــقــديــن  ظـــرف  ــي  ف تمكن 
الزمن، من تغيير طريقة عيش 
رحاب  في  يرفل  وجعله  شعبه 
ويصبح  والـــقـــانـــون،  ــحــق  ال
بكل  التعبير  على  قادرا  شعبا 
ورغباته  احتياجاته  عن  حرية 
وطموحاته، ألن هلل حباه ملكا 
لالستجابة  وقته  كامل  كــرس 
والرغبات  االحتياجات  لتلك 
إلى  وترجمتها  والطموحات 
في  تحققت  ضخمة  منجزات 

ظرف قياسي.

فيما  للتأمل  نقف  وعندما 
الطريق  فــي  هــو  ــا  وم تحقق 
لرؤية النور، فإننا ندرك حجم 
التحديات التي خاضها العاهل 
السادس، عندما  العادل محمد 
تغيير  التحديات،  أولى  جعل 
أقــوى  وجــعــلــه  شعبه  عقلية 
نفسه،  في  ثقة  العالم  شعوب 
بأن زوده بترسانة من القوانني 
والضامنة  لحقوقه  الحامية 
ــه، فــصــار املــواطــن  ــت ــرام ــك ل
حقوقه  كــافــة  يـــدرك  املــغــربــي 
فوق  إليها  يصل  كيف  ويعرف 
ألنه  القوانني،  من  جسر صلب 
وباختصار شديد، صار يعيش 
ــانــون  ــق ــحــق وال ــة ال ــ فــي دول
ونظام الديمقراطية الحقة بكل 
كفيل  لوحده  وهذا  مقوماتها، 

بمنح املتتبعني فكرة دقيقة عن 
مدى التقدم الذي عرفه املغرب 
كدعامة  اإلنــســان  ركيزة  فــوق 
للتغيير، وذلك بفضل  أساسية 
حكمة ملك اختار إشراك شعبه 

في كل خطوات نماء الوطن.
الـــعـــرش، يجب  ــي عــيــد  وفـ
عــلــى كــل مــغــربــي ومــغــربــيــة 
تعالى  لـله  أكفهم  يرفعوا  أن 
فضله  ــن  ــري ــاك وش ــن  ــدي حــام
املتجلية  العظيمة،  ونعمته 
»عرش  عبارة  جعل  عاهل  في 

صهوات  على  العلويني  امللوك 
ألن  معاشة،  حقيقة  الخيول« 
كاملة  السنة  يقضي  جاللته 
ــا، بل  ــه ــام بــكــل أشــهــرهــا وأي
جهوده  مقسما  وســاعــاتــهــا، 
وعمله ووقته على كافة مناطق 
يوما  يتوقف  لم  حيث  اململكة، 
املشاريع  إطـــالق  عــن  ــدا  واحـ
مختلف  في  الكبرى  التنموية 
تنوعت  مــشــاريــع  ــجــهــات،  ال
واالجتماعية  االقتصادية  بني 
جاللته  يوجه  التي  والثقافية 
العمرية  أهدافها لكل الشرائح 
الذين  شعبه  وبنات  أبناء  من 
القرب  سياسة  جاللته  اختار 
ــهــم،  ــي ــهــم واإلصــــغــــاء إل مــن
وعنايته  رعايته  وتخصيص 
كل  لخصوصيات  الكريمتني 
ــار كل  فــئــة مــنــهــم، حــتــى صـ
مغربي مقتنعا بأن امللك يخصه 
بــعــنــايــتــه بــشــكــل شــخــصــي، 
جاللته  انكباب  فرط  من  وذلك 
مشاكل  تفاصيل  أدق  عــلــى 
بأكمله..  شعبه  واحتياجات 
وهذه قمة التالحم بني العرش 

والشعب.
الهتافات  أصـــداء  ــت  والزالـ
ــي واكـــبـــت كـــل تــحــركــات  ــت ال
جهات  بمختلف  امللكي  املوكب 

فصول  مختلف  وفي  اململكة، 
الشعب  ظــل  عــنــدمــا  الــســنــة، 
من  عقدين  مــدى  على  يصدح 
على  يصدح  وسيظل  الــزمــن، 
واحد  »ملكنا  بعبارة  ــدوام،  ال
محمد السادس«، فهذه العبارة 
الترابط  مــدى  بترجمة  كفيلة 
املغربي  الشعب  بني  الروحي 
وبني ملك لم يترك شيئا يمكن 
أن يضيف لحياة شعبه مزيدا 
من الرفاء والرغد إال وبذل كل 
ليل  عليه  لالشتغال  جــهــوده 

الرحالت  عناء  متكبدا  نهار، 
صيفا وشتاء.

امللك  تخلي  نتابع  وعندما 
عــن بــروتــوكــول املـــرور وسط 
ليتوجه  الشخصيني  حراسه 
نحو  الغزيرة  األمــطــار  تحت 
الكريمة  يده  ماّدا  شعبه  أبناء 
ملصافحتهم  املباركة  الطيبة 
غــيــر مــبــال بــمــيــاه املــطــر وال 
ندرك  فإننا  الشتاء،  زمهرير 
امللك  جاللة  بني  االرتباط  قوة 
وبني شعب يحبه بدون حدود.

حالوة  املغاربة  ارتشف  لقد 
التطور بمختلف تجلياته بدءا 
التي  االجتماعية  بالناحية 
املغربية  املـــرأة  فيها  عــرفــت 
حقوقها  كــافــة  نحو  طريقها 
الــزوجــيــة واألســريــة، وعــرف 
املتميزة  مكانته  الطفل  فيها 
في وطنه بفضل حرص جاللة 
امللك على ضمان حقوق الطفل 
العنصر  ــة  ألهــمــي اعـــتـــبـــارا 
مستقبل  تأسيس  في  البشري 
أي حضارة، كما ظلت الرياضة 
حـــاضـــرة ضــمــن اهــتــمــامــات 
جاللة امللك، حيث أطلق العديد 
الشباب  في وجه  األوراش  من 
املوهوب في مختلف مجاالتها، 
وذلك لجعل راية املغرب رفرافة 

في املحافل الرياضية العاملية، 
الــريــاضــيــة  املــركــبــات  فشيد 
بتجهيزها  وأمـــر  الــضــخــمــة 
بأحدث الوسائل اللوجستيكية 
املجد  ــواب  أب لفتح  والتقنية 
من  األبطال  في وجه  والنجاح 
شجع  كما  األعــمــار،  مختلف 
جاللته على نشر ثقافة النجاح 
جعل  بأن  أخــرى،  مجاالت  في 
من  الــقــرويــة  الفتاة  تــمــدرس 
تنمية  مــجــال  فــي  ــات  ــوي األول
الفالح  منح  وأيضا  البوادي، 

الكريم،  العيش  مقومات  كافة 
الهجرة  ظاهرة  من  قلص  مما 
لوحظ  بل  املدن،  نحو  القروية 
الــعــكــس تــمــامــا، حــيــث صــار 
الكثير من أبناء املدن وخريجي 
الزراعية  ــدراســات  ال معاهد 
الــعــلــيــا يــخــتــارون الــحــيــاة 
الحضرية،  املــــدارات  ــارج  خـ
تشجيع  سياسة  بفضل  وذلك 
املجال  في  الشباب  املقاولني 
الفالحي واستصالح األراضي 

الزراعية.
سياسات  في  نتأمل  وعندما 
السادس  محمد  امللك  جاللة 
شاملة  نجدها  فإننا  هلل،  أيده 
الحياة  مجاالت  لكل  وراعــيــة 
املغربي،  للمواطن  اليومية 
اجتماعية  عدالة  إلى  للوصول 
شملت  وقد  األوصال،  متكاملة 
الجماعي  منحاها  في  العدالة 
ــار الــجــهــويــة املــتــقــدمــة،  خــي
صيرورة  لتعزيز  جــاءت  التي 
مميزاتها  وفق  جهة  كل  تنمية 
وخــصــوصــيــاتــهــا، لــتــكــون 
وأقوى  أسرع  بوتيرة  التنمية 
ناجعة  حــكــامــة  ــاعــدة  ق فـــوق 
وبـــنـــاءة بــعــد اكــتــمــال دولــة 
املؤسسات الدستورية على يد 

جاللته.

األول  مؤلفي  ألفت  وعندما 
األمل«  امللك  السادس  »محمد 
انكببت  فقد   ،2001 سنة  في 
املشرقة  اإلشارات  على  آنذاك، 
التي طبعت مطلع عهد جاللته 
أول  منذ  تميز  الــذي  السعيد، 
امللك،  ألــقــاه  للعرش  خــطــاب 
لشعبه  محبة  تفيض  بنبرات 
بأوضاعه  النهوض  في  ورغبة 
حقوق  من  يستحق  ما  ومنحه 

وتطور.
ــث أخــذ  ــذا كــــان، حــي ــكـ وهـ
املغرب يعرف انطالقا متواترا 
التي  واإلصالحات  للمنجزات 
نموذجا  املــغــرب  مــن  جعلت 
التفاؤل  فكان  للتطور،  المعا 
يوما  ينتشر  واالرتياح  يزداد 
الشعب  أوســاط  بني  يوم  بعد 
تلك  ــع  ــاب ــت ي ــو  ــ وه ــي  ــرب ــغ امل
راضية  بنفوس  اإلصــالحــات 

ومطمئنة على غد مشرق.
ألــفــت   ،2005 ســنــة  وفـــي 
عنوان:  تحت  الثاني  مؤلفي 
»محمد السادس ملك اإلصالح 
فيه  ســردت  الــذي  والتغيير«، 
الحياة  معالم  غيرت  منجزات 

فوق  املغربي  للشعب  اليومية 
كـــبـــرى، وهـــي ورش  ركـــيـــزة 

اإلصالح ودعامة التغيير.
العشرين  الــذكــرى  وبحلول 
محمد  املــلــك  جــاللــة  لجلوس 
أسالفه  عــرش  على  الــســادس 
املنعمني، فإن مزيدا من النماء 
ينتظر  الــتــقــدم  ــن  م ومـــزيـــدا 
شعب  املـــحـــظـــوظ،  ــب  ــشــع ال
عاهله  ــة  رعــاي تــحــت  املــغــرب 

الكريم أيده هلل تعالى.
وكل  الــعــرش  عيد  هلل  أهــل 
عيد للعرش املجيد، باملزيد من 
األمجاد اآلتية من ملك األمجاد 
وصانع التغيير البناء ومحقق 
قاطبة،  املغربي  الشعب  آمــال 
السادس  محمد  امللك  جاللة 

نصره هلل نصرا مبينا.

لقد ارتشف المغاربة 
حالوة التطور بمختلف 
تجلياته بدءا بالناحية 

االجتماعية التي عرفت 
فيها المرأة المغربية 
طريقها نحو كافة 
حقوقها الزوجية 

واألسرية، وعرف فيها 
الطفل مكانته المتميزة 
في وطنه، بفضل حرص 
جاللة الملك على ضمان 

حقوق الطفل اعتبارا 
ألهمية العنصر البشري 

في تأسيس مستقبل
 أي حضارة

لم يتوقف الملك
 محمد السادس يوما 

واحدا عن إطالق 
المشاريع التنموية 
الكبرى في مختلف 
الجهات، مشاريع 

تنوعت بين االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية 

التي يوجه جاللته 
أهدافها لكل الشرائح 
العمرية من أبناء وبنات 

شعبه، الذين اختار جاللته 
سياسة القرب منهم 

واإلصغاء إليهم
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القناص

لـ»األسبوع«،  غربي  دبلوماسي  أكد مسؤول 
أن دبابات »الخالد« املغربية، من أصل صيني ـ 
باكستاني، هي مطورة، وقد رفعت تقارير تقنية 
»أبرامز«  الشأن، وهي ال تقل عن فعالية  بهذا 
لصالح  بتحديثها  قامت  التي  أو  املعدلة،  غير 
اململكة، وهي في حدود 162 وحدة، فيما تواجه 
الطرف  لدى  روسيتني  دبابتني  مغربية  دبابة 
الجزائري )325 وحدة من طراز تي 72، و300 
دبابة من طراز تي 90(، وخفض املغرب الفارق 
مقابل  في  الحديثة  »أبرامز«  دبابة  إلى  أخيرا 
للفجوة  كبير  تجاوز  في  الروسية،   »90 »تي 

الدفاعية بني البلدين.
قــررت  الــجــديــدة،  التقديرات  لهذه  وتبعا 
وبني  بينها  التقنية  الفجوة  رفــع  إسبانيا 
إلى  نزلت  أن  بعد  املائة،  في   35 إلى  املغرب 
حدود 30 في املائة على صعيد املدرعات، وهي 
مشروع  في  إسباني  ـ  أمريكي  لتعاون  فرصة 
معروف، لم يكشف بعد لإلعالم، وقررت مدريد 
للرد على التسليح املغربي، فتح سبتة ومليلية 
على  سيادتها  لتثبيت  الروسية،  للغواصات 
دولي  لتحالف  تعزيزا  املحتلتني،  املدينتني 

يمنع إثارة مشكل املدينتني في هذه املرحلة.

»طاليس«  شركة  من  موثوق  مصدر  كشف 
املغرب،  تعتبر  إدارته  أن  »األسبوع«،  لجريدة 
فوق  املرشحة  ــدول  الـ إحــدى  بلجيكا،  بعد 
ناقلة  وهي  »فيغون«،  بالناقلة  للتزود  العادة 
الخدمة  دخلت  االختصاصات  متعددة  مدرعة 
في الجيش الفرنسي شهر غشت 2018، وبدأ 
أبريل  نهاية  في  ناقلة،   319 بـ  عليها  الطلب 
لتفتح  البلجيكية،  القوات  طرف  من   ،2017

األبواب لطلب مغربي من 35 وحدة.
الصفقة،  لتحسني  مؤشرات  الرباط  ولــدى 
منذ توسيع »رونو تراكس ديفينيس« من حجم 
معامالتها إلى جانب »نيكستر«، املتعاونة مع 
الجيش املغربي في مشروعه التصنيعي الذي 

بدأ وتوقف، وانتهى إلى مشاريع مدنية.
العاصمة  استثمار  في  »طاليس«  ترغب  وال 
الرباط في هذه الشراكة املعلنة والتي جمدها 
عدم ضخ أموال سعودية معتمدة، بسبب حرب 
اليمن،  في  ظبي  أبو  قوات  ووجــود  الرياض 
حرب  فــي  جيشه  مشاركة  املــغــرب  وتعليق 

التحالف العربي ضد الحوثيني.
وترغب الشركة الفرنسية »طاليس« في آخر 
تزويد  في  مسرب،  هو  ما  حسب  اتصاالتها، 
املغرب بهذا الطراز الحديث، وأن هذا السالح 

سيكون امتيازا في شمال إفريقيا.
شركة  فـــإن  ــدر،  ــص امل تحقيقات  وحــســب 
املغرب  تزويد  من  مانع  أي  تجد  ال  »طاليس« 
بهذا الطراز من الناقالت، رغم تطور التهديدات 
لوزارة  الفرنسية  املذكرة  ألن  الصحراء،  في 
هذا  على  من حصوله  املغرب  تمنع  ال  الدفاع 
السالح الفعال، وجاءت بتوقيع وزيرة الدفاع 

الفرنسية، فلورانس بارلي.

