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> الرباط. األسبوع
عدد  السيدات،  إح��دى  يدي  يكون بني  أن 
من جريدة ناشرة خلبر رسمي، يؤكد اعتقال 
السيدة املتابعة في فضيحة الكازينو السري 
السيدة،  هذه  وتدخل  السويسي)...(،  بحي 
الروسي  للصالون  يديها،  ب��ني  واجل��ري��دة 
16 نونبر، باجلهة  الفخم للتجميل، بشارع 
والسيدة  ال��رب��اط،  السويسي،  من  األخ��رى 
نفس  ف��ي  اخلبر  نفس  حسب  املعتقلة)...( 
الصباح)...( جلريدة املساء )عدد 14 يوليوز 
من  للمزيد  وجهها  أسلمت  وق��د  اجل���اري(، 
نقلت  التي  اجلريدة  تصدق  فهل  التجميل، 
عن إدارة األمن الوطني أنها رهن االعتقال، 
مادام الصالون الروسي للتجميل ليس فرعا 
قرارا  أن هناك  أم  االع��ت��ق��ال)...(،  ف��روع  من 
إلمتاع  وال��س��ب��ت،  اجلمعة  ب��ني  مستعجال 
اخلبر  لتكذيب  امل��ؤق��ت،  ب��ال��س��راح  السيدة 

املنشور.
إلى  منسوبة  معلومات  تناقضت  وهكذا 
الشرطة القضائية في الرباط، بني ما أعلنت 
على  املهاجمني  من  ثالثة  اعتقال  عنه حول 
»أمباسادور«  حي  في  الكازينو)...(  البيت 
قد كشفت  »األس��ب��وع«  كانت  ال��ذي  بالرباط، 
عن حصوله بعد سكوت دام عشرة أيام)...(، 
اجلنرال  أخت  البيت،  صاحبة  مع  تناقض 
التجميلية  العالجات  تتلقى  وهي  القباج، 
في أحد صالونات الرباط، رغم أن املعلومات 
املنشورة باسم إدارة األمن، أكدت ))أن هذه 

السيدة ساهمت في تعقيد املوضوع)...((( 
بعد ثبوت األحداث املخالفة للقانون التي 
حصلت في بيتها وبعد أن نشرت الصحف 
يتعلق  األم��ر  ألن  اعتقال،  حالة  في  أنها 

بكازينو سري في وسط العاصمة.
ومت فعال، الكشف على أن األمر يتعلق 
حسب بالغ منشور إلدارة األمن، املعترف، 
بأنه ))يجري البحث في شبهة التقصير 
التعاطي مع هذه القضية(( في شبه  في 

اعتراف بأسبقية خبر »األسبوع«.
وأخطر من ذلك، أن جنل أحد املقاولني 
ال��رب��اط��ي��ني امل��ش��ه��وري��ن، ه��و ال���ذي نظم 
عشر  تسعة  ش��ي��ك  الس��ت��رج��اع  العملية 
مليونا، وأنه - حسب تقاليد العصابات 
امل��ن��ظ��م��ة - ))س��خ��ر ع��ص��اب��ة م��ن بعض 
العاملني لدى والده السترجاع أمواله((، 
الشيء الذي يضخم مسؤولية إدارة األمن 
جتاه خطورة هذا احلادث، ألن »األسبوع« 
كانت  ال���ذي  التجميل  محل  م��ن  متأكدة 
تتواجد به صاحبة البيت، بعد نشر خبر 

اعتقالها.
هذا والزال الرأي العام املغربي يتتبع 
باهتمام كبير، نتائج وأخبار املاليير التي 
احلواص،  املسمى  بيت  ف��ي  عليها  عثر 
مليارا، صدر   17 قيمة  عن  اخلبر  م��ادام 
العامة،  النيابة  م��ن  أوام���ر  ص���دور  بعد 
17 مليار، لتظهر  ارتبطت نتائجها برقم 
من بعد، معلومات مشككة في هذا الرقم.

إدارة األمن تعرتف بالتقصري يف هذه القضية
هل تم فعال إطالق سراح صاحبة الكازينو

بالربـــاط؟ الســـري   
فضيحة في مطار محمد 
مستشار  بطلها  الخامس 

رئيس مجلس النواب
> الرباط. األسبوع

أشارت بعض املصادر اإلعالمية، إلى فضيحة 
بطلها مستشار لرئيس مجلس النواب حلبيب 
إلجراءات  اخلضوع  أي��ام،  قبل  رف��ض  املالكي، 
عودته  عند  اخل��ام��س  محمد  مبطار  التفتيش 
إلى املغرب من إحدى السفريات، بعد أن كشف 
غ��ري��ب داخل  ع��ن وج���ود مجسم  »ال��س��ك��ان��ي��ر« 

حقيبته.
نفس املصادر قالت، أن مستشار رئيس مجلس 
برفضه اخلضوع  األم��ن  ق��وات  النواب، حتدى 
إلجراءات التفتيش، قبل أن يهدد باالعتصام في 
املطار، لكنه سرعان ما بدأ »يزاوك« كي يطلقوا 
عناصر  دخ��ول  بإمكانية  علم  أن  بعد  سراحه، 
الشرطة القضائية على اخلط، فوافق على فتح 
فضيحته  لكن  ساكتا،  املطار  وغ��ادر  احلقيبة، 
إلى  طريقها  أن جتد  قبل  زمالئه،  إل��ى  وصلت 

اإلعالم)..(.

> الرباط. األسبوع
أصر الشيخ والقطب الديني 
بيه،  بن  الله  عبد  املوريتاني، 
للملك  على توجيه شكر خاص 
كلمته  خ��الل  ال��س��ادس،  محمد 
العام  األم��ني  أم��ام  ألقاها  التي 
غوتريس،  امل���ت���ح���دة،  ل�����أمم 
ملواجهة  دول������ي  م���ؤمت���ر  ف����ي 
دعت  العنف  على  التحريض 
مقر  ف���ي  امل��ت��ح��دة  األمم  إل��ي��ه 
بالواليات  بنيويورك  املنظمة 

املتحدة األمريكية قبل أيام.
أن  اعتبر  بيه،  ب��ن  الله  عبد 
»إع����الن م���راك���ش« ال����ذي صدر 
الرعاية  حت��ت  املاضية  السنة 
ال��س��ام��ي��ة جل��الل��ة امل��ل��ك حول 
حقوق األقليات الدينية، والذي 
ت����اله وق��ت��ه��ا وزي�����ر األوق�����اف 
أح��م��د ال��ت��وف��ي��ق، »ي��ع��ت��ب��ر من 
حتول  نقطة  امل��راق��ب��ني،  ط���رف 
محاوالت  ف��ي  ج��دي��دة  ومرحلة 
الديني  للتراث  العميق  الفهم 
احلاضر  ف���ي  ت��ع��اي��ش  ل��ب��ن��اء 

واملستقبل«.
وبينما يهدف املؤمتر، األول 
م��ن ن��وع��ه، إل��ى إش���راك القادة 
عمل  إطالق خطة  في  الدينيني 
ملكافحة التحريض على العنف 
ارتكاب  إل���ى  ي����ؤدي  ق��د  ال����ذي 
بن  اعتبر  الفظيعة،  اجل��رائ��م 
ب��ي��ه، أن دور رج���ال ال��دي��ن في 

اللبوس  »نزع  هو  املرحلة  هذه 
األخ���الق���ي ال����ذي ي��س��ت��ق��وي به 
وسلبه  التحريضي  اخل��ط��اب 
تلّبس  التي  الدينية  الشرعية 

بها«.  
  وف���ي ن��ف��س ال��س��ي��اق، دعا 
إلى  بيه،  ب��ن  الله  عبد  الشيخ 
مالءمة القوانني املكافحة خلطاب 
الكراهية والعنف للبيئات التي 
يراد تنزيلها عليها، مع مراعاة 
بني  وال��ت��ف��اوت  اخلصوصيات 

التراكمات  واعتبار  املجتمعات 
مجتمع،  ك���ل  ف���ي  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
على  املوريتاني  الشيخ  وش��دد 
»تدنيس  حرية  إلى  الدعوة  أن 
اإلنسانية  رموز  وشتم  املقدس 
الذين نؤمن بأن معنى الوجود 
وصل إلينا من خاللهم، هي من 
هذا الصنف من حرية التعبير 
احملرضة على العنف والكراهية 
العام  النظام  بخراب  واملؤذنة 

للمجتمعات«. 

األمين العام لألمم المتحدة يطلب بركة
 »الشيخ« الذي شكر المغرب 

> الرباط. األسبوع
قال مصطفى بايتاس، البرملاني والقيادي 
في حزب التجمع الوطني لأحرار، أن حزبه 
منذ  تبناه  ال��ذي  املوقف  مع  منسجما  بقي 
2012، واملدافع عن استقاللية تامة للنيابة 

العامة.
العدل  جلنة  اجتماع  استغل  ب��اي��ت��اس، 
وال��ت��ش��ري��ع، ي��وم ال��ث��الث��اء امل��اض��ي، حول 
الكلمة،  وأخذ  العامة«  النيابة  »استقاللية 
ث��م ق���ال م��وج��ه��ا ك��الم��ه إل���ى ع��ب��د اللطيف 
قريبا  القانوني،  النص  عن  »بعيدا  وهبي: 
التجمع  في  نحن  نراها  كما  السياسة  من 

الوطني لأحرار، ال كما يريدنا البعض أن 
عن  بعيدة  سياستنا،  إن  أق��ول  منارسها، 
االختناق وعن أمراض التنفس والربو«، في 
»البام«  أن  ع��ن  قاله وهبي  م��ا  إل��ى  إش���ارة 

أصبح مختنقا.
في حزب  والقيادي  البرملاني  يفوت  ولم 
التجمع الوطني لأحرار، مصطفى بايتاس، 
للقيادي في حزب  الصرف«  »رد  ل�  الفرصة 
وهبي،  اللطيف  عبد  واملعاصرة،  األصالة 
»األح���رار«  انتقاد ه��ذا األخ��ي��ر حل��زب  بعد 
مصور  ح��وار  في  أخنوش،  عزيز  ورئيسه 

أجري معه مؤخرا.

قيادي في األحرار  يتحدث عن أمراض »البام« 

لن ين�صى الطنجاوي�ن هذه ال�ص�رة امل�ؤملة 
ملجم�عة من الأطفال وهم مدرج�ن يف 

دمائهم، وي�صرخ�ن يف انتظار الإ�صعاف.. 
ال�ص�رة التي تظهر وكاأنها التقطت يف 

مكان يتعر�ض للق�صف، لي�صت اإل �ص�رة 
ناجتة عن حادث خطري راح �صحيته عدة 

اأطفال، كان�ا مت�جهني اإىل ال�صاطئ على 
منت دراجة ثالثية العجالت )تريب�رت�ر( 

انقلبت بهم يف حي اجلرياري، لتخلف 
هذا امل�صهد املاأ�صاوي الرهيب، الذي ي�ؤكد 

مظهرا من مظاهر ال�صتهتار بحياة امل�اطن 
املغربي من طرف احلك�مة، التي ل متنع 

اأ�صحاب الدراجات ثالثية العجالت من نقل 
امل�اطنني، مما يعني اأن هذه ال�ص�رة امل�ؤملة، 

قابلة للتكرار يف عدة مدن مغربية.

االستهتار بأرواح المغاربة يبلغ أوجه 

احلبيب املالكي

غ�تري�ض رفقة بن بيه
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 s� U??¼b??¹d??& - s????�Ë ¨U??N??Ðe??Š
 œuLB�«  s�  UNMJ9  w²�«  WŽUM*«
 ÷dF²ð w²�«  pOJA²�«  WKLŠ ÂU�√

 ÆUN�
 UN²KJA�  …√d?????�«  …U???ÝQ???�  Ác????¼
 WÐUý W??M??Þ«u??�  U??N??½√  ¨…b???O???Šu???�«
 Y×³K�  U??¼d??L??Ž   —b????½  ¨W??¹—U??�??¹
 qLF�«Ë  w??L??K??F??�«  q??O??B??×??²??�«Ë

 W�b�Ë tÐ  lH²M¹  rKŽò¨  ÍuFL'«
 w� X??×??$ ¨U??¼d??O??³??F??²??Ð åW???¹—U???ł
 ÂuLNÐ  Â«e????²????�ô«  5???Ð  l??L??&  Ê√
 5ÐË  r??N??ðU??¹u??�Ë√Ë  5HFC²�*«
 XÐ«uŁË  WO½U�½ù«  rOIÐ  Â«e??²??�ô«
 ÊuJð  Ê√  w�  X×$Ë  qÐ  ¨WJKL*«
 s¹dšü«  l???�  q??�«u??²??K??�  «d???�???ł

 å5????Þu????�e????*«ò l????� ’u???B???)U???Ð
Æ’Uš s�√ ”—UŠ ÊËœ 5ALN*«Ë

 VŠ v??D??š v??K??Ž W??M??�??Š W??Žb??Ð
 ¨UJ¹d�√  W??K??B??M??�  ¨Èd?????š√  …√d?????�«
  ¨gLN*«  »d???G???*«  s???�  5???M???Þ«u???*
 ∫Ê«uMŽ  X%  ôUI�  UN�  UMBBš
 ∫»dG*UÐ  wJ¹d�_«  ÂUF�«  qBMI�«ò

 s�√  ”—U????Š  ÊËœ  U??ł—U??š  …√d????�«
 åøs???�u???� Íb???O???Ý w???×???Ð ¨’U??????š
 ¨©2016Ø07Ø21  œb???Ž  Ÿu???³???Ý_«®
 ¨WLK�� d??O??ž W??O??½U??Ł …√d????�« V???ŠË
  UMÞ«u� ·UB½ù ¨UJO−KÐ WKBM�
 WłUŠ w???� ¨g??L??N??*« »d???G???*« s???�
 WO³D�«Ë WO�HM�« WI�«d*«Ë ÈËQLK�

 ÆWOŽUL²łô«Ë WO½u½UI�«Ë
 ¨WA¼b�«Ë d¹bI²�« s� Z¹e0 lÐUð√
 ÕU²H½ô«Ë  »«u?????Ð_«  ‚d???Þ  W??K??L??Š
 w½b*«  l??L??²??−??*«   «¡U????H????�  v??K??Ž
 ¨W�Uš  tOALN�  v??K??ŽË  w??Ðd??G??*«
 WOÝU�uKÐœ  ‚d???�  U??¼œu??I??ð  w??²??�«
 ·«b¼√  sŽ  ‰¡U�ð√Ë  ¨WLK��  dOž
 UN�  ÷dF²ð  w²�«  pOJA²�«  WKLŠ
 ¡Uł— ¨W??L??K??�??*« W??O??Ðd??G??*« W??ÐU??A??�«
 UNI¹dÞ  ·dFð  b�  WOC�  ÆÆw/Už
 n�u* «d¹d³ð bł√ r�Ë ¨¡UCI�« v�≈
 ÂbI²�« »e( ÂUF�« 5�_«Ë d¹“u�«

 ÆtK�« b³FMÐ qO³½ WO�«d²ýô«Ë

القرار

السياسي بقلم : رداد العقباني

 W??½UB×�«  W?¹—u²Ýb�«  W?LJ×L�«  l??�dð  q¼
ø»d?GL�«  p?MÐ  w?�«Ë  s??Ž

æ الرباط. األسبوع
 w½UL¦F�« s¹b�« bFÝ W�uJŠ Xłdš
 Êu½U� ŸËdA0 ¨w{U*« fOL)« Âu¹
 »dG*«  pMÐ   U�UB²š«  rEM¹  b¹bł
 Êu½UI�«  «c??¼  `L�¹ b??�Ë  ¨b??¹b??ł  s??�
 ¨»dG*« pMÐ w�«Ë sŽ åWÝ«bI�«ò  l�dÐ
 dI�  v??�≈  Á—u??C??Š  ‰UL²Š«  w�U²�UÐË
 WÝUO��«  ‰u???Š  W??�¡U??�??L??K??�  ÊU??*d??³??�«

ÆU½œö³Ð W¹bIM�«
 t½S�  ¨5O½u½U�Ë  5O½U*dÐ  V�×ÐË
 w� wLÝ— qJAÐ W�uJ(« XHA� Ê≈Ë
 sŽ  w{U*«  fOL)«  —œUB�«  UNžöÐ
 »dG*« pMÐ w�«Ë sŽ W½UB(« l�— —«d�
 ŸUM²�ô« oŠ tODFðË tOL% X½U� w²�«
 qš«œ  W??�¡U??�??*«   U�Kł —u??C??Š  s??Ž
 w−Oð«d²Ýô«  tF�u�  V³�Ð  ¨ÊU*d³�«
 jI� W�uJ(« ⁄öÐ vH²�« ¨”U�(«Ë
 ÊU−K�«  q??š«œ  tO�≈  ŸUL²Ýô«  Õ«d²�UÐ
 wLÝd�« oÞUM�« Ê√ ô≈ ¨ÊU*d³�UÐ WO�U*«
 nA�  b�  ¨wHK)«  vHDB�  ¨UNLÝUÐ
 ¨b¹b'«  Êu??½U??I??�«  Ê√  ¨t??�  `¹dBð w??�
 ÂU�√  ‰u¦*UÐ  »dG*«  pMÐ  w??�«Ë  ÂeKOÝ
 W¹bIM�«  UÝUO��« sŽ t²�¡U�* ÊU*d³�«

ÆU½œö³Ð
 ÊuO½u½UI�«Ë ÊuO½U*d³�« ¡ôR¼ Èd¹Ë

 ¨Í—u²Ýb�«  Êu½UI�«  w�  ÊuBB�²*«
 tÐ  ¡U?????ł Íc?????�«  Êu???½U???I???�«  «c????¼ Ê√
 WLJ;« tC�dð  b�  ¨w½UL¦F�«  W�uJŠ

 œułu� p???�–Ë ¨…b???¹b???'« W??¹—u??²??Ýb??�«
 Íc�«Ë  ö??�√  œułu*«  oÐU��«  —«dI�«
 ¨»dG*«  pMÐ  w??�«u??�  W½UB(«  wDF¹

 qš«œ W�¡U�LK� —uC(« ÂbŽ w�U²�UÐË
ÆÊU*d³�«

 «uF{Ë b� 5O½U*d³�« s� œbŽ ÊU�Ë
 ¨W�_«  ÂU??�√  ÃdŠ n�u� w� dNý q³�
 ÂbIOÝ ÊU� dODš —«dIÐ «uFLÝ U�bMŽ
 .uF²Ð o??K??F??²??¹Ë »d??G??*« p??M??Ð t??O??K??Ž
 W¹bIM�« ‚u??�??�« w??� w??Ðd??G??*« r??¼—b??�«
 w�«Ë —uC(  U³KÞ «u�bI� ¨WO�Ëb�«
  UO¦OŠ  W�dF*  ÊU*d³K�  »d??G??*«  pMÐ
 «uHA²�« U* «u�b� rN½√ dOž ¨Ÿu{u*«
 lC�¹ ôË sB×� »dG*« pMÐ w�«Ë Ê√

Æ5O½U*d³�« W�¡U�*
 fOL)« Âu??¹ W�uJ(« ⁄ö??Ð ÊU??�Ë
 b� b¹b'« Êu½UI�« Ê√ b�√ b� ¨w{U*«
 tK¹u�²Ð WK�UJ�« pM³�« WO�öI²Ý« “eŽ
 ·b¼ b???¹b???% q????ł√ s???�  U???O???Šö???�
 cHM¹ »dG*« pMÐ Ê√Ë ¨—UFÝ_« —«dI²Ý«
 ÂUE½  —U??Þ≈  w�  ·dB�«  dFÝ  WÝUOÝ
 s� …œb;«  UNłu²�«Ë ·dB�« dFÝ
 ŸöD²Ý«  bFÐ  p??�–Ë  ¨W�uJ(«  ·d??Þ
 ¨ «¡«d????łù« s??� U??¼d??O??žË ¨p??M??³??�« Í√—
 d¹d9 w� w½UL¦F�« W�uJŠ `KHð qN�
 WLJ×LK�  Êu??J??O??Ý  Â√  ¨Êu??½U??I??�«  «c???¼
 W½UB(« `ML²� dš¬ Í√—  W¹—u²Ýb�«

ø»dG*« pMÐ w�«u� Èdš√ …d�

انترص حب الطب اإلبدايع والعدالة البديلة بالمغرب

االتحاديون يقترحون 
مجاهد بدل الهاشمي

 W�U�Ë  rÝ≈ dOOG²�  «uŽœ
¡U³½ú�  wÐdF�«  »dGL�«

الرباط. األسبوع
 W�UI¦�«Ë  rOKF²�«  WM−KÐ  ÊuO½U*d³�«  «b??Ð
 W�U�Ë  rÝ«  dOOG²�  UÝULŠ  d¦�√  ¨‰UBðô«Ë
 q¹bF²� wF��« ÊËœ ¨¡U³½ú� wÐdF�« »dG*«

ÆW�U�u�« dOÝË ‰UG²ý« bŽ«uI� dO³�
 Ác¼ q???š«œ s??� lKD� b??ł —b??B??� ‰U???�Ë
  UO½U*d³�«Ë  5O½U*d³�«  VKž√  Ê√  ¨WM−K�«
 …b¹b'« W??�U??�u??�«  Êu??½U??�  Êu??A??�U??M??¹  r???¼Ë
 W�U�u�« WOL�ð b{ «u½U� ¨w{U*« Ÿu³Ý_«
 qÐ  ¨¡U³½ú�  wÐdF�«  »dG*«  W�U�uÐ  WOLÝd�«
 vL�¹  U2 œb??Ž  dOŁQð  X% ÊuF�¹  «u½U�
 WLK� ·c???Š v???�≈ åÊu??O??G??¹“U??�_« ¡U??D??A??M??�«ò
 UNLÝ« `³B²� W�U�u�« WOL�ð s� åwÐdF�«ò

Æå¡U³½ú� »dG*« W�U�Ëò
 5O½U*d³�« »«uM�« ŸULł≈ t³ý V³Ý ‰uŠË
 »«uM�« iFÐ —dÐ ¨åwÐdF�«ò WLK� ·cŠ vKŽ
 s� WOÐdG*« W¹uN�« b??�«Ë— œbFð V³�Ð p�–
 d³²F¹ U??2 ¨5??O??½U??�??ŠË m??¹“U??�√ 5??M??Þ«u??�
 ¨WOÐdF�« dOž WOÐdG*«  U½uJ*« w�U³� ¡UB�≈

Ær¼dO³Fð V�Š
 ¨WOLM²�«Ë  W�«bF�«  s�  »«u½  bF³²�¹  r�Ë
 ¡«—Ë ¨b??¼U??−??� f??½u??¹ ¨ÍœU??????%ô« ·u????�Ë
 qOKš  ¨W??�U??�u??�«  d¹b�  vKŽ   U�u−N�«  Ác??¼
 W�UI¦�«Ë ‰UBðô« d¹“Ë Ê√Ë W�Uš ¨wLýUN�«
 dO³J�« tKNł sŽ ÊUÐ√ ¨ÃdŽ_« bL×� ¨b¹b'«
 U²�U�  q??þË  ¨Âö????Žù«Ë  W�U×B�«  U¹UCIÐ
 —œU�  dOžË  …—u??�c??*«  WM−K�«  ŸUL²ł«  ‰ö??š
 ¨¡«—b*« w�UÐ sŽË wLýUN�« sŽ ŸU�b�« vKŽ
 W�uN�Ð ¨5???¹œU???%ô« s??� «œU??I??²??Ž« p????�–Ëò
 «b¹bł «d¹b� ¨b¼U−� f½u¹ rNKO�“ VOBMð
 «d¹“Ë  t³OBMð  w??�  «uKA�  U�bFÐ  ¨W�U�uK�
 s�  w½U*dÐ  ‰uI¹  åw½UL¦F�«  W�uJŠ  q??š«œ

  ÆWOLM²�«Ë W�«bF�«
 QÉ¶fCG âëJ »fÉãdG ø°ùëdG ΩƒMôªdG ∂∏ªdG ¿PCG »a á°Tƒ°Th

Ö«£îdG QƒàcódG ó«≤ØdGh ,…QƒjóªdG ¢UÉîdG ¬°SQÉM

أرشيف األسبوع
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…dLF�« w� ÊU� U�bMŽ åŸu³Ý_«ò —U³š√ ‚b� b�R¹ Ê«dO� sÐ
 W�UI²Ý« .bIð w� ÂeF�« t²O½ sŽ sKFð
 »d�√ p????Ð—√ U??2 ¨»e?????(« s??� W??O??zU??N??½
 ¨fH½_« oAÐ ÁuFM�√ s¹c�« tO�≈ 5ÐdI*«
 ¨»dG*«  t�ušœ  v²Š  Ÿu{u*«  qOłQ²Ð

 ÂuO�« v²Š ‰«e¹ ô YOŠ qBŠ U� u¼Ë
 »e(«  s??�  t²�UI²Ý«  .bIð  w??�  œœd??²??¹
 œbŽ  Ÿu³Ý_«  dE½«®  U�uLŽ  WÝUO��«Ë
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ما خفي 
º¶YCG  ¿Éc

 ¨„—U/b�«  w??�  »d??G??*«  …dOHÝ   dB�
 ‰UBðô«  ÂbFÐ  UN�UN�  —U��  ¨w�¹Ëd�«
 WI�— ÂbI²�  ¨wÐdG*«  ÊU*d³�«  l� …dýU³�
 W�U�_«  ¨„d??²??A??*«  »e???(«  w??�  UN²KO�“
 ©ÆÆÆ®W¹dOHJ²�«  —UJ�_«  dAM�  ¨…d�UF*«Ë
 ‰uBH�« q¹bFð Õ«d²�UÐ ¨ULNŽËdA� d³Ž
 ¨W�Ëb�«  s¹b�  s¹dJM²*«  ÁU??&  WOzUM'«
 Ê√ …dOH��« vKŽ ÊU�Ë ¨ÂöÝù« u¼ Íc�«
 wÐu�   UL−¼  `³�  w??�  UN�UN0  qHJ²ð

Æ„—U/b�« w� u¹—U�O�u³�«

 .dJ�«  b³Ž dO³J�«  rOŽe�«  WMÐ«  XHA�
  «u?????�√ò l???�u???* ¨W???A???zU???Ž ¨w???ÐU???D???)«
 s�  5ÐdI0 ‰UBð«  vKŽ  UN½√  ¨åWOÐ—UG�
 bF²�� t½√ UN� «Ëb�√ ¨”œU��« bL×� pK*«

Æ5OH¹d�« q�UA� lOLł q(

 ¨å24 f½«d�ò WO�½dH�« …UMI�«  —c²Ž«
 dOš_« 5MŁù« Âu¹ UNł«u�√ vKŽË ¨UOLÝ—
 U¼dA½  bFÐ  ¨»d??G??*«  ÁU??&  UN¾Dš  s??Ž
 ¨WLO�(« À«bŠ√ sŽ WOIOIŠ dOž —uB�
 ¨‰UBðô« …—«“Ë w� ÂöŽù« W¹d¹b� X½U�Ë

ÆjKG�« «c¼ vKŽ UN¹b� X−²Š« b�

 WO�UM¾²Ýô«   U¹UM'«  W�dž  X³M&
 —«b???�≈ ¨ö???Ý w??�  ·U??M??¾??²??Ýô« WLJ×0
 åp¹“≈ .b�≈ò wKI²F� oŠ w� Â«bŽ≈ ÂUJŠ√
 s�_«  «u� s� d�UMŽ q²� w� 5Þ—u²*«
 ¨…dOš_«  Ác¼  ÂUJŠ√  Ê√  b�Q²O�  ¨WOÐdG*«
 WLJ;«  ÂU??J??Š√  s??Ž  «d??O??¦??�  nK²�ð  r??�
 XC� w²�« ¨◊UÐd�« w� WLz«b�« W¹dJ�F�«
 WMÝ 30 U¼UB�√  UÐuIFÐ oÐUÝ X�Ë w�

Æ5LN²*« iFÐ oŠ w�

 bL×�  U??¹d??(«Ë ‰b??F??�« d???¹“Ë nA�
 WÐUOM�« s??�  ôU??B??ð« vIKð t??½√ ¨—U???łË√
 ¡«“≈ Á–U�ð« wG³M¹ U� ’uB�Ð ¨W�UF�«
  UłU−²Š« WOHKš vKŽ UÐUý 13 ‰UI²Ž«
 rNŠ«dÝ ‚öÞSÐ d�√ t½≈ ‰UI� ¨WLO�(«
 W�UF�«  WÐUOM�«  Ê√  wMF¹  U??�  u??¼Ë  ¨«—u???�
 b³F� fO�Ë ‰bF�« d¹“u� WF{Uš X�«“ô
 ¨iIM�«  WLJ;  ÂU??F??�«  qO�u�«  ¨Íu³M�«
 —UłË√ d??�Q??¹ r??� «–U???* ¨‰«R???�???�« Õd??D??O??�
 ¡UMÐ qI²Ž« Íc�« ¨w�«e�e�« Õ«dÝ ‚öÞSÐ

Æ©ÆÆ®W�UF�« WÐUOM�« d�«Ë√ vKŽ

 s�  œËdD*«  —U³š_«  …dA½  ÂbI�  q??šœ
 jš vKŽ ¨wKOK�« w{«d�« ¨åv�Ë_«ò …UMI�«
 w²�«  ¨◊UÐd�UÐ  Íd��«  uM¹“UJ�«  W×OC�
 w� UNKO�UHð  nAJÐ åŸu³Ý_«ò   œdH½«
 q³� 2017≠06≠22 ∫a¹—U²Ð —œUB�« œbF�«
 sŽ …dODš  UODF� nOCO� ¨bz«d'« q�
 j³ðd�  rNKłË  ¨…d??{U??(«   UOB�A�«
 »U×�√Ë  ¨w½u¹eHK²�«  ÃU??²??½ù«  wÐuKÐ
 s�  bOH²�ð  w²�«  ¨WþuE;«   U�dA�«
 dEM�«  iGÐ  ÃU²½û�  WBB�*«  dO¹ö*«
 Â√ ÷dFK� UBB�� Ãu²M*« ÊU� «–≈ ULŽ

Æ©ÆÆ® öLN*« WKÝ w� w�dK�

 rNÞUA½ åWÐ—UG*« ÊuO×O�*«ò q�«u¹ 
 bFÐ  ¨w???�ö???Žù«  Èu??²??�??*«  v??K??Ž  wMKF�«
 vL�¹ U� Ê√ ¨Âö??Žù« qzUÝu� «Ëb??�√ Ê√
  bIŽ  ¨å5O×O�*«  W??Ð—U??G??*«  WOIO�Mðò
 U2 ÈuJAK�  ¨¡UCO³�«  —«b�UÐ  UNŽUL²ł«
 WOKš«b�« d???¹“Ë v??�≈ W??�U??Ý— w??� Áu??L??Ý√
 ‰ULF²Ý«  w�  jDA�«ò  W�uJ(«  fOz—Ë
 …—«“Ë  `�UB�  iFÐ  ·d??Þ  s�  WDK��«
 w�  ©œUO�Ë  WÞdA�«  WO{uH�®  WOKš«b�«
 UM½«uš≈ iFÐ lM� - YOŠ ¨Êb*« iFÐ
 ozUŁË  s�  5O×O�*«  WÐ—UG*«  5M�R*«
 5�ËdF�  rN½uJ�  ô≈  ¡w??A??�  ô  ¨W?????¹—«œ≈
 ô r???N???½√ v??²??Š ¨W??O??×??O??�??*« r??N??ðb??O??I??F??Ð
 `{«u�«Ë ¨åUMKŽ UN½uÝ—U1 ôË UN½uMKF¹
 ÈuB� WŽd�Ð »dG*« l�bð ·«dÞ√ …bŽ Ê√

ÆWOM¹b�«  UOK�_« WKCF� w� ◊—u²K�

ا�ضواءتحت

æ الرباط. األسبوع
 l{u¹  Ê√  q???³???�Ë  ÆÆ«d???J???³???�
 Ÿu{u�  ¨·ö???)«  …b??zU??�  vKŽ
 vKŽ  ¨W�UF�«  WÐUOM�«  WO�öI²Ý«
 »UD�√  s� b??Š«Ë 5OFð g�U¼
 –U²Ý_«  ¨t??O??�Ëb??O??�Ë  ¡U??C??I??�«
 ¡UDŽ≈Ë  ¨Íu??³??M??�«  b??³??Ž  b??L??×??�
 ¨b¹b'«  ‰b???F???�«  d???¹“u???�  W??K??N??�
 w�  t�UN�  sŽ  ‰“UM²K�  ¨—U???łË√
 s� b????Š«Ë o??³??Ý ¨‰U???−???*« «c???¼
 –U²Ý_«  ¨5????�U????;«  w???�Ëb???O???�
 Ÿu{u�  w??�  nA�  Ê√  ¨`O³Þ
 l�uOÝ s�®® WO�UJý≈ ¨tzUC�SÐ
 pKLK� ÂUF�« qO�u�« 5OFð dONþ
 U×ÝU�  ¨©©iIM�«  WLJ×�  Èb??�
 Í—u²Ýb�«  f??K??−??L??K??�  ‰U???−???*«
 Íc???�« ¡w???A???�« ¨t??????¹√— ¡U???D???Žù
 «c¼  Ê√  ¨`O³Þ  –U²Ý_«  kŠö¹
 ¨Ÿu{u*«  «c¼  d¦¹  r�  ¨fK−*«
  UOC²I�  Ê√  l????�®®  ∫«d???ýU???½
 qO�u�« 5OF²Ð `L�ð —u²Ýb�«
 u¼Ë  ¨pK*«  tF�u¹  dONEÐ  ÂUF�«
 ¨©©©ÆÆÆ®tOKŽ ‰UG²ýô« r²¹ r� U�
 5F¹ Ê√ tMJ1 pK*« Ê√®®  U�—Uð
 Á«d¹  s??�  q??�  ¨VBM*« «c??¼  w??�
 sJ¹ r???� u????�Ë v??²??Š ÆÆö????¼R????�
 fOzd�«  Ê√Ë  U�uBš ¨UO{U�
 WLJ;« ¡UCŽ√ 5F¹ ¨wJ¹d�_«
 «u�O�  ’U�ý√  s�  WO�«—bOH�«
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يتحولون برلمانيون 
 إلى سماسرة في يد كبار 

السامين الموظفين 
> الرباط. األسبوع 

البرملان  في  األم��ة  ممثلي  بعض  أم��ر  غريب 
املغربي بغرفتيه، وغريبة تصرفات بعضهم من 
ذوي حس »التبزنيس« والبيع والشراء في كل 
شيء، فيتحولون من نواب ومستشارين مهمتهم 
التشريع ومراقبة احلكومة والدفاع عن مصالح 
الشعب وعن فئاته الهشة ولعب أدوار هامة في 
سماسرة  برملانيني  إلى  املوازية،  الدبلوماسية 
شخصيات  وع��ن  بعينها  لوبيات  ع��ن  للدفاع 
بذاتها، إما تقربا وتزلفا، وإما متهيدا لصفقات 