تطوير دبابات »اخلالد« 
املغربية ال يقل عن 
»اأبرامز« االأمريكية 

»طالي�س« ال ت�ستبعد تزويد 
املغرب بـ 35 ناقلة مدرعة 

من طراز »فيغون« 

فريا جوروفا تبدي رغبتها املتقدمة 
يف اإطالق قيادة حراك الريف

أسر مصدر مطلع لـ»األسبوع«، أن املفوضة 
في  أكــدت  جوروفا،  فيرا  للعدالة  األوروبية 
أنها  األوروبــي،  االتحاد  أجهزة  لكل  توصية 
تفضل وفي رغبة متقدمة، إطالق قادة حراك 
الفوري  ــراج  اإلف إلى  تدعو  أن  دون  الريف، 
تؤكده  ملا  سجنهم،  أوضــاع  منتقدة  عنهم، 
مواتية  غير  ظــروف  من  املعتقلني  عائالت 

ملواصلة قضاء محكوميتهم الطويلة.
قراءة سياسية  أي  املسؤولة من  وتخوفت 

قادة  ربط  محاولة  »إن  وقالت:  لتوصيتها، 
حراك  ــادة  وق إزيــك  إكديم  في   2010 حــراك 
الحسيمة، ليس دقيقا على صعيد التفاصيل، 
وأن الرأي األوروبي مجمع على عدم التدخل 
وأحكامه  عــمــومــا،  املغربية  ــشــؤون  ال فــي 

القضائية خصوصا«.
هذا  في  رأيا  األوروبية  املفوضية  وقدمت 
املوضوع، ضمن القنوات غير الرسمية، التي 

تجمع املسؤولني املغاربة واألوروبيني.
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اجلزائري اإ�سماعيل 
اأ�سرقي الذي رف�س 

�سيافة املغرب يكتب فيه 
تقريرا عن ال�سحراء

جون مي�سيل بالكيي يو�سي بدعم اأوروبي ملدار�س »زاكورة«
 وتيار  نور الدين عيو�س 

كشف مصدر مطلع لـ»األسبوع«، أن وزير 
بالكيي،  ميشيل  جون  الفرنسي  التعليم 
لتيار  مباشر  أوروبـــي  لدعم  بطلب  تقدم 
تجربة  دعم  خالل  من  عيوش،  الدين  نور 
ــورة« فــي املــغــرب، وتسليط  ــ مـــدارس »زاك
عن  بعيدا  دعمها  ليكون  عليها،  الضوء 
األمــر  وسيكون  والفرنكفونية،  فرنسا 
متعلقا بدعم أوروبي ينفي عن باريس أي 
اتهامات عرفتها األيام األخيرة، وكادت أن 
فيما  املغرب،  في  ــزازي  أم بالوزير  تطيح 
طالب الجزائريون بمحاكمة وزيرة سابقة، 

مليوالتها الفرنكفونية.
قطاع  دعــم  ــي  ــ األوروب لالتحاد  وسبق 
التربية الوطنية بما مجموعه 126.9 مليون 

يــورو  مليون   91.9 منها  ــورو،   يـ
إصالحات  يسمى  ملا  موجهة 

إعادة الفرنسية إلى التعليم 
األولــــي والـــثـــانـــوي، بني 
وهــي  و2019،   2014
 93 ثانية سبقتها  مرحلة 
 2009 بني  دوالر،  مليون 
األمية  ومحاربة  و2014، 

بـ 35  مليون دوالر. 
دعم  في  باريس  وترغب 

ملــدارس  مباشر 
نــمــوذجــيــة، 

ــا  ــ ــ ــه ــ ــ ــن ــ ــ م
زاكــــــــورة، 

وزيــر  زارهـــا  التي  مثل  أخــرى  ــدارس  ومـ
زيارته  في  لودريان،  الفرنسي  الخارجية 
سماها  مــا  لتجاوز  للمغرب،  األخــيــرة 
السيئة  الــجــودة  الفرنسي:  الــوزيــر 
ذكر  وقد  والتكرار،  املدرسي  والهدر 
ما  وهو  اللغات«،  »مشكل  بالحرف 
تضمنته رسميا في تقرير موجه إلى 
في  ناقش  وقد  األوروبـــي،  البرملان 
الفرنسية«  »تقدم  منه  الثالثة  الفقرة 
عن غيرها في املغرب، وأن الدعم 
املـــدارس  لــهــذه  سيكون 
في  ــة  ــوذجــي ــم ــن ال
حـــــدود مــلــيــون 
يورو في 2019.

حسن  الشيخ  مــن  مقرب  مصدر  أكــد 
ـــ»حــزب هلل«،  ل الــعــام  األمـــني  نصر هلل، 
كبيرا  مسؤوال  أن  »األســبــوع«،  لجريدة 
باريس،  يسكن  البوليساريو  جبهة  في 
اللبنانية،  العاصمة  إلى  زيــارة  في  جاء 
لقاء  بعدم  قرارا  الشيعي  الحزب  وأصدر 
حصل  وقــد  الجبهة،  في  املــســؤول  هــذا 
أوروبي، وسهلت  أخيرا على جواز سفر 
في  املسؤول  دخول  اللبنانية  السلطات 
فيما  فلسطينيا،  قائدا  والتقى  الجبهة، 

رفض »حزب هلل« لقاءه.
اللبناني  الحزب  اتهام  للمغرب  وسبق 
البوليساريو بتسهيالت قدمتها  بتسليح 
سفارة طهران في الجزائر العاصمة، لكن 
هذه االتهامات رفضها اإليرانيون وسكت 
إيــران  واستبدلت  الــجــزائــريــون،  عنها 
ومنع  الجزائر،  في  الدبلوماسي  طاقمها 
»حزب هلل« أي لقاء ملسؤوليه في الخارج 
أن  قبل  والثاني  األول  الصف  قــادة  مع 

يعممه أيضا على األراضي اللبنانية.

»حزب اهلل« مينع اللقاء مع م�سوؤول من جبهة 
البولي�ساريو يف زيارته لبريوت بجواز اأوروبي

ـــ»األســبــوع«،  ل مــوثــوق  كشف مــصــدر 
واألمــن  السلم  ملجلس  املغرب  دعــوة  أن 
والتي  املــاضــي،  يونيو  فــي  اإلفــريــقــي، 
كامبودزي،  مــوري  الدكتور  فيها  عوض 
أشرقي،  إسماعيل  الــجــزائــري  السفير 
أجندة  بشأن  النقاش  تعميق  أجــل  من 
2020، حول إسكات الرصاص في القارة 
إليه  أضــاف  بتقرير  وانتهت  السمراء، 
أشرقي فقرتني عن الصحراء، وفي تعليق 
على مجريات اللقاء، جاء قوله: إن دعوة 
املغرب ملجلس السلم واألمن اإلفريقي، هو 
في  بحرب  التهديدات  نهاية  عن  »إعــالن 
الصحراء، وفي نفس الوقت، هو محاولة 

لعزل هذه القضية عن أجندة املجلس«.
وافقوا  الضيوف  فإن  املصدر،  وحسب 
الصحراوية،  واملــدن  العيون  زيــارة  على 
لكنهم ألحوا على زيارة مقر »املينورسو« 
وإحياء ذكرى جنود أفارقة ممثلني لالتحاد 
في بهو البعثة األممية في العيون، قبل أن 
يوافقوا على كتابة تقرير حول الصحراء، 
عن  بعيدا  املهمة  بهذه  أشرقي  قام  وقد 
الوفد الذي زار اململكة، مع التوصية بعد 

اطالع العاصمة الرباط.

خمابرات ب�سار االأ�سد 
تهيئ 9 اآالف وثيقة

 عن »دواع�س« املغرب
أن  لـــ»األســبــوع«،  مطلع  مــصــدر  أكــد 
مخابرات الدفاع السوري، فرع املعلومات 
الخارجية، يستعد ملشاركة املغرب كنزا من 
املعلومات من 9 آالف وثيقة عن »دواعش« 
املغرب، وأن جزءا من هذا األرشيف، يوجد 

لدى الروس حاليا.
ويرى املصدر أن دمشق تستعد لتبادل 
املــعــلــومــات االســتــخــبــاريــة مــع الــربــاط 
بخصوص ما خطط له »دواعش« املغرب، 
ـ  السورية  األراضـــي  على  قتالهم  طيلة 

العراقية.
تتمكن  أن  املــهــم،  ــن  وم
مـن  املـغربية  املخـابرات 
لكشف  الــوثــائــق  هـــــذه 
املـحيطة  الـعـنـاصـر 
ــــش«  ــدواع ــ ــهـــؤالء »ال بـ
واحــتــمـال وجود خاليا 
بـ  تقلصها  بعد  نـائـمة 
كــل  فــي  املـــــائــة  فــي   75
ــط  ــرق األوســ ــش ـــ بـــــالد ال
إفــريـقيا،  وشـمـال 
تقرير  فـــــي  كــمــا 
لـ»السي.  أخــير 

أي. إي«. األسد

نصر اهلل

عيوش



 عزيز العبريدي 
التابعة  الترابية،  الجماعات  سكان  يشتكي 
املستشفى  إلى  واملتوجهون  الزمامرة،  لدائرة 
الفحص  جهاز  غياب  من  بالزمامرة،  املحلي 
املاضي،  يناير  شهر  منذ  )الراديو(  باألشعة 
مندوبة  بها  قامت  التي  الزيارة  من  فبالرغم 
لهذا  سطات  البيضاء  الـــدار  بجهة  الصحة 
املستشفى مؤخرا، ال شيء تغير وظلت األمور 
املواطنني  بهؤالء  يدفع  ما  وهو  حالها،  على 
املدن  إلى  التوجه  الدخل  ومحدودي  املرضى 
املجاورة بحثا عن جهاز الفحص باألشعة، وهو 
ثقيال على جيوبهم، هذا  ماليا  ما يشكل عبئا 
دون أن ننسى افتقار املستشفى ألبسط اللوازم 
الدموي،  الضغط  قياس  جهاز  مثل  الطبية، 
وجهاز قياس نسبة السكر في الدم، مما يجبر 
املواطنني إلى التوجه إلى الصيدليات املجاورة 

لالستفادة من هذه الخدمة بمقابل مالي. 
من  مجموعة  يــتــســاءل  ــرى،  أخــ جــهــة  مــن 
التي  الطبية  التجهيزات  مآل  عن  املواطنني 
الوصية  الـــوزارة  طــرف  من  مخصصة  كانت 
لهذا املستشفى، والتي لم يتوصل بها إلى حد 
اآلن، في حني استفادت باقي املستشفيات على 
الصعيد الوطني من ذلك، فلماذا هذا اإلقصاء؟ 
خصاص  من  يعاني  املستشفى  هذا  أن  علما 

ويبلغ  األساسية،  الطبية  الــلــوازم  في  كبير 
 1 الطبية حوالي  عدد املستفيدين من خدماته 
يتطلب  األمر  هذا  فإن  وبالتالي  نسمة،  مليون 
من املسؤولني إعادة هيكلته من جديد وتوفير 
بجميع  وممرضني  أطباء  من  الطبية،  األطــر 
لكي يستجيب لحاجياتهم  به  األقسام املحدثة 

الطبية.
ولهذا، فإن العجز املسجل في بعض اللوازم 
الطبية  األقسام  بعض  يجعل  الطبية  واألطــر 
التحاليل  ومختبر  الجراحة،  قسم  مثل  مغلقة، 

املنطلق  هذا  ومن  آخــر،  إشعار  حتى  الطبية 
بهذا  االهتمام  املسؤولة  الجهات  على  يجب 
من  كبير،  إهمال  من  يعاني  الــذي  املستشفى 
حاجياته  جميع  وتوفير  هيكلته  إعــادة  أجل 
استقبال  على  ــادرا  ق يكون  حتى  لالشتغال، 
إرسالهم  عوض  وعالجهم  واملصابني  املرضى 
أو  بنور  بسيدي  اإلقليمي  املستشفى  ــى  إل
املستشفى الجامعي بمدينة الجديدة، ال سيما 
بالزمامرة  شكري  أحمد  البلدي  امللعب  أن 
سيحتضن هذا املوسم مباريات القسم الوطني 

من  مجموعة  وسيستقبل  االحترافي،  األول 
الجماهير سواء كانت محلية أو من مدن أخرى، 
إذ من املحتمل أن تحدث إصابات في صفوف 
الالعبني أو الجمهور، وبالتالي يجب أن يكون 
هذا املستشفى جاهزا ومؤهال الستقبال هؤالء 

املصابني.
إضافة إلى ذلك، فإن هذا املستشفى الشاسع 
التي  املنطقة  ساكنة  لحاجيات  يستجيب  ال 
ناقصة  خدماته  ظلت  إذ  نسمة،  بمليون  تقدر 
وذلــك   ،2010 سنة  فــي  أبــوابــه  افتتاح  منذ 
بسبب ترحيل مجموعة من األطباء املختصني 
من  مهم  عدد  وتنقيل  به،  معينني  كانوا  الذين 
به  متواجدة  كانت  التي  الطبية  التجهيزات 
إلى بعض املستشفيات املجاورة، وهو ما أثر 
أكثر  به،  املقدمة  الطبية  الخدمات  على  سلبيا 
كبير  إهمال  من  يعاني  أصبح  فإنه  ذلــك  من 
في  أصبحت  والتي  التحتية،  بنياته  وتقادم 
حاجة ماسة إلى اإلصالح والترميم واالعتناء 
وتنظيف  والــداخــلــيــة،  الخارجية  بواجهته 
الضالة،  والقطط  األزبال  الخارجي من  فضائه 
خصوصا أن حاويات األزبال توجد بالقرب من 
الروائح  وانبعاث  تلويثه  في  وتتسبب  أبوابه 
باملساحات  االهتمام  وكــذلــك  منه،  الكريهة 

الخضراء املتواجدة به. 

عرف املعبر الحدودي باب سبتة 
األخيرة  اآلونة  في  ضجة  املحتلة 
نطاق  على  فيديو  انتشار  بسبب 
رجــال  بعض  فيه  يظهر  ــع،  واسـ
املهربني  على  يعتدون  الجمارك 
خالل عملية العبور بالبضائع من 

سبتة إلى املغرب.
الذي عملت على نشره  الفيديو 
عدة جرائد منها دولية، حرك الرأي 
اإلدارة  ومعه  عامة  بصفة  العام 
العامة للجمارك، حيث اكتفت هذه 
من  محلية  لجنة  بإرسال  األخيرة 
املاضي،  األسبوع  طنجة،  مدينة 
إلى املعبر الذي صار نقطة سوداء، 
بل  املحلية،  اللجنة  معه  تنفع  ال 
ذلك  على  يعلق  كما  الــوطــنــيــة، 

العديد من املتتبعني لهذا املعبر.
وفي الوقت الذي كان العديد من 
املواطنني، خصوصا الذين شهدوا 
الرأي  جانبهم  إلى  االعتداء،  هذا 
العام، ينتظرون تحركا إيجابيا من 
طرف املسؤولني)...( بفتح تحقيق 

موسع، وإحداث تغييرات جذرية، 
ومعاقبة كل من يتواطأ مع املافيا 
في  املختبئني  املــهــربــني،  وكــبــار 
املمتلئة  ومستودعاتهم  دكاكينهم 
بالسلع على كل األصناف واألنواع 

بالفنيدق. 
لكن املدير العام رأى من املناسب 
الجمركيني  ببعض  التضحية 

املواطنني  غضب  إخماد  أجل  من 
ــهــربــني الــذيــن  واملــســافــريــن وامل
قام  حيث  املعبر،  هذا  يستعملون 
يشتغل  كان  الــذي  املسؤول  بنقل 
وكذلك  ميدانيا،  ولــيــس  ــا  ــ إداري
على  إحــالــتــهــم  تــمــت  جمركيني 
الزيارة  بعد  التأديبي،  املجلس 
املذكورة،  اللجنة  بها  قامت  التي 

فيما ظل األشخاص الذين ظهروا 
يعتدون  وهم  الفيديو،  شرط  في 
على املواطنني، في مناصبهم دون 
يقول  كما  مساءلة،  أو  محاسبة 

العديد من املواطنني.
ــارة  إث فيها  يتم  مــرة  كــل  وفــي 
موضوع باب سبتة، خصوصا في 
مجال التهريب، وحني تكون كذلك 
تقارير أو مناقشة هذا امللف داخل 
الجمارك  وإدارة  إال  البرملان،  قبة 
ــي وجــه  ــإغــالق املــعــبــر ف تــهــدد ب
التهريب، دون وقوفه على الوضع 
تنخر  التي  والعشوائية  املأسوي 

نقطة التفتيش.
ــار إصـــــدار بــالغ  ــظ ــت ــي ان ــ وف
التي  األحـــداث  حــول  توضيحي 
عــرفــهــا مــعــبــر بـــاب ســبــتــة من 
على  الجمارك  من  عناصر  اعتداء 
املسؤولية  وتحميل  املــواطــنــني، 
هذه  في  ســواء  تورطهم  تبث  ملن 
يشهدها  مما  غيرها  أو  األحــداث 

هذا األخير.

من  العشوائية  ــبــنــاءات  ال أصبحت  لقد 
الظواهر امللفتة للنظر في مدينة تطوان، وأمام 
أكبر  تشكل  أصبحت  فقد  الفاحش،  تناميها 
املعضالت التي عانت والزالت تعاني منها هذه 
التي  البناءات  خالل  من  ذلك  ويتأكد  املدينة، 
وملتهمة  البيئة  مؤذية  الجبال،  نحو  تزحف 
في  ومتسببة  الخضراء  الغابات  من  املتبقي 
األضرار بالطبيعة، كما أن  تزايد وتيرة الزحف 
التعميرية  للضوابط  خاضع  الغير  العمراني 
في  خصوصا  ومــقــززا،  بشعا  منظرا  أصبح 
بعيد  املدينة  احتفاالت  بمناسبة  ــام  األي هــذه 
العرش، حيث وجب التساؤل عن خلو الساحة 
أمام سماسرة العقار ومافيا البناء العشوائي 
الذين يقومون بنشاطهم في غياب أية مراقبة 
من طرف أي جهة من الجهات الوصية بمختلف 
تتسارع  والتي  تدخلها،  وطبيعة  مسؤولياتها 
واإلجــرام  لالنحراف  حاضنة  كأحياء  وتنمو 

بشكل مخيف ورهيب.

الواقع  أرض  على  واملعاينة  املالحظات  إن 
إنجازه،  يستغرق  ال  النوع  هذا  بناء  أن  تؤكد 
باعتباره بنايات غير مرخصة، أسبوعا واحدا 
تحت  واالستعمال،  للسكن  لتكون جاهزة  فقط 
شعار أن الغرامة التي قد تصدرها املحكمة ال 
تتجاوز 5000.00 درهم، بحيث يربح املستفيد 
داره العشوائية دونما حاجة إلى اقتناء لألرض 
الدولة،  وضرائب  الجماعة  لرسومات  أداء  أو 
وغالبا ما يشرع في بعض األحيان، البناء بعد 
انتهاء ساعة اإلدارة القانونية، ويتم التسقيف 
تعمل  التي  الجهات  بعض  مع  بتواطؤ  ليال 
على تسهيل املأمورية وبالتالي تتغاضى هذه 
لتطبيق  معطلة  الظاهرة،  هذه  على  األخيرة 
محاربتها  على  السلطات  يجبر  الذي  القانون 

والتقليص منها..
وأمام هذا الفعل، فإن هذه الظاهرة أصبحت 
القانونية هي  القاعدة وطلب الرخصة  وكأنها 
السلطات  تشتكي  أن  غريبا  وليس  االستثناء، 

املعنية من صعوبة التخلص منها أو محاربتها 
لتحرير املساحات الخضراء وفتح األزقة التي 
يتم الترامي عليها والبناء فيها داخل األحياء 
الشعبية والتي أصبحت كلها تفتقد للمساحات 
الظاهرة،  هــذه  بسبب  والحدائق  الخضراء 
بحيث أصبحت مدينة تطوان مدينة بال رئة وال 

أوكسجني..
تطبيق  آليات  تنفيذ  تعطيل  فــإن  وبالفعل 
القانون في مواجهة هذه الظاهرة يشكل أحد 
األسباب التي تساعد على تفاقمها وانتشارها 
بكافة أحياء تطوان وبالجماعات القروية التابعة 
لعمالة اإلقليم، والتي تسبب في هذا التشوه، 
الناتج عن هذا البناء العشوائي و»الرشوائي« 
في آن واحد، الذي ولألسف ال تتوفر فيه أبسط 
والهندسية،  العمرانية  واملواصفات  الشروط 
كالصرف  التحتية،  البنية  متطلبات  من  بدءا 
الصحي، واملياه الصالحة للشرب، والكهرباء، 

كما يقول العديد من املواطنني.

تعطيل القانون يف مواجهة اأباطرة البناء الع�شوائي تطوان
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ما يجري  ويدور يف المدن
الزمامرة 

م�شت�شفى الزمامرة عاجز عن تقدمي خدمات �شحية ملليون ن�شمة
ما هذا يا وزير الصحة؟

إعداد: زهير البوحاطي

عيـن على الشمال

مختصرات شمالية
■ توفي شرطيان بدائرة الفنيدق 
في يوم واحد، األول كان يعمل في 
الحدودي  باملعبر  الجوازات  ختم 
بنوبة  أصيب  حيث  سبتة،  بــاب 

قلبية فارق الحياة على إثرها.
السير  بقسم  فيعمل  الثاني  أما 
أصيب  حيث  بالفنيدق،  والجوالن 
أثــنــاء  قلبية  بــنــوبــة  اآلخـــر  هــو 
نفس  في  الحياة  وفــارق  السياقة 

اليوم.

■ استنكر الناشط  الحقوقي واملدافع 
األوضاع  د«،  »ع.  مليلية  مسلمي  عن 
التي صار يعرفها الحقل الديني بنفس 
»التوفيق«،  وزارة  غياب  بسبب  املدينة 
حيث  فيديو،  شريط  خــال  من  ــك  وذل
الحالي  السياسي  الوضع  بشدة  انتقد 
في مليلية، وعلى رأسه »حزب التحالف 
مسلمي  يستغل  الذي  مليلية«  أجل  من 
أعماله  فــي  الــعــبــادة  وأمــاكــن  املدينة 
املغاربة  أغلبية  لكسب  السياسية 

القاطنني باملدينة وضمان أصواتهم.  

■ احتج العشرات من املواطنني 
ساكني األحياء الشعبية، الخميس 
طنجة  مدينة  عمدة  على  املاضي، 
لشهر  االستثنائية  ــدورة  ال أثناء 
يوليوز 2019، حيث رفعوا الفتات 
ضد  تنديدية  شــعــارات  ورددوا 
الرئيس بسبب اإلقصاء والتهميش 
الذي فرض على أحيائهم دون أي 
يترأسه  الــذي  املجلس  من  تدخل 
رئيس  أن  كما  »املصباح«،  حــزب 
الجلسة  لــرفــع  اضــطــر  الجماعة 
وإعالنها مغلقة حتى إشعار آخر.

تغريات �شورية بعد ف�شيحة م�شورة للجمارك



ــام  وأم مفضوحة،  بيئية  مــجــازر   ❐
وفي  العمالة  في  البيئة  ومصالح  أقسام 
والبيئة،  الداخلية  وزارتي  وفي  الجماعة 
رئيسية  في شوارع  األشجار  تعدم  حيث 
من أمام محالت تجارية، لتتحول أماكنها 
إلى حفر تصطاد الراجلني فتكسر أسنانهم 
وضلوعهم، وهناك أشجار بشارعي مصر 
في حسان وفال ولد عمير في أكدال طالت 
الهواء  دخول  لتمنع  وتكاثفت  أغصانها 
السكنية،  للعمارات  والضوء  والشمس 
الجماعة  ترعاها  مؤكدة  أمــراض  وهــذه 

ومقاطعاتها.

❐ هل مكتوب في اللوح املحفوظ أن يتحمل 
في  وموظفيهم  املنتخبني  تنقل  نفقات  الشعب 
سيارات فخمة تكلف املاليير وكل ما يقومون به: 
شركات  إلى  واختصاصاتهم  أشغالهم  تفويت 
في  املفضوح  الريع  فهذا  للدراسات؟  مكاتب  أو 
»يا حسرة«  الشعب، وحراسه  أموال  استغالل 
هم الذين يستغلون أبشع استغالل تلك األموال 
ويتقاسمون ريعها مع موظفيهم، وهذه فضيحة 
وهي  نمولها  التي  السيارات  عــدد  عن  مدوية 

باملئات.
  

الضحك  املبكيات«  »املضحكات  من   ❐
على الناس بالتباكي على حوادث السير، 
نوع  من  إشهارية  بأشرطة  و»إلهائهم« 
»السرعة  نداءات  مع  املتحركة«  »الرسوم 
وزاريـــة  لجنة  تنجزها  الشيطان«  مــن 
أربع  إلى  دائمة في حجم وزارة تنضاف 
بالعماالت  ومعززة  بالنقل  مكلفة  وزارات 
والجماعات واملديريات اإلقليمية - وردوا 
بالكم - ألربع وزارات، ولم تنجح أي وزارة 
ومصالحها  وعمالة  وجماعة  ومديرياتها 
واللجنة الدائمة وأقسامها، في وقف غول 
ــزام صناع  إل املمكن  كــان من  الــحــوادث. 

السيارات بتحديد سرعتها قبل البيع.

القطار  مــحــطــات  بتصاميم  نفتخر   ❐
الجديدة التي تذكرنا بمثيالتها األروربية، فبعد 
 3 على  وانفتاحها  أكدال  محطة  تصميم  روعة 
مقاطعات، هي أكدال وحسان ويعقوب املنصور، 
ها هي املحطة الرئيسية للمدينة بتصميم وهندسة 
رائعني تستعد لالنفتاح على شارع ابن تومرت 
عبر واجهة بأبواب تصل مقاطعة أكدال بمقاطعة 

حسان. شيء رائع. 

لوفاة  األربعينية  ــرى  ــذك ال حلت 
بفضاء  التشكيليني  الفنانني  قيدوم 
علي  بــن  محمد  التشكيلي  الــفــنــان 
التهامي  ــاج  احلـ ــوم  ــرح امل الــربــاطــي، 
رحمته  بــواســع  اهلل  تغمده  بنصالح 
عائلة  من  وهو  جناته،  فسيح  وأسكنه 
سليلة  اليمن،  مــن  جــذورهــا  رباطية 
مؤسس  اهلل،  رحمه  منصور  بن  صالح 
710م  سنة  يف  وكانت  »نــقــور«،  مملكة 
ووصــلــت  بــدمــشــق،  للخالفة  تــابــعــة 
أسر  منها  وتفرعت  اململكة  إلى  العائلة 
وتطوان  وســوس  والشاوية  الرباط  يف 
هذه  ومن  وتافراوت،  وتارودانت  وسال 
املنطقة برز الوطني املوقع على وثيقة 
عبد  املرحوم  باالستقالل،  املطالبة 
القادر بنصالح، وتويف يف يونيو 1993.

رحــمــتــه  بـــواســـع  اهلل  تــغــمــدهــمــا 
وجعلهما مع األنبياء واألولياء.

عندما تتحول »النوايل« إلى منطقة للترفيه العالمي

�سرورة تغيري منط �ملر�قبة على �جلماعات و�إ�سنادها 
ملديرية مر�قبة �لرت�ب �لوطني

حافظت  كلم2،   24 مساحة  على 
مــقــاطــعــة يــعــقــوب املــنــصــور على 
حدودها التاريخية، ولم يطرأ عليها 
عندما   ،1983 سنة  فــي  إال  تغيير 
في  الــريــاض  حــي  كــل  إليها  ضمت 
ما  سرعان  أنها  إال  تأسيسه،  بداية 
عادت إلى حدودها األصلية الحالية 
سنة 1992، وكانت مرشحة في ذلك 
تقسيم  ضمن  االرتــقــاء  إلــى  الوقت 
إداري - لم يخرج إلى الوجود - إلى 
مصنفة  وكانت  الشبانات،  عمالة 
ــك« والـــدواويـــر  ــراري ــب »عــاصــمــة ال
دوار  وأكبرها  أخطرها  العشوائية، 
ــة«  ــدالل ـــ»ال ــرة«، ومــشــهــورة ب ــكـ »الـ
فيها  تتحكم  كانت  التي  االنتخابية 
ثورة  جاءت  أن  إلى  نتائجها،  وفي 
على  قضت  ثورة  امللكية..  املشاريع 
األحياء  كل  لتهميش  مؤامرة  أكبر 
الساحل  عــلــى  املــمــتــدة  الشعبية 
بإغراقها  ــوادي،  ال وضفة  األطلسي 
والجوطيات  واملــقــابــر  بــالــبــراريــك 
والبناءات العشوائية، وكنا قد نبهنا 
في وقته على ما يحاك، وعلى خطة 
املتآمرين لـ»تهريب« الرباط ومرافقها 
التي أدخلوها  أراضيهم  إلى  العامة 
صفقات  وإلــى  الحضري  ــدار  امل في 

كان مسرحها مجلس الجماعة وكان 
األراضــي  مــالك  كبار  أعضائه  مــن 
عنق  للّي  خططوا  الــذيــن  األثــريــاء 
العاصمة وتصويبه نحو غربها في 
اتجاه أراضيهم التي صمموا لها كل 
حتى  الفتح،  رباط  لـ»قتل«  املشاريع 
في  مدينة  أول  الرباط:  هذه  تصبح 
العالم تدير ظهرها للبحر وما الرباط 

إال عاصمة اململكة »يا حسرة«.
الوقت،  ذلك  في  املتآمرون  وكــان 
ــاء بــــارزون في  ــض بــرملــانــيــون وأع

وعلى  املنتخبة  املجالس  دوالــيــب 
ــات، إضـــافـــة إلــى  ــوي ــســت ــى امل ــل أع
نفوذهم املالي وتأثيرهم في القرارات 
إال  أمــامــنــا  نجد  ولــم  الحكومية، 
بثورة  ــرت  أم التي  امللكية  اإلرادة 
إلعـــادة  وكــلــهــا  امللكية  املــشــاريــع 
االعتبار لتاريخ وحضارة عاصمة كل 
املغاربة، بأكبر غالف مالي يخصص 
مليار،   2000 حوالي  ومبلغه  لها 
 2014 سنة  منذ  األشغال  وانطلقت 
واجهتني:  على  مستمرة  تــزال  وال 

رباط  وواجهة  الوادي  ضفة  واجهة 
وبالخصوص  أحيائها،  وكل  الفتح 
وصار  مهمشا،  كان  الــذي  ساحلها 
بفضل اإلرادة امللكية ساحال ينافس 
في  خصوصا  العاملية،  السواحل 
املنصور  يــعــقــوب  مقاطعة  ــراب  تـ
تشهد  كما  دوار  مجرد  كانت  التي 
املرفقة، وكله بتلك املساكن  الصورة 
التي تسمى »النوايل« ثم البراريك.. 
لينقذه املشروع امللكي كما أنقذ باقي 
املقاطعة  اليوم  وتأهلت  املقاطعات، 
نسمة  ألــف   350 حوالي  وسكانها 
الجديد  الطرامواي  بخط  وتعززت 
املــرافــق  ــم  أه ــني  وب بينها  ــط  ــراب ال
واالقتصادية،  واالجتماعية  اإلدارية 
العمالة  مشروع  لتسترجع  تأهلت 
التي  العمالقة  للمشاريع  اعتبارا 
بإنجازات  وتميزها  فيها  أنــجــزت 
مسبح  وبأكبر  السكان  على  للترفيه 
شاطئ  مساحته  تفوق  اململكة  في 
الــذي  املنقذ  مــن  ورعــايــتــه  املدينة 
امللكي  للجيش  الطبية  املصالح  أمر 
املسبح  مرتادي  وراحــة  أمن  لتأمني 
مجالس   8 الـــربـــاط  وفـــي  الكبير 
لكثرة  عندكم  من  والبقية  منتخبة.. 