شخصية لغاية في نفس يعقوب.
وم���خ���ت���ص���ون، وحتى  م��ت��ت��ب��ع��ون  وس���ج���ل 
أصدقاء  أن هناك  النزهاء،  البرملانيني  بعض 
أن  وأعلنوا  البرملان،  قبة  حتت  سماسرة  لهم 
الفالنية وهو  للجنة  الفالني  البرملاني  حضور 
عن  بقوة  ودف��اع��ه  احل��ض��ور،  على  معتاد  غير 
جهاز املفتشية العامة لتلك الوزارة مثال، فإنه 
ال��وزارة وإمنا  تلك  للدفاع عن مهام  ليس  جاء 
ال���وزارة  تلك  مفتش  م��ع  ع��ال��ق  ملف  لتسوية 
الهامة، فيصبح املفتش صديق البرملاني الذي 
شكر عمله عالنية أمام وزيره ورئيسه املباشر 

متهيدا للصفقة املعلومة)..(.
وفي نفس السياق تقول ذات املصادر، ينضم 
برملانية  إلى جلان  النواب واملستشارين  بعض 
خاصة  بعينهم،  وزراء  حضور  وأثناء  بعينها، 
واخلارجية  كالداخلية  ال��س��ي��ادة،  وزارات  م��ن 
والعدل واألوقاف واالقتصاد واملالية، ويشرعون 
في الثناء على بعض املتحكمني في القرارات في 
لقضاة  بالنسبة  الشأن  كما هو  ال��وزارات،  تلك 
النيابة العامة في مدينة معينة، أو عامل مدينة 
معينة، أو مدير بوزارة معينة كمدير الضرائب 
إلى  دفعه حماسه  من  هناك  بل  املالية،  ب��وزارة 
الدفاع عن أصدقائه وأحيانا التلميح لهم بعدد 
املدينة  أو  املكان  الواضحة كذكر  من اإلش��ارات 
املسؤولني،  من  وغيرهم  فيها  يشتغلون  التي 
فهذا احلضور  يكون إلمتام الصفقات التي تكون 
قد انطلقت خارج البرملان، ومنح التأشير عليها 
الوزير  وبحضور  التشريعية،  املؤسسة  داخ��ل 
الكبير،  املوظف  لذلك  املباشر  الرئيس  بصفته 
إلى  الطريقة،  بهذه  البرملانيني  بعض  فيتحول 
سماسرة ووسطاء أقوياء خارج أسوار البرملان، 
اإلداري���ني  امل��س��ؤول��ني  ب��ني  الصفقات  ي��ع��ق��دون 
ال��ذي��ن ش��ك��روه��م، وب���ني امل��س��ت��ث��م��ري��ن ورج���ال 
األعمال وغيرهم، فهل ينتبه الوزراء إلى خطورة 

البرملانيني املبالغني في مدح املسؤولني؟

> الرباط. األسبوع 
الكاتب  أن  مطلعة  مصادر  قالت   
االشتراكي،  االحت����اد  حل���زب  األول 
قلبه  على  ي��ده  يضع  لشكر،  إدري��س 
م��ع ارت��ف��اع وت��ي��رة ص���دور األحكام 

االنتخابية عن احملكمة الدستورية.
احملكمة  أن  املصادر،  ذات  وقالت 
ال��دس��ت��وري��ة ال��ت��ي اخ��ت��ارت سياسة 
إسقاط  وط���ري���ق���ة  واس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
برملاني عن كل حزب، يبدو أن الدور 
االشتراكي  اقترب من حزب االحت��اد 
الشعبية،  واحلركة  الشعبية  للقوات 
بعدما اكتوت أحزاب كل من العدالة 
واملعاصرة  واألص����ال����ة  وال��ت��ن��م��ي��ة 
الوطني  وال��ت��ج��م��ع  واالس���ت���ق���الل 
ل��أح��رار واالحت���اد ال��دس��ت��وري بنار 
إسقاط احملكمة الدستورية لبرملانيني 

من صفوفها.  
وخ���وف االحت���ادي���ني م��ن ق���رارات 
أك��ب��ر من  ب��ات  ال��دس��ت��وري��ة  احملكمة 
إس��ق��اط ألي  أي  األح���زاب، ألن  باقي 

برملاني في صفوفهم، سيفقدون معه 
»ال���وردة«  ح��زب  ألن  برمته،  الفريق 
ونائبة  نائبا   20 على  حصل  بالكاد 
برملانية من الالئحة احمللية والوطنية 
خالل االنتخابات األخيرة، وهو العدد 
الذي يشترطه البرملان لتشكيل فريق 
املوظفني  في  له احلق  يكون  برملاني 

واألسئلة وعدد من احلقوق.
إل���ى أن  امل���ص���ادر  وأش�����ارت ذات 
برملاني احتادي،  أي  خطورة سقوط 
لم يعدد يهدد سقوط الفريق البرملاني 
لالحتاديني وحده، ولكن يهدد بسقوط 
حتى رئيس مجلس النواب نفسه، إذ 
االشتراكي  االحت���اد  ح��زب  سيصبح 
كبير،  في حرج  احلكومية  واألغلبية 
يتوفر  ال  ح��زب��ا  أن  ي��ع��ق��ل  ك��ي��ف  إذ 
حتى على فريق برملاني، يستمر في 
فهل  برمته؟  ال��ن��واب  مجلس  رئاسة 
وتنهي  الدستورية  احملكمة  تفعلها 
عمل ال��ف��ري��ق االش��ت��راك��ي حت��ت قبة 

البرملان؟

الفريـــــــــق المعلــــق

خطر سقوط االتحاد االشتراكي من رئاسة البرلمان
 وحل فريقه بمجلس النواب

> الرباط. األسبوع 
العربية  اإلم������ارات  دول����ة  ح��ك��وم��ة  دخ��ل��ت 
امل���ت���ح���دة رس��م��ي��ا ع��ل��ى خ���ط م��ل��ف احل����راك 
جاء  وقد  عموما،  املغربي  والريف  باحلسيمة 
تدخل دولة اإلمارات التي تربطها عالقات جد 
واستثماري  اقتصادي  بغرض  باملغرب،  متينة 
ضخم في الريف، في محاولة منها للمساهمة 
االقتصادية واالجتماعية في املنطقة التي تعرف 
شركات  عزم  من خالل  اجتماعية،  احتجاجات 
االستثمار  اخلليجية،  ال��دول��ة  ل��ه��ذه  م��وال��ي��ة 

وبقوة في احلسيمة في أقرب اآلجال.
وقال مصدر جد مطلع باحلكومة، أن احلكومة 
اإلماراتية وبأمر من الشيخ محمد بن زايد بن 
احلسيمة،  مبدينة  لالستثمار  تسعى  سلطان، 
املغربية  احلكومة  طريق  عن  طنجة  ومبدينة 
تطوان،  طنجة  جهة  مجلس  طريق  عن  وليس 
تقاليد  لتجذر  وذلك  الصينيني،  مع  كما حصل 
مفادها  القدم،  منذ  مغربية  إماراتية  وعالقات 
أن العالقة الرسمية اقتصاديا وسياسيا تكون 
االستثمارات،  في  حتى  الدولتني،  رئيسي  بني 
وأن احلكومتني تشرفان على املشاريع املشتركة 
بل  البلدين،  لرئيسي  املباشرة  الرقابة  حتت 

أحيانا يكون رئيسا البلدين هما رئيسا مجلس 
مع  يحصل  كما  املشاريع  لتلك  املسير  اإلدارة 
من  كل  في  سلطان  بن  زاي��د  الشيخ  مستشفى 

الرباط والدار البيضاء.
من جهة أخرى، كتفت فرنسا من اتصاالتها 
م��ع امل��س��ؤول��ني امل��غ��ارب��ة ف��ي م��وض��وع حراك 
املدير  سفر  آخرها  عموما،  واحلسيمة  الريف 
اللطيف احلموشي،  الوطني، عبد  العام لأمن 
وليس  سياسيني  مسؤولني  للقاء  فرنسا  إل��ى 
أمنيني، وعلى رأسهم الرئيس الفرنسي اجلديد 
باملغرب خالل  ماكرون، بعدما حل هذا األخير 
املوضوع  هذا  ملناقشة  املنصرم  رمضان  شهر 

حتديدا مع امللك.
دخول فرنسا على اخلط، ال عالقة له بدخول 
اإلم���ارات���ي���ني، ب��ل ه��و دخ����ول ب��ه��اج��س أمني 
الذي  ت��ط��ورات لهذا احل���راك  م��ن وق��وع  خوفا 
باعتبارها  باملغرب،  فرنسا  مصالح  ميس  قد 
أكبر مستثمر في بلدنا، واقتراح تنسيق ودعم 
هذا  تهدئة  في  املغرب  بها  يقوم  التي  للجهود 
وأمنية  اقتصادية  فيها مساعدات  احلراك مبا 

واستثمارات جديدة. 

> الرباط. األسبوع 
وزير  ال����داودي،  حلسن  أن  يبدو 
الشؤون العامة واحلكامة، عازم على 
دخول مغامرة سياسية واقتصادية 
واجتماعية غير مسبوقة في املغرب، 
عن  ال��دع��م  قطع  مبغامرة  تتعلق  ال 
»ال��ب��وط��ة« ه���ذه امل����رة، ول��ك��ن األمر 
احلقيقيني  الفقراء  بتحديد  يتعلق 

وسط الشعب املغربي.
بزعامة  العثماني  حكومة  ق���رار 
سيجعلها  ال���داودي،  حلسن  الوزير 
دخلته  أن  يسبق  ل��م  م��ج��اال  ت��دخ��ل 
البرملان  في  أعلن  إذ  قبلها،  حكومة 
احلكومة  أن  امل���اض���ي،  األس���ب���وع 
املغربية بصدد إجناز بطاقة خاصة 
مباشرة  ل��ه��م  وس��ت��م��ن��ح  ب��ال��ف��ق��راء 

وتسمى »بطاقة استهالك«.
وأوضح الداودي، أن هذه البطاقة 
الفقراء  ع���دد  م���ن حت��دي��د  س��ت��م��ك��ن 

باملغرب بدقة، وستمنحهم احلكومة 
على ضوء هذه البطاقة، دعما ماديا 
مباشرا، وذلك القتناء قنينة »البوطة« 
لالرتفاع،  امل��رش��ح  األص��ل��ي  بثمنها 
بعد رفع دعم الدولة عنها الذي كانت 
تقدمه في إطار ما يسمى بصندوق 

املقاصة.
وأكد الوزير الداودي، القيادي في 
تنزيل  أن  والتنمية،  العدالة  ح��زب 
هذا القرار على أرض الواقع، يواجه 
القيام  وي��ت��ط��ل��ب  ج��م��ة  ص��ع��وب��ات 
احلكومة  وأن  العمل،  م��ن  بالكثير 
األولية  ب��ال��دراس��ات  ت��ق��وم  ت���زال  ال 
لن  اجلديد  القرار  هذا  وأن  الالزمة، 
نهاية  عند  إال  التنفيذ  حيز  يدخل 
سنة 2019، و»كل ما يروج من كون 
الدولة  تدعم  الذي  املقاصة  صندوق 
ع��ب��ره ث��م��ن ق��ن��ي��ن��ة ال��ب��وط��ة يخدم 
الفقراء، فهو خاطئ، ألن دعم الدولة 
لهذا الصندوق يخدم الفئات الغنية، 

يستهلك  من  األغنياء  من  هناك  بل 
قنينات  م���ن  ال���ي���وم  ف���ي  ش��اح��ن��ة 
يستهلك 7  م���ن  وه���ن���اك  ال���ب���وط���ة، 
عكس  ع��ل��ى  األس���ب���وع،  ف��ي  قنينات 
واحدة  قنينة  يستهلك  ال��ذي  الفقير 
ف���ي ال��ش��ه��ر، وب��ال��ت��ال��ي، ل��ي��س هو 
الدولة  دع��م  من  احلقيقي  املستفيد 

لغاز البوطان« يضيف الوزير.
تواجه  ف���احل���ك���وم���ة  ذل������ك،  إل�����ى 
حتديد  مجال  ف��ي  كبيرة  صعوبات 
ألن  بدقة،  الفقراء  املواطنني  طبيعة 
بينما  س��ه��ل،  والتنظير  التأسيس 
أرض  على  الغني  من  الفقير  تدقيق 
أمر جد صعب ويطرح  الواقع، فهو 
والصعوبات  اإلش��ك��االت  من  الكثير 
الداودي  يفلح  فهل  احلكومة،  على 
احلقيقيني  ال��ف��ق��راء  ت��ص��ن��ي��ف  ف���ي 
كارثة  نفس  سيرتكب  أم  ب��امل��غ��رب، 
»ال��رام��ي��د« خ��الل عهد  ف��ق��راء بطاقة 

احلكومات السابقة؟

> الرباط. األسبوع 
في  والتنمية  ال��ع��دال��ة  ح��زب  ف��ي  كبير  ق��ي��ادي  ق��ال 
نبقي  »هل  الصحفي«:  »األسبوع  ل�  تصريحه  معرض 
احلكومة،  ع��ن  بعيدا  والتنمية  العدالة  ح��زب  حزبنا 
عمق  في  نضعه  أم  قوته،  استمرار  ضمان  وبالتالي 
احلكومة مبا يحمل هذا االختيار األخير من خطورات 
كثيرة على مستقبله؟ هذا اإلشكال والسؤال املصيري 
هو ما يطرح نفسه هذه األيام على اجتماعات قيادات 

العدالة والتنمية السرية والعلنية«. 
العدالة  ق��ي��ادات ح��زب  أن  ال��ق��ي��ادي،  ذات  وأوض���ح 
مأزق حقيقي، واصطفاف خطير  في  والتنمية، دخلت 
وغ��ي��ر م��س��ب��وق ب��ني ت��ي��ار ال�����وزراء ب��زع��ام��ة مصطفى 
الرميد، وزير الدولة املكلف بحقوق اإلنسان، وبني تيار 
بن كيران األمني العام احلالي للحزب وبعض أنصاره، 
السؤال  ه��ذا  تفكيك  على  ب��ق��وة  ال��ت��ي��اران  وي��ت��ص��ارع 
كيران  بن  استمرار  عن  احلديث  قبل  عليه،  واجل��واب 

لوالية ثالثة من عدمه.
وقاد حكماء داخل احلزب نظير سليمان العمراني، 
قبل  موحد  مبوقف  للخروج  التيارين  بني  بوساطات 
القادم،  دجنبر  نهاية  للحزب  الوطني  املؤمتر  انعقاد 
وأن عدم االتفاق على أحد احللني أو اخليارين، سيفجر 
احلزب دون شك، لذلك »صراحة.. هذا اخلالف نسعى 

بشكل  واحل��زب  العامة  األمانة  أس��وار  خ��ارج  لتدبيره 
ودي« يقول ذات القيادي.

وقال ذات املصدر، أن بن كيران األمني العام احلالي، 
ثالث جديد،  أعطى إش��ارات واضحة على وج��ود خط 
خالل كلمته االفتتاحية أثناء اجتماع املجلس الوطني 
حني  األخ��ي��ر،  السبت  ي��وم  والتنمية  ال��ع��دال��ة  حل��زب 
ويجب  والتنمية  العدالة  حكومة  احلكومة،  »إن  ق��ال 
دعمها«، مبعنى إمكانية حل ثالث وسط احللني اللذين 
وبالتالي ضمان  للحزب  رئيسا  العثماني  إما  يقوالن: 
ومن مت  للحزب  رئيسا  كيران  بن  وإما  دعم احلكومة، 
الثالث،  الطريق  كيران  بن  فاقترح  معارضة احلكومة، 

أي »بن كيران رئيسا للحزب وداعما للحكومة«.  
احلكومة  رئيس  توجيه  أن  املصدر،  ذات   وأضاف 
وجود  انتقاد  ح��دة  ت��راج��ع  ف��ي  س��اه��م  ه���ذا،  السابق 
رغ��م بعض  الضعيفة،  ه��ذه احل��ك��وم��ة  داخ���ل  احل���زب 
التدخالت الساخنة في حق وزراء احلزب في حكومة 
أخرى  وتدخالت  األعضاء،  بعض  طرف  من  العثماني 
تساند عالنية عودة بن كيران إلى رئاسة احلزب، فهل 
يفلح أنصار بن كيران في فرضه كزعيم سياسي للمرة 
الوزراء  تيار  أم أن حتالف  الثالثة على رأس احل��زب، 
ويحاصر  يسقطه  قد  األشخاص«  لعبادة  »ال  تيار  مع 

أنصاره باحلزب؟

مشروع حكومي  إلصدار »بطاقات تعريف« خاصة بالفقراء

يدخلون والفرنسيون  اإلماراتيون 
 على خط أزمة الريف

وساطات لدفع حزب العدالة نحو الطريق الثالث: 
للمعارضة كيران  وبن  للحكومة  العثماني 

الداودي
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سعيد الريحانيإعداد:
الهتاف  مت  ال���ذي  دح���ان  أن  رغ���م 
فلسطني،  ف��ي  ي��ع��ي��ش  ال  ب���اس���م���ه)..( 
أنه  امل���ذك���ورة،  الصحيفة  كتبت  فقد 
يعيش متنقا بني القاهرة واإلمارات، 
ح��ي��ث ظ��ه��ر ك��م��س��ت��ش��ار ق��ري��ب لولي 
ع��ه��د إم����ارة أب��وظ��ب��ي ال��ش��ي��خ محمد 
إل��ى أن  بن زاي��د آل نهيان، وأش���ارت 
مؤسسة  يستخدمون  دحان،  مؤيدي 
»خليفة« اإلماراتية، لتقدمي مساعدات 
اإلسرائيلية  احل��رب  من  للمتضررين 

على قطاع غزة.
ه��ك��ذا ه��ي ال��ص��ورة ف��ي فلسطني، 
حيث بدأت التحركات لتنصيب دحان 
رئيسا للسلطة الفلسطينية، فمن يكون 
ال  الذين  باملغرب؟  وما عاقته  دحان 
يعرفون دحان، ميكنهم أن يقرؤوا عن 
الدولية،  التقارير  في  الرجل  خطورة 
كل  على  لانقابات  عرابا  باعتباره، 
م��ن ي��دع��م »اإلس��ام��ي��ني«، ف��ق��د كتبت 
مشروع  عن  مثا،  التركية  الصحافة 
دحان لانقاب على الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان، حيث حصل على 
وكان  دوالر،  مليون   70 ب�  يقدر  دع��م 
ب��دأ م��ع  ص��ع��ود جماعة  ق��د  املخطط 
احلكم  سدة  إلى  املسلمني«  »اإلخ��وان 
ف��ي م��ص��ر، ق��ب��ل إس��ق��اط��ه��ا)..(، وقد 
على  االن��ق��اب  يتم  أن  املقرر  من  ك��ان 
أردوغ����ان على غ��رار م��رس��ي، ووصل 
»اإلخوان  على  االن��ق��اب  خطة  ص��دى 
تابع  أن  بعد  امل��غ��رب،  إل��ى  املسلمني« 
تدين  تصريحات  مرة،  ألول  املغاربة، 
م��ح��م��د دح����ان ب���االس���م ع��ل��ى لسان 
والتنمية،  العدالة  حزب  في  قياديني 
حتركات  وبني  حتركاته  بني  يربطون 

إلياس العماري.
نائب  الهالي،  محمد  ))»ات��ه��م  فقد 
رئ��ي��س ح��رك��ة ال��ت��وح��ي��د واإلص����اح، 

العدالة  حل�����زب  ال����دع����وي  ال��������ذراع 
األصالة  حزب  في  القيادي  والتنمية 
واملعاصرة، إلياس العماري بالتخابر 
م��ع ج��ه��ات خ��ارج��ي��ة ع��رب��ي��ة، وإث���ارة 
الفتنة والتحضير ملخططات انقابية«، 
حسابه  ع��ل��ى  ل��ه  تعليق  ف��ي  وأش����ار 
أن  إلى  »الفايسبوك«  على  الشخصي 
قافلة  إل��ى  ينضم  ال��ع��م��اري  »إل��ي��اس 
عاقاته  ويكثف  ب��اخل��ارج  املرتبطني 
عربية  ومخابرات  دحان  مع  السرية 
جديدة  دفعة  إلعطاء  أوسطية  وشرق 
والذي  سيناء  ف��ي  امل��ع��د  للسيناريو 
العالم  إلق��ن��اع  االن��ق��اب��ي��ون  يستغله 
الهيالي  اإلره���اب«، وأض��اف  مبزاعم 
السرية  العماري  إلياس  أن »حتركات 
أركان  تثبيت  إل��ى  تهدف  دح��ان  م��ع 
جديد  لانقاب  والتحضير  االنقاب 
في غزة والتحضير الستكمال الثورة 
وليبيا  ت��ون��س  إل���ى  لتمتد  امل��ض��ادة 
املغرب«، وختم كامه  وسوريا ورمبا 

بالقول: »أينما حترك إلياس ودحان، 
فتمة فتنة أو انقاب وميكرون وميكر 
)املصدر:  املاكرين«((  خير  والله  الله 
19شتنبر  إخ���ب���اري���ة   م���واق���ع  ع����دة 

.)2013

ك��ي��ران إذن، وم���ن وج��ه��ة نظر  ب��ن 
أتباعه، ال يواجه صراعا داخليا فقط، 
باعتباره  دوليا،  حتديا  يواجه  وإمنا 
اإلس��ام��ي��ني في  ل��ت��ج��رب��ة  قلعة  آخ���ر 
تسيير احلكومة، بعد موجة االنقابات 
املضادة التي تبعت الربيع العربي)..(، 
املدعومة  اخل��ط��ة  م��ع��ال��م  ت��ب��دو  وق���د 
إماراتيا، مع الهجوم الذي تعرض له 
االستقال، حميد  العام حلزب  األمني 
من  املدعومة  القناة  طرف  من  شباط، 
طرف جهات إمارتية، حيث خصصت 
الرشيد  ولد  حمدي  لتصور  منصتها 
أبريل  شهر  ف��ي  ش��ب��اط  يهاجم  وه��و 
احلق  نفس  متنح  أن  دون  امل��اض��ي، 

لألمني العام للحزب.

وال��واض��ح أن ش��ب��اط، م���ازال يؤدي 
ك��ي��ران، منذ  ب��ن  م��ع  التحالف  ف��ات��ورة 
إعان االنسحاب من التحالف مع حزب 
االنتخابات  واملعاصرة، خال  األصالة 
2016، بعد أن  7 أكتوبر  ل�  التشريعية 
رفض »االنقاب على بن كيران«، ورغم 
بات  حيث  اآلن،  اتضحت  الصورة  أن 
للخروج  بنا  التغرير  مت  ))ل��ق��د  ي��ق��ول، 
االجتماعات  ف��إن  احل��ك��وم��ة)..(((،  م��ن 
كادت  أكتوبر،   7 انتخابات  تلت  التي 
أن تصل إلى عراك باأليدي بني شباط 
وإل��ي��اس ال��ع��م��اري، وق��د ))أك���د قيادي 
احت����ادي م��ق��رب م��ن ل��ش��ك��ر، أن شباط 
رفض مؤامرة االنقاب على بن كيران، 
والتصويت على احلبيب املالكي رئيسا 
ملجلس النواب، )قبل التوافق عليه في 
للحكومة(،  االحت���اد  ودخ���ول  النهاية 
ووض���ع ب��ن ك��ي��ران وامل��ل��ك أم���ام األمر 
الواقع، ومن ثمة، تعيني رئيس حكومة 
م��ن احل���زب ال��ث��ان��ي »ال���ب���ام«، وأضاف 
موقع  أورده  م��ا  وف���ق  ذات���ه  ال��ق��ي��ادي 
واحلقيقة  يكذب،  »إلياس  أن  »األول«، 
هي أنه بعد رفض شباط للخطة، هدده 
إلياس بفضح الضواسا ديال أوالدو«، 
ق��ام و»شنق  أن  إال  ك��ان من شباط  فما 
تدخل  أن  ل��وال  م��ح��اوال ض��رب��ه،  عليه« 
وانتهى  بينهما،  وف��رق  لشكر  إدري��س 
ال��ل��ق��اء(( )امل���ص���در: م��وق��ع ال����رأي 22 

نونبر 2016(.
كيران،  ب��ن  إل��ى حضن  ع��اد  ش��ب��اط 
عقدا  أنهما  متتبعة،  مصادر  وترجح 
بشكل  امل��اض��ي،  اإلثنني  ي��وم  اجتماعا 
سري في بيت رئيس احلكومة السابق، 
ات��ف��ق��ا م���ن خ��ال��ه ع��ل��ى ال���دخ���ول في 
»جبهة ممانعة« ضد كل ما يحاك ضد 
اتفقا على عدم تسريب  كما  حزبيهما، 
بن  ه��و  وه��ا  للصحافة،  معطيات  أي��ة 

كأمني  ب��ال��ب��ق��اء  تشبثه  ي��ع��ل��ن  ك��ي��ران 
كضامن  والتنمية،  العدالة  حلزب  عام 
سعد  يتولى  بينما  احل��زب،  الستمرار 
قيادة احلكومة بغض  العثماني  الدين 
سيضمن  حيث  مصيرها،  ع��ن  النظر 
»الشعبي«  ال��دع��م  استمرار  ك��ي��ران  ب��ن 
حال  في  شباط  يتولى  بينما  للحزب، 
االستقال،  حزب  رأس  على  استمراره 
كيران،  لنب  السياسي  الدعم  استمرار 
ال��ود م��ع حزب  ف��ي ح��ال انقطاع حبل 

التجمع الوطني لألحرار)..(.
بالتحالف  املتشبث  وكان بن كيران، 
ض���ح���ى مبنصب  ق�����د  ش�����ب�����اط،  م�����ع 
استمرار  م��ق��اب��ل  احل���ك���وم���ة،  رئ��ي��س 
املهيمن  ل���ل���وب���ي  ل��ل��خ��ض��وع  رف���ض���ه 
الدين  سعد  بخاف  ألخ��ن��وش،  التابع 
حكومة  يقود  أصبح  ال��ذي  العثماني، 
ال تتمتع بأي سند شعبي أو سياسي، 
يدبرها، فضا  التي  التحالفات  بسبب 
تنجح  لم  التي  الشخصية  صفاته  عن 
الدولة«  »رج��ل  شخصية  تعويض  ف��ي 
م��ن خال  ك��ي��ران،  ب��ن  اكتسبها  ال��ت��ي 
التعاطي مع املؤسسة امللكية في الفترة 

األخيرة)..(.
وق����د ي���ب���دو م��ف��ي��دا، ال���رج���وع إلى 
تصريحات بن كيران، التي يهاجم فيها 
الشرطة  رئيس  نائب  خلفان،  ضاحي 
واألمن العام السابق بدبي، الذي توقع 
سقوط إخوان بن كيران، قبل أن تكذبه 
وتشبث  األخ��ي��رة،  االنتخابات  نتائج 
حزب العدالة والتنمية بإعان نتائجها 
من جانب واحد، توقعات خلفان، الذي 
ي���رد اس��م��ه ف��ي ت��ق��اري��ر خ��ط��ي��رة، إلى 
جانب دحان، تشير إلى تورطهما، في 
عمليات خطيرة، لذلك ال غرابة أن نسمع 
كا من بن كيران وشباط، يتحدثان عن 

تخوفهما من تعرضهما للقتل)..(.

خطة «االنقالبات المضادة» تتعرث يف المغرب

شباط وبن كيران يلتقيان في اجتماع سري 
وخلــفان دحــالن  ملواجهـــة 

بغض النظر عن مسار الصراع مع 
»الحائطين القصيرين« في المغرب، شباط 

وبن كيران، وبالتزامن مع اللقاء السري الذي 
عقده األمين العام لحزب العدالة والتنمية 

وحليفه األمين العام لحزب االستقالل، 
يوم اإلثنين الماضي، ولم يتسرب عنه أي 

شيء، تناقلت عدة وسائل إعالم دولية، في 
الفترة األخيرة، صورا لمجموعات كبيرة من 

الفلسطينيين الذين احتشدوا أمام منزل 
محمد دحالن، الملقب بـ »أبو فادي«، وقد 

هتفوا باسمه كثيرا، لتكتب الـ »فاينانشال 
تايمز« عن صراع خفي حول خالفة محمود 

عباس، الذي أتم عشرة أعوام على رأس 
السلطة الفلسطينية الشهر الماضي، 

وسيبدأ عقده التاسع من العمر الشهر 
المقبل، وتقول الصحيفة: »إن اسم دحالن 

عاد ليظهر بشكل واضح في الساحة 
السياسية داخل قطاع غزة من خالل أنشطة 

خيرية ووسط قاعدة كبيرة من األنصار«.

خلفاندحالن

�شباط بن كريان
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القناص
 بعد أن توسط ا�مازيغ الطوارق عبر

ممثلهم في فرنسا لدى القصر الملكي

 ∫w�U� w� ÊUL¦Ž —UAŽ ⁄√ bzUI�«
 „«dŠ wKI²F� q� sŽ uHF�«ò

åX�Ë W�Q�� n¹d�«

 ‚u????????????????????Łu� —b?????????B� nA�
 u¼UOM²½  V²J�  Ê√  ¨åŸu³Ý_«ò  ?�
 öB� ¨t??� WNłu� W??�—Ë w� ¨—d??�
 w�  Êœ—_«Ë  »dGL�«  sOÐ  UOzUN½
 WFÐU²� —d� UL� ¨”bI�« Ÿu{u�
 rz«dłò  »UJð—UÐ  ÊULŽ  WL�UF�«
 v�≈Ë 1948  Â«u??Ž_« w� å‰ö²Š«

Æ1967
 ‚d�Ð ¨Êœ—_« ¨W�—u�« XLNð«Ë
 ÕUL��UÐ ¨t�dÞ s� »u²J� bNFð
 WÝbIL�«  rNM�U�√  …—U¹eÐ  œuNOK�
 vJ³L�« jzUŠ q¦� ¨œËb×�« nKš
  «dAŽ  ·öðSÐË  ¨åqOŠ«—ò  d³�Ë
 …d³I�  w??�  œuNO�«  —u³�  b??¼«u??ý
 ¨UN{UI½√  vKŽ  w²�«  ¨åÊu²¹e�«ò
  U�UL×�«  XLO�√Ë  ‚dD�«  XIý

 ¨UC¹√  Êœ—_«  ÂU????�Ë  ¨Ã«d??????Ð_«Ë
 b¼UFL�«Ë fzUMJ�«  «dAŽ dO−H²Ð
 qł√ s� WL¹bI�« …bK³�« w� WOM¹b�«
 w� ÍœuNO�« œułuK� dŁ√ Í√ u×�
 W¹œuNO�« …d³IL�« X�u×ðË ¨ÊUJL�«
 WŽ«—e�  ÊU??J??�  v???�≈  q??O??K??�??�«  w???�
 U½bOÝ l�u�  w??�Ë  ¨ «Ëd??C??�??�«
 W�UŽ iOŠ«d� W�U�≈ XLð ¨rO¼«dÐ≈
 U�  u??¼Ë  ¨ÂU??M??ž_«  wŽd�  WIDM�Ë
 ¨f�U��«  bL×�  ÊUDK��«  tC�—
 ¨W�—u�«  hMÐ  ¨wÐdGL�«  q¼UF�«
 åÂuO�« qOz«dÝ≈ò …b¹dł  dA½ ULO�
 s� ¡eł ¨Í—U−�« “uO�u¹ 13  w�
 rz«dłò UNðd³²Ž«Ë ¨ U�UNðô« Ác¼
 W¹œuNO�« s�U�ú� w½œ—_« ‰ö²Šô«

Æå1967 WMÝ U¼d¹d×ð q³�

 ¨åŸu³Ý_«ò ?� ‚uŁu� —bB� nA�
 vKŽ XIIŠ ¨W¹dz«e−�«  «dÐU�L�« Ê√
 d¹“Ë  rŽœ  Ÿu{u� w�  qŠ«d�  ÀöŁ
 w�«u�« b³Ž ¨w�U×�« wÐdGL�« WOKš«b�«
 w� wð«c�« rJ×�« ‰uŠ …ËbM� ¨XO²H�
 q�ËË ¨W¹dz«e−�«  å»«eOL�«ò  WIDM�
 v�≈  ¨W¹UG�«  ÁcN�  Ídz«eł  w�U×�
  UDK��«   —d???�Ë  ¨—u??þU??M??�«  WM¹b�
 ÁdOH�ðË n¹d�« „«dŠ W¹«bÐ t�UI²Ž«

 ÆÁœöÐ v�≈
 W¹dz«e−�«  åsÞu�«ò  …b¹dł XI�œË
 w�  wLÝ— ◊—uð  ‰uŠ  U�uKF�  w�
 ¨W¹dz«e−�« å»«eOL�«ò WIDM� ‰uŠ …Ëb½

Æ U×H� ÀöŁ s� d¹dIð dA½ ÊËœ
 25 WFL−�« Âu??¹ w??� …Ëb??½ X??ŽœË
 ¨wðuJÝ dOCš s� ö� ¨2015 d³Młœ
 rJ×�« qł√ s� W�d×K� wLÝd�« oÞUM�«
 w� dz«e−�« »ËbM� ¨»«eOLK� wð«c�«
 `�U�Ë  ¨wG¹“U�_«  wLKF�«  lL−²�«
 W�ÝRL�  fÝRL�«  uCF�«  ¨W½uOŽ
 À«d²�« WO�dðË —UŁü« W¹UL×�  ËUHOðò

ÆåwG¹“U�_«
 7  s??�  W�ö�Ð  U�½d�  XK�uðË
 …ËbM�« bIŽ W�ËU×� Ê√ b�Rð  U×H�
 sJ¹ r� ¨—uþUMK� w�UI¦�« V�dL�« w�
 u¼Ë  ¨Ád??O??ŁQ??ð  r??ž—  UNO�  b??¹  XO²HK�
 UNð«—«d�  vKŽ  ¨WM¹bL�«  w�  œu�uL�«
 ¨WOKš«b�«  …—«“Ë  tO�uð  q³�  WOM�_«

 rŽœ  Í√  s??�  ¨XO²H�  f??¹—U??Ð   √d??³??�
 bL×� X????Þ—ËË ¨…—u??�c??L??�« …Ëb??M??K??�

ÆœUBŠ
 n¹d�« „«dŠ rŽœ dz«e−�« XC�—Ë
 ¨÷—_« vKŽ tJOJH²Ð XO²H� ÂuI¹ Íc�«
 m¹“U�_ rŽœ Í√ lD� w� f¹—UÐ VždðË
 U¼d¹b¹  WOLOK�≈  WIH�  w�  dz«e−�«
 ¨dz«e−�« w� oÐU��« w�½dH�« dOH��«
  «dÐU�LK�  U�Oz—  «d??O??š√  sOFL�«Ë

ÆÁœö³� WOł—U��«

 “UG�« »u³½√ »d�¹ V�«dð
ÍdO−OM�«  ?  wÐdGL�«

  UIOI×²�« Ê√ ¨åŸu³Ý_«ò ?� lKD� —bB� ‰U�
 …b×²L�«   U???¹ôu???�«   U??D??K??Ý U??¼d??ýU??³??ð  w??²??�«
 WODHM�«  U�dA�«Ë  U�ÝRL�« ‰uŠ WOJ¹d�_«
 60 fLð ¨Y×³K� b¹bł oOLFð bFÐ ¨W¹dO−OM�«
 qLF�«  WJ³ýò  ¨—bBL�«  ÁULÝ  UL�  WzUL�«  w�
 jÐ«d�« “UG�« »u³½√ ‚öÞù ÍdO−OM�« q¹uL²�«Ë