تكرار ذلك »الديسك«.

أسرار العاصمة

�مل�سروع �مللكي يوؤهل »�لدو�ر« �سابقا �إىل عمالة يعقوب �ملن�سور م�ستقبال
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 7 بتاريخ  الصادر   1-15/85 رقم  الشريف  الظهير 
عدد  الرسمية  الجريدة  في  واملنشور   2015 يوليوز 
6380 بتاريخ 23 يوليوز 2015، جاء بقانون تنظيمي 
منه   111 واملــادة   ،113-14 رقم  بالجماعات  متعلق 
رئيس  صالحيات  مــن  خــاص  استثناء  على  نصت 
نص  وهذا  العامل،  إلى  وإسنادها  الجماعة  مجلس 
املادة 111: ))يمارس عامل عمالة الرباط أو من ينوب 
عنه داخل مجال ترابي يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح 
صالحيات  بالداخلية،  املكلفة  الحكومية  السلطة  من 
رئيس مجلس جماعة الرباط في مجاالت تنظيم السير 
واملحافظة  العمومية  بالطرق  والوقوف  والجوالن 
التجارية  األنشطة  وتنظيم  بها  املــرور  سالمة  على 
والصناعية والحرفية غير املنظمة ومراقبتها ورخص 

االحتالل املؤقت للملك العمومي بدون إقامة بناء((.
قيدت  التي  كلمات  الخمس  على  خطا  ووضعنا 
تنفيذ ما جاء في املادة بـ»تحديد مجال ترابي يحدد 
وها  باملوضوع،  الداخلية  وزارة  وكلفت  بمرسوم«، 
هي أربع سنوات تمضي وال خبر يطمئن على تسوية 
اإلداريــة  بالشرطة  املتعلق  الشق  في  املشاكل  أكبر 
وهي مجمع »خطير« للسير والجوالن، لطابعه األمني 
املحض، وارتباطه الوثيق بالتعمير العام في السكن 
باملراقبة  قيدهم  ثم  االجتماعية،  واملرافق  واالقتصاد 
الصارمة التي توجد في عطلة وراحة تامة وال تراقب 
ميزانية  من  بدال  يوميا  الجيوب«  يدخل  »ما  سوى 

الجماعة.
ونعلم اإلكراهات التي فرضت تلك الخمس كلمات، 
ونقدر األجواء »البروباغندية« التي كانت مهيمنة وقت 
للحفاظ  الحزبية  والضغوط  املادة  هذه  تاريخ صدور 
على سلطات تحت إمرتها ونفوذها، أكدت األيام بأن 
أمن وسالمة املواطنني ال يمكن أبدا املغامرة بهما فقط 
الرباط  في  ما وقع  لترضية جمعيات سياسية، وهذا 
بـ»نياشني«  العواصم  أم  صــارت  التي  حسرة«،  »يا 
اإلدارة،  وعاصمة  الثقافة،  عاصمة  على  تربعها 
اإلنساني،  الــتــراث  وعاصمة  السياسة،  وعاصمة 
وعاصمة البيئة، فكان والبد من تحرير املادة 111 من 
تلك »الكلمات«، بل ووضع  قانون خاص ألم العواصم 
كما هو معمول به في كل عواصم الدنيا، ونستحضر 
الكوارث التي تتخبط فيها اليوم: في النقل والطرقات 
والتعمير واألسواق واحتالل امللك العمومي واألنشطة 
التجارية والصناعية والحرفية، وكل هذه »املصائب« 
يؤدي الرباطيون من صحتهم وراحتهم وأموالهم ثمنا 
للمجال  املحدد  لـ»املرسوم  الوزارة  على نسيان  غاليا 

الترابي لإلنقاذ«. 

�لرباط �سجينة 
خم�س كلمات 
منذ 4 �سنوات

 بقلم: بوشعيب اإلدريسي

حق  في  كريم  الكريم  عبد  الدكتور  من  شهادة 
كتاب:  بتأليف  خلدها  وقد  الرباط،  رأســه  مسقط 
واستهلها  املغربية«  اململكة  عاصمة  الفتح  »رباط 
املؤرخ  العالم  من  أخــرى  بشهادة  عريض،  وبخط 
املتوفي  الــصــالة،  صاحب  بن  امللك  عبد  املــرحــوم 
سنة 594 هجرية، ودونها في كتابه املشهور: »املن 
األثر  أهل  ))كــان  فيها:  جاء   ،447 ص:  باإلمامة« 
املوضع  هذا  في  التاريخ: سيكون  ذلك  في  يقولون 
كتاب  افتتح  ثم  لخليفة((،  مدينة عظيمة  )الرباط( 
رباط  مدينة  ))تميزت  املقدمة:  بهذه  الفتح«  »رباط 
الفتح منذ تأسيسها أواخر القرن السادس للهجرة، 
قامت  فقد  الجهاد،  طابع  أوال:  أبــرزهــا،  بصفات 
استمرت  كما  للجهاد  وعاشت  الجهاد  أساس  على 
باألندلس،  االرتباط  ثانيا:  للمجاهدين.  معسكرا 
فالهجرات األندلسية املستمرة إليها عبر عدة قرون 
فيما  األندلسية  املدينة  الفتح مقومات  رباط  أعطت 
وراء البحار. ثالثا: أنشأ املولى محمد بن عبد هلل 
برباط الفتح تحصينات عسكرية ومنشآت عمرانية 
خالل  للمدينة  الحقيقية  االنطالقة  كانت  مختلفة، 
الفتح  رباط  مدينة  نمت  رابعا:  الحديث.  تاريخها 
واتسع عمرانها منذ صيف 1912 كعاصمة للمملكة 
املغربية، وفي عهد جاللة امللك الحسن الثاني، بلغت 
رباط الفتح أوج تطورها وازدهارها وأصبحت من 

العواصم الكبرى في العالم(( انتهى.
هذا الكتاب صدر سنة 1986، ولألمانة التاريخية، 
كان بطلب من القطب الرباطي األستاذ عبد الرحيم 
الوالي  الوقت رئيسا لديوان  قريون، وكان في ذلك 

املرحوم عمر بنشمسي.

من  منبعها  املشاكل  كــل  أن  وبامللموس،  يتأكد 
املجالس الجماعية، حتى غدت كـ»اإلرهاب« الذي يفتك 
ويبدد  املواطنني  ــروات  ث فيستبيح  والــقــرى،  باملدن 
أمنهم ويفرض اإلتاوات ويعرقل االستثمارات وينشر 
لم  وإن  لصالحياته،  التابعة  مرافقه  كل  في  الفوضى 

يكن هذا إرهابا.. فماذا نسميه؟
والزلنا متشبثني بما نبهنا إليه منذ 6 سنوات خلت، 
بأن »الخير والشر من املجالس الجماعية«، هي النهضة 
والرفاهية واملفتاح السحري لكل حاجيات املواطنني، 
كما أنها هي التخلف والتدهور والفساد والعرقلة لكل 
تقدم وسعادة الناس، فال يمكن أن نحكم بهذه أو بتلك 
على مجالسنا، لكننا »نتهمها« باالنتهازية في مراكمة 
االمتيازات، منها، بل وأكثرها، من البدع الريعية التي 
تم تفسيرها حسب فقهاء األحزاب بأنها حق مكتسب، 
وهي غير مذكورة في الظهير املنظم، بل أنزلت بمظلة 
بني  توافقية  باجتهادات  حتى  أو  وزاريـــة  قـــرارات 
مما  نعطيك«،  »اعطيني  إطار  في  واملجالس  السلطات 
مهوال  ريعا  الجماعات،  تاريخ  في  مرة  وألول  أحدث، 
واألحــزاب  الحاكمة  األحـــزاب   - بالطبع   - بمباركة 
أنظار  وأمام  والتحكم،  الحكم  في  دورها  تنتظر  التي 
الشعب بكل فئاته، منها 1 % هي املستفيدة والحاكمة، 
لها الضرائب  % من طبقات الشعب تؤدي   99 بينما 
والرسوم وتخضع لقراراتها وتتكبد فشلها الذريع في 
% من وعودها االنتخابية وشعاراتها   1 تحقيق ولو 

الرنانة، مثال في محاربة الفساد واالستبداد، واملعقول، 
ــراس، واملــواطــن هــو مصدر الــســلــطــات... إلــخ،  ــ وأغ
والحمد للـه بفضل هذه الشعارات، وصلنا إلى الرتبة 
و»التخلويض«،  والالمعقول  الفساد  في  عامليا  األولى 
وتعويضات  لــرواتــب  ممول  مجرد  إال  املــواطــن  ومــا 
الحكومة  مناصب  في  األحــزاب  مرشحي  وامتيازات 

واملجالس.
وأمام عجزها عن إضافة أي خدمات حتى ال نقول 
والخسائر  الفضائح  وتــراكــم  بل  الــنــاس«،  »ســعــادة 
مراحيض  إنشاء  يخص  فيما  حتى  التام  والعجز 
عمومية، فمن حقنا أن نتساءل أين تصرف امليزانيات 
له  تتعرض  جديد  نوع  من  »إرهــاب«  وهذا  املليارية؟ 
أموالنا، وخيانة ثابتة ألمانة تمثيل الشعب واستغالل 
مما  الشعب،  لثقة  أيضا  وخيانة  الشعب،  سلطات 
أفقده كل أمل في منتخبيه وفي األحزاب الحاكمة التي 
من  فالبد  لذلك  بـ»الضاحوكي«،  ولو  مراقبتهم  تدعي 
تجرعت  التي  الجسيمة  لألضرار  اعتبارا  إخضاعهم، 
مراقبة  إلى  الشعب،  من  الساحقة  األغلبية  »إرهابها« 
العامة  واملديرية  الوصية  ــوزارة  ال نفس  من  صارمة 
حققت  التي  املديرية  وهي  الوطني،  التراب  ملراقبة 
جزء  والجماعات  أصنافه،  بكل  اإلرهاب  على  وقضت 
من التراب الوطني، لذلك يجب ضبطها من طرف هذه 
املديرية العامة املناضلة، وبها سنقضي على »شناقة« 

البالد والعباد.  

أرشيف الرباط

دوار »النوايل« بحي يعقوب املنصور سنة 1920



حرية الرأي والفكر

أن  والفكر،  ــرأي  ال بحرية  يقصد 
يفكر  أن  فــي  الحق  لإلنسان  يكون 
يكتنفه  ما  في جميع  تفكيرا مستقال 

من شؤون.
داخل  يجري  ذهني  عمل  والفكر 
والنفس  البشري  العقل  مكونات 

اإلنسانية.
حرية  أصبحت  املضمون،  وبهذا 
الدساتير  جميع  في  مقدمة  الــرأي 
 19 ــادة  امل تنص  وهكذا  الوضعية، 
اإلنسان  لحقوق  العاملية  الوثيقة  من 
على أنه: ))لكل فرد الحق في حرية 
الرأي والتعبير...((، غير أن اإلسالم 
تميز  التي  املعاني  بكل  اإلتيان  في 
وهو  املخلوقات،  جميع  عن  اإلنسان 
العقل  أطلق  وامتيازه،  أساس شرفه 
القيادة  مــن أســر األغـــالل، وأعــطــاه 
عن  بعيدا  ويتدبر  ويتفكر  لينظر 
واألهواء  والتقاليد  العادات  سطوة 
سبحانه  هلل  وشـــرفـــه  ــول،  ــ ــي ــ وامل
التكليف  مــنــاط  وجعله  بالخطاب 

واملسؤولية.
حرية  كفل  قد  اإلســالم  كــان  وإذا 
التعبير،  حرية  شجع  فإنه  التفكير، 
التعبير  في  الحق  اإلنسان  وأعطى 

عن رأيه بحرية كاملة وتامة.
لكن الحرية لم تطلق على عواهنها 
السماوية،  والديانات  اإلســالم  في 
بل  الوضعية،  القوانني  ومختلف 
جعلها هلل تعالى مقيدة بما يتوافق 
مع مصالح الناس عامة، وبما يتوافق 

وتعاليم الديانات األخرى قاطبة.

فحريتك ال تعني أن تضر اآلخر وال 
اإلضرار  أو  بنفسك  تضر  أن  تعني 
وتعاطي  التدخني  يمكنك  فال  بها، 
ــزنــا  وال املــســكــرات  أو  املـــخـــدرات 
والرشوة  األمـــوال  ونهب  والقمار 
وجسدك،  بنفسك  حر  أنــك  بدعوى 
بنفسك  ــرار  ــ ــ اإلض لـــك  يــحــق  فـــال 
الشخصية،  الحرية  ممارسة  بداعي 
فالحرية الحقيقية، هي أن ينتفع بها 
فال  كافة،  والناس  نفسه  الشخص 

يأذيهم.
وما يميز حرية اإلنسان عن سائر 
الكائنات األخرى، أن حريته موجهة 
بعقله وأهدافه من أجل إعانته على 
واتخاذ  الحياة  في  ــوره  أم تسيير 

القرارات وتحمل نتائجها.
بــالــتــشــريــعــات  االنـــضـــبـــاط  إن 
والقوانني، هو الذي يجعل الحرية ال 
تنقلب إلى فوضى فتضر بصاحبها 
تكون  وحتى  بغيره،  تضر  أن  قبل 
حرية الفرد عامل خير له ولآلخرين، 
الفرد  حرية  »تنتهي  يقال  ولــذلــك 
ألنه  اآلخــريــن«،  حرية  تبدأ  عندما 
ليست الحريات بدون حدود، فجميع 
القانون  بموجب  محددة  الحريات 
حرية  تبدأ  عندما  حريتك  فـ»تنتهي 

غيرك«.
البشر  أن  ــالم،  اإلســ فــي  فــاألمــل 
بشر  كونهم  حيث  مــن  مــتــســاوون 
أصلهم واحد وإن اختلفت أجناسهم 
وأمــوالــهــم،  وأنسابهم  وألــوانــهــم 
ولإلنسان بوجه عام، الكرامة اآلدمية 

والقرآن الكريم »كرم بني آدم«.
ولقد شكل اإلعالن العاملي لحقوق 

جهد  عصارة  والحريات،  اإلنسان 
بكرامة  لالعتراف  جمعاء  البشرية 
اإلنسان وحمايتها، فاإلعالن العاملي 
بني  واملــســاواة  الحرية  على  يؤكد 
ملكا  ليس  االعتراف  وهذا  ــراد،  األف
البشر  مــن  لصنف  وال  معني  لفكر 
دون آخر، فليس ثقافة تنكر الحقوق 
إذ ال وجــود  لــإلنــســان،  األســاســيــة 
الحق في  تنكر  األمم  أمة من  لثقافة 
وحق  الجسدية  والسالمة  الحياة 
الضرورية  الشروط  بأدنى  التمتع 
األولى  املــادة  في  جاء  وقد  للحياة، 
اإلنسان:  لحقوق  العاملي  لإلعالن 
ــرارا،  ــ أح ــاس  ــن ال جميع  ))يـــولـــد 
ومتساوين في الكرامة والحقوق((، 
مستوى  في  الحق  شخص  و))لكل 
للمحافظة على الصحة  املعيشة  من 
التغذية  في  وألسرته  له  والرفاهية 
الطبية،  والعناية  واملسكن  وامللبس 
وكـــذلـــك الــخــدمــات االجــتــمــاعــيــة 

الالزمة((.
ــات مــتــنــوعــة،  ــحــري ــال ــك، ف ــذلـ ولـ
السياسية  ــات  ــحــري ال ــاك  هــن ألن 
وهذه  واالقتصادية،  واالجتماعية 
العمل  حرية  تقر  التي  هي  األخيرة 
من  ذلــك  وغير  والتملك،  والكسب 

الحريات األخرى.
الرأي  حرية  الحريات،  أهم  ومن 
ــا مــن الــحــريــات  ــه والــتــعــبــيــر، ألن
كما  اإلنــســان  حياة  فــي  األساسية 
اإلسالمية،  الشريعة  أحكام  تؤكد 
من   19 فاملادة  الدولية،  واملواثيق 
اإلنسان  لحقوق  العاملية  الوثيقة 
الحق  ــرد  ف ))لــكــل  أن  على  تنص 

فالحرية  والتعبير((،  الـــرأي  فــي 
من  والــفــكــر  العقل  تحرير  تشمل 
فسقراط  اســتــبــداد،  أو  هيمنة  أي 
لشيء  ال  اإلعــدام،  عقوبة  فيه  نفذت 
يناقش  الــشــارع  فــي  ــه ســار  ألن إال 
بالحجة  الحجة  ويحاورهم  الناس 
الحقيقة..  عن  بالبحث  ويطالبهم 
ووقف ابن رشد ليشاهد ألسنة النار 
تلتهم عصارة جهده بإحراق أمهات 
كتبه التي عبر من خاللها عن أفكاره 
لالتهام  قادته  التي  نظره  ووجهات 
تم  املقفع  وابن  والتكفير،  بالزندقة 
على  وإجباره  وشيها  أطرافه  قطع 
كأبـشـع  قـتــله،  قـبـل  منها  األكــل 
في  جــرأتــه  مــن  لالنتقام  وسـيلة 
التعبير والكتابة، وأعدمت الفرنسية 
قبل   »OLUMPE DE GOURGE«
ــســان،  صـــدور مــيــثــاق حــقــوق اإلن
على  تــجــرأت  لكونها  إال  لشيء  ال 

املطالبة بمساواة املرأة بالرجل.
التي  والحريات  اإلنسان  فحقوق 
إنساني  بكفاح  تحققت  بها،  ننعم 
علينا  لذلك  عسير،  وجــهــاد  مرير 

الحفاظ عليها.
هذه أفكار ونظرات اشتمل عليها 
النظام  في  الحرية  »مفهوم  كتاب 
ــقــانــون الــوضــعــي«،  ــي وال اإلســالم
البحث،  هذا  كاتب  تأليف  من  وهو 
بجريدة  الصحفي  مــع  بــاالشــتــراك 
بوعالم،  الصديق  األستاذ  »العلم«، 
الكتاب  هــذا  فائدة  تعم  أن  فأرجو 

على قرائه.
* أستاذ باحث
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الوطني  الفقيه  العالم  كتبه  ما  راجعت 
محمد بن العربي العلوي العابدي املدغري في 
كتابه »قواعد الفقه«، فقد مارس الفقيه عمله 
وهو قاضي في أكثر من موقع من املغرب في 
))التسول والبران وتازة العليا في املغرب((، 
العلوم  شتى  مــن  جمع  الـــذي  الــرجــل  ــذا  ه
للصبر  نموذجا  يتخذ  أن  جعله  ما  والفهوم 
والتحمل والتضحية في كسب العلم في سبيل 
دينه ووطنه، ويسرد لنا في مسيرته العلمية 
املخلصني  للطلبة  مثاال  يتخذ  أن  يجب  ما 
الظروف  وأن  سيما  الصادقني،  واملناضلني 
التي عاشها بجانب علماء ومناضلني أكسبته 
بصبر  املعرفة  كسب  على  والتثبت  التمرس 
وأناة في الوسط الذي كسب فيه هذه العلوم 
)املدغرة(، وهي ال تعرف إال التجلد والصبر 
املناطق،  تلك  رجال  عايشت  وقد  والتصبر، 
باعتباري أحد أبنائها في الريصاني بمعرفة 
اضطر  أن  إلى  منها،  ــوارد  ال وأبــي  أعمامي 
الذي  عمي  استخالف  إلى  رحمه هلل  والــدي 
فاضطر  مراكش،  في  بالتجارة  منشغال  كان 
أواخــر  في  الريصاني  مدينة  إلــى  للرجوع 
عنه  ونائبا  والدي  له  مستخلفا  الثالثينيات 
بمدينة مراكش عندما دعاه الواجب الوطني 
ملواجهة املستعمر الفرنسي فلقي هلل مجاهدا 
أهل  عاشها  التي  املعارك  إحــدى  في  مومنا 
زلت  ومــا  املستعمر،  محاربة  في  تافياللت 
ألقاها  مــحــاضــرة  ــى  إل أستمع  وأنـــا  أذكـــر 
الشريف سيدي محمد بن العربي العلوي في 
رحمه هلل،  الهاللي  الدين  تقي  الراحل  منزل 
أهل  بجهاد  مخصوصة  املحاضرة  وكانت 
املنطقة، وكان هو من ضمنهم في عز شبابه 
لو  أن  تمنيت  واملعنوية،  املادية  وبمشاركته 
فعل  كما  النضالي  العمل  ذلك  الشريف  طبع 
»قواعد الفقه« الذي أصبح من الكتب  بكتاب 
حافظته  سخرتها  والتي  الوجود،  النادرة 
إلى أواخر حياته، كما أنه كان رحمه هلل من 
املحبني ألهل العلم واملناضلني الوطنيني، وما 
إبراهيم  عبد هلل  الراحل  ما حكاه  أذكر  زلت 
الذين حضروا في  كان من ضمن  عنه، حيث 
وجرت  العاملية  شهادته  في  تخرجه  امتحان 
علماء  مع  إبراهيم  هلل  عبد  الراحل  مناقشة 
املركز  باعتبارها  فــاس  مدينة  من  أغلبهم 
املخصوص بمناقشة هذه الشهادة ومكانتها 
العلمية إلى درجة أن أحد علمائها الفاسيني 
لم يستسغ جواب عبد هلل إبراهيم لقوله بأن 
بمراكش كان يجري في عهد املوحدين دراسة 
األستاذ  فتعصب  والعلوم،  والطب  الفلسفة 
مخصوصة  العلوم  هذه  أن  وادعــى  الفاسي 
بدراستها في القرويني دون غيرها، ولم يرد 
ما  رغم  فكرته  عن  التنازل  الفاسي  األستاذ 
بذله الراحل عبد هلل إبراهيم من جهد فكري 
بمراكش  العلمية  الحياة  إبــراز  في  وعلمي 
املتفتحة على العلوم الفكرية، من فلسفة وعلم 
مناصرا  إبراهيم  هلل  عبد  يجد  ولم  املنطق، 
الفقيه سيدي محمد  في  إال  فكرته  إثبات  في 
عبد هلل  فكرة  أكد  الذي  العلوي،  العربي  بن 
إبراهيم بحجة أنه قرأ ملصطفى الرافعي الذي 
كان مختصا في الحقوق من جامعة باريس، 
ما يؤكد ما قاله عبد هلل إبراهيم في كتاب له 
بعنوان »اإلسالم انطالق ال جمود«، واستدل 
مصطفى  كتاب  في  أن  العلوي  العربي  بن 
الرافعي فصل بعنوان »ال تعصب في اإلسالم« 
األستاذ  إسكات  فوقع  واملدنية«،  و»اإلســالم 
الفاسي، وشجع بن العربي عبد هلل إبراهيم 

على بحثه.
هلل  عبد  لحوار  أضيف  أن  بودي  كان  لقد 
السوربون  في  دراسته  عن  قاله  ما  إبراهيم 
وفي جامعة ابن يوسف بمراكش، وما كانت 
سارتر،  بــول  جــان  مع  فكرية  لقاءات  من  له 
مقاالته  بعض  إبراهيم  هلل  عبد  كتب  وكيف 
أطرح في  أن  في جريدة سارتر، وكان بودي 
تدخلي الذي اختصرته وأرد على عبد الصمد 
بلكبير أن عبد هلل إبراهيم لم يكن مفكرا كما 

يقول.

 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى ال�شعب في دار غفلون

تلفزتنا وال�شعب بني االإحجام واالإقدام
ســبــق لـــي خـــالل شــهــر رمــضــان 
الذعــا  انــتــقــادا  كتبت  أن  املــنــصــرم 
فرضتها  الــتــي  الخزعبالت  بسبب 
الشهر  خــالل  ــى  األول تلفزتنا  علينا 
بعض  بالغت  قد  أكون  وقد  الفضيل، 
قراء  لكن  االنتقادات،  الشيء في هذه 
أنافق  ال  أنني  يعلمون  الــركــن،  هــذا 
خالفا  كتابتي،  في  أحــدا  أجامل  وال 
لبعض املنابر الصحفية التي تطالعنا 
ما  القدح  من  فيها  أخبار  على  يوميا 
ألنها  مصداقيتها،  في  أشك  يجعلني 
للمس  محاولتها  من  تمل  وال  تكّرب، 
وقــاداتــهــا،  ــزاب  األحـ بعض  بسمعة 
هيآت  وراءهــا  أن  نشتم  يجعلنا  مما 
ألن  القذرة،  املهمة  هذه  على  تحثها 
ترتكز  أن  يجب  ــحــرة  ال الصحافة 
والحقيقة  املوضوعية  على  أساسا 
قلت  إذا  تصدقوني  ولن  واإلنصاف، 
لكم أن التلفزة املغربية هي التي كانت 
سببا في ابتالئي بالكتابة والتأليف، 
املغربية  التلفزة  انتقدت  أنني  ذلــك 
بمقدساتنا  يمس  برنامجا  بثت  ألنها 
لكتابة  اضطرني  الذي  األمر  الدينية، 
يوم  »الــعــلــم«  جــريــدة  نشرته  مــقــال 
انتباه  فيه  أثــيــر   ،1982/11/25
فداحة  إلــى  التلفزة  عــن  املسؤولني 
ذلك الخطإ الصادم، عندما كان يومئذ 
صديقي العزيز األخ الصديق معنينو 
أثر عليه  املغربية، وقد  للتلفزة  مديرا 
نشر ذلك املقال، حيث استدعاني وقال 
لي: بما أنك تهتم بما يبث في التلفزة 
لنا  تكتب  أن  عليك  إرشــادنــا،  وتريد 
املشاهدين  واختيار  لذوق  يصلح  ما 
به  تجود  ما  لبث  مستعدون  ونحن 
الطلب  هــذا  اعتبرت  وقــد  قريحتك، 
كتابة  على  بانكبابي  رفعته  تحديا 
مسرحية أعتبرها باكورة إنتاجي في 
السيد  لرغبة  وتلبية  التأليف،  ميدان 
اإلنتاج،  قسم  لرئيس  قدمتها  املدير، 
غادر  قد  معنينو  السيد  كان  أن  بعد 

مديرية التلفزة بسبب خالف مع وزير 
الداخلية، الذي كان يشرف على وزارة 
األخبار واإلعالم، وقد فاجأني رئيس 
روايتي  لبث  برفضه  اإلنــتــاج  قسم 
التي جاءت في شكل مسلسل حاولت 
فيه جهد املستطاع أن أعالج املشاكل 
الناجمة عن زواج املغاربة باألجنبيات 
واالقتصادي،  االجتماعي  املجال  في 
األخبار  ألن  األمــنــي،  وبالخصوص 
الفترة،  تلك  فــي  مصر  مــن  الـــواردة 
الحكيم  عبد  املشير  أن  على  أطلعتنا 
عــامــر، الــرجــل الــثــانــي فــي الــدولــة، 
عبد  برلنتي  اسمها  ممثلة  من  تزوج 
املصرية  املخابرات  اتهمتها  الحميد، 
»املوساد«  ملنظمة  عميلة  كانت  بأنها 
أتخوف من  اإلسرائيلية، مما جعلني 
املتزوجني  املغاربة  املسؤولني  كثرة 
بأجنبيات وهم يحتلون مناصب عليا 

في جهاز الدولة. 
ومــن املــعــلــوم أن الـــوســـادات في 
بــيــوت نــومــنــا تــخــتــزن الــكــثــيــر من 
لزوجته،  الرجل  بها  يبوح  األســرار 
االقتصادي،  الجانب  يخص  فيما  أما 
ــزت مــالحــظــاتــي عــلــى كثرة  فــقــد ركـ
الذين  املغاربة  والطلبة  املسؤولني 
إبطهم  وتحت  الخارج  من  يعودون 
رجوعهم،  عند  بها  يفتخرون  شقراء 
يمتلكن  أصبحن  وقد  فتياتنا،  بينما 
من الثقافة ما ال تحظى به األجنبيات، 
تعانني من العنوسة، كما أننا نصبح 
أننا  لو  نطعم فما جديدا ما أحوجنا 
أطعمنا عوضه مواطنة مغربية، وإذا 
وال  يعترض  لم  اإلسالمي  الدين  كان 
أهل  من  باألجنبيات  الـــزواج  يحرم 
الكتاب، فإن املشاكل الناتجة عن هذا 
الــزواج تظهر بعض والدة  النوع من 
األطفال، وقد الحظت شخصيا أن أحد 
األطفال اسمه عبد الكريم بينما فضلت 
وهناك  »كيكي«،  باسم  تناديه  أن  أمه 
محمد  الرسول  اسم  على  تجرأت  من 

لتنادي ابنها باسم »ميمي«، وهو أمر 
حاول  وقد  املغربي،  املجتمع  يقبله  ال 
تبرير  اإلنــتــاج  قسم  رئــيــس  السيد 
ال  التلفزة  بــأن  اإلنــتــاج،  لهذا  رفضه 
يحق لها أن تدخل بيوت الناس وتنتقد 
بتقديم  ونصحني  الزوجية،  حياتهم 
الذي  السينمائي  املركز  إنتاجي ملدير 
وقد  فرنسية،  من  متزوج  أنه  فوجئت 
زارني ذات يوم املرحوم محمد أحمد 
البصري وقال لي أنه عثر على نسخة 
يحولها  أن  علي  واقترح  روايتي  من 
عبر  بثها  قصد  الدارجة  اللهجة  إلى 
اإلذاعة الوطنية في عدة حلقات مقابل 
من  عليه  سنحصل  ما  معي  اقتسامه 
وراء هذا البث اإلذاعي، وكان نصيبي 
مدير  لي  قدمها  درهــم   9000 بلغ  قد 
اإلذاعة السابق املرحوم األخ عاشور، 
وهي مبادرة خففت عني الصدمة التي 
أحدثها رفض رئيس قسم اإلنتاج في 
فرحتي  كانت  كم  أخفيكم  وال  نفسي، 
بث  سمعت  حني  عميقني  وابتهاجي 
ــة على أمـــواج اإلذاعـــة  ــرواي ــذه ال ه
حلقة  كل  تختتم  كانت  التي  الوطنية 
اقتباس  مــن  الــروايــة  ــذه  »ه بعبارة 
الكاتب الحسني الدراجي«، وقد راقني 
اإلذاعــيــة  املــحــطــات  جميع  أن  جــدا 
الجهوية باملغرب أعادت بثها أكثر من 
لدى  أنعش نصيبي  مما  مرات،  ثالث 

مكتب حقوق املؤلفني.
هنا أتساءل: ما املانع من بث هذا 
املسلسل على شاشة التلفزة املغربية 
بثها  تكرر  الوطنية  ــة  اإلذاعـ بينما 
أكــثــر مــن مـــرة؟ ســـؤال أطــرحــه على 
املغربية  والتلفزة  اإلذاعــة  مسؤولي 
الذين أتخمونا باملسلسالت األجنبية، 
والتركية  واألرجنتينية  املكسيكية 
درجة  إلى  الهندية،  وحتى  واملصرية 
تتحدث  ال  أصــبــحــت  خــادمــتــنــا  أن 
هذه  ــوال  ولـ املــصــريــة،  باللهجة  إال 
تلفزتنا  لباتت  األجنبية  اإلنتاجات 