Æå»dGL�«Ë U¹dO−O½ sOÐ
 U¹—U�  UŽËdA�  ¨Í“UG�«  ŸËdAL�«  «c¼  bF¹Ë
 sL{ tO� rJ×²�« V�«dð …—«œ≈ ‰ËU×ð U¹bOKIðË
 WC�«d�« w¼Ë ¨UN�bN²�ð w²�« W¹uO×�« l¹—UAL�«

Æ…œb−²L�« W�UD�« l¹—UA� qJ�
 lOÝu²Ð ¨WOJ¹d�_« WOzUCI�«  UDK��«  d�√Ë
 UJO²žôUžò  X�¹  ‰uŠ ÈËU??ý—  w�  UNðUIOI×ð
 W�U�� vKŽ —ôËœ ÊuOK� 50 ?Ð …—ULŽË å—U²Ý
 qLA²� ¨„—u¹uO½ w� å„—UÐ ‰«d²½uÝò s� …dOB�
  UIH� w??�  ‰u??šb??K??�  bF²�ð  U??�d??ý »U???Ð—√

Æ»u³½_«

 m¹“U�_« Ê√ ¨åŸu³Ý_«ò ?� ‚uŁu� —bB� ‰U�
 ¨n¹d�« „«dŠ wKI²F� qł√ s� «uDÝuð ¨‚—«uD�«
 sOKI²FL�« sŽ uHF�«ò Ê√ b�R¹ tÐ «uK�uð U� Ê√Ë
 ¨»dGL�«  ‰ULý  WOG¹“U�_UÐ  WIÞU½  oÞUM�  w�

ÆåX�Ë W�Q��
 l�  ÊËUF²¹  Íc??�«  ¨ÊUL¦Ž  —UAŽ  ⁄√  V�ŠË
 åÍË«d×B�« bO�u�« wÐ√ò vKŽ »d×�« w� »dGL�«
 gOFð WKzUF� wL²ML�«Ë ågŽ«œò rOEM²� l¹U³L�«
 ‚öÞ≈ W�Q��ò ÊS� ¨u¹—U�O�u³�«  ULO�� w�
 Êu�ËR�� tFD� bŽË ¨n¹d�« „«dŠ wKI²F� Õ«dÝ
 ÁU−ð  tÐ  «uH¹  Ê√  b??ÐôË  ¨rN�H½√  vKŽ  WÐ—UG�

ÆåsOOLKÝ s¹d¼UE²�
 w�  WJKLL�«  l�  ÊUL¦Ž  —UAŽ  ⁄√  ÊËUF²¹Ë
  «b¹bN²�« bFÐ U�uBš ¨»U¼—ù« vKŽ »d×�«
 «œ≈òË åœUG�≈ò qzU³� …œU� XKLý w²�« …dOš_«
 uÐ√ò  œb??¼Ë  ¨»dGL�«  v�≈  sOðb²LL�«  å‚U×Ý≈
 ÃU×�«Ë œ«Ë“ú� å’ö��«ò W�dŠ rOŽ“ ¨åbO�u�«

ÆåœUG�≈ò ‚—«uÞ  «u� bzU� u�Už
 w²�«  »dGL�«  WLJŠò  vKŽ  ÊULOEM²�«  b??�√Ë
 ◊UÐd�« Ê_ ¨·ö��« W×H� wD� …uI�« t×MLð
 »dGL�«Ë ¨œ«Ë“√ rŽbðË q¹U³I�« dOB� d¹dIð rŽbð
 »uFý w??�U??ÐË  ⁄UMHOð  j??š  Âb??š  w??G??¹“U??�_«

Æ—bBL�« dO³Fð V�Š ¨åWIDML�« w� m¹“U�_«

 t³ý  UŁœU×� Ê√ ¨åŸu³Ý_«ò ?� rOKŽ —bB� ‰U�
 ◊UÐd�«  b¹Ëe²�  U??O??ÝË—Ë  »dGL�«  sOÐ  WOLÝ—
 «c¼  X³Ł√  YOŠ  ¨åf�U�ò  WOÝËd�«   U�«u×�UÐ
 w� W×K�L�«  UÐUBF�« »dŠ w� t²ŽU−½ ŸuM�«
 W�U��«   «u??I??K??�  qI½  «d??zU??Þ w??¼Ë ¨U??O??ÝË—

Æ…œËb×� dðuð —RÐ WNł«uL�
 q¼R� »dGL�«  Ê≈ò  ∫wÝËd�«  mM¹b�uN�«  ‰U�Ë
 Ê√Ë  ¨W¹u−�«  t²�uEM�  w�  ŸuM�«  «c??¼  ÃU??�œù
 ©171  w??�®Ë  ©17Ø8  w�®  W¾�  s�  d²Ðu�uKON�«
 UN¦¹b×ð  b??F??Ð  W??�U??�??�«   U??O??K??L??F??K??�  W??N??łu??�

 ÆådOš_«
 b�√ Ê√ ¨åXÝuÐ ·u¼ò wJ¹d�_« l�uLK� o³ÝË
 sL{ 2017 w� WOÐdŠ  U�«u×� WJKLL�« ¡«dý
 3.9 v�≈ WOŽU�b�« t²O½«eO� UNO� l�— w²�« WD��«
 «bL²F� ¨2022 ÂUŽ v�≈Ë WM��« Ác¼ —ôËœ —UOK�
 fMH¹œ pO−Oð«d²Ýò e�d� U¼dA½ WOzUBŠ≈ vKŽ

ÆåfM−K²½√
 dz«e−�« bFÐ Õö�K� œ—u� w½UŁ ¨WJKLL�« bFðË
 ÊS�ò ¨e�dL�« fH½ V�ŠË ¨¡«dL��« …—UI�« w�
 …d²H�« sŽ WzUL�« w� 18 ?Ð lł«dð dz«e−�« l�u�
 fH½ w� »dGL�« eH� ULO� ¨2010Ë 2006 sOÐ
 w� 528 v???�≈ W??O??zU??M??¦??²??Ý« W??I??¹d??D??ÐË ¨…d??²??H??�«

ÆåWzUL�«

 »dG*« b¹Ëe²�  UŁœU×�
åf�U�ò WOÝËd�«  U�«u(UÐ

 WFÐU²� —dIðË ”bI�« Ÿu{u� w� Êœ—_« sŽ »dG*« qBHð qOz«dÝ≈
f�U)« bL×� UNC�— å‰ö²Š« rz«dłò »UJð—UÐ ÊULŽ WL�UF�«

 …Ëb½ ‰uL¹ r� XO²H� w�«u�« b³Ž WOKš«b�« d¹“Ë
W¹dz«e−�« å»«eOL�«ò WIDM� w� wð«c�« rJ×�«

â«àØd

 ULÝ« 86 ¡UIÐ Ê√ ¨åŸu³Ý_«ò ?� lKD� —bB� b�√
 WÞdA�« d{U×� Ë√  öO−�²�« w� U�u�u� UOÐdG�
 ¨åq×ML�«ò wÐU¼—ù« rOEM²�« ·uH� w� WBB�²L�«
 ¨‚«dF�«  ÊU²Ýœd�  w�  ÍœdJ�«  ∫ÊU�dD�«  l�b¹  r�
 ÊËUF²�« s� Èu²�� Í√ v�≈ ¨WOÐdGL�«  «—U³�²Ýô«Ë

ÆqOÐ—√Ë ◊UÐd�« sOÐ ¨Wł—œ Í√ s�Ë
 W�uKF� n�√ 16 ?Ð WO�½dH�«  «dÐU�L�« XK�uðË
 Èdš√Ë ¨WOÐdŽ ‰u�√ s� rNCFÐ ¨åwÐË—Ë√ò ‰uŠ
 WL�UF�« V½Uł v�≈ r¼dOBL� f¹—UÐ r²Nð ¨WÐ—UGL�

Æj��« vKŽ XKšœ w²�« b¹—b�
 W×¹dý ¨qOÐ—√ w� w�½dH�« oO�M²�« V²J� rK�ðË
 wÐdG� qðUI�  œułË sŽ åW¹UGK�  W¹dÝò  U�uKF�
 Íœ«bG³�« dJÐ uÐ√ rK�¹ Ê√ q³� —UE½_« vKŽ »Už

 Æ—bBL�« dO³F²Ð ¨UNI�Uš v�≈ ÕËd�«

 WO�Ëb�« WM−K�« Ê√ ¨åŸu³Ý_«ò ?� —bB� b�√
 UNO�≈ U???Žœ w??²??�« n??¹d??�« „«d????Š …b??½U??�??L??�
 ô  ¨WOG¹“U�_«  WO�UI¦�«  W�d×K�  Êu³�²M�
 WOK¹U³I�« vHML�« W�uJŠ —UB½√ UNO� „—UA¹

ÆvMN�  UŠd� UNÝ√d¹ w²�«
 „«dŠò  ‰u??Š  w??G??¹“U??�_«  Í√d???�«  r�I½«Ë
 UM� sJL¹ ôò ∫WM−K�« ÊUOÐ ‰U� ULO� ¨ån¹d�«
 WOG¹“U�_«  WOCIK�  sOK{UML�  vI³½  Ê√
 ¨UOI¹d�≈  ‰ULý  ÊUJ��Ë  ¨sOOÞ«dIL¹b�Ë

Æå»dGL�« w� Íd−¹ U� vKŽ sOłdH²�

 ¨—uNA� „«d×�«  uJÝ Êu¹dz«e−�« dE²½«Ë
 dO−Hð   ÊËœ  tJOJHð  UO�UŠ  dz«e−�«  rŽbðË
 W−²×L�«  UO�UFH�« XH�Ë ULO� ¨—«dI²Ýô«
 W?????OÐdGL�«  UDK��« „u?????????KÝ ¨W?????¹U−Ð w�
 w�   W?????OM�_«  W??????Ð—UIL�«Ë  åwDK�²�«ò  ?Ð
 ÂUEM�« ÊUO³�« —cŠË ¨åWOH�F²�«ò ?Ð n????¹d�«
 lLI�« Ê√ s� ¨n¹d�« w� W¹uFL−�« W�d×�«Ë
 tłËË ¨UN²³�«d� bŠ_ sJL¹ ô  U�«d×½« oK�¹
 q−�L�« s�UC²�« ÕËd� WO×ð ¨ÊUO³�« Ë—d×�

ÆWJKLL�UÐ …bŽ oÞUM� Èu²�� vKŽ

 WM−K�« lÞUI¹ WOK¹U³I�« vHM*« W�uJŠ fOz— vMN�  UŠd�
n¹d�« „«dŠ rŽb� WO�Ëb�«

 بعد بقاء 86 منهم أحياء
في صفوف التنظيم المنحل

  «—U³�²Ýô« 5Ð dýU³� ÊËUFð ô
 Ÿu{u� w� WOÐdG*«Ë W¹œdJ�«

ågŽ«œò WÐ—UG�

ÖeGôJ



s كواليس األخبار

> األسبوع
قضية  مللف  إيجابي  تطور  ف��ي 
مصطفى  ك���ش���ف  ال�����ص�����ح�����راء، 
لقدماء  السامي  املندوب  الكثيري، 
املقاومني وأعضاء جيش التحرير، 
مجموعة  على  املغرب  عن حصول 
ال��ت��اري��خ��ي��ة تؤكد  ال���وث���ائ���ق  م���ن 
األرشيف  م��ن  ال��ص��ح��راء  مغربية 
الفرنسي واإلسباني، حيث أفرجت 
ال��س��ل��ط��ات اإلس��ب��ان��ي��ة ع���ن آالف 
ال��وث��ائ��ق ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��ت��ي كانت 
اإلسباني  األرش��ي��ف  رف��وف  تؤثث 
املغرب  طلب  بعدما  مضت،  لعقود 
من عدد من الدول تسليمه الوثائق 
التي يتم االحتفاظ بها في أرشيف 

هاته الدول واملتعلقة باملغرب.
أكثر  فرنسا  من  املغرب  وتسلم 
من مليونني ونصف املليون وثيقة 
ذات صلة بتاريخ املغرب، كما تسلم 
آالف وثيقة تتضمن   7 من روسيا 
ما  ويبقى  اململكة،  تاريخ  من  جزء 
اطلعت  ما  الصحراء،  قضية  يهم 
ع��ل��ي��ه امل���ص���ادر م���ن خ���ال بعض 
إسبانيا  م��ن  امل��ج��ل��وب��ة  ال��وث��ائ��ق 

الزمنية  باحلقبة  ت��رت��ب��ط  وال��ت��ي 
ل��ل��وج��ود االس��ت��ع��م��اري مل��ا يقارب 
قرنا من الزمن )1884-1975(، من 
بينها وثائق يكتنفها طابع السرية 
أسرار  عن  أجوبة  لتقدم  مرشحة 

تاريخية لم يفصح عنها بعد.
وك�������ان امل����غ����رب ق����د دخ�����ل في 
تهم  وث��ائ��ق  جللب  دول���ي  تنسيق 
بريطانيا  م��ن  امل��غ��رب��ي  ال��ت��اري��خ 
وأمريكا وفرنسا وإسبانيا وتركيا 
اخلزانة  متكنت  حيث  والسنغال، 
امللكية  واللجنة  املغربية،  امللكية 
ل��ل��ت��اري��خ ال��ع��س��ك��ري، م���ن جلب 
أك��ث��ر م��ن 2.5 م��ل��ي��ون وث��ي��ق��ة من 
يتوفر  ال��ذي  الفرنسي،  األرش��ي��ف 
على حوالي 20 مليون وثيقة تهم 
العثور  »مت  كما  املغرب، ومحيطه، 
عدد  على  الفرنسي،  األرشيف  في 
املغربية  املقاومة  تهم  الوثائق  من 
واجلزائرية، وأخرى مهمة بالنسبة 
أحقية  وتثبت  الصحراء،  لقضية 

املغرب على ترابه«.
أرشيف  أن  امل���ص���ادر،  وأك����دت 
حوالي  إسبانيا  من  جلب  املغرب، 
بلدة  مكتبة  م��ن  وثيقة  أل��ف   100
وثائقي  رص���ي���د  ض��م��ن  واح������دة، 
ومن  املغربي،  الشمال  منطقة  يهم 
روس��ي��ا، مت ج��ل��ب ح��وال��ي 7000 
الذاكرة  ح���ول  ت��اري��خ��ي��ة  وث��ي��ق��ة 

املغربية.
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> كلميم. األسبوع
العامل  الطبي  الطاقم  متكن 
بكلميم،  اجلهوي  باملستشفى 
من إجراء أول عملية جراحية 
فريدة من نوعها باملنطقة تهم 
استئصال كلية متعفنة إلحدى 
امل��ري��ض��ات، وق���د أش���رف على 
الدقة  ال��ب��ال��غ��ة  العملية  ه���ذه 

متواصلتني،  س��اع��ت��ني  ومل���دة 
ط��ب��ي��ب ج����راح أخ��ص��ائ��ي في 

املسالك البولية.
وذكرت املصادر، أن العملية 
لساعتني  اس��ت��م��رت  ال��ص��ع��ب��ة 
بالنجاح  وكللت  متواصلتني 
دون أن تنتج عنها مضاعفات 
جانبية للمريضة، حيث يعتبر 
العمليات،  ه���ذه  م��ث��ل  جن���اح 

جن����اح����ا غ���ي���ر م���س���ب���وق في 
كلميم،  مبدينة  الطبي  املجال 
االرتياح  من  نوعا  خلقت  وقد 
من  ولعدد  املدينة  ساكنة  لدى 
بسبب  يعانون  الذين  املرضى 
ال��ت��ن��ق��ل امل��س��ت��م��ر إل����ى امل���دن 
االستشفاء  أج��ل  م��ن  ال��ك��ب��رى 
تكاليف  ارت��ف��اع  ذل��ك،  على  زد 

العاج. 

أول عملية جراحية الستئصال كلية متعفنة مبستشفى كلميم

> األسبوع: طارق ضرار
ماضية  البوليساريو  أن  يبدو 
ظهور  بعد  احمل��ت��وم،  حتفها  إل��ى 
ع���ام���ات وم����ؤش����رات ت����دل على 
التي  األط��روح��ة  وت��ؤك��د  انتهائها 
البوليساريو  جبهة  بنهاية  تنبأت 
الدولية  ال��ت��غ��ي��ي��رات  خ��ض��م  ف���ي 
دولية  مفاهيم  وب��زوغ  واإلقليمية، 
كانت  التي  تلك  عن  بعيدا  جديدة 
معيلها  رف���ق���ة  اجل��ب��ه��ة  حت��م��ل��ه��ا 
البائدة  التحرر  أفكار  من  اجلزائر 
وت��ق��ري��ر امل��ص��ي��ر وم���ا إل���ى هنالك 
الزمان،  عنها  عفا  أط��روح��ات  م��ن 
من خال  البوليساريو  أن  ويظهر 
التي  امل����ؤش����رات  م���ن  م��ج��م��وع��ة 
بالفعل  أنها  املتتبعون،  رص��ده��ا 
تعيش في الوقت بدل الضائع من 
عمرها، حيث وصلت مجموعة من 
القوى العسكرية املوالية جلنراالت 
املخدرات  جت���ار  وق���وى  اجل��زائ��ر 
داخ����ل اجل��س��م االن��ف��ص��ال��ي، إلى 
سباقها  ف���ي  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  ال��س��رع��ة 
باالمتيازات  والظفر  الزعامة  حول 

واألموال واملساعدات واإلعانات.
للقضية،  م��ت��ت��ب��ع��ون  وس���ج���ل 
التخوين  أح��ادي��ث  وب��ق��وة،  رواج 
بعدما  اجلبهة،  داخل  واالتهامات 
مت��ك��ن امل���غ���رب م���ن ال���ع���ودة إلى 
الكيان  زعزع  اإلفريقي، مبا  البيت 
صفوفه،  في  رج��ة  وخلق  الوهمي 
إليه  م��ا ذهبت  ذل��ك  ت��دل على  كما 
للجبهة  امل��وال��ي��ة  امل���واق���ع  ب��ع��ض 
التي أكدت »أن قادة البوليساريو، 
على  ال��ك��ذب  ميتهنون  أص��ب��ح��وا 

الصحراويني«، حيث نشرت املجلة 
اإللكترونية »املستقبل الصحراوي« 
مقاال  امل��اض��ي،  يوليوز   4 بتاريخ 
تشير فيه إلى كذب قادتها، وتوضح 
من خاله أنه وفي إطار بحثها عن 
تنوير الرأي العام الصحراوي دون 
تسويق لألوهام والكذب، حتصلت 
»امل���س���ت���ق���ب���ل ال����ص����ح����راوي« من 
كواليس  املوثوقة، على  مصادرها 
املجلس  اج���ت���م���اع  ج���رى ف���ي  م���ا 
قبل  اإلف��ري��ق��ي  ل��احت��اد  التنفيذي 
والرؤوساء  الزعماء  قمة  انطاق 
اخلارجية  وفيما وصفت  األفارقة، 
الصحراوية ما جرى بأنه انتصار 
ل��ل��ق��ض��ي��ة وف���ش���ل ذري�����ع ف���ي أول 
»املستقبل  مصادر  كذبت  اختبار، 
عن  التهويل  »حجم  الصحراوي«، 
ه���ذا االن��ت��ص��ار، ح��ي��ث أن ك��ل ما 

جرى في اجللسة، صب في األخير 
لصالح املغرب وحلفائه«.

والية  ح��ادث  املاحظون  وشبه 
إطاق  تبادل  في  املتمثل  أوس��رد، 
النار بني األط��راف املتسابقة على 
بالقشة  الوهمية،  اجلبهة  ق��ي��ادة 
وعرت  البعير،  ظهر  قسمت  التي 
املنتظم  أم����ام  س��ي��اس��ت��ه��م  واق����ع 
طبيعة  اك��ت��ش��اف  ب��ع��د  ال����دول����ي، 
الصراع الدامي بني جتار املخدرات 
ومافيات التهريب، وتوجه جنراالت 
مفهوم  اخ��ت��ي��ار  ن��ح��و  اجل���زائ���ر 
القضية  مع  للتعامل  كإطار  جديد 
مبافيات  االستعانة  عبر  الوهمية 
املخدرات بعد تيقنها التام بانتهاء 
تشكيل  في  البوليساريو  أطروحة 
دويلة مطلة على البحر كمنفذ لهم، 
السوق  في  امل��دوي  سقوطهم  بعد 

مبيعات  تراجع  إث��ر  على  الدولية 
الفقر  متكن  حيث  وال��غ��از،  النفط 
وال��ع��وز م��ن ض��رب اجل��زائ��ر، مما 
ج��ع��ل ع����ددا م��ن األه���ال���ي مبدينة 
مغنية احلدودية مبنطقة تلمسان، 
للمطالبة  ال��ش��ارع  إل��ى  ي��خ��رج��ون 
بفتح احلدود مع املغرب للحصول 
على اخلضر والفواكه وخلق رواج 
من  للهروب  وجت���اري،  اقتصادي 
األرض  في  عاتوا  جنراالت  رحمة 
فسادا وأصبحوا رهينة عصابات 
ومسلحي  امل������خ������درات  م���اف���ي���ا 
أطلقت  جماعات  من  البوليساريو 
على نفسها اسم »جماعة الرفاهية« 
العيش  األول،  همها  أضحى  التي 
ب��رف��اه��ي��ة م���ن جت����ارة امل���خ���درات 
والتهريب، بعيدا عن أي تصور أو 

طرح انفصالي وسياسي.

خرض وفواكه المغرب تخرج جزائريني إىل الشارع للمطالبة بفتح الحدود
مؤشرات نهاية البوليساريو وتورط جنراالت اجلزائر 

مع مافيات جتار املخدرات 
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بعد قرار الرباط دمج مياه الصحراء 
يف المياه اإلقليمية للمغرب
البوليساريو تهدد 

بالعودة لـ »الكركرات«
> األسبوع

وسائل  عبر  البوليساريو  جبهة  تلمح 
إعامها، بنشر مسلحني في »الكركرات« ردا 
بترسيم حدوده  القاضي  املغرب  قرار  على 
التحرك  هذا  عن  تتراجع  أن  قبل  البحرية، 
اخلطير واملكلف حسب بعض املصادر من 
قادة  تخوفات  نقلت  التي  اجلبهة،  داخ��ل 
اجل��ب��ه��ة م��ن ه���ذا ال��ف��ع��ل ال��غ��ي��ر محسوب 
الدولي  التضامن  ت��راج��ع  بعد  ال��ع��واق��ب، 
مع اجلبهة، وتضييق املغرب اخلناق على 
الكيان املزعوم، إفريقيا ومحاصرة أطروحته 
الداعية إلى تقرير املصير واالنفصال، وما 
وارتباك  داخلي  توتر  من  اجل��زائ��ر  تعرفه 
على مستوى نفوذ اجلنراالت، جعل اجلبهة 

تتراجع عن قرارها وتهديداتها.
باستعمال  التلويح  أن  املصادر،  وذكرت 
فيه  خففت  ال��ذي  الوقت  في  ج��اء  الساح، 
باملنطقة،  تواجدها  من  »املينورسو«  بعثة 
في  الصحراء  مياه  دم��ج  املغرب  ق��رار  بعد 
ذلك  املغربية، حيث تسبب  اإلقليمية  املياه 
في ارتباك داخل قيادة اجلبهة، ودفع عددا 
باملسؤولني  االستعانة  إل��ى  القياديني  من 
طريقة  ح��ول  معهم  والتشاور  اجلزائريني 
ترتفع  أن  قبل  ال��ق��رار،  ه��ذا  م��ع  التعامل 
مجموعة من األصوات من داخل املخيمات 
تدعو إلى ضرورة التهديد بإعادة االنتشار 
اجليش  جعل  مما  »الكركرات«،  منطقة  في 
أن  ويعلن  صمته،  ع��ن  يخرج  املوريتاني 
منطقة  »الكركرات«  قرب  احلدودية  مناطقه 
مهددا  امل��دن��ي��ني،  على  م��ح��ظ��ورة  عسكرية 
ف��ي ب��إط��اق ال��ن��ار على ك��ل م��ن يقترب من 

احلدود.

> طانطان. األسبوع
تنسيقية  أن  »األس���ب���وع«،  علمت 
الصحراويني  للمعطلني  الطليعة 
على خوض شكل  أقدمت  بطانطان، 
ملسيرة  بتنظيمهم  جديد  احتجاجي 
والعدالة  الكرامة  »مسيرة  أسموها 
عشر  م��ن  أك��ث��ر  دام���ت  االجتماعية« 
س���اع���ات، ق��ط��ع��وا م���ن خ��ال��ه��ا ما 
يقارب 130 كيلومترا محاولني بذلك 
يهمهم  م��ن  إل��ى  معاناتهم  إي��ص��ال 
وادنون،  كلميم  بعاصمة جهة  األمر 
»انتهاج  أن  ب��ي��ان��ه��م  ف��ي  م��ؤك��دي��ن 
احمللية،  السلطات  قبل  م��ن  العنف 
معاجلة  ف��ي  ال��وح��ي��د  السبيل  ك���ان 
أسلوب  ونهج  االجتماعية،  امللفات 
السب والشتم للتعاطي مع املعاناة 

التي نتشاطرها في الطليعة«.
امليداني  التنسيق  بيان  واعتبر 
بكلميم،  ال��ص��ح��راوي��ني  للمعطلني 
بالعنف  االح��ت��ج��اج  »م��واج��ه��ة  أن 
احمللية  السلطات  من  محاولة  ك��ان 
واإلقصاء  ال��ت��ف��ق��ي��ر  واق����ع  ل��ط��م��س 

املمنهج الذي ينبع من عمق سياسة 
»الهجوم  ب��أن  وأض��اف��وا  السلطة«، 
الذي تعرضوا له، ليس الوحيد من 
أخرى  اع��ت��داءات  سبقته  إذ  ن��وع��ه، 

مبختلف املداشر الصحراوية«.
تضامنها  التنسيقية  وأع��ل��ن��ت 
للمعطلني  ال��ط��ل��ي��ع��ة  أع���ض���اء  م���ع 
وتثمينها  بطانطان،  الصحراويني 
أقدمت  ال��ت��ي  ال��ن��ض��ال��ي��ة  ل��ل��خ��ط��وة 
والتي  الطليعة،  تنسيقية  عليها 
للمعطل  ال��ف��ك��ري  ال��ن��ض��ج  ت��ك��ش��ف 
الصحراوي في مواجهة املخططات 
امل��خ��زن��ي��ة، ح��س��ب ت��ع��ب��ي��ره��م، قبل 
القمع  »سلوك  أسموه  مبا  تندد  أن 
تستعمله  ال��ت��ي  وامل��ن��ع  واحل��ص��ار 
الدولة في مواجهة احلراك الشعبي 
وحتمل  الصحراوية،  األقاليم  داخل 
الكاملة  املسؤولية  املغربية  الدولة 
كنتيجة  األوض���اع  إليه  مل��ا س��ت��ؤول 
والعنف  التجاهل  لسياسة  حتمية 
ما  حسب  املنطقة«،  ف��ي  املعتمدين 

جاء في البيان.

املعطلون بطانطان يقطعون 130 كيلومترا 
على األقدام احتجاجا

الكثيري ينجح في الوصول إلى األرشيف الدولي لقضية الصحراء

الكثريي
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åw²�¹b�«ò ·dÞ s� WOKš«b�« …—«“Ë ÂUN²�«

عبد الحميد العونيإعداد:

تتنافس ا�جهزة المغربية في حرب مستعرة، على موعد «عيد العرش»، وذلك لطي أزمة الريف بعفو شامل عن المعتقلين، 
أو االنتصار لخيار «الصقور»، ومحاكمة قادة حراك الحسيمة بتهمة المساس با�من الداخلي للدولة بمدد تصل إلى 30 سنة 

أو المؤبد لحماية مظاهر النظام ا�مني التقليدي الصارم في البلد.
واستقل جهاز المخابرات الداخلية الذي يدير جهاز الشرطة الذي يقوده عبد اللطيف الحموشي، في بياناته عن وزارة الداخلية 

منذ اندالع ا�زمة، ولم يعرف أي تحول منذ سبعينيات القرن الماضي، وحارب التطرف «الجهادي» والتمرد الصحراوي في 
«إكديم إزيك» دون التزام كبير بمعايير حقوق ا¯نسان، ويريد متابعة فلسفته بمحاربة «التمرد الريفي» الذي اعتبره «انفصاليا» 

قبل أن تتراجع الحكومة عن هذه التهمة، ويرتبك المشهد.
وينقسم تيار «الصقور» بين وزير الداخلية لفتيت، الذي يريد، بصرامته، في موضوع الريف، إعادة هيمنة الوزارة على 

االستخبارات المدنية «الديستي»، وتعد هذه المديرية إلى اµن، تابعة للمديرية العامة ل´من الوطني التابعة بدورها للوزارة، 
فيما الفرصة مواتية للحموشي لفصل الجهاز ا�مني عن الوزارة الوصية على الجماعات المحلية والمبادرة الوطنية للتنمية 

البشرية، وتأسيس «وكالة ا�من الداخلي» بما يناسب معايير الحرفية وعدم التسييس.

تأسيس «وكالة األمن الداخيل» وإعادة رسم الخريطة األمنية
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 UNO� ULÐ ¨WO½U³Ýù« l�«uL�« t²×ý—
  U¹ôu�«  w??�  W??G??K??�«  Ác??N??Ð  W??I??ÞU??M??�«
 ÊuJ¹  Ê√  ¨©2®åÊuO¦JO½u�ò  …b×²L�«
 ¨n¹d�« „«dŠ l� dBI�« sŽ U{ËUH�
 ∫WO½bMK�« åwÐdF�« ”bI�«ò  U×H� vKŽ
 ÂUEM�« qÐ ¨W¹—UŽ WOM�_« …eNł_« Ê≈
 qI²FL�«  UNł å dŽò ÂU¹√ bFÐË ¨—UŽ
 v�≈ t²ÐdÝ u¹bO� w� w�«e�e�« d�U½
 XKšbð  w²�«  …eNł_UÐ  j³ðd�  l�u�
 “uO�u¹  20  …d¼UEð  ÷UNłù  nMFÐ
 ¨ÂU¹√ …dAFÐ ‘dF�« »UDš o³�ð w²�«
 d�√ Íc�« oOI×²�« ZzU²½ pKL�« b¹d¹Ë

ÆtÐUDš ¡UI�≈ q³� tÐ
 ¨…dOD��UÐ  W�“_«  lOL−�«  nB¹Ë
 XKI½Ë  ¨b???K???³???�«  —«d???I???²???Ý«  f???L???ðË
 bI²½«  w½UL¦F�«ò  Ê√  ¨åU??¹œ—«u??G??M??�ôò
 fK−L�« w� Ê«dO� sÐ tI¹b� …u�IÐ
 »eŠ w� »dŠ d−HMð b�Ë ¨w�uJ×�«
 n�U×²�«  l???�b???ð  W??�u??J??×??�«  f???O???z—
 XH²�«  ULO�  ¨—UON½ô«  v�≈  w�uJ×�«

Æån¹d�« „«dŠ ‰uŠ W{—UFL�«
 W�U�_«  »e????Š  l??ÞU??�  ¨W??N??ł  s???�
 WNłuL�« W¹uHA�« WK¾Ý_« ¨…d�UFL�«Ë
 v�≈  —u??�_«  l�bÐ  UN�UNðô  W�uJ×K�
 ¨‰öI²Ýô« »eŠ UŽœ ULO� ¨‰uN−L�«
 v�≈ ¨W{—UFL�« w� »eŠ Èu�√ w½UŁ
 Ë√  bO�  ÊËœ sOKI²FL�«  Õ«dÝ ‚öÞ≈
 qł√ s� qšb²K� W�Ëb�«  dD{U� ¨◊dý
 œUIF½« w� WOLM²�«Ë W�«bF�« »eŠ …bŠË
 ¨wMÞu�« t�K−L� WOzUM¦²Ýô« …—Ëb�«
 n�«uL�« w� oO�Mð Í√ Ê√ UN� b�Qð b�Ë
 qC� ULO� ¨w½UL¦F�« W�uJŠ jI�¹ b�
 sÐ b{ tÐdŠ œuI¹ Ê√ W�uJ×�« fOz—
 q�U� w�uJŠ oO�Mð —UÞ≈ w�  Ê«dO�

 Æn¹d�« „«dŠ pOJH²�
 …—U¹“ cM� ¨WOł—Uš ·«dÞ√ X�ËUŠË
 œUFÐù  jGC�«  ¨»dGL�«  v�≈  ÊËd�U�
 ¨n¹d�« „«d??Š …œU??� sŽ »U??¼—ù« rNð
 ¡ôR¼ s� wHKÝ sŽ W�uJ×�« Xłd�√Ë
 ¨WOÐU¼—≈ ‰ULŽQÐ …œUýùUÐ rN²� …œUI�«
 WM�ÐË  ¨WLN²�«  fHMÐ  XLJŠ  ULO�
 W³O³ý s� d�UMŽ vKŽ «c�U½  UM−Ý

ÆW�uJ×�« fOz— »eŠ
 s�  V¹dI�«  å360  l�u�ò?�  o³ÝË
 wÐQÐ w�«e�e�« t³ý Ê√ ¨—«dI�« dz«Ëœ
 å”U�—uJ�«ò oKŽ ULO� ¨Íœ«bG³�« dJÐ
 ÊËRAK�  Í—U???A???²???Ýô«  f??K??−??L??�«®
 ∫özU� åd??²??¹u??ðò v??K??Ž ©W??¹Ë«d??×??B??�«
 `−Mð s� ¨W¹dz«e−�« W¹d��« …eNł_«ò
 w�  `−Mð  r�  UL�  WLO�×�«  w�  «b??Ð√
 uOÝUMž≈  tKI½  U??�  u??¼Ë  ¨å¡«d??×??B??�«

Æ©3®å‰UO�½bH½uJ�≈ò w� Ëd¹d³LÝ

 الخالف بين الرسميين حول 
أزمة الريف يقف عند الملك 

 »UDš  dAM¹  Ê√  ŸU??D??²??Ý«  b??Š√  ô
 tM�  ·u�ð  U�Ë  ¨pKL�«  v�≈  w�«e�e�«
 …—«œù w??�U??�??�«  »Ëb??M??L??�«  ¨p??�U??²??�«
 ÊöŽ≈  —u�Ë  ¨UIO�œ  sJ¹  r�  ¨Êu−��«
 q¼UFK� WNłuL�« t²�UÝ— sŽ w�«e�e�«
 dNþ  ¨oOI×²�«  w{U�  ÂU??�√  wÐdGL�«
 ¨—UŽ t³ý „«d×�« rOŽ“ tO� Ëb³¹ u¹bO�
 iFÐ vKŽ œd??K??�Ë ¨t??ð—u??� W??Že??Že??�

ÆV¹cF²�«  «¡UŽœ«
 tMDÐ qHÝ√ w� —UŁQÐ qI²FL�« dNþË
 «dO�UJ�« »d²Ið r�Ë ¨vMLO�« tMOŽ w�Ë
 s¹d²LO²MÝ m�U³�«Ë ”√d�« w� tŠdł s�
 WO�uIŠ   U??L??E??M??�Ë  tO�U×�  V??�??Š