لشؤم  نظرا  عروشها،  على  خــاويــة 
وملل املشاهدين، ألن ما يقدمه جهازنا 
والتكرار  بالنمطية  يتسم  التلفزي 
تم  املسلسالت  بعض  أن  حيث  اململ، 
غياب  في  مرات  ثالث  من  ألكثر  بثها 
احترام ذكاء الشعب املغربي وفطنته، 
تقدمه  ما  أشاهد  ال  أنني  أخفيكم  وال 
األخبار،  نشرة  فترة  في  إال  تلفزتنا 
محطات  إلى  مسرعا  أتوجه  وبعدها 

أخرى. 
ومن اإلنصاف أن أشير، بل أعترف 
حول  يلتفون  املغاربة  املشاهدين  أن 
السبت، بسبب  التلفزي يوم  جهازهم 
والعيطة  بالشيخات  استمتاعهم 
هناك  أن  أنكر  وال  ذلــك،  شابه  ومــا 
في  وتبتكر  تجدد  أن  تحاول  محطات 
برنامج  منها  أذكــر  البرامج،  بعض 
وندوة  بالفرنسية،  »كونتينونطال« 
أنسى  وال  بالعربية،  الصحافة«  »مع 
أصبحت  الحرة  التلفزات  بعض  أن 
كانت  ملواضيع  التطرق  على  تجرؤ 
1 تي.  »ميدي  تعتبر طابوهات، منها 

في« و»تيلي ماروك«.
قدمت  أنني  أذكر  املناسبة،  وبهذه 
حلقة،  ثالثني  من  تلفزيونيا  مسلسال 
الجيل  إطـــالع  ــه  ــن خــالل م ــت  ــاول ح
املحاولة  الجديد على خبايا وأسباب 
الصخيرات،  في  الفاشلة  االنقالبية 
املشروع  هذا  قدمت  أن  لي  وقد سبق 
وقتها  كــان  ــذي  ال هلل،  بنعبد  لنبيل 
»إنك  لي:  قال  والذي  لالتصال  وزيرا 
جئت قبل وقتك، فانتظر سيأتي وقت 
املنتظرين  مــن  أنــا  اإلنــصــاف«، وهــا 
املسؤولني  لــدى  تجد  صيحتي  لعل 
أن  وأرجــو  صاغية،  ــا  آذان الحاليني 
يتصف املسؤول األول عن تلفزتنا بما 

جاء في هذا البيت الشعري القائل: 
جواد تراه إذا ما جئته متهلال

كأنك تعطيه الذي أنت سائله
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تخلق  أن  املـنـتظر  مـن 
ــوم  ــل ــع وال اآلداب  كــلــيــة 
اإلنسانية في جامعة محمد 
كرسيا  بالرباط  الخامس 
باسم »عبد هلل العروي«، في 
املفاوضات  تجري  تعاون 
العالم  مؤسسة  مع  بشأنه 

العربي بباريس.
إلى  الكلية  تتجه  كما 
بمكتبتها  جــنــاح  تسمية 
بــاســم املـــــؤرخ املــغــربــي 
عديدة،  بأعمال  املــعــروف 
من بينها على سبيل املثال 
»اإليديولوجيا  الحصر  ال 
ــرة«  ــاصـ ــعـ الـــعـــربـــيـــة املـ

و»مجمل تاريخ املغرب«.
الدين  جمال  صــرح  وقــد 
اآلداب  كلية  عميد  الهاني، 
والعلوم اإلنسانية بجامعة 
بالرباط،  الخامس  محمد 
ــام:  اإلعـ ــل  وســائ لبعض 
برئاسة  االتصال  تم  »لقد 

ــن أجـــل خلق  الــجــامــعــة م
الــعــروي  هلل  عبد  كــرســي 
العالم  معهد  مع  بتعاون 
وأضاف  بباريس«،  العربي 
ــزال فـــي طــور  ــ ــا ي ــه »مـ أنـ

املفاوضات«.
ومن املرتقب أن يتم وسم 
الكتب التي أهداها العروي 

لــلــكــلــيــة، وفـــق عــمــيــدهــا، 
األمــر  لــهــذا  يـــؤرخ  بطابع 
انتباه،  دون  يمر  ال  حتى 
سيذكر  الذي  الطابع  وهو 
مــتــعــددة أن هــذه  بــلــغــات 
ــن طــرف  الــكــتــب إهــــداء م
العروي  هلل  عبد  األســتــاذ 
ملكتبة كلية اآلداب والعلوم 

محمد  بجامعة  اإلنسانية 
الخامس بالرباط.

وتمنى الهاني أن يسمى 
الذي  للكلية  الجديد  املدرج 
يــبــنــى بــمــديــنــة الــعــرفــان 
هلل  عبد  باسم  الرباط  في 
العروي مستقبا، ألنه »من 
بوصفه  املهمة  الــقــامــات 

فاملثقفون  ومفكرا،  مؤرخا 
األستاذ  وأسمي  درجـــات، 
عبد هلل العروي مفكرا ألنه 
الكبار  املفكرين  من  حقيقة 
ــم، وفـــي شمال  ــعــال ال ــي  ف
ــرب،  ــغ ــي امل ــا، وفـ ــي ــق إفــري
وبصمته كبيرة في الثقافة 

ببادنا ومنطقتنا«.
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خال  مــراكــش  مدينة  تحتضن 
و18   12 بــن  مــا  املمتدة  الفترة 
ــل، الــجــمــع الــعــام  ــب ــق ــر امل ــوب ــت أك
العلمي  واملؤتمر   ،19 الـ  السنوي 
للمعالم واملواقع،  العاملي  للمجلس 
اللجنة  مــع  ــعــاون  ــت ب املــنــظــمــن 

الوطنية »إيكوموس املغرب«.
ويشكل هذا الحدث، حسب باغ 
للجهة املنظمة، فرصة إلبراز تنوع 
التراث املغربي املنصهر واملتفاعل 
متنوعة وغنية، ومناسبة  بيئة  مع 
بن  الثقافي  التبادل  لتقوية  أيضا 
ومع  والحضرية  القروية  املجاالت 
الثقافات املتعددة عبر العالم، وكذا 
به  يزخر  ما  على  الضوء  لتسليط 
الطابع  ذات  إمكانات  من  املغرب 
واالقتصادي،  والسياحي  الثقافي 

وخاصة في العالم القروي.
العلمي  ــر  ــم ــؤت امل ــرف  ــع ــي وس
للمعالم واملواقع،  العاملي  للمجلس 
»الــتــراث  موضوع:  حــول  املنظم 
وما  الطبيعية  املشاهد  الــقــروي« 

وراءها«، مشاركة خبراء التراث من 
110 دولة من مختلف القارات.

على  امللتقى  أنشطة  وستشتمل 
والفعاليات  األنشطة  من  مجموعة 
تهم حلقة دراسية علمية وجلسات 

»اإليــكــومــوس«  لجان  تضم  عامة 
ــقــاريــة  ــة ال ــجــهــوي الــوطــنــيــة وال
موضوعاتيه  وورشــات  والدولية، 
لقاءات  جانب  ــى  إل ومــحــاضــرات 
وضيوف  للمحاضرين  ستسمح 

ــاش حـــول  ــقـ ــح نـ ــت ــف ــر ب ــمـ ــؤتـ املـ
الثقافي  التراث  تهم  موضوعات 
ــة واملــجــتــمــع  ــئ ــي ــب ــروي وال ــ ــق ــ ال

واالقتصاد القروي.
ــا يــتــضــمــن بــرنــامــج هــذه  ــم ك
ــاءات  ــضـ ــة فـ ــ ــام ــ ــتـــظـــاهـــرة إق الـ
الــشــركــاء  ملـــعـــارض  متخصصة 
مجاالت  في  الجمعوين  والفاعلن 
والتهيئة  األركــيــولــوجــي  البحث 
والتراث  البيئة  وحماية  املجالية 
حول  الفنية  واألعــمــال  اإلنساني 
األرياف  وتراث  الطبيعية  املشاهد 
التقليدية  ــارات  ــهـ املـ ــات  ــ وورشـ
خاص  وبرنامج  وغيرها،  الحية 
والطلبة« يضم  »التاميذ  بالشباب 
أهمية  حــول  تحسيسية  أنشطة 
منه  لـاسـتلهام  الـثـقافي  التراث 
واملحافظة عليه، فضا عن زيارات 
ومتاحف  تاريخية  ومواقع  معالم 
والتي  ونواحيها،  مراكش  بمدينة 
مـع  اإلنـــــســـــان  تـفاعـل  تجسد 

الطبيعة عبر التاريخ.

مراك�س ت�ضت�ضيف موؤمتر املجل�س العاملي للمعامل واملواقع

ــس  ــجــل ــح امل ــنـ مـ
للموسيقى  الوطني 
ــو املـــجـــلـــس  ــــضــ ع
الـــدولـــي الــشــريــك 
لليونسكو،  الرسمي 
الذهبية  املــيــدالــيــة 
ــاق،  ــ ــق ــ ــح ــ ــت ــاســ ــ ل
لـــلـــبـــاحـــث ومــعــد 
البرامج التلفزيونية 
السام  عبد  الفنان 
ــي، فــي  ــ ــوف ــ ــل ــ ــخ ــ ال
ــات حــفــل  ــيـ ــالـ ــعـ فـ
ــدورة  ــ ــ ــاح ال ــتـ ــتـ افـ
ملهرجان  التاسعة 

صيف االوداية.
امليدالية  وتمنح 
الذهبية لاستحقاق 
ــاص  ــ ــ ــخـ ــ ــ ــأشـ ــ ــ لـ

قدموا  الــذيــن  املميزين، 
للثقافة  جليلة  خــدمــات 

والفن ببلدهم.
األسـتــاذ  ويـعـتــبر 
الخلوفي،  الــســام  عبد 
من أنجح معدي البرامج 

الــفــنــيــة الــتــلــفــزيــونــيــة 
باملغرب، حيث عمل على 
العديد  في  سنوات  مدى 
التلفزيونية  البرامج  من 
مع  اشتغل  إذ  الناجحة، 
األولــى  املغربية  القناة 
برنامج  إعــداد  فريق  في 

»نــغــمــوتــاي« وأعــد 

ــج  ــامـ ــرنـ وقــــــــدم بـ
»مــــــيــــــراث«، كــمــا 

اشتغل على مشروع 
ــق  ــي ــوث ــت ضـــخـــم ل
املوسيقى األندلسية 
ــهــا  ــب أدائ ــي وأســال
باملغرب سنة 2002، 
بمشاركة خمس فرق 
عازفا  و150  كبرى 
أشهر  مــن  ومنشدا 

املزاولن لهذا الفن.
كــمــا أعـــد بــرامــج 
ــة كـــثـــيـــرة  ــ ــي ــ ــن ــ ف
ــائــدة »دوزيـــــم«،  ــف ل
األطلس«  كـــ»أنــغــام 
ــحــان«  ــذى األل ــ و»ش
و»الـــــخـــــالـــــدات« 
مغربية«  و»نــغــنــيــوهــا 
ــان عــشــقــنــاهــا«  ــحــ ــ و»أل
وغيرها، وتكفل بالبرمجة 
اكتشاف  لبرنامج  الفنية 
ــب »اســـتـــوديـــو  ــ ــواه ــ امل

دوزيم«.

الفنان عبد ال�ضالم اخللويف يتوج بامليدالية 
الذهبية لال�ضتحقاق

واالتصال  الثقافة  وزارة  تنظم 
و23   22 يومي  الثقافة«  »قطاع 

أشغال  بالريصاني،   2019 نونبر 
الرابعة والعشرين لجامعة  الدورة 
موالي علي الشريف في موضوع: 
»ســجــلــمــاســة والــبــعــد اإلفــريــقــي 

وقد حددت  التاريخ«،  عبر  للمغرب 
أربعة  للجامعة  العلمية  اللجنة 

محاور رئيسية لهذه الدورة:
- املحور األول: اإلطار التاريخي 

ونشأة حاضرة سجلماسة.
ــع  مــوق الثاني:  ــور  ــحــ ــ امل  -
التجارية  املسالك  في  سجلماسة 

املغربية اإلفريقية.
- املحور الثالث: سجلماسة بن 

املسالك التجارية والصوفية.
في  سجلماسة  الرابع:  املحور   -

عهد الدولة العلوية.

»�ضجلما�ضة والبعد 
الإفريقي للمغرب عرب 

التاريخ«  يف جامعة 
مولي علي ال�ضريف 

كر�ضي با�ضم 
عبد اهلل 
العروي 

بكلية الآداب 
بالرباط

اإحداث »دار �ضقارة« للمحافظة 
 على الرتاث املغنى بتطوان

واالتصال  الثقافة  وزارة  تتجه 
الحسيمة،  تطوان  طنجة  وجهة 
عبد  املــرحــوم  دار  إحـــداث  نحو 
على  للحفاظ  شــقــارة  ــصــادق  ال

التراث املغنى بمدينة تطوان.
وصادق مجلس الجهة بإجماع 
العادية  الـــدورة  خــال  أعضائه 
مــشــروع  عــلــى  ــيــوز،  يــول لشهر 
بجمعية  الجانبن  تجمع  اتفاقية 
للمحافظة  شقارة،  الصادق  عبد 
التراث األندلسي والصوفي  على 
ــي، مـــن أجـــل اقــتــنــاء  ــب ــشــع وال
وإحـــداث هــذه الــدار 
الــــتــــي تـــهـــدف 
ــاظ  ــحــف إلــــى ال
ــى الـــتـــراث  ــل ع
املغنى وضمان 
إشـــــعـــــاعـــــه 
املغرب  ــل  داخ

وخارجه.
ويـــتـــعـــهـــد 
الجهة  مجلس 
بـــمـــوجـــب 
االتفاقية، 
باقتناء 
أحــد 

العتيقة  باملدينة  الكائنة  املنازل 
القانونية  املساطر  وفق  لتطوان، 
ــا، ووضـــعـــه رهــن  ــه ــول ب ــم ــع امل
لتنفيذ  والجمعية  الوزارة  إشارة 
املشروع، حيث سيتم بهذه الدار، 
إحداث »نادي عبد الصادق شقارة 
للتراث املغنى«، لتلقن املوسيقى 
الشعبية  ــي  ــان واألغ األندلسية 
الصوفية  والــحــضــرة  املحلية 
ــداث  ــ ــراث الـــراحـــل، وإح ــ مـــن ت
الـــعـــزف على  لــتــلــقــن  مـــدرســـة 
خزانة  وإنشاء  املوسيقية،  اآلالت 
صوتية للموروث الفني للمرحوم، 
حياته  عن  املؤلفة  الكتب  وعرض 
دائم  معرض  وتنظيم  وإنتاجاته، 

لصوره وآلالته املوسيقية.
مكان  تخصيص  سيتم  كــمــا 
الــتــطــوانــيــة«  »الـــغـــرزة  لتعليم 
التقنيات  بعض  على  للحفاظ 
األزيــاء  وصناعة  للطرز  املحلية 
تدخل  ــي  ــت ال ــوارات  ــسـ ــسـ واإلكـ
ــوار الـــعـــروســـة«  ــ ــش ــ ضــمــن »ب
و«مشطة العروسة« على الطريقة 
مباراة  تنظيم  التطوانية، وسيتم 
املرحوم  »جائزة  لـنيل  سـنـوية 

عبد الصادق شقارة«.



في  وأزرو،  إفــران  مدينتا  تحتضن 
الفترة املمتدة من 29 غشت إلى فاتح 
شتنبر املقبلني، فعاليات الدورة الـ 21 

ملهرجان األرز العاملي للفيلم القصير.
بالغ  فــي  املــهــرجــان،  إدارة  ذكـــرت 

أصدرته باملناسبة، إن مسابقة 
مشاركة  ستعرف  ــدورة  الـ

على  تتنافس  فيلما   12
الــذهــبــي  األرز  جــائــزة 
القصير،  الدولي  للفيلم 
فضال عن جائزة مماثلة 

في كتابة السيناريو.
وبـــاإلضـــافـــة إلــى 
املسابقة،  ــروض  عـ
بــرمــج املــنــظــمــون 

ــدورة  ــ ــرســم ال ب
ــي تـــرفـــع  ــ ــت ــ ال
شــــــــعــــــــار: 
»األنــوثــة في 
الــســيــنــمــا«، 

سلسلة من العروض في الهواء الطلق 
في عدد من الجماعات الترابية التابعة 

لإلقليم.
فنانات  بالتكريم  الـــدورة  وتخص 
مــغــربــيــات، هـــن: الــســعــديــة أزكـــون، 
برنامج  وصاحبة  السعديدي،  وهند 
»مداولة« رشيدة أحفوظ، باإلضافة 
يزة  باملخرجة  االحــتــفــاء  ــى  إل
جنيني كضيفة شرف، وسيتم 
الشخصيات  ــذه  هـ تــكــريــم 
الــفــنــيــة الــنــســائــيــة خــالل 
املـهـرجـان  افـتـتاح  حفل 
يـحـتـفي  كـمـا  ــران،  ــإف ب
بالفنانني  املـهرجان 
أوعبي  التشكيليني 
ومومن  هلل،  عبد 
ــة، إلـــى  ــ ــمـ ــ رحـ
املخرج  جانب 
أمني  الــراحــل 

النقراشي.
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ال�سجن والإبعاد عن دولة 
الإمارات لفنانة مغربية

خصصت القاعة 3 للجلسة املعلومة التي كانت مخصصة 
عندما  جدا  كبيرة  كانت  املفاجأة  لكن  العادي،  للجنحي 
التبر، املحامي الشهير والذي نادرا  وجدت األستاذ محمد 
ما يأتي لقاعات املحاكم، وكان تواجده بالقاعة يوحي بأن 
امللف كبير ومعقد ومتعلق بأصحاب جاه ونفوذ ومال، لكنه 
املدني،  الطرف  عن  وإنما  املتهمني  عن  ينوب  ال  املرة  هذه 
وكانت طريقة لباس هذا املحامي وأناقته وعطره الباريسي 
السياسية  وعالقاته  للشطرنج  وحبه  املتنوعة  وثقافته 
رأس  من  املنبعث  والشيب  الكبرى،  والقضائية  واإلداريــة 
في  وهدوؤه  الخفيفة،  ونظاراته  الكوبي  وسيجاره  صغير 
الكالم ونظراته الذكية، ولغته العربية املمزوجة بالفرنسية، 
وذكاؤه الثاقب وملكته القانونية.. كلها مظاهر توحي بأن 
احتياطات  يتخذ  لم  إذا  يهزم  سوف  ضده،  يترافع  من  كل 

علمية ولغوية في شرح القانون والوقوف ضده.
التي  كونفوشيوس  وبلغة  الشكلية،  الدفوعات  وأثناء 
أشار إليها هذا الحكيم الصيني، ضرب ذ. التبر مثال عاميا 
بكل هدوء أثناء مرافعته فيما يخص إعفاء املطالب املدني من 
الحضور ما دام محاميه حاضرا، وتوجه بالقول، وقد غصت 
املهنة،  وشباب  والنقباء  املحامني  من  بالعشرات   3 القاعة 
الذين بمجرد ما يسمعون بتواجده في إحدى القاعات، حتى 
وممارسته،  وحنكته  مرافعته  بقوة  لالستمتاع  يحضرون 
وكيفية تسجيل الهدف القانوني بغض النظر عن النتيجة 

أو الحكم، قائال: »إيال حضر املاء يترفع التيمم«.
ولربما لم يفهم خصمه معنى املثل واتساقه مع ظروف 
كان  الــذي  املدني  بالحق  املطالب  وإعفاء  واملكان  الزمان 
الحاكمة وخصمه السياسي كذلك  قياديا في أحد األحزاب 
وبعثر  خصمه  فقاطعه  الصحافة،  جرائم  من  جريمة  في 
ملفات منصة الدفاع وتعالت األصوات وعم الضجيج القاعة، 
قائال: »هل أصبحنا تمائم أو أحجار أو صعيدا ليقع التيمم 
النقباء  إثرها  على  تدخل  في جذبة  الرئيس«  علينا سيدي 
الزميلني،  بني  البني  ذات  الهيئة، إلصالح  مجلس  وأعضاء 
بينما أنا أترقب فقط موقف ذ. محمد التبر الذي لم يحرك 
ساكنا ولم يقل كلمة واحدة، بل اكتفى فقط بابتسامة خفيفة 
مساعدوه  وتسابق  أنفه  على  ووضعهما  نظارتيه  وأزال 
لإلحاطة بجسمه  الجلسة،  تلك  في  الحاضرون  املكتب،  في 
حتى  لالستراحة  الجلسة  بإيقاف  الرئيس  وأمر  النحيل، 

يهدأ روع األطراف املعنية.
وبعد استئناف الجلسة، أعطيت الكلمة من جديد لألستاذ 
محمد التبر بعدما هدأ خصمه، فاستطرد من جديد مخاطبا 
هيئة املحكمة: »سيدي الرئيس، يظهر بأننا جميعا ينبغي 
من  الزميل  الخصم  ثائرة  ثارت  وهنا  لغتنا«،  نصحح  أن 
جديد متسائال: »ألم يكتف األستاذ التبر بنعتنا باألحجار 
ليزيد بنعتنا بالجهل في اللغة.. هذه أمور ال تطاق«، فأخذ 
ذ. التبر الكلمة من جديد موضحا: »ال سيدي الرئيس، أنا ال 
أقصد جودة اللغة، فأنا بنفسي ال أحسن العربية الفصحى، 
صيني  مثل  اللغة  وتصحيح  املخاطبة،  لغة  أقصد  وإنما 

وحكمة قديمة«.
الجلسة  رئيس  لــي  أســر  ــة،  ــداول امل قاعة  وفــي  وفــعــال، 
وكاتب ضبطها بأنهما لم يفهما مقصود ذ. التبر، فضحكت 
اطالع  على  نكون  أن  التبر،  ذ.  لفهم  »ينبغي  لهما:  وقلت 

بكونفوشيوس«، »ومن هو كونفوشيوس؟« استفهما.
الشعوب  لتقدم  أنــه  يوما  قــال  الــذي  الصني  حكيم  إنــه 
اللغة  املقصود  وليس  لغتها،  فهم  مــن  البــد  وتنميتها، 
وكتاباتهم  اختياراتهم  حسن  في  ولكن  للتواصل،  كــأداة 
التي  القاضي  ثقافة  في  للعدل،  بالنسبة  ودراساتهم، وهي 
وتمسكه  للجلسات  ــه  إدارت وفــي  واسعة،  تكون  أن  يجب 
بقواعد اإلنصاف والتحكم في غضبه، وسعة صدره وتعاليه 
في  وفنيته  بنفسه  استقالليته  وضمان  الشبهات،  على 
في تصرفاته، وعلمه  والتواضع  اختيار هندامه ومجلسه، 
التي يستمد منها قوته لو كانت دائمة  اليقني بأن املنصة 

له لدامت لغيره)...(.
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يف قاعات حماكم الدار البي�ضاء
حكمة كونفو�سيو�س

مذكرات ساخنة

عيد 
ميالد �سعيد

للمرة الأوىل..  »الديفا« �ضمرية �ضعيد 
»the Voice«  تن�ضم للجنة حتكيم

سميرة  »الديفا«  انضمت 
سعيد للمرة األولى إلى لجنة 
 »the Voice« تحكيم برنامج
يعود  كما  العربية،  بصيغته 
عالمة  راغب  اللبناني  النجم 
تضم  التي  للجنة  جديد  من 

املطربة أحالم.
مدير  جــابــر  علي  وكــشــف 
عن  ــي«،  ــي سـ ب »إم  ــوات  ــن ق
الجديد  املوسم  تحكيم  لجنة 
أن  كاشفا  فــويــس«،  »ذا  مــن 
تصوير أولى الحلقات، سوف 
يبدأ شهر غشت، أما العرض 
سوف يكون في الربع األخير 

من هذه السنة الجارية.

ــم أجــد لها  هــذه الــوثــيــقــة ل
الخاصة  مجموعتي  بني  مكانا 
أسباب  لعدة  املخزني،  بالبريد 
أختامها  بصمات  أن  أهمها، 
ومتنافرة،  واضحة  غير  الستة 
و»صــمــاقــهــا« بــاهــت وعــلــى 
»معرمة«. ملا اشتريتها  بعضها 
نقلها  في  ــدأت  ب  ،1986 سنة 
إلى  ألبوم  ومن  املظاريف  بني 
اهتمامي  وكـــان  آخـــر،  ألــبــوم 
اليوم  لكنني  باملرة،  بها مفقود 
ــي،  أوراق ترتيب  أعــدت  بعدما 
أصبحت أرى بصمات أختامها 
متعانقة تعانق األلوان الزاهية 
أبدعها  رائعة  فنية  لوحة  على 
إنسان بالصدفة لم يسبق ألحد 

رآهــــــا،  أن 
وســمــفــونــيــة 
قمة في اللحن 
الـــجـــمـــيـــل 
ــة  ــيـ ــاسـ ــمـ حـ
يسمعها  ــم  ل
أحـــــد بــعــد، 
مازاال  ألنهما 
ــي عـــوالـــم  ــ ف
في  مجهولة 
أعـــمـــاقـــنـــا.. 
وبــــــــهــــــــذه 
ــة  ــبـ ــاسـ ــنـ املـ
أن  قـــــــــررت 
أنــــشــــرهــــا 
ألودعــــــكــــــم 

ــال:  ــائ ــا ق ــه ب
ــلـــتـــكـــم  عـــطـ
أما  سعيدة، 
فهي  الوثيقة 
أمهره  وصــل 
بـــعـــالمـــتـــه 
ــة  ــ ــدويـ ــ ــيـ ــ الـ
ــذي  ــني ال األمـ
حاز صناديق 
ــبـــريـــت،  الـــكـ
بصمات  ــا  أم
األخـــــــتـــــــام 
فهي  الستة، 
للون  تجربة 
أو  الــصــمــاق 
الختم أو هما 

اعتقادي  حسب  بها  قــام  معا 
البيضاء  الـــدار  بوسطة  أمــني 
ــرج  ــني أحـــمـــد ف ــ آنــــــذاك، األمـ

الرباطي، وهذا نص الوثيقة:
الحمد للـه وحده،

األمني  األرضــى  األعز  محبنا 
رعاك  فرج  أحمد  السيد  األبــر، 
هلل وسالم عليك ورحمة هلل عن 
وبعد،  هلل  نصره  موالنا  خير 
ببيع  املكلف  األمــني  حــاز  فقد 
منه  صــنــاديــق  ستة  الكبريت 
يبقى   1440 بالطارة:  ميزانها 
املحبة  وعلى   ،1260 صافي: 
الثاني  ربيع   29 في  والسالم 
عام 1306... املهدي لحلو لطف 

هلل به.

وثيقة من بو�ضطة الدار البي�ضاء● الخضر غيالن

انتهى

نقلت وسائل إعالم إماراتية أن محكمة جنح دبي أصدرت، 
املغربية مريم حسني، عن  الفنانة  بالسجن وبإبعاد  حكمها 
دولة اإلمارات العربية املتحدة ملدة 3 أشهر، بعد متابعتها 
رأس  احتفاالت  أثناء  راب،  مغني  مع  العرض  هتك  بتهمة 

السنة امليالدية.
واإلعالمي  حسني  مريم  مع  بــدأت  قد  الخالفات  وكانت 
اإلماراتي صالح الجسمي، عندما أعلن األخير العام املاضي 
أنه يرغب في مقاضاتها، على خلفية انتشار فيديو مصور 
نسب إليها ووصف باإلباحي، وعلق عليه: »هي ال تكف عن 
املغامرات ودائما تحاول أن تصنع لنفسها 
النجاح، لكن بطريقة خارجة عن اللياقة«.

مريم  محامي  املفتول،  خليفة  ــد  وأك
على  الــرســمــي  حسابه  عبر  حــســني، 
دبي  جنح  »محكمة  أن  »تــويــتــر«، 
ــراءة مــوكــلــتــنــا مــريــم  ــبـ تــقــضــي بـ
التهم  بني  من  تهمتني  في  حسني 
القضية  فــي  إلــيــهــا،  املنسوبة 
ــح  ــنــهــا وبــــني صــال ــي ب
وتقضي  الــجــســمــي، 
في  مؤقتة  بعقوبة 
التهمة الثالثة، وهو 
وأولي  ابتدائي  حكم 
وســوف  نهائيا،  ولــيــس 
عليه  االستئناف  يتم 
ــراءة  ب على  والــعــمــل 
املــوكــلــة مــن االتــهــام 

املنسوب إليها«.

غيتة  الجميلة  الطفلة  أطفأت 
وسط  الثالثة  شمعتها  عــمــار 
فرحة أهلها وأحبابها، مستقبلة 
االبتسامة  بهذه  جــديــدا  عاما 
سعيدة  مناسبة  وهي  املشرقة.. 
وأصدق  التهاني  بأحر  لنتقدم 
يمتع  أن  هلل  داعــني  املتمنيات 
الكتكوتة غيتة بموفور الصحة، 
والــديــهــا  كــنــف  فــي  تكبر  وأن 
وحــرمــه  عــمــار  محمد  الــســيــد 
البر  على  برادة،  أميمة  السيدة 

والصالح.
ودامـــــت لــلــجــمــيــع األفــــراح 

واملسرات.

»الأنوثة يف ال�ضينما« باإفران واأزرو

�سمية اخل�ساب: 
اأتعامل مع اللهجة املغربية 

كاأنني ل اأفهمها
خالل  الخشاب،  سمية  املصرية  الفنانة  التقت 
فاطمة  املمثلة  املغربية  بزميلتها  للمغرب،  زيارتها 
أنها  األخيرة  لهذه  سمية  وكشفت  قنبوع،  الزهراء 

أحبتها من أول نظرة، قائلة: »يمكن 
عــشــان إحــنــا االثــنــتــني مــن برج 

امليزان«.
أنها جد سعيدة  وأكدت سمية 
بزيارتها للمغرب، وهذه أكثر مرة 
تستمع فيها بزيارتها لهذا البلد.
من جهة أخرى، اعتبرت سمية 

الخشاب أن اللهجة املغربية 
ــك ال  ــ ــة، ولــكــن ذل ــب صــع
بالنسبة  مشكال  يشكل 
تفهمها،  ألنها  إليها، 
بفهم  ــا  ــ »أن وقـــالـــت: 
بس  املغربية  اللهجة 
بــعــمــل نــفــســي مش 

فاهمة«.
سمية  أن  يـــذكـــر 
الــخــشــاب حــضــرت 

ــى املــغــرب مــن أجل  إل
ــان  ــرجـ ــهـ حــــضــــور مـ
في  الــشــواطــئ  سينما 

الهرهورة.

تعازينا للأ�ضتاذ 
حممد كميمي�ش

فاطمة  السيدة  األعلى  بالرفيق  التحقت 
كميميش  محمد  األســتــاذ  والـــدة  يــاشــر، 
املدير الجهوي ملديرية الضرائب بالرباط.