ÆWO�ËœË WOMÞË
 sOOLÝd�« sOÐ ·ö��« ÷uš ÷d�Ë
  U³Oðdð ¨pKL�« u¼ bŠ«Ë dLŠ√ jš l�
 fK−L�« d�√ ¨öF�Ë ¨W³FK�« w� …b¹bł
 l¹—UAL�« dšQð w� oOI×²�UÐ Í—«“u�«
 UNIKÞ√  b�Ë  ¨WLO�×�«   w�  W¹uLM²�«
 t½QÐ Ê«dO� sÐ ‰U�Ë ¨2015 w� pKL�«
 åjÝu²L�« …—UM� WLO�×�«ò ·dF¹ r�

ÆÊu¹eHK²�« ‰öš s� ô≈
 nKJL�«  W�Ëb�«  d¹“Ë  ¨bO�d�«  oKŽË
 V¼c¹ Ê√ ¡UCI�« vKŽò ∫ÊU�½ù« ‚uI×Ð
 sOOM�_« sJ� ¨V¹cF²�« rz«dł w� «bOFÐ
 ¨rNO�≈  UIOI×²�« qBð Ê√ ÊËb¹d¹ ô
 sO�ËR�LK�  WF�u²L�«  W³ÝU×L�«  bFÐ
 UL� åsOOMI²�«Ë sO¹—«œù«Ë sOOÝUO��«

ÆdOš_« Í—«“u�« fK−L�« sŽ œ—Ë
 ‰u�uK� W³ÝU×L�« rOLFð W�ËU×�Ë
 d¹bIð ¨WOM�_«  …eNł_«Ë WÞdA�«  v�≈
 s� WOM�_« WÞ—U��« rÝ— …œUŽù wLOK�≈
 ·«dA²Ý«Ë  l�u²�«  »UOž  Ê_  ¨b¹bł
 sŽ öBHM� s�_« tF� œUŽ ¨ŸU{Ë_«

ÆtFL²−�

الحموشي يتجاوز السقف 
السياسي للمستشار علي 

الهمة 

 b³Ž  “ËU−²¹  ¨WOÐdG�«  dz«Ëb�«  w�
 wÝUO��«  —«dI�«  wýuL×�«  nODK�«
 fOz— ÁUIK²¹ Íc�« rŽb�«Ë ¨WLN�« wKF�
 rŽœ ¨WÞdA�«Ë WOKš«b�«  «—U³�²Ýô«
 ◊uGC�« ULO� ¨…eNł_« w�UÐ s� q�U�
 «d¹“Ë Ê«dO� sÐ Áœ«—√ s� vKŽ …dO³�
 WO½bL�«  «dÐU�L�« l{u� ¨WOKš«bK�
 w� WOKš«b�«  …—«“ËË wMÞu�«  s�_«Ë

Æ…bŠ«Ë b¹
 sÐ —«d???�  s??Ž  «b???{ ¨XO²H�  ¡U???łË
 wÞ«d�ËdOÐ “UNł Èu�_ «d¹“Ë ¨Ê«dO�
 w�  rJ×²¹  bF¹  r�  tMJ�  ¨»dGL�«  w�
 s�_« l³²ðË »U¼—ù« »—U×ð W¹d¹b�
 ô sJ� ¨…—«“uK� Á—ËbÐ lÐU²�« wMÞu�«

Æ…dOš_« …d²H�« w� p�– b�R¹ ¡wý
 ‰u³� ¨dz«Ëb�« Ác¼ w� VFB�« s�Ë
 Ê«dO� sÐ ÃËdš bFÐ wýuL×�« ◊uIÝ
 tO� X??K??A??� X???�Ë w??� ¨W??ŠU??�??�« s??�
 bF¹  r??�Ë  sO²N−�«  sOÐ   U{ËUHL�«
 r�Ë ¨åwÐdG� Ã–uL½ò sŽ ŸU�b�« UMJL�
 WOł—U��« …—uB�UÐ ·«dÞ_« q� r²Nð

ÆÊ«dO� sÐ ¡UHŽ≈ bFÐ ÂUEMK�
 r� ¨åfO¹U³�≈ò ‰uIð UL� årJ×²�«òË
 ‚“Q� WO×{ Ê«dO� sÐòË ¨UIK²�� sJ¹
 —U²š«Ë  ¨åö??�«u??²??�  ‰«e???¹  ô  VF�
 ¨å…dzUŁ  ôË  WF{Uš  X�O�  W�uJŠò
 nB½ W???�u???J???Šò d???B???I???�«  i??????�—Ë

ÆåWNł«u�
 sÐ WOC� w�  U{ËUHL�« XKA�òË
 w�  Èd??š√  …d??�  qAHð  Ê√  q³�  Ê«dO�
 UL�  ån¹d�«  „«dŠË  w�«e�e�«  W�Q��
 ÃU²×¹åË  ¨WO½U³Ýù«  …b¹d−�«  ‰uIð
 rOKF²�« ‰uŠ wMÞË ‚U¦O� v�≈ bK³�«
 fH½ V�Š ¨ådIH�« WÐ—U×L� WOLM²�«Ë

Æd³ML�«
 W�ËU×� l??�  √b???Ð  Íc????�«  ‚“Q???L???�«Ë
 ¨Ÿ«d²�ô« o¹œUM� ZzU²½ ‰uŠ ·UH²�ô«
 b�Ë ¨n¹d�« „«dŠ w� UO�UŠ q�«u²¹
 ‚“Q??????????????????L�« åf?????O¹U³�≈ò X?????????H�Ë

Æ©4®åVF??B�«ò ?Ð
 w�  …d??O??š_«   U�d×²�«  dŁRð  r??�Ë
 Ê«eO�  vKŽ  ¨ÊbL�«  w�UÐË  ¨WLO�×�«
 jGC�« sOÐ WDK��« ÃË«eðË ¨ÈuI�«
 iF³Ð  ÕUL��«Ë  …—ËUML�«Ë  wze−�«
 ‰uIð UL� ¨UN²O�UJ¹œ«— lML�  «d¼UEL�«
 XFL²ł« b�Ë ¨©5®åX�O� U²OÐU� w²½√ò
 åÊU�Šù«Ë ‰bF�«ò WŽULł W−MÞ w�
 åW�UI¦K�  U??Ðu??¹ò  WOFLł  V??½U??ł  v??�≈
 rŽb� WOIO�Mð w� åfMOÝU�ò WOFLłË

Æn¹d�« „«dŠ
 ¨ UH�U×²�« WÞ—Uš w� ‰u×²�« «c¼Ë
 —«dI�« e�«d� w� …b¹bł  U½“«uð ÷d�
 Ê«dO� sÐ ¡UHŽ≈ bFÐ dO¦J�«  bI� w²�«
 wN²Mð  Ê√  q³�  n¹d�«  „«dŠ  pOJHðË
 s¹b�«  b??F??�??�  v?????�Ë_« Âu????¹  W??zU??L??�«

Æw½UL¦F�«
 W½UB×�« fHMÐ wýuL×�« V�UÞË
 t²FÐU²� b{ W�Ëb�« UNMŽ XF�«œ w²�«
 ¨Êu½UI�« –UH½ù w�½dH�« ¡UCI�« s�
 «uK³I¹  Ê√  Êu??O??M??�_«  lD²�¹  r???�Ë
 ¡UCI�« rNFÐU²¹Ë U�½d� b{ rNŠU−½
 fK−L�« …d³š q¹u×ð bFÐ wÐdGL�«
 d¹“Ë  v??�≈  ÊU??�??½ù«  ‚uI×�  wMÞu�«
 qJAÐ tO�≈ qBð r� ¨Êü« v�≈Ë ¨‰bF�«

ÆwLÝ—
 œ«—√  ¨WMŠUD�«  »d??×??�«  Ác??¼  w??�Ë
 ¨WDOÝu�«  U�ÝRL�« »Ëcð Ê√ iF³�«
 Èu²�� vKŽ ÿUH×�« b¹d¹ s� „UM¼Ë
 qLŽË WOÞ«dIL¹b�« …—uB�« s� œb×�

ÆWJKLL�« w�  U�ÝRL�«
 …œUO� Ê√ ¨—U³²Žô« sOFÐ U½cš√ Ê≈Ë
 ¨ÊU�½ù«  ‚uI×�  wMÞu�«  fK−L�«
 s�  fOK�  ¨WO½u½UI�«  UN²¹ôË  XN²½«
 v�≈ fK−L�« rÝUÐ …d�c� Í√ l�— UNIŠ

Æ¡UCI�«
 s� v½œ_« b×�« ¡UIÐ qł_ »d×�«Ë
 W¹ƒd�« V½U−¹ ¨WDOÝu�«  U�ÝRL�«
 «œdLð tł«uð WJKLL�« Ê≈ò ‰uIð w²�«
 WOM�√  «¡«dł≈Ë ∆—«uD�« ÊöŽ≈ VKD²¹

Æå…œbA�
 …œUOIÐ sOOLO�×�« …d¼UEð X½U�Ë
 V×Ý ô«e�“ ¨‰UBH½ô« b{ w�«e�e�«
 …eNł_«Ë  W�uJ×�«  s�  WO�«bBL�«
 »u�MLÐ ‰uI�« UMJL� bF¹ r�Ë ¨WOM�_«
 tÐ X??O??E??Š Íc????�« w??�U??F??�« åW???I???¦???�«ò
 Vžd¹  ôË  ¨WK¹uÞ  …d²H�   U�ÝRL�«

 «—UB²½« ¡wý q� ÊUÐË– w� WLN�« wKŽ
 XKI²½« w²�« W²×³�« WOM�_« WÐ—UILK�
 »d×�« v�≈ »U??¼—ù« vKŽ »d×�« s�
 rN�UNðô ¨sOOLK��« s¹d¼UE²L�« vKŽ
 ¨W�ËbK�  wKš«b�«  s??�_U??Ð  ”U�L�UÐ
 b³Ž ÂUN� v�≈ ¨‚uDML�« «c¼ qO×¹Ë

ÆtðUO�ËR��Ë wýuL×�« nODK�«
 ¨s¹dš¬Ë ¨WLN�« wKŽ dE½ w� bÐ ôË
  «dÐU�L�«Ë wMÞu�« s�_« …œuŽ s�
 …—«“u� wÝUO��« d¹bI²�« v�≈ WOKš«b�«
 qIMÐ ÕUL��« U³F� ÊuJOÝË ¨WOKš«b�«
 ¡UDš_« …—«œ≈ v�≈ »U¼—ù« rz«dł dOÐbð

ÆWOÝUO��«
 w²�«  WO½u½UI�«  WÐ—UIL�«  XIKD½«Ë
 b{ W�«dBÐ wýuL×�«  UNMŽ  l�«b¹
 œU×ðô«  WÐUI½  dI�  ⁄«d??�≈  w�  ◊U³ý
 sJ� ¨n¹d�« „«dŠ b{Ë sO�UGAK� ÂUF�«
 ÂbŽ  wMÞu�«  s�_«  vKŽ  VðUF¹  qJ�«
 q²�  W??ŁœU??Š  cM�  Ád??�U??M??Ž  W³ÝU×�

ÆWLO�×�« w� ÍdJ� s�×�
 ¨WLN�« wKŽ qIM¹ Ê√ ¨wFO³D�« s�Ë
 …d�UFL�«Ë  W??�U??�_«  »d??Š  Õ«d??²??�«
 l¹—UA� dšQð sŽ sO�ËR�L�« W³ÝU×L�
 qI²½«Ë  ¨v??K??Ž√  WNł  v??�≈  ¨WLO�×�«
 s� o??zU??I??×??�« w??B??I??ð W??M??−??� V??K??D??�

ÆÍ—«“u�« fK−L�« v�≈ ÊUL�d³�«
 s�  ¡eł  ¨sOOM�_«  W³ÝU×�  ÂbŽË
 UN�öš s???�  b???¹d???¹  w???²???�«  W??I??H??B??�«
 åWOM�√  …œu????łò  ÊU??L??{ ¨w??ýu??L??×??�«
  «dÐU�L�«Ë wMÞu�« s�_« ? t²�ÝRL�
 v�≈ ‰UŠ ÍQÐ qBð ô UNMJ� ? WOKš«b�«

ÆWOM�_« t²Ð—UI� rOLFð

 الخوف كبير من التهام 
المخابرات الداخلية «الديستي» 

لوزارة الداخلية
 

 sŽ W¹d¹b� qI²�ð Ê√ ¨VŽdL�« s�
 WOKš«b�«   «dÐU�L�«  d¹bð  qÐ  ¨…—«“Ë
 fO�Ë  W??O??K??š«b??�«  …—«“Ë  åw??²??�??¹b??�«ò
 WJKLL�«Ë ¨WO�Ëœ d¹—UIð dE½ w� ¨fJF�«
 s�ú� W�U�Ëò wýuL×�« d¹b¹ Ê√ WK¼R�
 w� t??²??Ð—U??I??� X??×??−??½ Ê≈ åw??K??š«b??�«

Æn¹d�«
 lOL−�« ‰ËU×¹ ¨”UÝ_« «c¼ vKŽË
 W�œUF� ÂU�√ s×M� ¨t²Ð—UIL� —UB²½ô«
 …dO³�  UÐuF� v�≈   œ√ w²�« 30Ø3

 p�L²� ‰Ë_« —UO²�U� ¨W�Ëb�« …eNł√ sOÐ
 bzU� ¨w�«e�e�« ÷«d²Žô  «uMÝ 3 ?Ð
 sLC¹Ë ¨WFL−�« ÂU�≈ vKŽ ¨n¹d�« „«dŠ
 UN×ML¹ w²�« ZzU²M�« fH½ ‰UI²Žô« «c¼
 wKš«b�« s�_UÐ fL�« WLN²Ð ‰UI²Žô«
 ¨bÐRL�« v�≈ UN²ÐuIŽ qBð w²�« W�ËbK�
 sOÐ UIÐUD²� —U�L�« ÊuJ¹Ë ¨WMÝ 30 Ë√

Æn¹d�«Ë åp¹“≈ r¹b�≈ò
 tK³I¹ ¨WD��« Ác¼ s� dO³J�« ¡e−�«Ë
 s� WOKš«b�« …—«“Ë ÂUN²�« sJ� ¨¡U�dH�«
 U�łU¼ œUŽ ¨WO½bL�«  «—U³�²Ýô« ·dÞ
 w²�« —«dI�« —œUB� Ê“«uð w� UOIOIŠ
 l{Ë  W??Ðu??F??�  s??�  UNCFÐ  w??½U??F??¹
 W½Uš  w�  n¹d�«  q??¼√Ë  sO¹Ë«d×B�«
 åp¹“≈ r¹b�√ò  UL�U×� ‰öš s� ¨…bŠ«Ë
 b−¹ ôË ¨WLO�×�« w� „«d×�« …œU�Ë
 n¹d�« „«dŠ WL�U×� w� w½U¦�« —UO²�«
 wKš«b�«  s??�_U??Ð  ”U??�??L??�«ò  WLN²Ð

 Ê√ nO�L�« s�Ë ¨Ã«dŠ≈ Í√ ¨åWJKLLK�
 ÃU−²Šô« Ë√ wLK��« d¼UE²�« `³B¹

ÆWLN²�« ÁcN� UH¹œ— w³FA�«
 tOłuð  s�  å—uIB�«ò  —UOð  sJLðË
 „«dŠ  v??�≈  ¨U¼b¹d¹  w²�«   U??�U??N??ðô«
 d¹b¹Ë ¨XKš —uNA� t²OLK�Ð ·ËdF�
 ‰u�uK� …dOGB�« qO�UH²�«Ë ◊ËdA�«
 —«d�Ë wzUCI�« —«dI�« sJ� ¨t²¹Už v�≈
 ·«dÞ√ ULNO� rJ×²ð ¨dBI�« s� uHF�«
 WNł«u�  ¨Êü«  v???�≈  ¨b??¹d??ð  ô  Èd???š√
 U�  ÷dHÐ  `L�ð  s�  UNMJ�  ¨…dýU³�
 s� WOKš«b�« …—«“Ë tÐ ÂuIð Ê√ V−¹
 nKJL�« wKš«b�«  «—U³�²Ýô« “UNł

ÆwMÞu�« »«d²�« W³�«dLÐ
 vKŽ WOKš«b�«   «dÐU�L�«  sLONðË
 U�ušË ¨q�U� t³ý qJAÐ …—«“u�« —«d�
 dýU³¹  ¨WOM�_«  WÐ—UIL�«  ·dDð  s�
 Íc�« åw−Oð«d²Ýô« —c×�«ò ÊËdšü«
 w� wýuL×�« ·«b¼√Ë »uKÝ√ wHM¹ ô
 ¨X�u�« fH½ w�Ë ¨n¹d�« „«dŠ pOJHð
 w� åZzU²M�« …—«œ≈ò w� rJ×²�« ‰ËU×¹
 w�UÐ  vKŽ   U??ÝU??J??F??½«  UN�  Êu??J??ð  ô

Æ U�ÝRL�«
 sOðdEM�«  Ÿ«d??�  w??�  rNL�«  s??�Ë

∫‰uI�«
 ¨WMONL�« w¼ å—uIB�«ò …—«œ≈ Ê√ ? √
 w� q???×???�« q??³??I??²??�??� v??K??Ž ¨U???O???�U???Š
 d¹b� ¨Í—uBML�« sOÝU¹ Ê_ ¨WLO�×�«
  «—U³�²Ýô«  l�  q�uð  ¨åbOłœ  ôò
 WDš  rŽbð   UL¼UHð  v??�≈  WO½U³Ýù«
 dO³� n�U×²ÐË ¨÷—_« vKŽ wýuL×�«

ÆwJKL�« „—b�« l�
 W½b¼ b??¹d??¹  Íc???�«  ¨W??L??N??�«  Ê√  ?  »
 20 b??Žu??� t??�U??�√ ¨W??F??¹d??Ý W??¹u??�??ðË
 qIŁË WFO³DÐ oKF²� qJ�«Ë  ¨“uO�u¹
 ¨“uO�u¹  17  s�  U�öD½«   «d¼UEL�«
 Á—d� Íc�« ÂUFD�« sŽ »«d{ù« a¹—Uð

ÆÊuKI²FL�«

 عيد العرش، مناسبة إلنهاء 

أزمة الريف، والغموض القائم 
على الرسالة الموجهة من 
الزفزافي إلى الملك محمد 

السادس، يضمن هامشا كبيرا 
لمناورة الطرفين بغية الوصول 

إلى حل 
 W³ÝU×L�« s� sOOM�_« iFÐ ·U�¹
 uO½u¹ 25 ?� ¡«—“u�« fK−� W�Kł bFÐ
 bOF� vKŽ  W³ÝU×� œułu� ¨2017

 d�√Ë  ¨WLO�×�«  w�  ‘«—Ë_«  dšQð
  W�«d�  œu??łu??Ð  ¨wHK��«  vHDB�
  «¡U?????Žœ« l???� q??�U??F??²??�« w???� W??O??J??K??�
 u¹bO�  »d??�??²??¹  Ê√  q??³??�  ¨V??¹c??F??²??�«
 oOI×²�« v�≈ lOL−�« UŽœË ¨w�«e�e�«
 W�dFL�« XKI²½U� ¨åt³¹d�ðò WI¹dÞ w�
 V¹d�ð v�≈ V¹cF²�« w� oOI×²�« s�
 ¨¡«uł_« Ác¼ w�Ë ¨qI²F� sŽ j¹dý
 UNKLŽ åW??H??O??F??{ò W??�u??J??Š q??�«u??ð
 b�Ë  w½UL¦F�«  s??¹b??�«  bFÝ  W??ÝU??zd??Ð
 b�R¹ ULO� ¨…u� WOM�_« …eNł_«  œ«œ“«
 wMÞu�« fK−L�« ÂU�√ W�uJ×�« fOz—
 tł«u¹ WOLM²�«Ë W�«bF�« »eŠ Ê√ ¨tÐe×�

Æ U¹u²�L�« q� vKŽ UÐdŠ
 WNł«u� w�  Ê«dO�  sÐ  tÐ  ÂU??�  U??�Ë
 w� …eNł_« t²K�«Ë ¨pKL�« Í—UA²��
 l� WOÝU�×�« XK�ËË ¨WKŠdL�« Ác¼
 n¹d�« ‰Uł— ¡UB�≈ W�ËU×� v�≈ n¹d�«

ÆpKL�« ‰uŠ
 v�≈  W�uJ×�«  ¨s�_«  ‰Uł— rÝUIðË
 ◊«d�uMJ²�«Ë  ‰U??L??Ž_«  ‰U???ł—  V??½U??ł
 WOKš«b�«  d¹“Ë  l{Ë qÐ  ¨sOO�öÝù«
 …—«“Ë vKŽ Áb¹ ¨œUBŠ bL×� ¨oÐU��«
 ¨WO³FA�« W�d×�« »eŠ vKŽË rOKF²�«

Æ…bŠ«Ë WF�œ
 l�œ bFÐ ô≈ öOK� »dGL�« ÂbI²¹ r�Ë
 g�UN�« v�≈ ÊUýdŽ dO�O�uJ�« »eŠ
 WŠU��«  w�  gO−�«  œ«b??²??�«  n�uðË
 ÁœU� »eŠ gOLNð ‰öš s� WOÐe×�«
 ¨qO½u�uJ�«  ÁœU??�  d??š¬Ë ¨‰«d??M??ł s??Ð«
 tM� Ãdš »eŠ w� U−�b½« b�Ë ¨Í—œUI�«

ÆWLN�« wKŽ wJKL�« —UA²�L�«
 w� »«eŠ_« s� lÝ«Ë n�U×ð qA�Ë
  UOMO²Ý  w�  åp¹bH�«ò  WÐd−ð  —«dJð
 UO�UŠ bO�Q²�«  sJL¹Ë ¨w{UL�«  ÊdI�«

 ∫s¹d�√ vKŽ
 ‰öI²Ýô«® »«eŠ_« lł«dð Ê√ ∫ôË√
 ·dþ  w�Ë  ©WOLM²�«Ë  W�«bF�«  »e??ŠË
 l�b¹ ¨UNÐ«eŠ√ v�≈ W�Ëb�« tO� ÃU²×ð
Æ⁄«dH�« úLð UN½√ bO�Q²�« v�≈ …eNł_«

 …dOGB�«  »«e??Š_«  …—u??Ł  Ê√  ∫UO½UŁ
 ©wÐdGL�«  w�«d³OK�«  »e??×??�«®

11 ملف العدد
الزفزايف ملكي يف الرسالة المنسوبة إليه والموجهة ألبناء الريف والوطن وأحرار 

العالم، وقد رفض تهمة «االنفصال» بقيادته لتظاهرة «مليونية». وقال عن 
الملك إنه «أملنا» ولم يعد هناك خالف حول «حراك الريف» قبل أيام من عيد 

العرش، فيما يرغب الرشكاء اإلقليميون يف طي هذه الصفحة بشكل نهايئ. 

مقاومة االنفصال جاءت من كل الريف وقد 
سعى الشباب من خالل مسرياتهم الحضارية 

إىل تحويل الحراك إىل نور مبارك يكشف 
اللوبيات أمام الشعب والملك
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 »eŠ UN�bI²¹ WŁö¦�« »«eŠ_« …d�c�Ë
 WKJA�  qŠ  XLŽœË  XH²�«  ¨WKOCH�«
 ¨sOKI²FL�« sŽ uHF�UÐ WLO�×�« „«dŠ
 w�«d³OK�«  »e???×???�«  l???�  X??K??�Ë  q???Ð
 ¨„«d×�«  …œU????�  r???Žœ  v???�≈  ¨w??Ðd??G??L??�«
 —«dŠ√  l�   UGK�«  lOL−Ð  rNK�«uðË
 W�UÝ—  w�  ¡Uł  UL�  ¨r�UF�«Ë  »dGL�«
 „«d×�« bzU� ŸU�œ »d²I¹ r�Ë ¨w�«e�e�«
 ÊU³½U−�« o�«uðË ¨pKL�« v�≈ t²�UÝ— s�
 dO³� g�U¼ ÊUL{ vKŽ ÊUŽ—UB²L�«
 v�≈ ‰u�u�« sO�dDK� sLCð …—ËUMLK�

ÆqŠ
 W�dH�« ¨‘dF�« bOŽ W³ÝUM� bFðòË
 ‘UMAM�«  —u²�b�«  ‰U�  UL�  å…dOš_«
 q³�  ©6®WO�½dH�«  å«Ëd????�ôò  …b¹d−�

ÆWOM�_« WÐ—UILK� q�UJ�« wM³²�«
 U�½d�  u???¹œ«—ò  V�Š  ¨rNL�«  s??�Ë
 w� dA²Mð ô  UłU−²Šô« Ê√ò ¨åw�Ëb�«
 U� u¼Ë ¨©7®åÈdš_« WOÐdGL�« oÞUML�«
 V½Uł  v�≈  WO�uBš  n¹dK�  sLC¹
 „«dŠ  ‰e??Ž  …dJ�  ”dJ¹Ë  ¨¡«d×B�«
 W�Ëb�« s�QÐ fL�«ò ?Ð t�UNðUÐ n¹d�«

ÆåwKš«b�«
∫s¹d¹bIð vKŽ l{u�« «c¼ b�R¹

 q�«uð  ¨W??O??M??�_«  …e???N???ł_«  Ê√  ?1
 t½√  W�uJ×�«   —d??�  ULO�  ¨UNðUIOI×ð

ÆtMŽ UOML{  —c²Ž«Ë ¨QDš
 w� dCš√ ¡u{ t� wýuL×�« Ê√ ?2
 Á—d� U� fHMÐ Èb� bFÐ√ v�≈  UIOI×²�«

ÆÊËdšü«
 ¨W�Ëb�«  qš«œ  VA��«  WG�  XN²½«Ë
 WOKš«b�« …—«“Ë o¹dÞ sŽ  UIOI×²�« Ê_
 ¨WOKš«b�«  «—U³�²Ýô«Ë WO�UL�« …—«“ËË
 …—cŠË …b�R� …dOðuÐ vD��« Ÿ—U�ð
 ·U�¹Ë ¨j��« vKŽ WNł s� d¦�√ ‰ušb�
 ÊuJOÝË ¨ÁbŠË sL¦�« l�b¹ Ê√ ·dÞ q�
 WÐ—UILK� «“ËU−ð ¨„«d×�« …œU� ‚öÞ≈
 XK�ËòË ¨wýuL×�« h�ýË WO�U×�«

 ÂUF�« d¹bLK� bO�Q²�« bŠ v�≈  UMOLD²�«
 Ê≈Ë ¨åt³BM� w� ‚UÐ t½√ wMÞu�« s�ú�
 r¼bŠË ÊuF�b¹ tF� s�Ë w�«e�e�« wIÐ
 tF�bOÝ ¨wÝUO��« sL¦�« ÊS� ¨sL¦�«
 »eŠË …d??�U??F??L??�«Ë W??�U??�_« »e???Š
 W¹UN½ w� …dOGB�« »«eŠ_«Ë ‰öI²Ýô«

Ædš¬ bNA� œöO�Ë bNAL� WF�u²�
 ¨W???Þ—U???�???�« Ác?????¼ w????� Âb???I???²???²???ÝË
 åw²�¹b�«ò  WOKš«b�«   «—U??³??�??²??Ýô«
 œuFðË  ¨WOKš«b�«  …—«“Ë  vKŽ  WMLONK�
 UN�H½ lCð ¨«bł W¹œUŽ …—«“Ë …dOš_«

ÆW³ÝU×L�« X×ð
 WOM�√ …eNł√ “eF¹ ¨u¹—UMO��« «c¼Ë
 Âb�²Ý ¨wÝUO��« dOŁQ²�« sŽ WKI²��
 sŽ W�UF�«  WÐUOM�«  qB� bFÐ  ¡UCI�«

Æ‰bF�« …—«“Ë

 فصل النيابة العامة عن وزارة 

العدل وفصل االستخبارات 
الداخلية واألمن الوطني عن 
وزارة الداخلية، سيؤدي إلى 

إبعاد السياسة السياسوية عن 
شؤون الدولة 

 ¡UCI�«  ∆d³¹  Ê√  ¨wýuL×�«  b¹d¹
 ¨WÝUO��« rNzd³ð ôË ¨n¹d�« „«dŠ …œU�
 «uFC�¹ Ê√ ¨UNðœU�Ë »«eŠú� b¹d¹ UL�
 WJKLL�« w� X�ô —uDð qþ w� Êu½UIK�
 ¨‰bF�« …—«“Ë sŽ W�UF�« WÐUOM�« qBH¹
  «—U³�²Ýô«  q??B??�  s??�  t??O??�  b???ÐôË
 …—«“Ë  sŽ  wMÞu�«  s??�_«Ë  WOKš«b�«
 U¼œb×¹ w²�« W�U�L�« ÊuJ²� WOKš«b�«
 u¼ U� q¦LÐ ¨WÞdA�« ÁU−ðUÐ ¡UCI�«
 WDK��«  Ê_  ¨„—b???�«  l??�  ‰U??×??�«  tOKŽ
 X�O� ¨WÞdA�« vKŽ WOKš«bK� WOÝUO��«
 fLð  …¡«dI�«  Ác¼Ë  ¨ÊUM¾LÞ«  —bB�
 pKL�« tÐ d�√ Íc�« åwLK��« d¼UE²�«ò
 tHA� U??� ‰ö??š s??� ”œU??�??�«  bL×�

Æ»dGLK� tð—U¹“ w� UMKŽ ÊËd�U�
 r� ¨ «œUI²½ô« qOÝ rž—Ë ¨Êü« v�≈Ë
 bI²½«Ë ¨WOM�_« UN²Ð—UI� W�Ëb�« qDFð
 Ÿu{u�  w�  w�uJ×�«  qLF�«  pKL�«
 Ê_ ¨»uKDL�« Ê“«u²�« oK�� ©8®n¹d�«
 “uO�u¹  20  …d¼UE� ‰UDÐ≈  u¼ rNL�«
 ¨‘dF�«  »U??D??š  vKŽ  dOŁQ²�«  Âb???ŽË
 W�UÝd�« s�œ v�≈ lOL−�« vFÝ ¨p�c�Ë
 w� ¨pKL�« v�≈ w�«e�e�« s� WNłuL�«
 ¨UOÝUOÝ ¡UG�≈ …d¼UEL�« ¡UG�≈ ÊuJ¹ ô
 v�≈ lOL−�« Ÿ—U�¹ ULO� ¨UOM�√ ¡UG�≈ qÐ
 …—U¹“ ¨„«d×�« s� ¡eł Õd²�«Ë ¨WzbN²�«
 s� ‘d???F???�« »U???D???š ¡U???I???�≈Ë p??K??L??�«
 qAHð Ê√ q³� ¨W×HB�« wD� WLO�×�«
 …œuF�«  „«d????×????�«  s??K??F??¹Ë  W??zb??N??²??�«

ÆŸ—UAK�
 åW¹u�ðò v�≈ ‰u�u�« ·«dÞ_« b¹dðË
 X×ðò dðu²�« «c¼ —«dL²Ý« Ê_ ¨WK�Uý
 v�≈ W³ÝU×L�« qIM¹ b� ¨å…œb×� ·uIÝ
 WOKš«b�« …—«“Ë qB� œd−LÐ ÊUL�d³�«

 ∫UO�UŠË ¨wMÞu�« s�_« sŽ
 ŸUL²ł« v�≈ n¹d�« W�“√ qBð r� ?1
 UN½√ b�R¹ ULÐ s�ú� vKŽ_« fK−L�«

Æ…dDO��« X×ð
 WODGð s� sJL²ð r� »«eŠ_« Ê√ ?2

ÆwM�_« qLF�«
 w� rNð—«œ≈ bFÐ …œUO��« ¡«—“Ë Ê√ ?3
 s� WzUL�« w� 48 ?� w½UL¦F�« W�uJŠ
 «Ëd¹b¹ Ê√ ÊuFOD²�¹ ¨W�UF�« WO½«eOL�«
 WÐU�— ÊËœ ÂUF�« ‰UL�« ‰öš s� rN�«b¼√

ÆWOÝUOÝ Ë√ WOÐeŠ
 ‰«dM−�«Ë wýuL×�« ‰uL¹ ¨UO�UŠË
 WLO�×�« w� wM�_« qšb²�« ¨ÊULOK�MÐ
 …œUO��« ¡«—“Ë œułu� fO� ¨WÝö�Ð
 UL½≈Ë  ¨jI�  WO�uJ×�«  WKOJA²�«  w�

Æw½UL¦F�« W�uJŠ WFO³D�

 WOLM²K� tłuL�« ‰UL�« q� ÷dF²¹Ë
 ULO� ¨…œbA²� dÞU�L� ¨WLO�×�« w�
 WFÝ«u�« WOM�_« UN²�dŠ W�uJ×�« ‰uLð
 Ê√ b??�R??ð  «œU??L??²??Ž« s??� n??¹d??�« w??�
 dO³F²Ð åWJKLL�«  b×ð n¹d�« W{UH²½«ò
 w�Ë  ¨©9®å‰U½uOÝU½dO²½√  w¹—u�u�ò
 »eŠ  UNO�  rJ×²¹  ô  W??�U??Ž  WO½«eO�
 WzUL�« w� 5.9 ?Ð ÈuÝ WOLM²�«Ë W�«bF�«
 Ê√  ‰uI�«  sJL¹  ô  ¨©r???¼—œ  —UOK�  15®
 Í√ w� dŁR¹ Ê√ sJL¹ W�uJ×�« fOz—

Æ—«d�
 sOOð«—U�ù« Ê√ ¨·dF½ Ê√ ÂœUB�« s�Ë
 q¹uL²�  n¹d�«  W??�“√  jš vKŽ  «uKšœ
  bŽËË ¨tOKŽ ÊU� U� v�≈ l{u�« …œuŽ
 ô  w??�   «—UL¦²ÝUÐ  åWCÐUI�«  w??Ðœò
 `C²¹ UM¼ s�Ë ¨ UłU−²Šô« œb−²ð
 W¹u�²�  sOOLOK�≈  U�uBš  „UM¼  Ê√
  dOGðË  ¨n¹d�«  „«d×�  åWOM�√  dOžò
 ¨n¹d�« qJA� V³�Ð  «¡ôu�« WÞ—Uš
 XDIÝ Íc?????�«  ¨Í—U???L???F???�«  ”U???O???�S???�
 vKŽ  …bL²FL�«  W¹“«uL�«  t²OÝU�uKÐœ
 V½Uł v�≈ b�−¹ ¨sOO�öÝù« WC¼UM�
 ULŽ UŽU�œ ¨wH¹d�« ULNK�_ ¨ÊU¹“ bL×�
 sOF�u�  s???�  ån???¹d???�«  W????�√ò  v??L??�??¹

Æs¹œUC�
 wýuL×�«  vKŽ  dL²��  jGC�«Ë
 W�U�_« »e???Š ·d???Þ  s???�  t??zU??H??K??ŠË
 w� ¨WDOÝu�«  U�ÝRL�«Ë …d�UFL�«Ë
 wJKL�« —UA²�L�«  U�ÝR� »Ëcð ô
 v�≈  …eNł_« vF�ð ULO�  ¨WLN�«  wKŽ

Æ⁄«dH�« «c¼ ¡q�
 qAH�UÐ  W�œU³²L�«   U�UNðô«  sOÐË
 W�U�_«  »eŠ  ¨sO�dÞ  s�  …dÞRL�«Ë
 WOM�_« WÐ—UIL�« i�— Íc�« …d�UFL�«Ë
 XC�— w²�« …eNł_« sOÐË ¨n¹d�« w�
 vŠ— —Ëbð ¨…dOš_« tH�«u� bFÐ »e×�«
 wÐdGL�« w�«d³OK�« »e×�« b{ Èdš√
 ‰u×ð b??�Ë ¨t??L??Ý« dOOGð —d??�  Íc???�«
 l� „«d×�« qŽUH²� —UÞ≈ v�≈ UO−¹—bð

ÆW�Ëb�«
 sOÐ Ÿ«dB�« s� …eNł_« bOH²�ðË
 »eŠ  …u??�  s??�  qOKI²K�  s¹dJ�FL�«
 ¨WJKLL�« ‰ULý w� …d�UFL�«Ë W�U�_«
 “ËU−²¹ UFÝ«Ë UOH¹— UH�U×ð XMÐ UNMJ�
 wH¹— q� ‰ËU×¹Ë ¨ ULEML�«Ë »«eŠ_«

Æ„«d×�« w� t� Âb� TÞu� b−¹ Ê√

 تمييز حراك الريف عن حراك 
20 فبراير 2011، هدف الدولة 

األول، فيما تريد األجهزة أن 
يكون «الزفزافي» نسخة من 

«أسامة لخليفي» فتموت 
رمزيته وهذا الهدف المتناقض 

دفع الدولة إلى محاولة إنهاء 
هذه الحركة في شمال 

المغرب بأي ثمن 
 ÂöŽ_« Ê≈ò ∫WO�½dH�« åw²O½U�u�ò œ—uð
 t�UI²Ž« cM� w�«e�e�« ‰eM� ‚u� ¡«œu��«
 s� W�—UH� sŽ nAJð ¨pKL�« —u¹œ wŠ w�
  œ«“  —UOÝ  o¹dÞ  w�  ô≈  UNO�≈  qBð
 ¨Ë—u¹ ÊuOK� 330 v�≈ 250 s� t²HKJð

ÆåÊü« v�≈ tO� ‰UGý_« wN²Mð Ê√ ÊËœ
 ÊuJ¹  Ê√  ¨W�U×�«  Ác??¼  w�  sJL¹  ôË
 Ê_ ¨åwHOK�� W�UÝ√ò s� W��½ w�«e�e�«
  «d� ÀöŁ nŽUC²¹Ë ¨nK²�� n¹d�«
 t²�ULFÐ  ©W??zU??L??�«  w??�  300®  nO� q??�

ÆÃ—U��« s� W�œUI�«
 w� …—œUB�« åÊuOÝ«d³O�ò …b¹dł ‰uIð
 ¨f¹—U³� W×{«Ë …—Uý≈ „UM¼ò ∫U�½d�
 r�uŠ ¨w�«e�e�« ‰UI²Ž« q�dŽË lM� s� Ê√
 ¨å©11®«dNý 18 ?Ð ÊËd�U� ‰u�Ë WOAŽ
 bzU� vKŽ qOIŁ rJ×Ð ‰u³IK� W�UÝ— w¼Ë

 i�—  w�½dH�«  fOzd�«  sJ�  ¨„«d??×??�«
 åwLK��« d¼UE²�«ò o×Ð WJKLL�« ”U��
 qBð WOM−Ý WÐuIŽ œd−� v�≈ tK¹u×ð Ë√

ÆbÐRL�« v�≈
 sJ�Ë ¨ÊËd�U� tK³�  p�–  s� ¡wý ô
 ¨sOO�½dH�«Ë  wýuL×�«  sOÐ  …“«e×�«
 dz«e�« r�UD�« UNO� n²�« «œËbŠ XK�Ë
 ¨wŁö¦�« n�U×²�«  √— b�Ë ¨W�UÝd�« vKŽ
 qł— ∫ÍuI�« t³½Uł w� rC¹ ¨U¼dO³F²Ð
 w� wMG�« ‰ULŽ_« qł—Ë ¨nþuL�« ¨s�_«
 ∫n????O????F????C????�« V??????½U??????−??????�« q?????ÐU?????I?????�

ÆåÊËd¼UE²L�«ò
 3 s??� WÐuIF�« qIMÐ W??�Ëb??�«  —«d???�òË
  «d¹bI²�« Ê√ nAJ¹ ¨bÐRL�« v�≈  «uMÝ
 ¨Í—bð ô YOŠ s� ¨w�«e�e�« ÂbIð WOM�_«
 ‰UI� w� Ëd¹√ ‰UJÝUÐ ‰uI¹ UL� åöDÐ
 w{U� ÂU�√ w�«e�e�« r¹bIð q³�Ë ¨©12®t�
 s� WOM�_«  «uI�« X³×�½« ¨oOI×²�«
 n�u� qF−¹ ULÐ ¨WLO�×�« WM¹b� jÝË
 bOŽ w� Àb×OÝ U� vKŽ «e�d� W�Ëb�«

Æ‘dF�«
 ÊuJð W¹u�ð vKŽ ·«d??Þ_« XIHð«Ë
 wM�_« “UN−�« sJ� ¨—uNA� ÂUJŠ_« UNO�
 wKš«b�«  s�_UÐ  ”U�L�«  WLN²Ð  l??�œ
 bzU�  l??�  oOI×²�«  √b??Ð  öF�Ë  ¨W�ËbK�
 ¡«uł√  w�  ©13®n¹d�UÐ   UłU−²Šô«
 ¨n¹d�« s� ¡u−K�« w³�UÞ œbŽ UNO� q�Ë

ÆwÐdG� 500

 في أسبوعين، طلب 500 
ريفي اللجوء في إسبانيا وطالب 
المغرب بعودتهم بشكل آلي، 

فشكلت هذه التقديرات، 
ضغطا إضافيا على وزير 

الداخلية لفتيت 
 ¡u−K�«  ¨U??O??H??¹—  36  VKD¹  ¨U??O??�u??¹
 WLO�×�« s� UÐd¼ UO½U³Ý≈ w� wÝUO��«
 Ëb½UMO�U�ò  WOFLł  V�ŠË  ¨»—«uI�UÐ
 «u³KÞ ¨UOH¹— «dłUN� 215 Ê≈ò ?� ¨åÊ«d�
 Íc�« ¨dDH�« bOŽ bFÐ UO½U³Ý≈ w� ¡u−K�«
 ¨ås¹d¼UE²L�«  b{  UHOMŽ  öšbð  ·dŽ
 w²zU� s� d¦�√  ¨f�b½_«  v�≈  q??�ËòË
 ¨uMOK� UMOK¼ ¨d¹dIð V�Š åwH¹— dłUN�
 r� r�d�« «c¼Ë ¨…—u�cL�« WOFL−�« W�Oz—

ÆWMÝ 15 cM� ÊU³Ýù« t�dF¹
 wH¹— 500 ÊS� ¨ UOzUBŠù« V�ŠË
 U�u¹ 15 w� UO½U³Ý≈ w� ¡u−K�« «u³KÞ
 WO½U³Ýù«  WOFL−�«  dO³F²Ð  ¨t??½≈  ¨jI�
 bŠ Í√ v�≈ nAJ¹ ådO−Nðò ¨WB²�L�«

 b¹e¹ U¾³Ž WOM�_« WÐ—UIL�« qJAð Ê√ sJL¹
 VKÞ vKŽ WO½U³Ýù«  UDK��« ÕU×�≈ s�
 ‰öš s� WLO�×�« w� l{u�« W¹u�ð

Æq�Uý uHŽ
 bFÐ ”uÐU� v�≈ ¡wý q� ‰u×ð bI�ò
 œ«œeðË  ¨å«Ëd????�ôò  dO³F²Ð  ådDH�«  bOŽ
 e�«d� sOÐ lÝ«Ë Ÿ«d� w� «¡uÝ —u�_«

ÆWJKLL�« w� wÝUO��«Ë wM�_« —«dI�«
 ©14®W�Ëb�« l� »dŠ W�UŠ w� n¹d�«
 pKL�«òË ¨WÐ—UIL�« Ác¼ —«dL²Ý« sJL¹ ôË
 ¨qOłdOÐ uJ�O�½«d� dO³F²Ð åq×�« qJA¹
 ¨‘dF�« bOŽ w� wÝUO��« s�e�« n¦J²¹Ë
 ‰öš s� t�uŠ WÐ—UGL�« lOL−ð …œUŽSÐ
 VOðdð Ë√ ¨sOKI²FL�« sŽ q�UA�« uHF�«
 sO�ËR��Ë ¡«—“Ë ¨lOL−�« vKŽ  UÐuIŽ
 nO�� u¹—UMO��« «c¼Ë ̈ „«d×�« s� …œU�Ë
 ¨WO½UŁ WNł s� ¨b�R¹ UL� ¨bOFÐ bŠ v�≈
 l{u�« —«dL²Ý« ”dJð WO�U{≈ WÐuF�
 „«d×� …œU??Š W??½«œ≈  u×½ l�bðË rzUI�«

ÆWLO�×�«

 الحموشي قائد المقاربة األمنية 
في الشمال المغربي، سلم 

جنوب المملكة للدرك والجنرال 
بنسليمان 

 qI¹ ô ¨ån¹d�« WOC�ò w� wýuL×�«
 Ÿu{u� w� ÊULOK�MÐ ‰«dM−�« sŽ U½Qý
 Êu³�«dL�«  b??�R??¹  q??Ð  ¨åp????¹“≈  r??¹b??�≈ò
 sOÐ  —«Ëœ_«  rO�Ið  vKŽ  ¨Êu??O??Ðd??G??�«
 wýuL×�«Ë WJKLL�« »uMł w� ÊULOK�MÐ
 w� oO�M²�« b�−¹ bŠ v�≈ ¨UN�ULý w�
 sOÐ  w??F??�«Ë  —U??³??²??š«  r??¼√  ¨WLO�×�«
 ‰eŽ  ¨‚«—u????�«  ‰«dM−�«  Ê_  ¨sOKłd�«
 ¨ÊULOK�MÐ ‰«dM−�«Ë „—b�« „dðË gO−�«

ÆwýuL×�« l� Õu²H� n�U×ð ÂU�√
 pOJHð œuI¹ ôË ¨bŽU�� gO−�« Ê_Ë
 n�U×ð v�≈ qI¦�« tłu²¹ ̈ WLO�×�« „«dŠ
 UMJL� bF¹ r� Ê≈Ë ̈ wýuL×�«Ë ÊULOK�MÐ
 sOÐ  W??O??Ð«d??²??�«   U??�U??B??²??šô«  eOOLð

ÆUNOŠ«u{Ë WLO�×�«
 UOM�√ U½U¼— WJKLL�« tł«uð ¨…d� ‰Ë_Ë
 t�e²�ð  UL�  ¨gO−�UÐ  W½UF²Ýô«  ÊËœ
 1959Ë 1958 w�UŽ w� WOH¹d�« …d�«c�«

ÆÈdš√ Àœ«uŠ w�Ë
 lł«dð s� WOM�_« ·«dÞ_«  œUH²Ý«Ë
  «uI�«  —UA²½«  XLŽœ  Ê≈Ë  ¨gO−�«
 W²³Ý  —«u???ł  w??�  WOJKL�«  W×K�L�«
 ¨„—b�« sŽ wýuL×�« ÂbI²¹Ë ¨WOKOK�Ë
 w�  ÊU³Ýù«Ë  ÊULOK�MÐ  sOÐ  l�Ë  UL�

ÆåvKO�ò …d¹eł
 qÐ ¨Ê«bO� qł— fO� wýuL×�« Ê_Ë
 tKLŽ ÊS??� ¨q??�_« w�  «dÐU�� q??ł—
 sŽ   dHÝ√  ¨WLO�×�«  nKL�  t???ð—«œ≈Ë
 ÁœUL²Ž« l�«Ë s�  UOÐœ_« w� dš¬ d¹bIð

∫vKŽ
 W�U��«   UOKLF�«  Â«b??�??²??Ý«  ?  1
 Ê≈Ë ̈ wŽULł œdLð sL{ U¹ö��« pOJHðË
 w�  tKLŽ dÞR¹  U??�  u??¼Ë  ¨UOLKÝ ÊU??�

ÆÂU¹_« q³I²��
 s�_«Ë  WO½bL�«   «dÐU�L�«  Ê√  ?  2
 „«dŠ w???� U??O??K??L??Ž U??−??�b??½« w??M??Þu??�«
 qLŽ  vKŽ  d??ŁR??¹  U??�  u???¼Ë  ¨WLO�×�«
 b�Ë q³I²�L�« w� UN²Þ—UšË …eNł_«

Æå…b¹bł WOM�√ WÞ—Ušò Z²M¹
 ÂbŽò  ?Ð  …eNł_«  lOLł XF½ Ê≈ ? 3
 WÞdAK� lÝ«Ë œbAð v�≈ l�œ ¨åWO�d×�«
 w�  WO½«bOL�«   UOKLFK�  UNðœUO�  w??�
 b¹d¹Ë ¨W??O??Ðd??G??L??�«  V??�??M??�«  W??N??ł«u??�
  «dÐU�L�« w� tF�u� e−Š wýuL×�«
 sŽ  WÞdA�«  qB�  —dIð  Ê≈  WOKš«b�«
 tO�≈ `LD¹ Íc�« ÊU¼d�« u¼Ë ¨åw²�¹b�«ò
 ◊U�Ð vKŽ Ÿu{u�Ë ¨·d??Þ s� d¦�√

ÆY×³�«

ملف العدد12

هوامش
Mohamed VI déjà a sus mi-1- 

nistros sin vacaciones mien-
tras no solucionen la crisis del 
Rif, adolfo.s.ruiz levanguardia 
(7/7/2017). 
Marruecos trata de abortar la gran 2- 

protesta rifena del 20 julio, la co-
nexion U.S.A .com (r,10/7/2017). 
Marruecos opta la represion en el 3- 

rif intenta decapitar la rebilion, 
ignacia cembrero, el confidencial, 
(27/5/2017). 

Marruecos dilemma impossible, 4- 

barnabe lopez Garcia, el pais 
(3/7/2017). 
Anticapitaliste n° 87 (Janvier 5- 

2017). 
Au Maroc, le Rif dans l’impasse, 6- 

la croix, (28/6/2017).
Le mouvement de contestation 7- 

perdure dans le Rif mais s’étend 
pas, radio France international 
(RFI) (28/6/2017).
Développement du Rif: le Roi du 8- 

Maroc critique l’action du gou-
vernement (26/6/2017). 
La révolte du Rif défie le 9- 

royaume, Courrier international 
(27/6/2017).
Maroc: dans le Rif, la soif de 10- 

dignité reste inextinguible, 
rosa Moussaoui, l’humanité, 
(7/7/2017). 
Rif Marocain, la frange insou-11- 

mise, Clian Macé, libération 
(23/7/2017).

Emeutes du Rif: pourquoi le Roi 12- 

du Maroc Mohammed VI est 

obligé de monter au créneau, pas-

cal Airault, (30/6/2017). 

Au Maroc, début de procès Nas-13- 

ser Zafzafi, leader de la contesta-
tion dans le Rif (10/7/2017). 

La mujer que abandera las protes-14- 

tas de al hucemas confia en que el 
rey facilite una solida, Francisco 

pregil, el pais (2/6/2017).

توحيد األجهزة األمنية التي يقودها 
الرئيس ماكرون يف فرنسا، فرض عىل 

عبد اللطيف الحمويش قيادة نفس 
االسرتاتيجية يف المغرب، وقد زار اإللزييه 

يف التاسع من يوليوز الجاري، حسب 
الجريدة:  عنه  وقالت  أفريك»،  «لوموند 

«إن العاهل المغريب يثق فيه ثقة كاملة»، 
إىل جانب ثقة معروفة يف شخص 

مستشاره، عايل الهمة، والتنافس 
بني الرجلني، توقف يف موضوع «حراك 

الريف» الذي وحد «ساعة» الدولة. 

رغم هجوم «مغرب أنتلجنس» يوم 25 
ماي 2017، عىل وزير الداخلية، عبد الوايف 

لفتيت، فإن الدفاع عن وحدة الموقف 
األمني يف المغرب ساد يف الفرتة األخرية.

â«àØd



 l−I�  Í“u??�  fOzd�«  ÊuJOÝ  ÆÆÆ
 ÁœUIF½«  l�eL�«  ÂUF�«  lL−�«  ‰öš
 Í—U−�«  “u??O??�u??¹  23  b????Š_«  Âu????¹
 W¹ôu� bOŠu�« `ýdL�« ¨ «dO�B�UÐ
 dO¦JÐ qC�√ ÊuJð Ê√ vML²½ ¨WO½UŁ

ÆUN²IÐUÝ s�
 ¨ÂuKF� u¼ UL�Ë ¨w�U×�« fOzd�«
 v�Ë_« t²¹ôË s�  «uMÝ ÀöŁ vC�√
 lÐ—_  ÂËb??ð  Ê√  ÷ËdHL�«  s�  w²�«
 WŽuM²� »U³Ý_Ë d³ł√ tMJ� ¨ «uMÝ
 vM�²¹ ¨wzUM¦²Ý« ÂUŽ lLł bIŽ vKŽ
 Íu� Íd¹b� V²J� qOJAð t�öš s�
 qA�  X³Ł  Ê√  bFÐ  W??�U??š  ¨‰U??F??�Ë
 ¨rN²LN� w� w�U×�« V²JL�« ¡UCŽ√
 oKšË  UŽ«dB�« vKŽ å«Ëe�—ò s¹c�«Ë

  WK³K³�«
 ‰b???????????????????Ð
 …b???ŽU???�???�
 w� fOzd�«

Æt�UN�
 ¡wý  ‰Ë√
 tOKŽ  Âb????????�√
 l−I�  Í“u????�
 lC¹  u???????¼Ë
 ¨…b¹b−�« t²×zô
 iFÐ œUFÐ≈ u¼

 s¹c�«  ’U�ý_«
 s� b¹bF�« t� «uIKš
 rNÝ√—  v??K??ŽË  ¨q??�U??A??L??�«
 fOzd�«  W??I??¹—œu??Ð  bL×�

 ¨¡UłdK�  o??ÐU??�??�«
 W�uD³�«  XF½  Íc�«
 ·U�Ë_« Õb�QÐ WOMÞu�«
 s¹b�« —u½Ë ¨åWO�«d×½ô«ò ?Ð UNLNð«Ë
 n¹d�«  »U³ý  fOz—  wðU×ýu³�«
 WM−�  ”√d??¹  ÊU�  Íc??�«  wLO�×�«
 WF�U−�« fOz— ÆWOMÞu�«  U³�²ML�«
 b³Ž  ¨jOAM�«  uCF�UÐ  kH²Š«
 »dGL�« o¹d� fOz— ¨ÊËdÐ√ p�UL�«
 …œUNAÐË  `−½  Íc�«  ¨w½«uD²�«
 w²�«   ULNL�«  q�  w�  ¨lOL−�«
  UOM³�« WM−� W�Uš ¨tÐ XDO½√
 V¦�  sŽ  n�Ë  YOŠ  ¨WO²×²�«
 ¨‘«—Ë_« q� vKŽ ¨”ULŠ qJÐË
 VŽöL�«   «e??O??N??−??ð  W??�U??š

 rð bI� ¨p�– s� ržd�UÐË ¨WO{U¹d�«
 rð w??²??�«  WM−K�« Ác??¼ s??� ÁœU??F??Ð≈
 rI¹ r� Íc�« —«œuł bL×L� U¼œUMÝ≈

ÆÊü« b×� d�c¹ ¡wý ÍQÐ
 b�  ¨sOL²NL�«  V??K??ž√  ÊU???�  «–S???�
 f�UAL�«  uCF�«  ¡UI³Ð  «ËRłUHð
 wCO³�« s¹b�« —u½ ¨‰b−K� dO¦L�«Ë
 d³�√  v??I??³??²??�  ¨t??�U??N??�  ”√—  v??K??Ž
 ‰«u½  WKD³�«  ‰u??šœ  w??¼  ¨…QłUH�
 Íd¹bL�«  V??²??J??L??�«  v???�≈  q??�u??²??L??�«
 UNzUL²½«  ÂbŽ  s�  ržd�UÐ  ¨b¹b−�«

Æ…dJ�« WKO³I�
 WO³L�Ë_«  WKD³�«  q×�  U??�  Èd??ð
 W{U¹d�«Ë »U³AK� WIÐU��« …d¹“u�«Ë

ø»«dŽù« s�
 ås¹—UA²�L�«ò iF³� tNłu½ ‰«RÝ
 Ê√ WF�U−�« fOz— vKŽ «u²�√ s¹c�«

Æ‰«u½ …bO��UÐ t³²J� “eF¹
 UN�Ë ¨WOL�UŽ WKDÐ ‰«u½ Ê√ `O×�
 bOFB�«  vKŽ  UN²FLÝË  UN²½UJ�
 —bł_« s� ÊU� sJ� ¨wL�UF�«Ë w�Ëb�«
 …bO�Ð  sOF²�¹  Ê√  ¨l−I�  Í“uHÐ
 ÂbI�«  …dJÐ  W??¹«—œ  UN�  ÊuJð  Èd??š√
 UN½UJ�SÐË  ¨s¼d¦�√  U??�Ë  ¨W¹u�M�«
 r� X�«“U� w²�« W{U¹d�« Ác¼ lO−Að

ÆW¹UMF�« s� UN³OB½ cšQð
 …œUF�U�Ë XÐdÝ ¨…b¹b−�« W×zö�«
 ¨WF�U−K�  ÂUF�«  lL−�«  ‚öD½«  q³�
 W�Uš ¨dO¦J�« ¡wA�« tM� dE²M½ Íc�«
 WOMÞu�«  U³�²ML�« …œuŽ vKŽ qLF�«

Æo�Q²�« v�≈ UNðU¾� lOL−Ð

º العدد∫ 942 
º الخميس 20 يوليوز 2017 
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idbihi62@gmailÆcom

æ إعداد: كريم إدبهي
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 ‚öD½« ÊËdšR¹ v×{_« bOŽË åœuÝ_«òË ÊuOK×L�« ●

W�uD³�«¡U�L�«
°·«d²Šô« vKŽ ÍœË U¹ ÆÆËÆË ÆË ¨·UH−�«Ë ¨—UD�_« qÞUNðË  ●

œ«œu�« ‚dG½ ‘UÐ ådLŽ U¹uÐò wýU� U½√
ÍdO�UM�« bOFÝ ¨fOzd�«

 œ«œË  fOz—  ‰U??¹œ  Èu²��  vKŽ  «u�uý °‚dGO�  ådLŽ  U¹uÐò  ‰U??�  ●

ÆW�_«
ÆÆÆ—u³Oł åW¹œ«œËò ?Ð Y³A²� ÍdO�UM�«  ●

n×�
ÆW¹œuF�K� u�U×Ð UA� —u³Oł ¨W¹b{UFð ôË W¹œ«œË s� ‘√ ●

t³½Uł√ ÊËbÐ lÐd�« —Ëœ v�≈ q¼Q²¹ œ«œu�«  ●l�«u�
Æ¡wý q� vKŽ vDž q¼Q²�« ●

U½“«e²Ð« «u�ËUŠ ÊË—œUGL�«  ●œ«œu�« »—b� ¨WðuLŽ
Æpðdł√ l�dÐ W³�UDL�UÐ V²JL�« X¹e²Ð« X½√ v²Š ●

WO½U¦�« l−I� WF�Uł ÊËeG¹ ◊«d�uMI²�«  ●bz«dł
 ‰U¹œ  w??ýU??�  »d??G??L??�«  ‰U???¹œ  U???¼«—  WF�U−�«  ¨l−I�  W???¹ôË  Á«—  ●

ÆÆÆl−I�
qK�²�« s� ·«b¼√ XK−Ý ¨w{UL�« rÝuL�« w�  ●

rOJ×²�« d¹b� ¨W�bŠ °dLŠ« pNłuÐ UN�uI²ðË ●

åÊUJ�«ò vKŽ »dGL�« f�UMð dz«e−�«  ● ôU�Ë
ÆU½UFÐUð dOž ÆÆåÊUA�«ò vKŽË åÊUJ�«ò vKŽ »dGL�« f�UM²ð  ●

w½UL�_« aO½uO� ÊdO¹U³� UIÐUÝ U³Žô rC¹ wJKL�« gO−�«  ●

ÕU³B�« ø”Ëd� UL�U¹ ÆÆÊUDOA�« «uKF½

 عن الجمع العام لجامعة كرة القدم

q³I²�L�« vKŽ eO�d²�«Ë ¡UDš_« `O×B²�

جعجعة وال طحني
øUO½U³Ý≈ W�uD³Ð Á“uHÐ Ê«b¹“ WO�½dH�« WF�U−�«  QM¼ q¼

هذا الخبر

 s� b??¹b??ł œb??Ž —b??�
 WO{U¹d�«  W???K???−???L???�«
 åW�uD³�«ò  W??¹d??N??A??�«
 ¨XAžË “uO�u¹ ÍdNA�
 s� b??¹b??F??�« s??L??C??²??¹Ë
 UL�  ¨WŽuM²L�«   ôUIL�«
 …—u�  ¨UN�öž   —bBð
 VšUMK�  …d??³??F??�Ë  …d??O??³??�
 w�dO¼  w�½dH�«  wMÞu�«
 f�Uł√  r???−???½Ë  —U???????½Ë—
 ¨‘U¹“  rOJŠ  Â«œd??²??�??�√
 WF�U−�« fOz— ULNDÝu²¹
 w� `−½ Íc�« ¨l−I� Í“u�
 w²�«  U�ö��« qJ� bŠ l{Ë
 v�≈ W�U{ùUÐ ¨ULNMOÐ X½U�
 sŽ  lO{«uL�«  s??�  b??¹b??F??�«
 W¹UN½ sŽË ¨wMÞu�« V�²ML�«

 —U³J�« r�� v�≈ Â“ œ«Ë l¹dÝ o¹d� œuF�Ë ¨WOMÞu�« W�uD³�«
ÆWMÝ 91 Â«œ —UE²½« bFÐ

°°—UOKL�« WB�Ë Íu¹bI�«
 ô U????M????¼ s????×????½
 Ê«uMŽ sŽ Àb×²½
 wÐdGL�«  r??K??O??H??�«
 w� ÷d??F??¹ Íc???�«
  U??????????ŽU??????????I??????????�«
 W???O???zU???L???M???O???�???�«
 sŽ  qÐ  ¨WOÐdGL�«
 Íc�« —UOKL�« mK³�
 VŽö�«  t??Ð  V�UÞ
 Íu¹bI�«  n??Ýu??¹

ÆULNFL−¹ Íc�« bIF�« a�� qÐUI� ¡Ułd�« tI¹d�
 tÐ vð√ ¨ZOK��« w� WF{«u²� »—U−ð bFÐË ¨Íu¹bI�«
 qÐUI� sOLÝuL� bIFÐ WI¹—œuÐ bL×� oÐU��« fOzd�«

°°rÝu� q� sŽ rO²MÝ ÊuOK� 500 Í√ ¨rO²MÝ —UOK�
  «œUOF�« sOÐ ôu−²� t²�Ë qł vC� ¨—u�cL�« VŽö�«
 qJÐ q�u²�« vKŽ `�√ ¨d�_« W¹UN½ w�Ë ¨»—U�_« …—U¹“Ë

Æ¡UOŠ ÊËbÐ tðUI×²��
 WO�U�  W�“√  s�  dL¹  Íc�«  ¨ÍËUCO³�«  ¡Ułd�«  o¹d�
 bNŽ w� W¼u³AL�«  «b�UF²�« s� b¹bF�« V³�Ð WI½Uš
 «cN� WFA−�«  U�dB²�« …bAÐ dJM²Ý« ¨oÐU��« fOzd�«
 qÐ ¨t�Ëb� cM� o¹dHK� ¡wý Í√ jF¹ r� Íc�« ¨VŽö�«
 ÁU{UI²¹  Íc�«  r�C�«  Ádł√  V³�Ð  ¨tOKŽ  W�UŽ  ÊU�

ÆWMÝ 34 tMÝ “ËU−ð Íc�« u¼Ë U¹dNý
 u¼Ë v²Š ¨mK³L�« «c¼ vKŽ qB×¹ r� Íc�« Íu¹bI�«
 r� ¨UNzU��Ð W�ËdFL�« WO−OK��« W�uD³�« w� ”—UL¹
 o¹dH�«Ë w�«d��« mK³L�« «cNÐ W³�UDLK� ÃdŠ Í√ b−¹

Æq�UAL�« s� b¹bF�« w� j³�²¹ dCš_«
 s�  dO¦J�«  vMł  ¨VŽö�«  «c??¼  Ê√  ¨d�c�UÐ  d¹b−�«Ë
 s¹uJð e�d� w�  √bÐ w²�« W¹ËdJ�« t²�öD½« cM� ‰«u�_«
 ¨wJKL�« gO−�« v�≈ qI²M¹ Ê√ q³� ¨©…d�Š U¹® ¡Ułd�«
 œuFO� ¨WO−OK��«  U¹—Ëb�« s� b¹bF�« w� VFK�« v�≈ rŁ
 tF� qšb¹ Ê√ q³� ¨œ«œu�« hOL� ö�UŠ »dGL�« v�≈
 v�≈ „UM¼ s�Ë ¨ZOK��« v�≈ «œb−� œuFO�  UŽ«e½ w�

Æ¡Ułd�« v�≈ ¨«dOš√ rŁ ¨wJKL�« gO−�«
 WO�U�  m�U³�  UN�öš  s�  vMł  WK¹uÞ  W¹Ëd�  WKŠ—
 u�Ë ¨sO¹öL�« s� b¹eL�« `Ðd� YNK¹ ‰«“U�Ë ¨WL�{
 q� w� qCH�« t� lłd¹ Íc�« ¡Ułd�« o¹d� »U�Š vKŽ

ÆtO�≈ q�Ë U�

 ÍËdJ�« rÝuL�« ¡UN²½« bFÐ ÆÆÆ
 WOL�UF�«   ôu??D??³??�«  lOLł  w??�
 r� ¨’uB��« vKŽ WOÐË—Ë_«Ë
 ÈbŠ≈ Ê√ ¨ÂU¹_« s� Âu¹ w� lL�½
 iFÐ  QM¼ W¹ËdJ�«  UF�U−�«
 Ã—Uš  VIK�UÐ  “uH�UÐ  UNOÐ—b�

ÆwK�_« rNMÞu�
 “U� ¨Ê«b¹“ s¹b�« s¹“ w�½dH�«
 W³BŽ ”Q??J??Ð b??¹—b??� ‰U???¹— l??�
 W�uD³�UÐË  W??¹b??½ú??�  ‰U???D???Ð_«
 WF�U−�«  TMNð  rK�  ¨WO½U³Ýù«
 UL� ¨w�½dH�« UNÐ—b� WO�½dH�«
 uO½uD½√  w�UD¹ù«  »—bL�«  “U�
 l� W¹eOK−½ù« W�uD³�UÐ w²½u�
 Èb¼√ ̈ WM�Ð tK³�Ë ̈ w�KOý tI¹d�
 VIK�«  ÍdOO½«—  ¨dšü« w�UD¹ù«
 ¨w²OÝ d²�O� tLÝ« —uLG� o¹dH�
 “U�  wðuKOA½√  u�—U�  tMÞ«u�Ë
 ÊdO¹UÐ  l�  WO½UL�_«  W�uD³�UÐ

 WF�U−�«  r??I??ð  r??K??�  ¨a??O??½u??O??�
 ¡ôR¼ ÁU−ð WðUH²�« W¹QÐ WO�UD¹ù«
 r¼“u� Ê√ —U³²Ž« vKŽ ¨sOÐ—bL�«

 ¨r¼bŠË rNB�ð ¡UOý√ ̈ t�bŽ s�
 rNK−Ý  W???½U???š  w????�  q????šb????ðË
 rNðUF�U−� W�öŽ ôË ¨w�¹—U²�«

Æ—u�_« Ác¼ qJÐ
 W−C�« w¼ ¨ÂöJ�« «c¼ W³ÝUM�
 l�«uL�«  i??F??Ð  UN²IKš  w??²??�«
 …dA²M� XðUÐ w²�« ¨WO½Ëd²J�ù«
 WOJKL�« WF�U−�« W³ðUF� ¨dDH�U�
 ÂbŽ  vKŽ  ÂbI�«  …dJ�  WOÐdGL�«
 ¨w�«e�«  ËœU??Ð  »—bLK�  UN²¾MNð
 o¹d� l� dz«e−�« ”QJÐ “U� Íc�«

Æœ«œ“uKÐ »U³ý
 Âö�_«  iFÐË  l�«uL�«  Ác??¼
 ¡UL�« w� öF� œUDBð ¨åW�U−�«ò
 q�UAL�«  o??K??š  b??¹d??ðË  ¨d??J??F??�«
 fOz— Ê√ ULKŽ ¨WO½U−� WI¹dDÐ
 rNÐc�  ¨l−I�  Í“u???�  WF�U−�«
 sO¾MNL�«  ‰Ë√  ÊU??�  t½QÐ  «b�R�
 ¡wA�« u¼Ë ¨VIK�« «cNÐ w�«eK�

ÆdOš_« «c¼ Áb�√ Íc�«
ÆÊËRý tIKš w� tK�Ë

 Íd¼«u−�«  q−�¹  r??�  ÆÆÆ
 ¡UCO³�«  —«b???????�«ò  W???�d???ý  d???¹b???�
 Àb×²¹ u¼Ë ¨◊UAM�« Ë√ ¨åjOAM²K�
 w²�« W�—U��« …eHI�« sŽ ”UL×Ð
 X×ð f�U��« bL×� V�d� UNIIŠ

Æt�«dý≈
 Àb×²¹ ÊU??� U??L??Ð— ¨Íd??¼«u??−??�«
 …d¹eł  w????�  Êu??A??O??F??¹  ”U??????½_
 WÐ—UGL�«  l??�  fO�Ë  ¨å‚«u???�u???�«ò
 rN²FÐU²�  ‰ö??š  «u??�b??� s??¹c??�«
 W�UŠË ¨dOš_« ÍËUCO³�« wÐd¹bK�
 V�d� UNýUŽ w²�« W�—UF�« v{uH�«
 ¡uÝ V??³??�??Ð f???�U???�???�« b??L??×??�
 o�«dL�«  Â«b?????F?????½«Ë  ¨r??O??E??M??²??�«
 w²�« dO¹öL�« s� ržd�UÐ ̈ W¹—ËdC�«

ÆåtŠö�≈ò vKŽ X�d�
 Z�U½d³�«  ‰ö????šË  Íd??¼«u??−??�«
 …UMI�« vKŽ åWIO�œ 45ò w½u¹eHK²�«
 w�UJ�«  X??�u??�«  b???łË ¨åv??????�Ë_«ò

 ¨s¹b¼UAL�« vKŽ »cJ�«Ë p×CK�
 w�  ÊU???�  rOEM²�«  ÊQ???Ð  ‰U???�  sOŠ
 lłd¹  q??C??H??�«  Ê√Ë  ¨Èu??²??�??L??�«
 w²�«  w¼Ë ¨UNÝ√d¹  w²�«  W�dAK�
 lOLł Èb???� «d??O??³??� ôb???ł  —U????Ł√
 `²HÐ  «u??³??�U??Þ  s??¹c??�«  ¨sOL²NL�«
 w²�«  W�eNL�«  Ác??¼  ‰u??Š  oOI×ð

ÆÂUF�«Ë ’U��« Y¹bŠ X�«“U�
ÆåX¾ý U� qI� `²�ð r� «–≈ò

 …—u� lOLK²� åWIO�œ 45ò
Íd???¼«u????−�«

بسرعة åW�uD³�«ò W¹dNA�«  WK−L�« s� b¹bł œbŽ

 ·U�Ë_« Õb�QÐ ·U�Ë_« Õb�QÐ ·U�Ë_« Õb�QÐ

 q� vKŽ ¨”ULŠ qJÐË

…ôgGƒédG

…ƒjó≤dG

 ∫Gƒf
πcƒàªdG
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 qDMð r� ¨wýuL(« kŠ s�(
 ‰Uł— v??K??Ž  Êü«  v??²??Š  åW??K??O??(«ò
 WN'« Êu??N??ł«u??¹ Íc???�« ¨W??�Ëb??�«
 «bOFÐ n¹d�« „«dŠ s� …bOH²�*«
 —Ëd� l??� sJ� ¨©ÆÆ®¡«u??????{_« s??Ž
 WL�U×�  …dOðË  —«dL²Ý«Ë  ÂU??¹_«
 Xłdš  ¨wzUIKð  qJAÐ  5KI²F*«
  U×¹dBð  œu???łu???�«  e??O??Š  v???�≈
 s¹c�« 5�U;« ÊU�� vKŽ …dODš
 w�«e�e�« d�U½ sŽ ŸU�bK� «uŽuDð
 qšb²Ð V�UÞ s� rNML� ¨tF� s�Ë

 vKŽ  ·«d????ýû????�  …b???×???²???*«  3_«
 s� r??N??M??� Ê≈ q??Ð ¨©ÆÆ®o??O??I??×??²??�«
 v�≈ »U¼cK� ÊËbF²�� s×½ò ∫‰U�
 ‰uŠ  WO�Ëb�«   U¹UM'«  WLJ×�
 ÷dF²¹ w²�« WO½U�½ù«  U�Ëd)«
 rz«d'«  ‰u????ŠË  Êu??K??I??²??F??*«  U??N??�
 UN�  ÷dF²¹  w²�«  WO½U�½ù«  b{
 «bOł «ËdE½«Ë ¨åÆÆ5KI²F*« ¡ôR¼
 b{  rz«dłò  WLK�  vKŽ  «ËdDÝË
 åV¹cF²�«   ôU????ŠòË  åW??O??½U??�??½ù«
 ¡UCŽ√ iFÐ U¼—dJ¹ `³�√ w²�«

 s�Ë w??�«e??�e??�« s??Ž ŸU??�b??�« W¾O¼
 ÁcN� ¨r??N??ðU??łd??š q???� w???� t??F??�
 W�ËU×�ò  ¨WÞU�³Ð  wMFð  WLKJ�«
 `L�ð  WO½u½U�   Užu��  œU−¹≈
 WO�Ëb�«  WOzUM'« WLJ;« qšb²Ð
 ô r�Ë ¨WÐ—UG*« 5�ËR�*« W³�UF*
 bFÐ  ¨åÆÆrN�UI²ŽUÐ  d??�«Ë√  —«b??�≈
 ¨ÁbI²F¹ U� V�Š ©ÆÆ®UNO�≈ ¡u−K�«
 v�≈ åŸu³Ý_«ò t³½ ¨w½u½U� dO³š
 l�«u*«Ë  ¨w??�«e??�e??�«  ŸU???�œ  Êu???�
 Ác¼ q¦* ÃËd???ð w??²??�« W??¹—U??³??šù«

 WLJ×�ò  5???Ð  e??O??9  ô  ¨—U???³???š_«
 WOzUM'« WLJ;«Ë WO�Ëb�« ‰bF�«
 «c¼  q??¦??�  Ê√  «d³²F�  ¨åW??O??�Ëb??�«
 W�ËU×�  v??K??Ž  Íu??D??M??¹  »U??D??)«
 ¨W�Ëb�«  v??K??Ž  jGCK�  W??×??{«Ë
 ÊuKN−¹ ÕdD�« «c¼ »U×�√ sJ�Ë

Æt�u� V�Š Êu½UI�«
 rNH¹ ¨W??O??K??J??A??�« W??O??ŠU??M??�« s??�
 …—Ëd{ ¨åŸu???³???Ý_«ò —b??B??� s??�
 ‰bF�«  W??L??J??×??�ò  5???Ð  e??O??O??L??²??�«
 s�  …«œ√  U??¼—U??³??²??ŽU??Ð  åW???O???�Ëb???�«

 q�  r??N??ð  ¨…b??×??²??*«  3_«   «Ëœ√
 ¨…b×²*«  3_«  W¾O¼  w�  ¡UCŽ_«
 5Ð   U??Ž«e??M??�U??Ð  WB²�*«  w???¼Ë
 WOzUM'« WLJ;« 5ÐË ¨©ÆÆ®‰Ëb�«
 rz«d'«  w�  dEMð  w²�«  WO�Ëb�«
 Ÿu{u�  Êu??J??ð  w??²??�«  WLO�'«
 »UJð—«  ôUŠ q¦� ¨w�Ëœ ÂUL²¼«
 ÂuKF�Ë  ¨WO½U�½ù«  b??{  r??z«d??ł
 Èu²�� v�≈  v�dð  ô  rz«d'« Ê√
 X9 «–≈ ô≈ ¨WO½U�½ù« b{ rz«dł

 lÝ«Ë Âu??−??¼ —U?????Þ≈ò  w???�

سعيد الريحانيإعداد

لم يصدر حتى ا�ن، أي توضيح أو تكذيب، لالتهامات التي عبرت عنها أكثر من جهة حول تورط «المجلس 
الوطني لحقوق ا�نسان في تسريب شريط فيديو، يظهر فيه الزفزافي وهو يتعرى أمام كاميرا هاتف نقال خالل 
خضوعه للخبرة الطبية(..)، ورغم خطورة االتهام الذي يفهم منه تورط إدريس اليزمي ورفقائه بشكل مكشوف 

في مؤامرة لـ«تأجيج ا²وضاع»، بتسريب شريط تصوير الزفزافي، إال أن كل ما صدر عن اليزمي الذي يعمل خارج 
الشرعية القانونية، بحكم انتهاء مدة صالحية المجلس من الناحية القانونية وعدم تجديد هيكلته(..)، هو 

تسريبات تتهم السلطات ا²منية بممارسة التعذيب في حق المعتقلين، وربما استمع عبد اللطيف الحموشي 
لنصائح الخبراء ا²منيين، الذين نصحوه بتكذيب، التسريبات الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق ا�نسان 

تفاديا للتطورات المحتملة(..)، لذلك أصدر بالغا يكذب فيه مزاعم التعذيب، ²نه يعرف مسبقا، أن السكوت عن 
اتهامات من هذا النوع، قد يعني تحوله في النهاية، إلى مسؤول مطلوب للمحاكمة دوليا، وليس وطنيا(..).

Üô¨ŸG ±GÎYG ΩóY  ócDƒ«d Ò°ûÑdG ôªY ÊGOƒ°ùdG ¢ù«FôdG  ∫ÉÑ≤à°SG ‘ á£jQƒH
¬dÉ≤àYÉH ÖdÉ£J »àdG á«dhódG á«FÉæ÷G áªµëŸG äGQGô≤H 

الفرق بني «الحق يف الدفاع» و « االستقواء بجهات أجنبية» 

 d�√ —«b�ù WKýU� W�ËU×� w� ◊—u²¹ w�«e�e�« ŸU�œ
»dG*« w� 5�ËR�*«  —U³�Ë  ÂUEM�«  WL�U×0 w�Ëœ
إخبــاري

تحليل



النطاق أو منهجي موجه ضد 
أية مجموعة من السكان املدنيني 
القتل  األفعال  مثل هذه  وتتضمن 
واالغتصاب،  واإلب�����ادة،  ال��ع��م��د، 
والعبودية اجلنسية، واإلبعاد أو 
وجرمية  للسكان،  القسرى  النقل 
بصرف  ال���ع���ن���ص���ري���ة  ال���ت���ف���رق���ة 
احلرب  وق��ت  ارتكابها  عن  النظر 
تعريفات  )امل��ص��در:  ال��س��ام«  أو 

شائعة(. 
بالنسبة حملكمة العدل الدولية، 
النقاش  ب��ه��ذا  معنية  غ��ي��ر  ف��ه��ي 
للمحكمة  ب��ال��ن��س��ب��ة  أم���ا  أص����ا، 
املغرب،  ف��إن  ال��دول��ي��ة،  اجلنائية 
معاهدة  على  قد ص��ادق  كان  وإن 
روما املنشئة لها، في عهد الوزير 
اليوسفي،  ال��رح��م��ان  عبد  األول 
أنه  إال  شتنبر2000،   8 بتاريخ 
نظامها  ع��ل��ى  ب��ع��د  ي���ص���ادق  ل���م 
مامح  أي��ة  تظهر  وال  األس��اس��ي، 
للمصادقة على مقتضيات قانونها 
األساسي، فمن ناحية، ال يستطيع 
املغرب العائد إلى حضن االحتاد 
إخوانه  »ي���خ���ون«  أن  اإلف��ري��ق��ي 
األف���ارق���ة ب��االن��ض��م��ام إل���ى هذه 
احملكمة، التي بدأ مشوار تشييع 

االنسحابات  توالي  مع  جنازتها، 
منها، بعد أن تأكد أن الهدف من 
وج��وده��ا، ه��و »اس��ت��ه��داف الدول 
ثم  غ���ي���ره���ا)..(،  دون  اإلف��ري��ق��ي��ة« 
ال  معه،  وم��ن  الزفزافي  قضية  إن 
ترقى إلى مستوى ارتكاب جرائم 
عن  النظر  بغض  اإلنسانية،  ضد 
العيب الشكلي، هل حصلت إبادة 
سبيل  على  ال��ري��ف  ف��ي  للمدنيني 
املثال؟ حتى يتطلب األمر ماحقة 
رجال األمن واملسؤول عنهم أمام 
ذلك،  م��ع  ولكن  ال��دول��ي؟  القضاء 
إلى  األوض��اع  تطور  إمكانية  فإن 
ما ال حتمد عقباه، تظهر جلية في 
االحتجاجية،  السلوكات  بعض 
الفعل  رد  ناحية  من  يقابلها  وما 
قوات  ك��ان��ت  متى  فمنذ  األم��ن��ي، 
األمن تنزل ملطاردة الناس في املاء، 
م��اذا ل��و غ��رق ال��ن��اس ف��ي البحر، 
إن  العاملية،  الصحافة  تكتب  ألن 
أجهزة األمن قامت برمي احملتجني 

املدنيني في البحر)..(؟
ج���زء م��ن دف���اع ال��زف��زاف��ي إذن 
متحمس لرفع القضية أمام محكمة 
اجلنايات الدولية في الهاي، لكن 
املغاربة،  املسؤولني  جر  محاولة 
فيهم  الدولي، مبن  القضاء  للعبة 
رئ��ي��س ال���دول���ة وه���و امل���ل���ك، في 
أجندة  األم��ور، حسب  تعقد  حالة 
أطرافا  يدفع  ما  فهو  م��ح��ددة)..(، 
األوضاع  تأجيج  حمل��اول��ة  أخ��رى 
)تسريب شريط الزفزافي، اتهامات 
األمم  بتدخل  املطالبة  بالتعذيب، 
املتحدة..(، والكل يعلم أن الهدف 
املستتر من وراء هذا املطلب، هو 
املسؤولني  ال��ب��اب حمل��اك��م��ة  ف��ت��ح 
»أن الصفة ال  م��ب��رر  دول��ي��ا حت��ت 
العقاب«،  من  اإلفات  عدم  تضمن 
لكن من يضمن »عدالة قضاة هذه 
اآلن،  التي فشلت حتى  احملكمة«؟ 
في إقناع عدة دول باملصادقة على 
قانونها األساسي، واملغرب واحد 
من البلدان التي ال تعترف بقرارات 
ه���ذه احمل��ك��م��ة، ش��أن��ه ش���أن دول 
أخرى، وقد تابع العالم، استقبال 
عمر  ال��س��ودان��ي  للرئيس  امل��غ��رب 
قمة  مؤمتر  فعاليات  في  البشير 

املناخ »كوب 22« املنظم مبراكش، 
إلى جانب باقي رؤساء الدول من 
طرف الوزير ناصر بوريطة، رغم 
طرف  م��ن  باعتقاله  ق���رار  ص���دور 
احملكمة املذكورة منذ سنة 2009، 
يصرح  ب��األم��ر،  املعني  أن  علما 
شأنه شأن غيره، بأن هذه احملكمة 
»ال تتوفر على أية مصداقية«، فيما 
قضاءها  إعامية  تقارير  اتهمت 
متابعة  لتفعيل  رش���اوى  بتلقي 

الرئيس املذكور )..(.
موضوع  ع���ن  ال��ن��ظ��ر  وب��غ��ض 
فقد  ال��دول��ي��ة،  اجلنائية  احملكمة 
كيران احلكومية،  بن  والية  كانت 
صراعا  الكواليس  في  شهدت  قد 
ما  ف��ي  خطيرة  مقتضيات  ح��ول 
يتعلق مبشروع القانون اجلنائي، 
بعد أن علمت أطراف من مستوى 
قبة  ع��ال، خطورة ما يحاك حتت 
الدولي  البرملان)..(، وكان اخلبير 
اجلنائية  احملكمة  م��وض��وع  ف��ي 
ال��دول��ي��ة، ه��ش��ام ال��ش��رق��اوي، قد 
حتدث ل� »األسبوع« عن »معطيات 
القانون  م���ش���روع  ف���ي  خ��ط��ي��رة 
امل��ل��ك واجليش  اجل��ن��ائ��ي مت��س 
أن  ليظهر  األم��ن��ي��ة..«،  واألج��ه��زة 

باب  من  املغرب  اختراق  محاولة 
باستعمال  أو  اجلنائي،  التشريع 
على  اجلنائي  القانون  نصوص 
توفير  ب��ع��د  ال���دول���ي،  امل��س��ت��وى 
التقارير الازمة لذلك وطنيا، سواء 
م��ن ط���رف م��ؤس��س��ة وط��ن��ي��ة مثل 
املجلس الوطني حلقوق اإلنسان، 
الستعمالها  ي���ع���ادل���ه���ا،  م���ا  أو 
مرتبطا  يظل  كله  واألم���ر  دول��ي��ا، 
بنفس احملبرة، التي كتبت بعض 
املعتقلني  عن  للدفاع  »املرافعات« 
مع الزفزافي، وكتبت نصوصا في 
مسودة القانون اجلنائي، قبل أن 
إلى حدود  تتعثر في آخر حلظة، 

اليوم.
نبهت  أن  »األس��ب��وع«  ل�  وسبق 
القانون  م���س���ودة  خ���ط���ورة  إل���ى 
اجلنائي حول العقوبات التي تهم 
وامللك،  امللكي،  اجل��ي��ش  عناصر 
واألجهزة األمنية، فقد نصت املادة 
مرتكبا  »يعد  أن��ه:  على   »448-1«

جلرمية اإلبادة اجلماعية ويعاقب 
باإلعدام، كل من ارتكب قتا عمديا 
إثنية  أو  ق��وم��ي��ة  ج��م��اع��ة  ألف����راد 
بقصد  ه��ات��ه  بصفتها  عرقية  أو 
ونصت  جزئيا«،  أو  كليا  إهاكها 
»يعد  أن���ه:  على   »448-3« امل���ادة 
اإلنسانية  ض��د  جل��رمي��ة  مرتكبا 
ارتكب  من  كل  ب��اإلع��دام،  ويعاقب 
ف��ي إط���ار ه��ج��وم واس���ع النطاق 
مجموعة  ضد  موجه  منهجي  أو 
نصت  كما  املدنيني«،  السكان  من 
امل��ادة »6 - 448« على أن��ه: »يعد 
ويعاقب  ح���رب  م��رت��ك��ب��ا جل��رمي��ة 
باإلعدام، كل من ارتكب قتا عمديا 
ضد األشخاص في إطار خطة أو 
عملية  إط��ار  في  أو  عامة  سياسة 
ارتكاب واسعة النطاق«.. ليوضح 
اجلرائم،  »ه����ذه  أن  ال���ش���رق���اوي 
تعتبر  الدولي،  القانون  مبقتضى 
يجب  التي  الدولية  اجل��رائ��م  م��ن 
امل���س���ؤول���ني على  ك����ل  م��ع��اق��ب��ة 
التجارب  أثبتت  وق��د  ارت��ك��اب��ه��ا، 
املباشرة  املسؤولية  بأن  الدولية 
األول����ى ع��ن ه���ذه اجل���رائ���م، تهم 
رؤس��اء ال��دول وال��ق��وات املسلحة 
)تفاصيل:  األم��ن��ي��ة«  واألج���ه���زة 

األسبوع عدد 23 يونيو 2016(.
دفاع  هيئة  تصرفات  أن  يذكر 
محنة  ع���ق���دت  ق����د  ال����زف����زاف����ي، 
امل���ع���ت���ق���ل���ني ف�����ي اح���ت���ج���اج���ات 
التركيز  ب��دل  أن��ه  ذل��ك  احلسيمة، 
العادلة،  احمل��اك��م��ة  ش���روط  ع��ل��ى 
عبر  التصعيد  مسطرة  سلوك  مت 
تأجيج  إلى  الهادفة  »التسريبات« 
ال���ع���ام، وم��ح��اول��ة تهديد  ال����رأي 
وهو  دول��ي��ا،  مبحاكمتها  ال��دول��ة 
املبادئ  مع  يتعارض  ال��ذي  األم��ر 
من  كثير  درسها  التي  القانونية 
عن  الدفاع  تولوا  الذين  احملامني 

معه،  وم��ن  ال��ري��ف  ح���راك  متزعم 
وجلهم يطالبون باإلفراج الفوري 
عن كل املعتقلني، بدل التركيز على 

الدفوعات القانونية)..(.
ما معنى أن يقول احملامي عبد 
الصادق البوشتاوي، عضو هيئة 
الدفاع عن معتقلي احلسيمة، »إنه 
منظمة  م��ع  مستمر  ات��ص��ال  ف��ي 
األمم املتحدة من خال مؤسساتها 
املعنية بحقوق اإلنسان واملنظمات 
ال���دول���ي���ة غ��ي��ر احل��ك��وم��ي��ة مثل 
ومنظمة  ال��دول��ي��ة  العفو  منظمة 
وغيرها  ح����دود،  ب��ا  ص��ح��ف��ي��ون 
انتهاكات  ص���ورة  ف��ي  لوضعها 
حقوق اإلنسان وتطورات الهجمة 
وما  الريف  منطقة  على  القمعية 
وخروقات  مداهمات  من  واكبها 
لنشطاء  ومحاكمات  واع��ت��ق��االت 
احل�����راك ال��ش��ع��ب��ي ب��ال��ري��ف ذي 
واملشروعة؟..  القانونية  املطالب 
البوشتاوي،  يقول  أن  معنى  م��ا 
مجموعة  على  ص��ادق  املغرب  إن 
م��ن االت��ف��اق��ي��ات ال��دول��ي��ة حلقوق 
العهدين  بينها  وم���ن  اإلن���س���ان، 
مناهضة  وات��ف��اق��ي��ة  ال���دول���ي���ني 
املعامات  وج���م���ي���ع  ال���ت���ع���ذي���ب 
واملهينة  والاإنسانية  القاسية 
وكذلك  ب���ال���ك���رام���ة،  واحل����اط����ة 
ال��ب��روت��وك��ول االخ��ت��ي��اري امللحق 
املصادقة  ملف  بإيداع  وق��ام  بها، 
العامة  اجلمعية  لدى  والتصديق 
ل��أمم امل��ت��ح��دة« )امل��ص��در: موقع 
كود 11 يونيو 2017(، هل تكمن 
م��ه��م��ة احمل���ام���ي ف���ي ال���دف���اع عن 
التقارير  صياغة  ف��ي  أم  موكله، 
ل��أمم امل��ت��ح��دة؟ ه��ل ي��ع��رف دفاع 
ال��زف��زاف��ي وم��ن م��ع��ه، ال��ف��رق بني 
»االستقواء  وب��ني  ال��دف��اع  حقوق 

بجهات أجنبية«؟
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ت�سرف اأمني خطري غري حم�سوب العواقب كاد يت�سبب يف كارثة 
دولية للمغرب، فمن يقف وراء اإعطاء مثل هذه الأوامر ؟

جزء من دفاع 
الزفزايف إذن 

متحمس لرفع 
القضية أمام 

محكمة الجنايات 
الدولية يف الهاي، 

لكن محاولة 
جر المسؤولني 

المغاربة، للعبة 
القضاء الدويل، بمن 
فيهم رئيس الدولة 

وهو الملك، يف حالة 
تعقد األمور، حسب 
أجندة محددة)..(، 

فهو ما يدفع أطرافا 
أخرى لمحاولة 

تأجيج األوضاع 



الدورة  بوذنيب،  مدينة  تحتضن 
الشعبية  الثقافة  لمهرجان  الرابعة 
للواحات، الذي ينظم من طرف جمعية 
»إعادة بناء وتنمية قصر أوالد علي«، 
الجهوية  المديرية  م��ن  بمساهمة 
قطاع   - واالت��ص��ال  الثقافة  ل���وزارة 
الثقافة- بدرعة تافياللت، وذلك أيام 
21 و22 و23 يوليوز الجاري، تحت 
شعار: »الثقافة الشعبية: دعامة أساس 

لحوار الثقافات«.
وأوضح بالغ للجهة المنظمة، أن 
الثقافية  الفنية  »ال��ت��ظ��اه��رة  ه���ذه 
السنوية، التي تحتفي بقصر بوذنيب 
ال���دورة، تعنى  لهذه  كضيف ش��رف 
بالنبش في مختلف تالوين التراث 
من  الواحات،  في  الشعبي  الثقافي 
خالل إقامة معارض تراثية للصناعة 
فنية  س��ه��رات  وإح��ي��اء  التقليدية، 
فلكلور  من  لوحات  وتقديم  أصيلة، 
تنظيم  إلى جانب  المغرب،  واح��ات 
تتناول  ن��ق��اش  وج��ل��س��ات  ن����دوات 
مواضيع ذات عالقة بسؤال الصيانة 
المادي  ال��ت��راث  على  والمحافظة 
المجال  تنمية  وس��ب��ل  وال���الم���ادي 

واإلنسان بالواحات«.
المهرجان، حسب  فكرة  وتسعى 
البالغ، إلى إبراز الخصوصية الثقافية 
وال��ت��راث��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة ال��ت��ي تطبع 
الشخصية الواحية المغربية، ألجل 
خلق إشعاع ثقافي تنموي تستثمر 
االقتصادية  ال���م���ؤه���الت  ك���ل  ف��ي��ه 
واالجتماعية والسياحية للواحة، بغية 
تشجيع االستثمار المادي والالمادي 
به، وااللتزام بعدم تركه خلف اللثام، 
كما يهدف إلى »الرفع من قيمة الثقافة 
منطلقا  وجعلها  للواحات  الشعبية 
ومدخال لحوار الثقافات، والتعريف 
كإرث  وضروبها  وبتقاطعاتها  بها 
حضاري وثقافي للقاطنين بواحات 
كامل تراب المملكة المغربية، فضال 

عن محاولة بعث هذا الموروث الفني 
الثقافي وترسيخ مضامينه في نفوس 
وحماية  تثمينه  أف��ق  في  الناشئة، 
وإشاعة مميزاته وخصوصياته«، كما 
سيعرف المهرجان تنظيم ندوات حول 
»الماء في الثقافة الشعبية«، باإلضافة 
إلى »التصوف في الثقافة الشعبية« 
بتنسيق مع »مركز تافياللت للدراسات 
»العقد  جمعية  وف���رع  واألب���ح���اث« 
العالمي للماء« بالرشيدية، فضال عن 
أنشطة رياضية وثقافية تتثمل في 
س���ب���اق ع���ل���ى ال���ط���ري���ق وع�����روض 
وكذا  ال��ح��رب،  وف��ن��ون  للتيكواندو 
التشكيلي،  للفن  م��ع��رض  اف��ت��ت��اح 
وتنظيم إلقاء عروض شعرية وزجلية 

طيلة أيام المهرجان.
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»الماب« تستعد إلطالق 
تلفزة وإذاعة لألخبار 

املتواصلة
أكد المدير العام 
المغرب  ل���وك���ال���ة 
لألنباء،  ال��ع��رب��ي 
الهاشمي  خ��ل��ي��ل 
أن  اإلدري��������س��������ي، 
ل��ه��ا دور  ال���وك���ال���ة 
تضطلع به في إعادة 
المشهد  ت��ش��ك��ي��ل 
البصري  السمعي 
مستقبال، متمثل في 
إطالق تلفزة وإذاعة 
لألخبار  موجهتين 
معربا  المتواصلة، 
ع��ن أم��ل��ه ف��ي رؤية 
دماء جديدة يتم ضخها بمناسبة تحرير ال رجعة 
الستراتيجية  المطلوبة  الصياغة  وإع��ادة  عنه، 

الدولة إزاء القطب العمومي.
اإلدري��س��ي في ح��وار نشرته  الهاشمي  وق��ال 
صحيفة »ليكونوميست«: »نحن مستعدون، ونمثل 
جزء من حل ال غنى عنه، ولدينا طاقم تحرير يضم 

300 صحفي لتطوير هذه المشاريع«.
وحول تقييم وضعية المشهد اإلعالمي المغربي، 
الوقت  أنه »في  إلى  للوكالة،  العام  المدير  أشار 
يجذب  ال��ذي  الجمود  من  نوعا  نعيش  ال��راه��ن، 
مجموع الفاعلين إلى األسفل، ويعرقل مستقبل 
هذا القطاع الحيوي«، كما شدد على أنه »ينبغي 
المضي نحو المستقبل بجرأة وذكاء، والتوقف 
عن التخفي عبر ترك اآلخرين يوجهون ويناورون 
بشؤوننا  ال��م��ت��ع��ل��ق��ة  األخ����ب����ار  وي���ع���رض���ون 

الخاصة«.
وبالفعل، يرى الهاشمي اإلدريسي، أن المشهد 
اشتغال  م��وض��وع  يكون  أن  يستحق  اإلع��الم��ي 
الهيكلية  الصعوبات  بسبب  خاصة  جماعي، 
الخطيرة التي يشهدها، معتبرا أن معظم وسائل 
اإلعالم تعيش إفالسا، فقال في هذا الصدد: »إن 
تكلفة الحفاظ على هذا القطب، بلغت ملياري درهم 
سنويا من األموال المهدورة.. إنها تكلفة هائلة، 
في حين أن إحداث قنوات جديدة مندمجة وحديثة 
وصغيرة الحجم، يكلف فقط ما بين 200 و300 

مليون درهم«.

الها�شمي

الكثيري

والتنشيط  المسرحي  »المشعل  جمعية  تنظم 
الثقافي« باليوسفية، الدورة الخامسة من المهرجان 
الوطني »ألوان اليوسفية للثقافة والفنون« طيلة الفترة 
الممتدة ما بين 24 يوليوز وإلى غاية 29 من نفس 
في  التنمية«  قاطرة  »الثقافة..  تحت شعار:  الشهر، 

اليوسفية.
وستعيش مدينة اليوسفية على إيقاعات مهرجان 
»ألوان اليوسفية« تزامنا مع احتفال الشعب المغربي 
بذكرى عيد العرش المجيد، من خالل تقديم عروض 
فنية بفضاءات المدينة، والهدف من هذه التظاهرة، 
هو إبراز الموروث الفني المغربي وتثمينه كآلية من 
آليات التنمية الثقافية والفنية بالجهة، باإلضافة إلى 
بعث دينامية تنشيطية تنهل من خصوصيات مناطق 
اإلقليم الغنية بذخائرها الفنية واإلبداعية، بدعم من 
المجمع الشريف للفوسفاط ومجلس جهة مراكش 
أسفي ووزارة الثقافة، وبشراكة مع المجلس اإلقليمي 

لمدينة اليوسفية.

»الثقافة.. قاطرة التنمية« في اليوسفية

ب����ش����راك����ة م������ع ال���ف���اع���ل���ي���ن 
والجمعويين،  المؤسساتيين 
وخدمة للقيم الثقافية واإلنسانية، 
بالدي«  »مستقبل  مؤسسة  تنظم 
السينما  »س��ح��ر  ش���ع���ار:  ت��ح��ت 
األولى  ال��دورة  والفرانكوفونية«، 
للمهرجان الدولي للفيلم من فاتح 
إل�������ى خ�����ام�����س غ����ش����ت ال�����ق�����ادم 

بالمحمدية.
يشكل هذا المهرجان السينمائي، 
مناسبة للقاء واالنفتاح على تيمات 
ولغات أدبية وسينمائية فرانكوفونية 
لدى  بكفاية  معروفة  غير  ج��دي��دة، 
أغلبية جمهور السينفيليين بالجهة، 
كما يمكن الحضور المكثف لضيوفه 
المبدعين والمهنيين المنتمين إلى 
عالم الفرانكوفونية الواسع، مغاربة 
وروائيين  مخرجين  من  وأج��ان��ب، 
ونقاد وصحافيين ومختلف المثقفين 
السينما  ق��ط��اع  ف��ي  والمشتغلين 
ع��م��وم��ا، م��ن ف���رص ت��ب��ادل األفكار 
حول  المتقاطعة  النظر  ووج��ه��ات 
وإنعاش  والفرانكوفونية  السينما 
الحوار متعدد الثقافات، الشيء الذي 

من شأنه أن يغني معارف الجميع.
وف���ي���م���ا ي���ت���ع���ل���ق ب���ال���ع���روض 

السينمائية، 
تمت برمجة أفالم روائية ووثائقية 
خارج  ستعرض  وط��وي��ل��ة  قصيرة 
وداخل المسابقة، وهكذا تم اختيار 
سبعة عناوين للتباري في مسابقة 
أمام  الجوائز  الطويلة على  األف��الم 
المخرج  ي��ت��رأس��ه��ا  تحكيم  ل��ج��ن��ة 
والمنتج والسيناريست الكندي، كلود 
من  كل  جانبه،  إل��ى  وتضم  غانيو، 

الفرنسي  والمنتج  المخرج 
والكاتب  دورف����م����ان،  ج���اك 
وليد  اللبناني  والصحافي 
ش�����م�����ي�����ط، وال�����م�����خ�����رج 
المغربي  وال��س��ي��ن��اري��س��ت 
الجياللي فرحاتي، والمخرج 
التونسي ناصر قطاري، كما 
عناوين  سبعة  اختيار  تم 
أخرى للتباري في مسابقة 
ال��ق��ص��ي��رة على  األف������الم 
الجوائز أمام لجنة تحكيم 
يترأسها الممثل والمخرج 
والسيناريست اإليفواري 
صيديكي باكابا، وتضم 
إلى جانبه كل من الممثلة 
المغربية بشرى أهريش، 
ورئيس اتحاد الصحافة 
هينو،  دفيد  ببلجيكا  السينمائية 
خالد  الفرنسي  المغربي  والممثل 

معضور.
وتجدر اإلشارة، إلى وجود لجنة 
تحكيم ثالثة مكلفة باختيار أفضل 
فيلم قصير وأفضل فيلم طويل، وهي 
لجنة النقد الثالثية األعضاء المكونة 
من محمود جمني )تونس(، وإدريس 

القري وأحمد بوغابة )المغرب(.

»سحر السينما والفرانكوفونية« في احملمدية

الثقافـة الشعبية للواحـات في بوذنيـب

املغرب ضمن17  دولة عربية وأوروبية في مهرجان الفنون التشكيلية بتونس
انطلقت الدورة 30 للمهرجان الدولي 
المحرس  بمدينة  التشكيلية  للفنون 
الجاري  يوليوز   16 ي��وم  التونسية 
نفسه،  الشهر  من   26 حتى  وتستمر 
بمشاركة 17 دولة عربية وأوروبية هي: 
والكويت  وس���وري���ا  ول��ب��ن��ان  ت��ون��س 
العربية  والمملكة  ع��م��ان  وسلطنة 

وليبيا  ومصر  وفلسطين  السعودية 
والمغرب والجزائر واألردن والسودان 
وجزر  والبرازيل  وإسبانيا  وفرنسا 

الموريس.
ال��دورة عدة أنشطة  وتتضمن هذه 
المعلم  إل��ى  بحرية  رحلة  بينها  م��ن 
إلى  الشفار،  وش��اط��ئ  يونقة  األث���ري 

للتصوير  ورش������ة  ت��ن��ظ��ي��م  ج���ان���ب 
أمسية  إلى  باإلضافة  الفوتوغرافي، 
العلوم  ق���ص���ر  ب��م��س��اه��م��ة  ف��ل��ك��ي��ة 
للشعر  أمسية  تتخللها  بالمنستير، 
الشعبي وطبال قرقنة، لتنتهي بعرض 
الباليه الروسي، وإنجاز مجسم كبير 

يخلد ذكرى الدورة.
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 U¼u³�²M�Ë UNðU¹bKÐ »uMð ¨UO½b�« r�«uŽ q� w� 
  ôUH²Šô«  jOAMðË  dOÞQðË  rOEM²�  ÊUJ��«  sŽ
 p�c� XŁbŠ√Ë ¨WOMÞË Ë√ WOM¹œ X½U� ¡«uÝ ¨WO³FA�«
 v²ŠË ¨W�“ö�«  «eON−²�UÐ UNðeNłË U�U��√Ë U½U−�
 Ÿ—UAÐ  öH×K� r�� WL�UFK� ÊU� ¨V¹dI�« f�_«
 dI²Ý« ¨÷U¹d�« ≠‰«b�√ WFÞUI� »«d²Ð w½U¦�« s�×�«
 œU²Ž  s¹e�²�  …dO³�   UŽœu²��  X½U�   U¹UMÐ  w�
 r�I�« «c¼ ¨ÕdH�«Ë WM¹e�« d¼UE� Â“«u�Ë  «—uJ¹œË
 s�  Áužd�√Ë  tðeNł√  «uLK�Ë  Áu�e�  U�bFÐË  ¨Êü«
 å`³ýò v�≈ Áu�uŠË …d�UI�« wŠ v�≈ ÁuKI½ ¨tðUOŠö�
 W½UF²Ýô«Ë W�Uš  U�dý l� q�UF²�« «uKC� U�bFÐ
 ÁËbFð qÐ ¨b×�« «c¼ bMŽ «uHI¹ r�Ë ¨ «eON−²�« ¡«dJÐ
  U�dA�« lOL−� å◊UÐd�« jOAM²� W�dýò fOÝQð v�≈
 sO³�²ML�« iFÐ UNŠd²�« w²�« åWKýUH�«ò WOŽUL−�«

 Ær¼bŽUIðË rNð«“UO²�« «uMLCO�
 YOŠ ¨ÊU�“ ÂU¹√  öH×�« r��  U�bš tK�« rŠ—Ë
 ¨rO×K²�«Ë ¡UÐdNJ�«Ë VA��« WŽUM�  Uý—Ë rC¹ ÊU�
 wÐ«—e�«  vKŽË  UNOKŽ  sO�dAL�«  dO�Ð  d�c¹  tK�«Ë
  uB�«   «d³J�Ë  …—U??½ù«Ë  wÝ«dJ�«Ë   UBML�«Ë
  U²�ö�«Ë  —U????¼“_«Ë  œË—u???�«  v²ŠË  ¨ U??M??ŠU??A??�«Ë
  «—u�UM�«Ë  —U??−??ý_«  X½UJ�  ¨W??O??M??Þu??�«  Âö????Ž_«Ë
  UOMI²Ð  …u¼e�  WŠd�  rKJ²ð   U¹UM³�«Ë   UŠU��«Ë
 Ê«u�QÐ  WA�—eL�«   U�dD�«Ë  ¨W½uKL�«  `OÐUBL�«
  UO��U²�«Ë  ö�U×�« ‚u� W�UHš ·d�dð w¼Ë  U¹«d�«
 UNðUI×K�Ë   UFÞUIL�«   «dI�Ë  lzUC³�«   UÐdŽË
 ¨tðU¹UMÐË  W�ULF�«  fK−�Ë  UN×�UB�Ë  WŽUL−�«Ë

ÆsNL�« ·džË
 œUOŽ_« ÊQÐ W¹bOKI²�« WŽUMB�« W�dž rKFð q¼ ¨Èdð
 WŽUMB�«  ‘UF½ù  ÍœUB²�«  „d×�  w¼  ¨WOMÞu�«
 —U�H�« WŽUM� —U¼œ“ô XÐUŁ —bB� w¼Ë ¨W¹bOKI²�«
 Èd�c�«  r??Ý«  UNOKŽ  gI½  u??�  ”U×M�«Ë  VA��«Ë
 w�Ë ¨Èd�c�« VŠU� …—u� l� UNÐ qH²×L�« WOMÞu�«
 —UO²šUÐ WŽUL−�« l� ÊËUF²Ð W�dG�« ÂuIð ¨X�u�« fH½
 t³¼«u� “«dÐ≈ w� bN²ł«Ë dJ²Ð« l½U� dN�√ r¹dJðË
 tM� Íd²Að ¨t� U�«d�≈Ë ¨WOŽUM� WŠu� vKŽ WO�d×�«
 UNð«—uJ¹œ  s�  UNKF−ðË  åWŽUMB�«ò  pKð  WŽUL−�«
 ¡U¼“  Z�d³ð  UN²FÞUI�Ë  UN½√Ë  U�uBš  WOLÝd�«
 sJ²K� ¨ «—uJ¹b�«Ë WOMH�« n×²�« ¡«dA� ÊuOK� 100

 w� UNÐ „—UAL�« w�d×�«Ë l½UB�« s� n×²�« pKð
ÆWOMÞu�« œUOŽ_«

 ¡UÐü«  q{U½  bOFÐ  WL�UF�«  qH²×ð  ¨ÂU??¹√  bFÐË
 ¡ULJ×�« r¼Ë ¨‰UOł_« qJ� UOŽdý UŁ—≈ qEO� œ«bł_«Ë
 …u� vI³²� ¨VFA�«Ë ‘dF�« rŠöð WOÝbIÐ Êu�—UF�«
 sOBÐd²L�« ¡«bŽ_«  «d�«R� bB� UFOM� «bÝ rŠö²�«
 —«Ëœ_ sOBLI²L�«  åsOHO�²L�«òË ¨WJKLL�« —«dI²ÝUÐ
 UL�  VFA�«  –UI½ù  ås¹dzU¦�«  s¹cIML�«  sOK{UML�«ò
 b¹dAðË tI¹eL²� wÐdF�« ‚dA�« w� år¼ƒö�“ò qF�
 ŸeMÐ  r??N??ð«Ëd??Ł  VN½Ë  rNOKŽ  …dDO��«Ë  ¨tÐuFý

Æ UO�UL�« WLŠ— X×ð rN�dðË rN�«u�√Ë rNðUJK²L�
 WO�UCM�«  W??O??Ðd??²??�«Ë  ¨U???½d???�  15  …—U???C???Š  s??J??�
 VFA�« sB×ð w²�« WO�¹—U²�« WFO³�«  UO�ËR��Ë
 t�U�¬ W??�d??ÝË v??{u??H??�«Ë q??�U??A??L??�« s??� w??Ðd??G??L??�«
 ¡«—Ë ‚ôe????½ô« s??� ÊU???�_« Â«e???Š w??¼ ¨t??ðU??Šu??L??ÞË
 s?????OHKJL�« W??????³FB�« W??KLF�UÐ ¡«dł_«  U¼u¹—UMOÝ
 r¼Ë  U½d�  15   «–  WOÐdGL�«  …d−A�«  åWK�Kšò  ?Ð

ÆW²ÐUŁË W¹u� U¼—ËcłË WK�Q²� UN½QÐ ÊuLKF¹

الرباط وفية
 لعهد ا�جداد 

 W�Oz—  åX??³??Ý—ò  n??O??�  V−F²½   º
 ∫…œbF²L�«  UNðUH� rž—  ÊU�Š WFÞUI�
 WOŽUL−�«Ë  W??O??�u??I??×??�«Ë  W??O??½U??L??�d??³??�«ò
 –UI½≈  WLN�  w�  ¨åWOÐe×�«  WK{UML�«Ë
 oI×L�«   uL�«  —UDš√  s�  sOMÞ«uL�«
 —ËdL�« lDIð w²�« åWŁ—UJ�«ò …dH×�« V³�Ð
 qOŽULÝ≈  Íôu??�  Ÿ—UAÐ  s¹—UL�«  vKŽ
 dB³�« ·UF{ ·dÞ s� UNO� ◊uI��«Ë
 WI½“ ÊUJÝ ÃUŽ“≈Ë ¨‰UHÞ_«Ë ŒuOA�«Ë
  U¹UM³�«  b¹bNðË UN�UÐ“QÐ  bOý— Íôu�

Æ «—UON½ô«Ë  UŽbB²�UÐ …—ËU−L�«

 wŠ  ¡UMÐ  vKŽ   «u??M??Ý  210  bFÐ  º
 ¨X�u�«  p??�–  w??�  WOJK�  W??¹b??¼  ¨Õö??L??�«
 t²�OMJÐ  ¨W¹œuN¹  W½U¹œ  s�  WÐ—UGLK�
 t�ULŠË  t½«d�Ë  t²½uŠUÞË  t²Ý—b�Ë
 UL�  ¨t??²??O??½«u??ŠË  tH�u²��Ë  t??�u??ÝË
 r� Íc�« w½U�½ù« À«d²�« «c¼ q� dOB�
 w²�«  W???�“_«   UOL�ð  Èu??Ý  tM�  o³ð
 w�U³�«Ë ¨U??N??K??¼√ a??¹—U??ð  v??K??Ž X??E??�U??Š

  ø—UŁb½ô« s� YOG²�¹

 ¨wI¹b� f??O??zd??�«  r??K??Ž w??�  q??¼  º
 wÝ«dJ�UÐ  UN�u−¼Ë  w¼UIL�«  ÕUO²ł«
 eł«u×�«Ë  WO½u¹eHK²�«   U??ýU??A??�«Ë
 sOKł«d�«  vKŽ  —ËdL�«  lDI�  WO³A��«
 d¦�√ vKŽ  ôËUD�«Ë wÝ«dJ�« nOHB²Ð
 q¼Ë  øtÐ  ÕuL�L�«  bŠ«u�«  nB�«  s�
 sO��U−�«   Uýd×ð  tLKŽ  v??�≈  XGKÐ
 UN½≈ øUNzU�MÐ  «—ULF�« »«uÐ√ V½U−Ð
 ‚uI×Ð f??L??�« v???�≈ ‰u??×??²??ð v??{u??H??�«
 ¨”UM�«  ÷«d?????Ž√  „U???N???²???½«Ë  ÊU???�???½ù«
 v²ŠË  ô«Ë“  W??F??Ð«d??�«  b??F??Ð  U??�u??B??š

øÊUJ��« wL×¹ sL� ¨öO� …dýUF�«

 »«dð w??�   U???Šö???�ù« X??I??K??D??½«  º
 ågIMðò  √bÐË ¨—uBML�« »uIF¹ WFÞUI�
 UNŽ—«uý s� U�öD½« W¹dC×�« UN²½UJ�
 ‰«“ ô sJ� ¨UNðU¹UMÐ WÝbM¼Ë UNIz«bŠË
 w¼Ë UN�bIð q�dF¹ å UOÞu−�«ò qJA�
 »uOł  w�  UO�u¹  sO¹öL�«  ⁄dHð  w²�«
 WOł–uLM�« ‚«uÝ_« ‰ULF²Ýô sOK�dFL�«
 Â√  ¨Õö???�ù«  dB²MOÝ  qN�  ¨WLEML�«

  øœU�H�« bÝQ²�¹

أسرار العاصمة

 بقلم: بوشعيب ا�دريسي

 Êu³�²ML�« ô≈ ·dF¹ ô
 rN²M��√  «u??F??K??Ð  s??¹c??�«
 å U¹uA½ò  ‚Ëc??ð  …d¦JÐ
 lMFML�«  wMOB�«  ÍUA�«
 WOK¹“«d³�« …uNI�« sOłUM�Ë
 ÁUOL�«  UMOM�Ë ¨…dBFL�«
 å U¹uA½ò w¼Ë WO½bFL�«
 ¡«uÝ  U�K−�« ¡UMŁ√ ÂbIð
 ¨ÊU−K�« w� Ë√  «—Ëb�« w�
 fK−L�«  ·u??O??C??�  Ë√
 W�U{≈ ̈ WÝUzd�«Ë V²JL�«Ë
 ¨åW³¹džË ‰«eG�« VF�ò ?�
 UN½QÐ Êu³�²ML�« ·dF¹Ë
 WO½«eO�  s????�  W???�u???L???�
 d¦�√  Êu�dF¹Ë  ¨WŽUL−�«
 w� W???ł—b???� d??O??ž U??N??½Q??Ð
 WO�UL�«  WIOŁu�«  ‰uB�
 årNðU¹uA½ò  vI³ð  v²Š
 ÁUOL�«  l????�  …—u???²???�???�
 «u²JÝ  nOJ�  ¨WO½bFL�«
  UIH½  `???O???{u???ð  s?????Ž
 U¼d¹d³ðË  år??N??ðU??¹u??A??½ò
 ¨WK¹eN�« UN²HKJð s� ržd�UÐ
 «–ULK� ¨UO³Fý UN�u³� s�Ë
 «c¼Ë  ød²�²�«  «c??¼  Ê–≈
 UMKF−¹  ‰U??×??�«  WFO³DÐ
 d²�²�« «c¼ q¼ ¨‰¡U�²½
 „UM¼  Â√  ¨b???O???Šu???�«  u???¼

øÈdš√  «d²�ð
 vKŽ r??ðd??²??�??ð n??O??J??�

 ô w???²???�«Ë å U??¹u??A??M??�«ò
 ôË ÷—U??F??½ ôË ‰œU??−??½
 UNH¹—UB�  w??�  VÝU×½
 U�≈  WHKG�  Êu??J??ð  w??²??�«
 Ë√  WO³²J�  œ«u??�  ¡«d??A??Ð
 ¨ öH×K�  «eON−ð ¡«dJÐ
 U×C�  ◊UÐd�«  r²×C�Ë
 WOÐdGL�«  ÊbL�«  q�  ÂU�√
 ÊUH�_«  ¡«d????ýò  ∫œu??M??³??Ð
 ‚«dÝË Ê«d¾H�« WÐ—U×�Ë
 —Ëœ vKŽ ¡UCI�«Ë ¨X¹e�«
 W????Ð—U????×????�Ë `???O???H???B???�«
 ¨W???¹b???F???L???�« ÷«d??????????�_«
 ‰UGý_«   U??C??¹u??F??ðË
 «uKLJ²� W�ÝuL�«Ë W�UA�«
  UC¹uF²Ð  W???O???¼U???³???�«
  UC¹uFð «uHŽ ÆÆå—UHÝ_«

ÆqIM²�«
 ÍUð√ ”ËR� årJ²×BÐò
  UMOM�Ë …uNI�« sOłUM�Ë
 sJ�Ë  ¨WO½bFL�«  ÁUOL�«
 årJO�  q??Šu??ð  ôò  v??²??Š
 ‰uI½Ë U³OÞ ôöŠ ÊuJðË
 U¼u½Ëœ  ¨åW×B�UÐò  ∫rJ�
 rN²½Ëœ UL� WO½«eOL�« w�
  UÐuD�«Ë p¹—«d³�« W¼uýò
 Íc???�« åX???¹e???�« ‚«d??????ÝË
 fO�  t½QÐ  rJM�  wJ²A¹
 tF� qÐ ¨å‚«d??Ýò ÁbŠu�

Æt½«dOł

 vKŽ Êu??K??³??I??�  r???²???½√Ë
 2018  W??O??½«e??O??�  W????Ý«—œ
 Ê√ «u�ËUŠ ¨—«u½_« WM¹bL�
 w� WO�U� WIOŁuÐ U¼ËeOLð
 wLKF�«Ë w�UI¦�« U¼«u²��
 ¨Í—«œù«Ë  w??ÝU??O??�??�«Ë
 sŽ d??³??F??ð r??J??²??O??½«e??O??L??�
 rðbłË  r??J??½_  r�«u²��
  U½U�Ð …e¼Uł  UŽu³D�
 UN�U�√  r²F{u�  ¨Wž—U�
 UM¼ s??� r??²??K??I??½Ë U???�U???�—√
 r?????????????????²K�Ë  „U??????????????????M¼Ë

 Ác???¼ò ∫åX???¹u???B???²???�«ò ????Ð
 t³Að  w??²??�«  U??M??²??O??½«e??O??�
 e�«dL�«Ë ÈdI�«  UO½«eO�
 t½√ kŠöL�«Ë ¨åWKI²�L�«
 UN½QÐ wŠu¹ U� UNO� fO�
 W�UI¦�«Ë WJKLL�« WL�UF�
 À«d??????²??????�«Ë —«u??????????????½_«Ë
 r²¼uý rJ½≈ qÐ ¨w½U�½ù«
 W³O−F�«  «œdHL�UÐ ◊UÐd�«
 sŽ b??F??³??�« q???� …b??O??F??³??�«
 vKŽ «uN³²Mð r�Ë ¨W�UI¦�«
 W¾OÝ WLłdð  œd−�  UN½√

 s�  U¼uL²�uŠ  Ã«d???šù«
 WG� v�≈ WO�½dH�UÐ WIOŁË
 W−N� v???�≈ »d???�√ W??J??O??�—
 „—U³¹ t??K??�«  ≠ åW??O??�«u??Ýò
 W¹dFð s� «Ëb¹eð ô ≠rJO�
 jI�  r�d²�²Ð  WL�UF�«
 ¨sO³�²ML� rJLN¹ U� vKŽ
 U¼uKFł«Ë WO½«eOL�« «u×I½
 WL�UF�«  Èu??²??�??�  w???�
 —UO²šUÐ  ¨œö³K�  W??¹—«œù«
 WOL¹œU�√Ë W¹—«œ≈  «œdH�

ÆrJÐË UMÐË UNÐ oOKð

 lL−� ÊuHzUD�« ·uD¹ ULMOÐ
 Êu³³B²¹ r¼Ë WO�uO�« rNð«ËUð≈
 s�Ë …—«d???×???�« ◊d???� s??� U??�d??Ž
 vKŽ ÊU??A??M??�«ò  V³�Ð œU??N??łù«
 rN¼ułË `�� V³�ÐË åÊUÐc�«
  U�OÐuD�«  W??M??šœ√  —U???Ł√  s??�
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 قيادات الشرطة والدرك 
التابعين للبوليساريو، أقرب إلى 

إقامة نظام فيدرالي مع المغرب 
على غرار النموذج البريطاني، 

وكرس هذا التوجه، انشقاق 
ولد سلمى، فيما يمثل الجيش 

تيار »الصقور«، وموت محمد 
عبد العزيز، أعطى متنفسا لـ 

»الحركة الوطنية الصحراوية« 
قبل أن يسود الخط المتشدد 

بعد أزمة »الكركرات«
تشكيلة »السيسي« كما يسمونها في 
محاربة  م��ن  انتقلت  فرقة  المخيمات، 
المخدرات إلى ما تسميه الجبهة »التعاون 
مع المغرب لتفكيك األمن في التجمعات 
وج��ع��ل��ه ب��ك��ل��ف��ة ع��ال��ي��ة ت��م��ن��ع جيش 
البوليساريو من التواجد في األراضي 
العازلة«، و»قد كانت أحداث والية أوسرد، 
عالمة فاصلة تنبئ بنهاية نظام إبراهيم 

غالي«، في نظر تقارير أمنية.
التمسك  إل����ى  ال��ج��ب��ه��ة  واض���ط���رت 
خاصة،  ق��وات  في  القديمة  بعناصرها 
لكنها فشلت في رد التحدي األمني الذي 
يشكله رجال المخدرات، وقررت سلسلة 
م��ن اإلج������راءات، ب���دءا م��ن رف���ع درجة 
االستنفار، ومنع الدخول والخروج من 
المخيمات إال من البوابات الرسمية، مع 

و»هيليكس«  »ت��وي��وت��ا«  استيراد  وق��ف 
و»نيسان« من موريتانيا لدخول بعضها 

من المغرب.
وتقرر أيضا، عدم السماح بالتواجد 
خارج  ك��ي��ل��وم��ت��رات   5 ح����دود  ف���ي  إال 
المخيمات، وكل هذه اإلجراءات المشددة، 
اتخذت لوضع المخيمات تحت مراقبة 
الجزائرية  المخابرات  متقدمة، ودخلت 
على الخط لمنع تمويل أنصار »الحركة 
الوطنية الصحراوية« ألي نشاط داخل 
البوليساريو وخارجها،  صفوف جبهة 
»الحوار  األخ��ي��رة  األح����داث  ووض��ع��ت 
السياسي« على المحك، فاألمم المتحدة 
تمثيلية  ف��ي  ال��م��غ��رب  تشكيك  ت��ري��د  ال 
قبيل  الصحراء  لساكنة  البوليساريو 
المفاوضات معها، كما تريد وقف حرب 
ومن  والمملكة،  الجبهة  بين  اللوبيات 
نشاط  األم��م��ي  المنتظم  أوق��ف  جهته، 
عناصر »المينورسو« أليام بعد وصول 
تهديدات من لوبي المخدرات الذي رسم 
يعد  فلم  المنطقة،  ف��ي  ج��دي��دة  خ��ارط��ة 
ممكنا إطالق سياسة أمنية جديدة في 
لجبهة  القادم  المؤتمر  قبل  المخيمات 
البوليساريو، فيما تتفاقم الظواهر التي 
تشغل البوليساريو عن إعادة االنتشار 
حول »الكركرات« أو التفكير في المياه 

اإلقليمية.
وي��ج��د إب��راه��ي��م غ��ال��ي ف��ي مساعدة 
الجزائر، من منع استيراد السيارات إال 
االستخباري  العمل  وإلى  موانئها  عبر 
له،  داع��م��ا  هامشا  األرض،  على  معها 
المغرب  اق��ت��راح  م��ع  التعاطف  لضرب 

لحكم  الصحراوية«  الوطنية  و»الحركة 
ذاتي موسع بهدف حل قضية الصحراء، 

تحت عنوان »الحرب على المخدرات«.
والشرطة والدرك التابعان للجبهة، هما 
م��ع أصحاب  تماسا  األك��ث��ر  ال��ج��ه��ازان 
المخدرات، ويقبالن بجيش حرفي على 
أن القادة هم »األكثر تعاطفا« مع اقتراح 
»الحركة الوطنية الصحراوية«، حيث يتم 
المركزية  الدولة  بين  السيادة  اقتسام 
احتفاظ  م���ع  ال���ص���ح���راوي  واإلق���ل���ي���م 
باألحقية في علم محلي،  الصحراويين 
إضافة إلى العلم الوطني المغربي، وكذلك 
الحال بالنسبة للنشيد الوطني المغربي 
مع بقاء العملة الرسمية من اختصاص 
االختصاصات  وكذلك  المغربية  الدولة 
المؤمنين،  إلمارة  والدينية  الدستورية 
بالتمثيل  المغربية  ال��دول��ة  واح��ت��ف��اظ 
الخارجي واألمن والدفاع ومراقبة حدود 

ال��م��م��ل��ك��ة، ف��ي��م��ا ع���دا ذل����ك، ي��ب��ق��ى من 
الفيدرالية  ال��ح��ك��وم��ة  اخ��ت��ص��اص��ات 
االنتخابات  ع��ن  المنبثقة  اإلق��ل��ي��م��ي��ة 

العامة.
وترى »الحركة الوطنية الصحراوية« 
في بيان سابق لها، أنها استطاعت أن 
تخلق شبكة من العالقات الرسمية وغير 
الرسمية مع كافة الدوائر الفاعلة والقريبة 
من القرار بالمملكة المغربية، سواء كانت 
حتى  أو  حزبية  أو  أمنية  أو  حكومية 
»فقد  الوثيقة،  وحسب  وأهلية،  مدنية 
لعدم  طرحنا  واقعية  على  الكل  أجمع 
اختالفها عن وثيقة مشروع الحكم الذاتي 
الممنوح من طرف جاللة الملك«، و»مع 
ذلك، يبدو أن كل المبادرات الهادفة إلنهاء 
سيطول  ظالمها  الصحراويين،  معاناة 

وليلها سيزداد سوادا«.

المغرب ال يريد اقتسام
 السيادة على الصحراء مع 

حكومة إقليمية منتخبة 
الحكم  توسيع  عن  المغرب  تحفظ 
ال���ذات���ي إل���ى اق��ت��س��ام ال��س��ي��ادة على 
الفيدرالية  الحكومة  م��ع  ال��ص��ح��راء 
على  وأث���ر  ح���اور  ول��ذل��ك،  المنتخبة، 
»الحركة الوطنية الصحراوية«، لكن لم 
يتفق معها، ألنه يريد سيادة كاملة على 
تجاوز  ف��ي  معها  وي��ت��ف��ق  ص��ح��رائ��ه، 
البوليساريو والوصول إلى انتخابات 
عامة مفتوحة لتأسيس نظام برلماني 
عبر انتخابات عامة مفتوحة، وتقترح 
البرلمان،  ط��ري��ق  ع��ن  ال��ح��رك��ة  ورق���ة 
الفيدرالي  الحكومة  رئيس  »انتخاب 
والذي يتم تنصيبه كذلك من لدن الملك«، 
وهو الذي يشغل أيضا، منصب مندوب 
المملكة المغربية في اإلقليم الفيدرالي 
تناطح  أو  تضارب  أي  يكون  ال  حتى 

للهيئات في وظيفتها مستقبال«.
وهذا النظام الفيدرالي قريب من آخر 
المبعوث  روس،  لكريستوفر  اقتراح 
لكن  الصحراء،  لملف  السابق  األممي 
المغرب ال يريد »السقف األعلى إلدارة 

الصحراويين لشؤونهم«.
وال يمكن للعاصمة الرباط، التفاوض 
إال في سقف »ثابت« في مبادرة الحكم 
الذاتي، ولذلك، البد من تحول سريع في 
جبهة البوليساريو، يمنع عن إبراهيم 

لتمرير  رج��االت��ه  غ��ال��ي وض���ع 

متابعات18

عبد الحميد العونيإعداد:

البوليساريو لجبهة  القادم  للمؤتمر  مرشحها  الصحراوية»تعني  الوطنية  «الحركة 

تسميم زوجة  رئيس البوليساريو السابق
 إليمانها بالحكم الذاتي 

سلفه اعتمدها  إبراهيم غايل، ألغى كل «القنوات الرسية» التي 
 مع المغرب، ووافق حاليا عىل كل الوساطات اإلفريقية، آخرها ما قامت به 

نيجرييا.
«الوساطات الفردية»  وانضمام المغرب إىل االتحاد اإلفريقي ألغى دبلوماسية 

والمجموعات بني ساكنة المخيمات والسلطات المغربية، لكن أنصار الحكم 
الذايت المرتاجعني عن دورهم بشكل واسع، وجدوا يف زوجة محمد عبد العزيز 

التي تعالج يف كوبا، «ورقة» ويه التي تعرضت إىل تسمم بعد إعالنها قبول 
«الحل الفيدرايل»، وهو ما اعتربته وديعة أمريكية لحل قضية الصحراء، وافق 

عليها زوجها خالل زيارة بان كيمون للمخيمات.

قالت مصادر خاصة لـ »األسبوع«: »إن الحركة الوطنية 
الصحراوية، من إسبانيا، قررت تقديم مرشحها لخالفة 

الرئيس الحالي في المؤتمر القادم لجبهة البوليساريو، 
وأن المغرب يستعد لما بعد مرحلة إبراهيم غالي«.

ولم يعد ممكنا، المرور، حاليا، إلى حل لملف الصحراء 
دون الوصول إلى قيادة الجبهة، ونشرت »الحركة 

الوطنية الصحراوية« رسائلها للعموم، وإلى الحكومة 
المغربية عبر جريدة »األسبوع«، لكن أزمة »الكركرات«، 

دفعتها للتراجع، قبل أن تقرر تقديم مرشحها القادم 
للجبهة.

 »012 وحسب البرقية المسربة لـ »مكتب التوثيق 
)مخابرات البوليساريو(، »فإن مرشح الحركة الوطنية 

الصحراوية، سينافس إبراهيم غالي« )4 أسماء تتبع لهذه 
الحركة في مناصب وزارية في الدولة المعلنة من جانب 

واحد(.
ويطلب المكتب من رئيس البوليساريو، االهتمام بالشأن 

األمني في الداخل والمخيمات، ألن لوبيات المخدرات، قد 
تشعل إرباكات أمنية تدفع إلى االهتمام بالحالة األمنية، 
تخفيفا النتشار قوات البوليساريو متقدمة حوالي الجدار.
إن إشغال إبراهيم غالي بالحالة األمنية للمخيمات، جاء 

لخفض التوتر بين القوات المغربية وقوات البوليساريو، 
وسمت وسائل إعالم قريبة من رئيس الجبهة »الحركة 

الوطنية الصحراوية« بـ »حزب الرخاء«.
ومنذ التحضير للمؤتمر الرابع عشر للجبهة، دار الحديث 

عن ضرورة مراجعة األجهزة األمنية وتغيير األسلوب المتبع 
في ميدان األمن، وال يزال الصراع خطيرا بين قادة الجبهة.

والمغرب يستعد لمرحلة 
ما بعد إبراهيم غالي

حممد عبد العزيز ابراهيم غايل
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عن  وتوترا  حدة  تزيد  التي  سياسته 
سلفه، محمد عبد العزيز.

 إبراهيم غالي يضع األراضي 
العازلة تحت اإلدارة المباشرة 

للمخابرات الجزائرية في حربه ضد 
المخدرات، و»الحركة الوطنية 

الصحراوية« تتحول إلى السرية 
بعد أزمة »الكركرات«، 

وترفض أن تكون الحرب على 
المخدرات ذريعة الجتثاثها 

في آخر قرار له )11 يوليوز الجاري(، 
»هيئة  بتوجيه  غ��ال��ي  إب��راه��ي��م  أم���ر 
األركان« في قواته إلى الحرب المفتوحة 
ورفضت  ال��م��خ��درات،  عصابات  على 
»الحركة الوطنية الصحراوية« ودعاة 
الحكم الذاتي في الصحراء، أي مساس 
بمصداقيتها في هذه الحرب المفتوحة 

الجتثاثها.
وسحبت القيادة الجديدة، الدعم الذي 
تمتعت به مبادرة الحكم الذاتي لطول 
أزمة »الكركرات« العسكرية، وتحول قرار 
المسلحة،  عناصره  إلى  البوليساريو 
»أجندة  القوات  هذه  قيادة  ووضعت  
التفريط فيها بقيادة  جديدة« ال يمكن 
إبراهيم غالي، فالمسألة »العسكرية« لم 

تعد هامشية.
وسحبت الظرفية الحالية، الثقل من 
قنوات سياسية عديدة، وعطلتها في كل 
كيف  الجميع  وي��اح��ظ  االت��ج��اه��ات، 
انتهى التفاوض غير المباشر والسري 
جبهة  ف������ي  ال�������ق�������ادة  ب����ع����ض  م������ع 

البوليساريو.
والمعاصرة  األص��ال��ة  ح��زب  وأزاح 
قضية الصحراء من أجندته، وتعطلت 
وساطات محمد الشيخ بيد الله وإلياس 
العماري في ما كان يسمى »الدبلوماسية 
الذي وصل  العمل  الموازية«، وتوقف 
م���ع ال��ح��ض��رم��ي وول�����د س��ل��م��ى إلى 
م����س����ت����وي����ات غ����ي����ر م���س���ب���وق���ة في 

المخيمات.
فإن  األممية،  اإلحصائيات  وحسب 
المغرب  ب��ي��ن  ال���س���ري���ة«  »ال���ق���ن���وات 
والبوليساريو، في أسوإ حاالتها منذ 

زمن الحرب، وقد تواجه الطرفان بين 
1976 و1991 وأداره��ا إبراهيم غالي 

من منصب وزارة الدفاع.
إل��ى »مشروع  المهم، اإلش��ارة  وم��ن 
الدولة في األراضي العازلة بمنفذ بحري 
في  بالبدء  األط��ل��س��ي«،  المحيط  على 
كاشفة،  بطريقة  األراض��ي  تعمير هذه 
ولم يعد ممكنا الحديث عن »الجئين« 
في المستقبل كما قال إبراهيم غالي في 
اللقاء السري الذي جمعه مع غوتيريش، 

األمين العام لألمم المتحدة.
ولم يعد ممكنا الحديث عن مفاوضات 
جدية مع المغرب، وإبراهيم غالي في 
في  يفكر  والكل  البوليساريو،  رئاسة 
إزاحته والتفكير في مرحلة جديدة، ألنه 
أن  ويمكن  التفاوض،  في  كبير  عائق 

يجدد الحرب في أي لحظة.
وفي المغرب، الذي دخل »الكركرات« 
وتراجع إلى خطوط وقف إطاق النار 
تقدير  ليس هناك  الرملي،  الجدار  في 
لفتح حوار مع أي جهة في المخيمات، 
من جهة، ألن الرباط ترفض المفاوضات 
وتريد شروطا أخرى إلعادة إطاقها مع 
ال��ب��ول��ي��س��اري��و ت��ح��ت إش�����راف األمم 
المتحدة، ومن جهة ثانية، لم يستثمر 
المغرب ما بعد وفاة محمد عبد العزيز 
في تكثيف المفاوضات، واختار دخول 
»الكركرات«، وفي الرد على هذه الخطوة، 

تحول إبراهيم غالي إلى رقم صعب.

 »الحكم الذاتي« اقتراح تداولته 
جبهة البوليساريو والمملكة منذ 

1996 في مفاوضات سرية، 

وانتقل بعد عشر سنوات 
)2007( إلى األمم المتحدة، قبل 

أن يؤكد العاهل المغربي »أنه 
الوحيد المقبول على الطاولة«

الممثل  ج��اس��ت��ن،  ال��س��ي��د  ت��ح��دث 
المتحدة  ل��ألم��م  ال��س��اب��ق  الشخصي 
ومؤلف »الصحراء: تشريح مأزق« قائا: 
الكامل  اهتمامها  ب��دأ  »البوليساريو 
بالحكم الذاتي منذ 1996«، لكن الجبهة 
قبلت حكما ذاتيا ينتهي باستفتاء كما 
في المشروع الثاني لجيمس بيكر، وزير 
الخارجية األمريكي األسبق والمبعوث 

الشخصي لألمم المتحدة.
والتشبث بهذا االقتراح من طرف ما 
يسمى »الحركة الوطنية الصحراوية«، 
ال يؤسس لحل نهائي للمشكل، ولفظ 
»ن����ه����ائ����ي«، ه����و ال������ذي ت��ب��ح��ث عنه 
الدبلوماسية المغربية في كل اتصاالتها 
لجبهة  م���ن���ت���م���ي���ن  م�����ع  ال����س����ري����ة 

البوليساريو.
وفي مواجهة تقاسم »السيادة«، الذي 
اقترحه بعض أنصار الحكم الذاتي في 
المخيمات، يطرح تيار إبراهيم غالي، 
»تقسيم الصحراء وإعان دولة كاملة 
السيادة في األراضي العازلة )المحررة(، 
وأراض جديدة يمكن التفاوض عليها«، 
ومن المهم تقسيم مياه اإلقليم، وقرر 
الحساسة،  المرحلة  هذه  في  المغرب 
ت��رس��ي��م ح����دوده ال��ب��ح��ري��ة ع��ل��ى طول 

الشاطئ »الصحراوي«.
الوطنية  »ال��ح��رك��ة  م��ب��ادرة  ول��دع��م 

الصحراوية«، وافق المغرب أن يعرض 
مبادرة الحكم الذاتي و»االندماج« على 
مسطرة االستفتاء، وكان الوضع سابقا 
بين خيارين: االستقال واالندماج، وال 
يقسم  اآلن،  إلى  الذاتي،  الحكم  يزال 
»الوحدويين«، وفي أي لحظة، قد يقسم 

»الجمهوريين«.
اللحظة، ال يزال  انتظار هذه  وفي 
الوضع متأرجحا، ومن المهم التأكيد 
على وجود صعوبات في توصل أنصار 
الحكم الذاتي في المغرب والمخيمات 

إلى »خطاطة واحدة«.

 أنصار الحكم الذاتي في 
المخيمات، ليست لديهم ورقة 

أو خطاطة واحدة تجمع 
الالجئين حولها، ولم تتمكن 

محاوالت كل من »الحضرمي« 
و»ولد سلمى« و»بالجامع« في 

ما يسمى »الحركة الوطنية 
الصحراوية«، أي من 1996 إلى 

وفاة محمد عبد العزيز، في 
الوصول إلى وثيقة محورية أو 
ذات طابع إجماعي لما يسمى 

»الحل الوسط« والحكم الذاتي 
أو الفيدرالي

الفجوة بين التصور الفيدرالي كما 
وبين  الثالث،  الحل  أنصار  يطرحه 
الحكم الذاتي كما تقترحه السلطات 
غبار  ال  واض��ح��ة  ف��ج��وة  المغربية، 
عليها، والبد من تنازالت كبيرة لخلق 

شعبية لهذا التصور.
»البويهات«  قيادة  من  واالن��ط��اق 
لهذا الحل، لم يعد له جدوى، فالمسألة 
كل  فيها  ترفع  قبلية«  »معادلة  تعد  لم 

خيار  ألن  بها،  خاصا  ت��ص��ورا  قبيلة 
»الدولة« أو خيار »االندماج في الدولة 
المغربية«، هما المسيطران والمهيمنان 

على الساحة.
وحسب أوساط مختصة، فإن إحياء 
التفاوض  لفائدة  السرية«  »القنوات 
العلني الذي تشرف عليه األمم المتحدة، 
لم يعد منتجا، ويعرف رئيس الجبهة، 
أن تحريك ورقة األمن في المخيمات، 
السياسي، وهو  خطير على مستقبله 
رهان ال يمكن التراجع عنه دون ترتيبات 
يرفضه  ما  معارضيه، وهو  مع  سرية 

إلى اآلن.
وكان إبراهيم غالي قد وعد بالقطيعة 
الحسانية  بلهجته  سماه  ما  زمن  مع 
»طليسة«، وحمل صحراويون متهمون 
بتهريب المخدرات بنادقهم في مخيم 

»أوسرد«.
واكتشف الجميع، أن قرارا بتصفية 
»وزراء« البوليساريو، حالة ممكنة وال 
تكلف الكثير، فيما قوات البوليساريو، 
توجد في أوسع انتشار لها منذ الحرب 
التي عرفها اإلقليم في الربع األخير من 

القرن الماضي.
وكانت الذكرى السنوية األولى لتولي 
البوليساريو،  رئاسة  غالي  إبراهيم 
»م���رة«، وي��ع��رف أن ه��ذه ال��م��رارة كما 
على  ت��خ��ف��ى  وال  ب��ن��ف��س��ه،  وص��ف��ه��ا 
حجم  للملف،  المستقلين  المتابعين 
الضغوط على جبهة البوليساريو كي 
تتواصل مع المغرب لكسر الصمت قبل 
األم��م��ي��ة، ويرقب  ال���ج���والت  ان��ط��اق 

أنطونيو غوتيريش مستقبل التعهدات 
التي قطعها القائد السابق للبوليساريو 
ب��ش��أن »الحل  ال���ع���زي���ز،  م��ح��م��د ع��ب��د 

الفيدرالي«.

 اليوم، توجد زوجة محمد عبد 
العزيز، الرئيس السابق لجبهة 

البوليساريو، في كوبا من أجل 
االستشفاء، ويتأكد من حالتها، 

أن »تسمما« وقع للزوجين، 
وحسب رواية أمنية، فـ »إن 
الزوجة، التحقت بأنصار الحل 

الوسط، وال أحد في المخيمات 
يعرف األسرار األربعة لنهاية 
الرئيس السابق للبوليساريو، 

وقد توصل الطب الكوبي بملف 
كامل عن محمد عبد العزيز 

وزوجته« 
إبراهيم  القريبة من  الدائرة  تعيش 
مقدمتها،  في  شديدة،  ضغوطا  غالي، 
نفي قيادة البوليساريو، »تسميم« زوجة 
إلى  انتهت  التي  العزيز،  عبد  محمد 
بشأن  زوجها  عليه  واف��ق  بما  القبول 
»الحكم الفيدرالي« كحل وسط متفاوض 
عليه مع المغرب ينهي األزمة، وهو ما 
اقترحته  الذي  الذاتي«  »الحكم  يعني 

العاصمة الرباط في 2007.
وانتقلت زوجة رئيس البوليساريو 
السابق إلى كوبا لاستشفاء، وتعود 
ال��م��س��أل��ة ع��ن��د ب��ع��ض ال���دوائ���ر، إلى 
»تسميم« تعرض له الزوجان، كما كان 
يعيش الصحراويون في مخيمات قريبة 
من مناطق التفجير النووي الذي قامت 
به فرنسا في مرحلة استعمارها لدولة 

الجزائر.
ومحاولة هز شباك رئيس الجبهة، 
بدأ منذ توليه، لكن تقربه من قواته 
الجبهة  تقاليد  ووض���ع  العسكرية 
المسلحة،  العناصر  يد  في  مجددا 
يهدد بتسليح من مستوى آخر وحرب 
أخرى مع »تجار المخدرات تحديدا« 

الستنزاف قدرات التنظيم المسلح.
وتكشف هذه التطورات، عن رغبة 
ألنه  غالي،  إبراهيم  عهد  إسقاط  في 
»رج��ل ح��رب« وأوق��ف كل المناورات 

واللقاءات السرية مع المملكة.

 أعضاء »الحركة الوطنية 
الصحراوية« امتداد للحضرمي 
وولد سلمى وآخرين صفاهم 

إبراهيم غالي من شرطة 
ودرك البوليساريو 

في ترتيبات اختزلها إبراهيم غالي 
مناهضة  حسانيين،  مصطلحين  ف��ي 
»التهنتيت« و ضد »طليسة« قاد رئيس 

مخابراته: 
1� إعدام اللقاءات السرية مع المغرب، 
ولن تفاوض البوليساريو عبر أي قناة 
آليتين:  وعبر  غالي،  إبراهيم  قناة  إال 

االتحاد اإلفريقي واألمم المتحدة.
وحسب تقارير حساسة، »فإن إبراهيم 
غالي، وافق على الوساطة النيجيرية، 
وباقي الوساطات وعزل الجزائر، كما 
العاقات  ع��ن  ال��ص��ح��راء  قضية  ع��زل 
الجزائرية � المغربية، رغم تأكيد األمم 
المتحدة على تحويل موريتانيا والجزائر 
إلى طرفين في المفاوضات التي قررها 

مجلس األمن«.
2 � أن البوليساريو ال تجد أي معنى 
في مبادرات فردية للحوار مع المغرب، 
وتكتفي بتثمين الوساطات اإلفريقية بعد 

دخول المغرب لاتحاد اإلفريقي.
السرية،  الدبلوماسية  أن  وال��واق��ع، 
ألن  أمنية،  ح��رب  وعوضتها  انتهت، 
إبراهيم غالي ال يؤمن بتحريك الشارع 
السمارة،  أو  العيون  في  الصحراوي 
وتعمير  قواته  انتشار  باتجاه  ويدفع 
الساكنة  العازلة قبل تحريك  األراضي 
تحت اإلدارة المغربية، ويدعو العالم إلى 

دعم وحدة شعب اإلقليم.
البوليساريو  تعمل  آخر،  من جانب 
على توحيد البندقية ومصادرة الساح 
لوبي  ويقف  العصابات،  أوس���اط  ف��ي 

المخدرات ضد قرارات إبراهيم غالي.
ويريد قائد البوليساريو من الجيش 
المغربي، عدم السماح بلجوء صحراويين 
مطلوبين لدى الجبهة إلى المملكة، وهذا 
التقدير مرفوع لاتحاد اإلفريقي، ويشكل 
اعترافا ب� »دولة« البوليساريو، وقد شكل 
انضمام المغرب إلى االتحاد اإلفريقي، 
ضغطا أمنيا على إبراهيم غالي، وقد 

يقلب صفحة عهده.

19 متابعات
رضب أمن المخيمات لزعزعة األرض تحت إبراهيم غايل، بدأ مبكرا، ألن 

اهتمامه بعنارصه المسلحة )الجيش(، غطى عىل الرشطة والدرك التابعني 
للجبهة، وقد أيدت قيادات أمنية موالية للجهازني اقرتاح الحكم الذايت.

«الكركرات»، والذي انترش  وجيش البوليساريو الذي تعزز موقعه يف أزمة 
بشكل جيد يف المناطق العازلة، مضطر للرتاجع بفعل تسجيل خروقات كبرية 

«الحكم الفيدرايل» لقيادة جهازي الرشطة  ألمن المخيمات، واخرتاق أنصار 
60 يف المائة. والدرك بنسبة تصل إىل 

 التنغيص الذي أحدثه مسلحون يف الذكرى السنوية 
العتالء إبراهيم غايل رئاسة جبهة البوليساريو، 

لن يكون سوى مرحلة أوىل لتقديم تيار «الحل 
الفيدرايل» مرشحهم يف المؤتمر القادم للجبهة، 
وحاول قادة البوليساريو قطع أي قناة رسية مع 

 36 المغرب، وقد بلغت قبل وفاة محمد عبد العزيز، 
قناة مع األجهزة المغربية.

عبد اهلل 
احلبيب

الب�شري 

طرطاق يراقب 

اإطالق النار 

الذي ا�شتهدف 

وزير دفاع 

البولي�شاريو

أول وثيقة  صادرة يف مخيمات البوليساريو حول  بنود  الحكم الذايت لحل قضية الصحراء

تقاسم السيادة  مطلب 
بني اإلقليم والمغرب 

«الحركة  زعزع مفاوضات 
الصحراوية»  الوطنية 

والسلطات يف الرباط ألنها 
مساس بالوحدة الرتابية.

طرح بند القضاء مشكلة 
جوهرية يف مقرتح الحكم 

الذايت، لدعوة أصحابه إلنشاء 
محكمة عليا يف اإلقليم 

الفيدرايل، وهو ما يطرح 
صعوبة شديدة يف التدبري 

يف هذا االجتماع دافعت زوجة رئي�س البولي�صاريو ال�صابق عن احلكم الفيدرايل لل�صحراءالقضايئ وفقه األحكام.
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 UþUHŠ Ÿu{uL�« w� oOI×ð Í√ `²� Ë√ …—œU³� ÍQÐ rIð

 Æw�öÝù« s¹bK� rOK��« ZNML�« vKŽ

عيـن علـى الشمال
æ إعداد: زهير البوحاطي

æ  سعيد الهوداني. خريبكة 
 »eŠ sŽ wŽULł —UA²�� V�UÞ
 ‰öš  ¨—«d??Šú??�  wMÞu�«  lL−²�«
 fK−LK�  W??O??zU??M??¦??²??Ýô«  …—Ëb??????�«
 q�UŽ  ¨«dšR�  …bIFML�«  wŽUL−�«
 oOI×ð  `??²??H??Ð  ¨W??J??³??¹d??š  r??O??K??�≈
 WOŽUL−�« …—e−L�« ¡«d� ’uB�Ð
 UNOKŽ ‚œUB¹ r� WO�UHð« vKŽ Î¡UMÐ

ÆfK−L�«
 fK−L�« WÝUz— —UA²�L�« rNð«Ë
  UOŠö� “ËU−ðË Êu½UI�« ‚d�Ð
 b×ð w� W¹—u²ÝœË W³�²M� W�ÝR�
 Êu???½U???I???�«  U??O??C??²??I??L??� Œ—U??????�
 dOž  WO�UHðUÐ  qLF�«Ë  ¨wLOEM²�«
  UDK��«  q³�  s??�  UNOKŽ  d??ýR??�
 wLOK�ù« Ê“U��« öL×� ¨WB²�L�«
 w�  TÞ«u²�«  WO�ËR��  WJ³¹d�Ð

ÆŸu{uL�«
 fOz—  Ê√  v??�≈  …—U???ýù«  —b−ðË
 Ê√  t??�  o³Ý  ¨w??ŽU??L??−??�«  fK−L�«
 …—e−L�UÐ WIKF²L�« WO�UHðô« ÷dŽ
 UNOKŽ W�œUBLK� fK−L�« —UE½√ vKŽ
 UN½√ ô≈ ¨w{UL�« d¹«d³� …—Ëœ ‰öš
 U� ¨¡UCŽ_« WO³Kž√ WI�«u� qMð r�
 dOýQ²�« i�d¹ rOK�ù« q�UŽ qFł
 WOŽdý vKŽ UN�uBŠ ÂbF� UNOKŽ

 lOL−�« QłUHO� ¨wŽUL−�« fK−L�«
 ÂöE�«  `??M??ł  X??×??ð  U??¼d??¹d??L??²??Ð
 rž— fOzd�« q³� s� UNOKŽ lO�u²�«Ë
 ‘UIM�«  bNý  UL�  ¨UN²O½u½U�  ÂbŽ
 ÂUNð«  V³�Ð  «œU??Š  ô«b??ł  UN½QAÐ
 W{—UFL�«Ë WO³Kž_« s� s¹—UA²��
 X¹uB²�« d¹Ëe²Ð fK−L�« WÝUzd�
 ¨…uI�UÐ U¼d¹dL²� WO�UHðôUÐ oKF²L�«
 nMF�« À«b??Š√ w� V³�ð U� u¼Ë

ÆWŽUL−�« dI� U¼bNý w²�«
 ‰uŠ ·ö???�???�« V??³??Ý œu???F???¹Ë
 W�ËU×�  v??�≈  ¨…—u??�c??L??�«  WO�UHðô«

 W�U{≈  wŽUL−�«  fK−L�«  fOz—
 Íd²JL�  ‰u�ð  WO�UHðô«  w�  …œU??�
 W�ËdFL�«  W???O???�U???×???�«  …—e???−???L???�«
 UOzUIKð ‰UI²½ô« ¨WOŁ—UJ�« UN²OF{uÐ
 l�eL�«  …b??¹b??−??�«  …—e??−??L??�«  v???�≈
 ÊËœ  W¹dBŽ   UH�«uLÐ  UNŁ«bŠ≈
 ÊuOK� 33  ?�«  vKŽ r¼—œ Í√ …œU¹“

ÆUNz«d� sLŁ ¨rO²MÝ
 Íc�« dL¦²�L�« Ê√ ¨d�c�UÐ ÍdŠË
 ¨wŽu³Ý_« ‚u��« ÷—√ t� Xðu�
 WHKJ²Ð  …b¹b−�«  …—e−L�«  bOAOÝ
 ÕdD¹ U� u¼Ë ¨dO¹ö� WŁö¦Ð —bIð

 ‰uŠ ÂU??N??H??²??Ý« W??�ö??Ž s???� d??¦??�√
 ¡«—Ë l�«Ëb�«Ë WOIOI×�«  UOHK��«
 ¨WO�U×�«  …—e??−??L??�«  Íd??²??J??�  `??M??�
 ÊU�dŠË  dO¹öL�«  ÍËU�ð  åW¹b¼ò
Æ…b¹bł WO�U� qOš«b� s� WŽUL−�«

 »eŠ s� —UA²�LÐ ‰UBð« w�Ë
 Ê√ò  ???Ð  »U???ł√  ¨WOLM²�«Ë  W??�«b??F??�«
 ¨WOŽUL−�«  o�«dL�«  dOÐbð  VO�UÝ√
 wð«c�«  d??O??Ðb??²??�«  ∫U??N??M??�  ¨…œb??F??²??�
 dOÐb²�«Ë ÷uHL�«dOÐb²�« ¨dýU³L�«
 ¡«d�  WOKLF�  ¨¡«d??J??�«  WOKLŽ  o??�Ë
  öL×²�« d²�œ vKŽ WOM³L�« …—e−L�«
 fK−L�«  t??O??K??Ž  ‚œU??????�  Íc??????�«
 WDK��« tOKŽ  dý√ Íc�«Ë wŽUL−�«
 Â«dÐ≈ rð ¨«c� ¨p�c� ≠WJ³¹dš W�ULŽ –

 w�  qšb¹  UF³Þ «c¼Ë ¨¡«dJ�«  bIŽ
 WJ³¹d�Ð WŽUL−�« fOz— ’UB²š«
 å14Ø113 rEML�« Êu½UI�« vB²ILÐ
 WŽULłò  ÊQ??Ð  ¨—UA²�L�«  ·U??{√Ë
 sO½«uI�«  o???�Ë  qG²Að  W??J??³??¹d??š
 sŽ U�√ ¨wŽUL−�« fK−LK� WLEML�«
 s¹—UA²�L�«  i??F??Ð   U???�U???N???ð«
 ¨Êu½UI�« ‚d�Ð wŽUL−�« fK−LK�
 UNK�Ë ¨W×B�« s� UN�  ”UÝ√ ö�
 WDK��«Ë ¨dOž ô W{dG�  «¡UŽœ«

 ÆåV¦� sŽ WOKLF�« lÐU²ð

 rO�¹  UÐ Íc�« „«– nO�� bNA�
 WFÐU²�« ¨WKOL−�« ‚bOMH�« WM¹b� vKŽ
 ‰ULý  ‚bOMH�«  ?  oOCL�«  W�ULF�
 d¼UE�  X???D???ž  Y???O???Š  ¨»d???G???L???�«
  UŠUÝ q� ¨v{uH�«Ë WOz«uAF�«
 s� ÊU???� w??²??�« W??M??¹b??L??�« Ÿ—«u????ýË
 ¨“UO²�UÐ WOŠUOÝ ÊuJð Ê√ dE²ML�«
 qDL�« w−Oð«d²Ýô« UNF�uL� «dE½

ÆjÝu²L�« d×³�« vKŽ
 v{uH�«  d¼UE�  —UA²½«  V³Ý
 Êu�u−²L�« WŽU³�« r¼ ¨WOz«uAF�«Ë
 s� s�U�_« q� w� ÊËbł«u²¹ s¹c�«
 hš— s¹c�« ¨WM¹bL�« Ÿ—«uýË W�“√
 WÝ—UL�  wŽUL−�«  fK−L�«  rN�
 ÊuIK²¹  YOŠ ¨W¹dŠ qJÐ  rNð—U−ð
 iFÐ s????� …b???½U???�???L???�«Ë r????Žb????�«

ÆsOOÝUO��«
 s¹c�«  W??ŽU??³??�«  —U??A??²??½«  …d??¼U??þ
 ¨sOLz«œ v�≈ sO�u−²� s� «u�u×ð
 WM¹bL�«  Ác??¼  w�  UNÐUMÞ√  XÐd{

 UNŽ—«uý lOLł X�dž√Ë ¨WOKŠU��«
 WDK��« XL� qþ w� ¨¡UM¦²Ý« ÊËbÐ
 ¡«b²Žô« s� UNH�«u� »UOžË WOMFL�«
 WO�uLF�«   «dLL�«Ë  ‚dD�«  vKŽ
 ¨UN�ULF²Ý«  s�  sOMÞ«uL�«  lM�Ë
 Êu�u−²L�« WŽU³�« åsÞu²Ý«ò YOŠ
 ÂU�√ …bł«u²L�« WŠU��«Ë »UÐ v²Š
 rNð«u�√ „d×ð Ê√ ÊËœ W¹uýU³�«
 UýUÐ w� U¾Oý ÂuO�« WKOÞ WO�UF²L�«

Æ©…—uB�«® ‚bOMH�« WM¹b�
 v�≈ s??O??M??Þ«u??L??�« ÃËd???š q??³??�Ë
 dNEL�« «c¼ vKŽ ÃU−²Šö� Ÿ—UA�«
 ‚bOMH�«  WM¹b�  tOKŽ   —U??� Íc??�«
 ‰U−� w� dýU³� qJAÐ dŁR¹ Íc�«Ë
 U�uBš U�ËeŽ bNAð w²�« WŠUO��«
 Ãdš Ê√Ë o??³??Ý ¨ÂU????¹_« Ác???¼ w??�
  ö×L�« »U??×??�√ s??�   «d??A??F??�«
 s¹c�« s¹d²JL�« U�uBš W¹—U−²�«

 V³�Ð rN²ŽUCÐ vKŽ VKD�« lł«dð
 W�“_« w� sOOz«uAF�« WŽU³�« dŁUJð
 YOŠ rNðö×L� W¹–U×L�« Ÿ—«uA�«Ë
 ¨WBOš— WMLŁQÐ rNFzUCÐ ÊuFO³¹
 w� V³�¹ U� ¨r¼dO³Fð V�Š «c¼Ë

 ÆrNKOš«b� lł«dð
 WO�uI×�«  «u�_« iFÐ XKLŠË
 WŽUL−�«  W??ÝU??zd??�  v??{u??H??�«  Ác??¼
 Ác¼ X{u� w²�« ¨‚bOMHK� WOÐ«d²�«
 WKL×�« ‰öš WŽU³�« ¡ôRN� Ÿ—«uA�«
 V�� qł√ s� …dOš_« WOÐU�²½ô«

ÆrNð«u�√
 WDK��« s�  «u�_«  «– X³�UÞË
 qL×²ð  ÊQÐ  ¨W�ULF�«  UNÝ√—  vKŽË
 ¡öšSÐ  Âu??I??ð  Ê√Ë  U??N??²??O??�ËR??�??�
 WŽU³�«  œU??F??Ð≈Ë  WK²×L�«  Ÿ—«u??A??�«
 hB�ðË Ÿ—«uA�« sŽ sO�u−²L�«
 jÝË  s�  U³¹d�  ULEM�  U½UJ�  rN�
 —UÞ≈ w� rN²ŽUCÐ ÷dF� WM¹bL�«

   ÆV�«d�Ë rEM�

 bFÐ  ¨Ê«uDð  WM�UÝ  XÐdG²Ý«
 WM¹b�Ë   «uMÝ  ÀöŁ  Â«œ  —UE²½«
 w²�«  WI¹dD�«  ¨q�UŽ ÊËbÐ  Ê«uDð
 f½u¹ b??¹b??−??�« q??�U??F??�« U??N??Ð √b???Ð
 t�UN� «d???šR???�  s??O??F??L??�«  Í“U???²???�«
 X½U� w??²??�« …d??O??¦??J??�«  U??H??K??L??�«Ë
 ‰Ë√ dýU³¹ Ê√ qC� YOŠ ¨ÁdE²Mð
 ¨rOK�ù«  s???Ž  ‰ËR??�??L??�  t???�  q??L??Ž
 t²�U�ù hB�L�« ‰eML�« Õö�SÐ
 ¨”U³F�« Íôu� Ÿ—UAÐ bł«u²L�«Ë
 ‰ULF�«  s�  b¹bFK�  o³Ý t½√  ULKŽ
 r�Ë W�U�ù« ÁcNÐ «u�e½ Ê√ …ôu�«Ë
 vKŽ oKF¹ UL� U¾Oý UNO� «ËdOG¹
 ÊQAK�  sOF³²²L�«  s�  b¹bF�«  p�–

ÆÊ«uD²Ð ÂUF�«
 WOLM²�«  X�O�  ¨…—œU³L�«  Ác??¼ò
 åWO�eML�«  WOLM²�«  UNMJ�  ¨W¹dA³�«

 YOŠ  ¨Êu??O??½«u??D??²??�«  UNH�Ë  UL�
 Ác¼  Ê_  »«dG²ÝUÐ  U¼uK³I²Ý«
 ô b¹b−�« q�UFK� WOHOþu�« W�U�ù«
 d¹c³ð u¼ UL½≈ ¨Õö�ù« UNBIM¹
 bI²Hð Íc�« X�u�« w� ÂUF�« ‰ULK�
 Õö�û� WO³FA�« ¡UOŠ_« rEF� tO�
 vHDBL�« ÷—√ wŠ s� Ã–uLM�«Ë
 ULNðU¹UMÐ bNAð s¹cK�« bL×�« W¹b�Ë

Æ—ULF²Ýô« ÂU¹√ vKŽ
 w×O{uð ⁄ö???Ð  —U??E??²??½«  w???�Ë
 ¨Õö�ù«  «c¼  V³�Ð ÂUF�«  Í√dK�
 sOOÝUO��«  s????�  b???¹b???F???�«  ÊS?????�
 qBŠ b¹b−�« q�UF�« q¼ ¨Êu�¡U�²¹
 ·dÞ s??� Õö????�ù« W??B??š— v??K??Ž
 Ê√  Â√  ¨Ê«uD²�  WOÐ«d²�«  WŽUL−�«
 ¡«œ√  s�  WOHF�  WOK×L�«  WDK��«
    øÕö�ù« WBš— Ã«d�²Ý« ÂuÝ—

WŽUL'« vKŽ  —Ëb�«Ë W¹uýU³�« dI� ÊuK²×¹ Êu�u−²*« WŽU³�«

”UM�« ‰«uŠ√ Õö�≈ w� dJH¹ Ê√ q³� t�eM� å`KB¹ò Ê«uDð q�UŽ

ما يجري

 ويدور يف 

�rOK�ù« q�UŽË wŽUL'« fK−*« Ãd×¹ WJ³¹dš …—e−� ŸËdAالمدن

 ÆÆŸ—«uA�« w� WOM¹œ  «—uAM�
øågŽ«œò ?� W�bI� w¼ q¼

æ بوطيب الفياللي. أيت ملول
 —«eLKÐ åÊuLO� ÍbOÝò WIDMLÐ ÊË—UL�« ÊuIzU��« ‰«“U�
 Íc�« w�Ozd�« UNŽ—Uý W�UŠ —u¼bð s� Êu½UF¹ ¨‰uK� X¹QÐ
 vKŽ rNI�«d¹ Íc�« »«d��«Ë dH×�« …d¦� V³�Ð ¨UNDÝË dL¹
 qF−¹  Íc??�«Ë  ¨p�UN²L�«  Ÿ—U??A??�«  p�c�  rN�ULF²Ý«  ‰u??Þ
 W�ö��« œbN¹ U¹u²K� v×M� u×Mð  Uł«—b�«Ë  «—UO��«
 «c¼ q� ¨¡«uÝ bŠ vKŽ s¹—UL�«Ë  sOKLF²�LK�  W¹b�−�«
 ÍbOÝò qšb� bMŽ bł«u²L�« w�dD�« vI²KL�« Ê√ v�≈ ·UCM¹
 r�²ð W¹—Ëd� W�dŠ ·dF¹ ¨U¼b−�L� —ËU−L�«Ë åÊuLO�
 iFÐ —uNðË WOI³Ý_« oŠ Â«d²Š« ÂbŽ V³�Ð v{uH�UÐ
 WO�dŠË  sOKBL�«  ÃËd???š  ·d??F??¹  ÊU??J??�  w??�  sOIzU��«

ÆsO�u�²L�«
 ¨WOzuC�«  «—UýùUÐ Ÿ—UA�« «c¼ b¹Ëeð —UE²½« w�Ë ¨«cN�
 ÷dH¹ v×{√ ¨ÊUJL�UÐ dO��« WÞdA� UH¦J� «bł«uð ÊS�
 W¹b�−�«  W�ö��«  b¹bNð  t½Qý  s�  U�  qJ�  U¹œUHð  t�H½
 ÍdC×�« fK−LK� öłUŽ U�d×ð ÊËdD²M¹ s¹c�« sOMÞ«uLK�
 ¨—u�cL�« Ÿ—UAK� W¹—eL�« W�U×�UÐ ÂUL²¼ô« qł√ s� ‰uK� X¹_
 w� tŠö�≈ qOłQð »U³Ý√ sŽ ¨X�u�« fH½ w� sOKzU�²�
 q� vKŽ WOŠö�≈ WOJO�UM¹œ ÊbL�« qł  tO� bNAð X�Ë
 UNłd�²� ‰uK� X¹√ WM�UÝ U¼dE²Mð w²�« w¼Ë ¨…bF�_«
 qN� ¨g�«uN�«Ë ·«dÞ_« ÊËœ e�dL�UÐ ÂUL²¼ô« W�UIŁ s�
 bB�  WM¹bL�«  WÞdý  tF�Ë  ÍdC×�«  fK−L�«  „d×²OÝ
 q¦� vKŽ »«u−�«  Ê√ Â√ ¨—«eL� Ÿ—Uý ÁU−ð ULN³ł«uÐ ÂUOI�«
 U¼UMOC�  WłUŠ  r??�ò  WK�Uý  vKŽ  ÊuJOÝ  V�UDL�«  Ác??¼

øåUN�d²Ð

 WÞdA�«Ë fK−*« VO−²�OÝ q¼
øåÊuLO� ÍbOÝò  «uŽb�



أخبار  الـــدار البيضــــــاء
 V¹dN²�  tM�  W??�ËU??×??�  w??�    º
 WM¹bL�«  fK−�   «—ËœË   U�Kł
 W¹dOÐb²�«  ôö²šô« s� WK�KÝ bFÐ
 WÐUłù« s�Ë ¨W�U×B�« s� U�ušË
 …b¹b−�«  …—u??�U??M??�«  W×OC�  vKŽ
 ÂU�√ r¹bI�« ‚u��« vKŽ Ÿ«dB�«Ë
 W�dA�« »Ëd¼ Ÿu{u�Ë ¨r�U×L�«
 ¨mMO�—U³�UÐ  WHKJL�«  W??O??½U??³??Ýù«
 iFÐ  ¡«œ√  ÊËœ  d???O???¹ö???L???�U???Ð
 w�UL�« e−FK� W�U{≈ ¨UNðUI×²��
 …bLŽ  —d�  ¨qIM�«  W�dAÐ  q−�L�«
 Y�U¦�  …—Ëb�«  bIŽ  qOłQð  WM¹bL�«
 w�U×�« “uO�u¹ 27 a¹—Uð v�≈ ¨…d�
 sŽ Êö??Žù«  Ë√  ÊUJ??????L�«  d�– ÊËœ

Æ‰ULŽ_« ‰Ëbł
 v�≈  ¡UCO³�«  WM¹b�  t−²ð  º
 ÂU¹_«  ‰ö??š  VOK×�«  …œU??�  Ê«b??I??�
 W�dAÐ sOOÐUI½ ÊöŽ≈ bFÐ ¨WK³IL�«
 ¨qLF�« sŽ »«d{≈ ÷uš sŽ Èd³�
 Íc�«  W�dA�«  —«d�  vKŽ  UłU−²Š«
 w�  q¦L²L�«Ë  ‰ULF�«  vKŽ  t²{d�
 Íc�«Ë ¨å‚—UÞ ŸËdA�ò oO³Dð ÷d�
 rNðU³�²JLÐ f�ò t½√ ‰ULF�« ‰uI¹

 W¹œUL�«  rNŽU{Ë√Ë  rN�uIŠË
 WOMNL�«Ë  W??O??ŽU??L??²??łô«Ë
 rNð—b�  f???�Ë  W??O??�??H??M??�«Ë
  Æåw�uO�« rNðu�Ë WOz«dA�«

 ’uB�Ð  oOI×²�«  ‰«“ô  º  
 dILÐ l�b½«  Íc�« i�UG�« o¹d×�«
 ¨«dL²��  ¨o???A???�«  s??O??Ž  W??F??ÞU??I??�
 s¹—UA²�L�«  s??�  œb???Ž  V??�U??D??¹Ë
 U�bFÐ ¨WK�U� WIOI×�« sŽ nAJ�UÐ
 iFÐ  d???�– U??L??� ¨o??¹d??×??�« ¡U???ł
 ozUŁu�«  s�  œb??Ž  vKŽ  ¨—œUBL�«
  U�uAJ�«Ë   U??½U??O??³??�«Ë  WLNL�«
 ¨ ö�UFL�«  s??�  œb??F??Ð  W??�U??�??�«
 qFHÐ o¹d×�« ÊuJ¹ Ê√ s� sO�u�²�
 hK�²K�  W²O³� WO½ qL×¹Ë qŽU�
 sJLL�« s� w²�« ozUŁu�« iFÐ s�
 Ë√  ôö²š« ¨UNðUOÞ sOÐ ÊuJð Ê√

ÆdOÐb²�« w� `zUC�

 ÊUłdNL�« Ê√ ¨åŸu³Ý_«ò XLKŽ º
 bL×�  t???I???K???Þ√  Íc??????�«  w???zU???M???G???�«
 «“U???�ò W??�d??ý d??¹b??� ¨Íd???¼«u???−???�«
 œbFÐ t²�U�≈ vKŽ ’dŠË ¨åXMH¹≈
 oMF�«Ë l³��« sOFÐ  «¡UCH�« s�
 t�  VKłË  ¨…b×²L�«  r�_«  WŠUÝË
  U�dýË  sOÐdDL�«  s�  WŽuL−�
  U½UłdNL�« w� WBB�²� Èd³�
 WM¹bL�« WO½«eO� nK� b� ¨WOIOÝuL�«
 s� œb??Ž tOKŽ o??K??ŽË ¨«—U??O??K??� 20

 s� ÊU?????�ò ¨‰u???I???�U???Ð s??O??F??³??²??²??L??�«
 V¼cð Ê√ ¨—bł_« s�Ë ¨Í—ËdC�«
  UOHA²�L�«  v???�≈  ‰«u????�_«  p??K??ð

ÆåWM¹bL�UÐ qIM�«Ë  U�dD�«Ë

æ طارق ضرار. األسبوع 
 s� W???�U???Š Ê√  ¨åŸu?????³?????Ý_«ò  X??L??K??Ž
 `�UB�  U¼œ— qš«œ XMKŽ√ ¨—UHM²Ýô«
 WIOIŠ  s??Ž  nAJK�  ¨W??×??B??�«  …—«“Ë
 XKšœ w²�«  «d³²�L�« s� œbŽ  ö�UF�
 d³Ž  v{dL�«  “«e??²??Ð«  w�   «uMÝ  d³Ž
 WMOF� qOK×ð  «d³²�� u×½ rNNOłuð
 WO�U�   ôu??L??Ž  vKŽ  ‰u??B??×??�«  qÐUI�
 W×OC� XHAJ½« U�bFÐ ¨U¹«b¼Ë VÝUJ�Ë
 qOŠ√ Íc�« ¨UMOÝ sÐ« vHA²�� d³²��
 vKŽ t{dŽË oOI×²�« vKŽ tKš«œ ‰ËR��
 œUH¹≈ dŁ≈ vKŽ ¨…—«“u�UÐ V¹œQ²�«  WM−�
 v�≈  WOAO²Hð  WM−K�  ¨W??×??B??�«  d???¹“Ë
 WM−K�«  XHA� YOŠ ¨—u�cL�«  d³²�L�«
 ¨…dOD��«   U�Ëd��«  s�  WŽuL−�  sŽ
 ÊU�  ¨d³²�L�«  sŽ  ‰ËR�L�«  Ê√  nO�Ë
 bŠ«Ë d³²�� l� q�UF²K� v{dL�« tłu¹
 ¨v{dLK� —UO²šô« „dð ÷uŽ ‰«b�√ w×Ð

ÆW�œU³²� WOB�ý `�UB� qÐUI� p�–Ë
 d³²�� W×OC�  Ê√ ¨—œUBL�«  d�–Ë
  «d³²�� l??O??L??ł  X??K??F??ł  ¨U??M??O??Ý s???Ð«
 oOI×²K� W{dŽ ¨ UOHA²�L�UÐ qO�U×²�«
 vHA²�� d³²�� l� Èdł UL� gO²H²�«Ë
 åŸu³Ý_«ò XHA� Íc�« …b¹b−�« WM¹b�
 s�  WŽuL−�  sŽ  ¨w{UL�«  U¼œbŽ  w�

 ¨tÐ qLF�« dOÝ »uAð w²�«  U�Ëd��«
 ÊU� nO�Ë UM�UÝ …—«“u�« „d×ð Ê√ ÊËœ
 q�UF²�« Êu{dH¹ tO� sO�ËR�L�« iFÐ
 w�  ¨Èd??š_«  ÊËœ  WMOF�   «d³²��  l�
 `{«Ë qJý w�Ë sO½«uIK� d�UÝ ‚dš
 q³� ¨`�UBL�« ‰œU³ðË “«e²Ðô« ‰UJý√ s�
 sÐ«  d³²�LÐ  gO²H²�«  W−O²½  sKFð  Ê√

 t²Bš— V??×??Ý s???Ž ¨◊U???Ðd???�U???Ð U??M??O??Ý
 …—«“u�  V�×ð  …uDš  w�  ¨WO½u½UI�«
 d³²�L�«  qLŽ  `C²�«  U�bFÐ  ¨Íœ—u??�«
 qÐUI�  ôu??L??Ž l??�b??Ð Âu??I??¹ ÊU??� Íc???�«
 …œU¹“ rNOKŽ ÷dH¹ ¡UMÐ“ vKŽ ‰uB×�«
 XHA� UL� ¨oŠ tłË ÊËœ WzUL�« w� 50

 iF³� d³²�L�« ‰ULF²Ý« sŽ  UIOI×²�«
 WOŠöB�«  WON²ML�«  WO³D�«  …e??N??ł_«

 ÆqLF�« ◊Ëdý UNO� ÂbFMð w²�«Ë
  «d³²�L�«  Ê√  ¨ UODFL�«   dNþ√Ë
 ¨ UOHA²�L�«  s�  œb??Ž  l�  WK�UF²L�«
 ¡«—b????� ·d????Þ s???� U??¼b??¹b??×??ð l???łd???¹
 Ë√   UOHA²�L�UÐ  WO³D�«   «d³²�L�«
 Ê√  YOŠ  ¨rN�H½√   UOHA²�L�«  ¡«—b�
 …dODš  U??�ö??Ž  w??�  q??šœ rNM� «œb???Ž
  UO�«d�≈Ë  U¹dHÝ hOB�ð bŠ XK