وبهذه املناسبة األليمة، تتقدم »األسبوع« 
بأحر التعازي وأصدق املواساة إلى أسرة 
الفقيدة الفاضلة، وعلى الخصوص ابنها 
البار األستاذ محمد كميميش، داعني العلي 
القدير أن يغدق شئابيب الرحمة واملغفرة 
وأن  الطاهرة  املرحومة  على  والرضوان 

يلهم ذويها الصبر والسلوان. 
إنا للـه وإنا إليه راجعون.





 

نموذجا راقيا لرئيس الدولة.
وأذكر مرة، وأنا في أوج صراعي 
مع الوزير القوي إدريس البصري، 
لي  مهدت  الصحفية  الفرصة  أن 
الداخلية  وزيـــر  ــن  م أســخــر  أن 
الباجي  كان  عندما  وأجهزته)...( 
رئيسه  للخارجية  كــوزيــر  يمثل 
العربي  القمة  مؤتمر  في  بورقيبة 
بــفــاس فــي شتنبر  انــعــقــد  ــذي  الـ
1982، واتصلت به تلفونيا ألسأله 
عن أحواله، فحكى لي بأنه متضايق 
من برودة النقاش في هذا املؤتمر، 
الذي كشف امللك الحسن الثاني في 
ندوة صحفية عقدها بمناسبة هذا 
قال  عندما  املؤتمر  تفاهة  املؤتمر، 
))إن  في جوابه ألحد الصحفيني: 
اإلعالم سالح خطير عندما يكون 
أنه سالح فعال عندما  غائبا، كما 
حكمة  وكأنها  ــرا((  ــاض ح يــكــون 
تنطبق على شكاية وزير الخارجية 
رغبته  لي  أبدى  عندما  التونسي، 
الفارغة  النقاشات  مــغــادرة  فــي 
لهذه القمة العربية، وفعال قلت له: 
وتتوجه  املؤتمر،  قاعة  من  تخرج 
من  وتــخــرج  الفندق  مطعم  نحو 
ــؤدي  امل للمطبخ  الخلفي  الــبــاب 
إلى الشارع لتجدني بسيارتي في 

انتظارك.
وقد كنت أعرف أن رجال شرطة 
حصارا  يضربون  كانوا  البصري 
الــوزيــر  أن  ــوال  ل املؤتمرين  على 
الــســي الــبــاجــي خــرج مــن مطبخ 
انتظاره،  في  ووجــدنــي  األوطــيــل 
أجهزة  لــدى  ــة  أزم غيابه  ليشكل 

األمن.
ــقــي الــســي  ــد أخــــذت صــدي ــ وق
الباجي في جوالت طويلة، انتهت 
بنا مساء في بيت أحد أصدقائي، 
الذي  حميد  القادري  يسمى  وكان 
ــجــوق محلي  لــنــا عــشــاء ب نــظــم 
ــرة اســتــمــرت إلـــى حــوالــي  وســه

جرس  رن  عندما  الليل  منتصف 
من  حشدا  الــقــادري  ليجد  الباب 
الوزير  هل  يسألونه  األمــن  رجــال 
أجابهم  وعندما  عندك،  التونسي 
نعم، خرجت ألجد النخبة املتميزة 
من رجال الجهاز البصري وكأنهم 
أجله  من  عانوا  انتصارا  سجلوا 
الوزير  اختفى  أن  فبعد  الكثير، 
يجدوه  ولم  املؤتمر،  من  الباجي 
رجال  من  واحــد  حكى  غرفته،  في 
من  أوامــر  تلقوا  بأنهم  البوليس 
أن  حيث  عــنــه،  بالبحث  ــاط  ــرب ال
دبيبغ  دار  حي  في  منهم  ــدا  واح
رقم  تحمل  ســيــارة  وجـــود  الحــظ 
صاحبها  عـــن  ــأل  ــس ف الـــربـــاط، 
وليقول  سيارتي،  أنها  ليكتشف 
لي أكملوا سهرتكم سأخبر الرباط 

بالعثور على الوزير الغائب.
التي  األولى  املرة  هذه  تكن  ولم 
للوزير  صاعني  الصاع  فيها  أرد 
للمغرب  ــل  وصـ فــقــد  ــصــري،  ــب ال
القطب  األردن،  داخلية  وزير  مرة، 
طبع  الــذي  رشيد  ندير  الخطير 
ــداث طــويــال فــي زمـــان امللك  األحــ
حسني، وكانت تربطني به صداقة 
للعشاء  أستدعيه  جعلتني  كبرى، 
مغاربة  وزراء  بحضور  بيتي،  في 
كانوا  كلهم  عربية،  دول  وسفراء 
سعداء بالحضور في مأدبة واحد 
مــن أقــطــاب املــخــابــرات األردنــيــة، 

يعمل  كان  البصري  الوزير  حتى 
إليه  التقرب  أجــل  من  املستحيل 
للمأدبة  ــدعــه  أســت لــم  ولــكــنــنــي 
واكتفى  بيتي،  في  نظمتها  التي 
الذين  رجــالــه  بــإرســال  البصري 

بيتي  ــاب  ب فــي  كــالــذبــاب  تفرقوا 
مسجد  من  قريبا  غيساسة  بزنقة 
أن  الزنقة،  هذه  وقصة  لالسكينة، 
عــني)...(  عندما  البصري  الوزير 
لبلدية  رئــيــســا  ــه  ــائ أصــدق ــد  أحـ
كله  الحي  بترصيف  أمره  الرباط 
ألني  غيساسة  زنــقــة  باستثناء 
انتهت  وفعال  فيها،  أسكن  كنت 
عملية الترصيف للحي كله، وبقيت 
حاالتها،  أبشع  في  غيساسة  زنقة 
الداخلية  وجاء وفد صديقي وزير 
السهرة،  انتهاء  وبعد  األردنـــي 
املشهور  الخبير  الوزير  وخــروج 
الحظ  املــخــابــرات)...(  مجال  في 
أنهم  عرف  رجــال  من  عدد  تواجد 
من األمن، فقال لي بصوت مرتفع: 
يا مصطفى يظهر لي أني سأبعث 
وهكذا  الزنقة،  هذه  يصلح  من  لك 
لوحظ في األيام املوالية أن األوامر 

صدرت لترصيف زنقة غيساسة.
ونرجع إلى السي الباجي، الذي 
بغصة عجزه  مات  إنه  وزيــره  قال 
الــذي  الجهاز  مــن  التخلص  عــن 
وكأنه  اإلنسان،  حقوق  يحترم  ال 
حصلت  الــتــي  بالقصة  يــذكــرنــي 
اتصلت  حينما  شهور  بضعة  منذ 
بالعناية  ألخبره  الباجي،  بالسي 
إلى  الذي سيصل  أصدقائي  بأحد 
األمير  تونس لقضاء عطلته، وهو 
األمير  وصل  وفعال  هشام،  موالي 

الفندق،  مسبح  فــي  هــو  وبينما 
تــقــدم مــنــه بــعــض رجـــال األمـــن، 
وطلبوا منه مغادرة تونس، ليكتب 
أن  اإللكتروني،  موقعه  في  األمير 
التي  هي  املعلومة)...(  األجهزة 

التونسية)...(  نسقت مع األجهزة 
ليظهر فيما بعد أن وزير الداخلية 
التونسي هو الذي تلقى التعليمات 
ليصدر  مغربية)...(  ــراف  أط من 
الــســي الــبــاجــي مــبــاشــرة أوامـــر 
كل  وهــذا  داخليته،  وزيــر  بإبعاد 
فعله  الباجي  السي  استطاع  ما 
األمير  ومغادرة  األوان،  فوات  بعد 
الذي  ــره  وزي كــان  وربما  لتونس، 
عن  بعجزه  الباجي  السي  عــزى 
التغلب على األجهزة التي ال تحترم 
التذكير  يقصد  اإلنــســان  حــقــوق 

بهذه الحادثة.
السي  معاناة  كثيرا  تتبعت  وقد 
زين  الرئيس  أيـــام  فــي  الــبــاجــي، 
العابدين بن علي، الذي ال شك أنه 
بكى.. عندما شاهد جنازة الباجي 
وهــو الـــذي غـــادر تــونــس هــاربــا، 
تحت  يراجع  الباجي  السي  وكان 
التي ينشرها في  املقاالت  أنظاري 
بعض الصحف، وهو الذي كان في 
العابدين  لزين  الفردي  الحكم  عهد 
بن علي، يكتب عن رغبته في انتقال 
الديمقراطي  العهد  ــى  إل تــونــس 
ــس، فقد  ــون ــي حــكــم ت ــة ف ال رغــب
السن،  فــي  تقدم  ــه  أن يعرف  كــان 
املستقبل  على  يخاف  كان  ولكنه 
التونسي، الذي يعرف خباياه منذ 
ووزيرا  الوطني،  لألمن  مديرا  كان 
بورقيبة،  الحبيب  أيــام  للداخلية 
لرئاسة  رشحه  التصويت  أن  رغم 
الـبرملان في عهد زين العابدين بن 
علي، ألذكر مرة أني كنت برفقته في 
حي  في  بناه  الذي  الجديد  البيت 
سكرة رفقة حرمه الفاضلة السيدة 
سيدونة، التي نادرا ما يجود الزمن 
تلفونهم  رن  حينما  بمثيالتها، 
الصحفي  كـــان  ــا  م إذا  ليسألهم 
املغربي مصطفى  متواجدا عندهم، 
قال  التلفون  أخذت سماعة  وعندما 
املتكلم إنه مدير ديوان الرئيس زين 
أن  مني  يتمنى  علي،  بن  العابدين 
الرئيس،  السيد  مكتب  في  أزوره 
بالقبول،  الباجي  السي  لي  وأشار 
الــرئــاســة، حيث  ــى  إل ــت فعال  ورح
استقبلت بحفاوة كبرى ليقول مدير 
بأنه  الوهاب،  عبد  السي  الديوان 
يعرف مساري الصحفي في املغرب، 
وأنه هناك ميزانيات ضخمة لتمويل 
زين  الرئيس  لفائدة  دعائي  برنامج 
ــره بأن  الــعــابــديــن، ألشــكــره وأخــب
لي  يــتــرك  ال  جــريــدتــي  فــي  العمل 
الوقت ألي نشاط آخر.. وقد ضحك 
هذا  يكتشف  وهــو  الباجي  السي 
الرئيس  نشاط  في  الجديد  الجانب 
مع  ذكرياتي  لتبقى  العابدين،  زين 
والحكمة،  الجمال  من  الفقيد،  هذا 
القدر  يعطي  أن  متمنياتي  لتتراكم 
نماذج  املتخلفة  الــشــعــوب  لــهــذه 
يحب  كان  الــذي  الباجي  السي  من 
املغرب، واملغاربة لدرجة أن زوجته 
جلبابا  لبست  سيدونة،  السيدة 
استقبالها  يــوم  أبيضا  مغربيا 
الكبرى  الــحــفــالت  ــي  ف للمعزين 
زوجها  وفاة  بمناسبة  أقيمت  التي 
الرئيس بصفته أول رئيس تونسي 
لم  التي  الرسمية،  الجنازة  له  تقام 
ملن  وال  بورقيبة،  للرئيس  ال  تقم 

خلفه على رئاسة تونس.

الــذيــن  التونسيني  مــن  ــد  واحـ
حزنوا على وفاة الصديق، الباجي 
الصحفي  ــو  ه الــســبــســي،  ــايــد  ق
ــذي يــعــرف املــغــرب  الــتــونــســي الـ
طويال،  املغرب  في  وعــاش  كثيرا 
وقد  السليمي،  منصف  الصحفي 
الفيسبوك:  في  على صفحته  كتب 
الــتــســعــيــنــات،  مــنــتــصــف  ))يف 
الباجي  عــلــى  شخصيا  تــعــرفــت 
صديق  منزل  يف  السبسي  قايد 
ــر األســـبـــوع،  ــدي مــشــتــرك هـــو م
بذلك  وذكرني  العلوي((  مصطفى 
وقد  بـبـوزنيقة،  بيتي  في  الغذاء 
شاركه فيه صـديق آخـر هو الوزيـر 
بنعتيق،  الــكــريــم  عبد  الحـالـي 
حول  طــويــال  النقاش  ــان  ك حيث 
معا  املحكومان  وتونس،  املغرب 
وإن  واحــدة،  منطقة  في  بالتواجد 
كان السليمي يتذكر: ))كان القايد 
يجتاز  الفترة  تلك  يف  السبسي 
مرحلة ظل يف مسيرته السياسية، 
بسبب غضب الرئيس األسبق زين 
منه،  وتوجسه  علي  بن  العابدين 
عـديـدة  شـخـصـيـات  غــرار  على 
املشهد  ــن  م عــلــي  ــن  ب أبـعـدهـا 
حصارا  عليها  ــرض  وف السياسي 
ملجرد إحــســاس مــن طــرف دائــرة 

السلطة، وهواجس رجل األمن((.
هــاتــه)...(  األمــن  رجــل  وحكاية 
من  الباجي  السي  املرحوم  تقرب 
بلده  في  السياسي، سواء  تاريخه 
تونس، أو حتى في املغرب، حيث 
السياسي  هــذا  األحـــداث  أدرجــت 
املـــخـــضـــرم، فـــي عــمــق الــشــارع 

السياسي املغربي.
بعد  املتدخلني  مئات  بني  وكــان 
موت الرئيس الباجي قايد السبسي 
واحد من وزرائه األخيرين، وقد قال 
التونسية،  الرسمية  التلفزة  لقناة 
إن السي الباجي مات بحرقة عجزه 
ال  التي  األجهزة  على  التغلب  عن 

تحترم حقوق اإلنسان.
كالكثيرين  دولـــة  رئــيــس  هــكــذا 
ــن رؤســـــاء الــــــدول، يــكــونــون  مـ
األجهزة  ــاب  أرب أيــدي  في  رهائن 
االستخباراتية التي تلعب بأوراق 
التي  التجربة  وهــي  ــرى)...(  ــ أخ
صديقي  عــن  تفاصيلها  سأحكي 
فرضت  ــد  وق التونسي  الــرئــيــس 
بصداقة  نرتبط  أن  األيــام،  علينا 
دامت منذ سنة 1980، منطلقة من 
الباجي  للسي  الصحفي  االهتمام 
عدة  تونس،  في  أزوره  كنت  الذي 
لخارجية  وزيـــرا  كــان  منذ  ــرات  م
مستشاره  وهو  بورقيبة،  الرئيس 
الذي الحظت أياما وأنا أسكن مع 
الباجي  السي  بيت  فــي  زوجــتــي 
معنا  يتناول  ال  كان  أنه  وعائلته، 
يحرص  ألنه  الصباح،  في  اإلفطار 
على أن يكون كل صباح حاضرا في 
بيت الرئيس بورقيبة، ألن التعمق 
في األمور، حسب تجربته، ال يكون 
بني الرئيس ووزيره)...( إال ساعة 
يحلق  حمامه  في  الرئيس  يكون 

لحيته..
هي  النوع،  هذا  من  والتجارب 
من  التهافت  لــهــذا  مــهــدت  الــتــي 
على حضور  الــدول،  أقطاب  طرف 
جــنــازة الــرئــيــس الــبــاجــي، الــذي 
كيف  الفلسطيني  الرئيس  حكى 
أن الفلسطينيني في أوج صراعهم 
مع اإلسرائيليني جعلوا من تونس 
مقرا لهم، وحكى الرئيس الفرنسي 
يعتبر  الباجي  أن  كيف  مــاكــرون 
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ملاذا لب�ست زوجة الباجي جلبابا مغربيا باجلنازة؟

يوم هربت الباجي من رقابة البولي�س املغربي
االأجهزة التون�سية عندما اأبعدت موالي ه�سام

الباجي قايد السبسي يهدي كتابه عن الحبيب بورقيبة
 إىل صديقه مصطفى العلوي  

بقلـــــــم:
مصطفى العلوي


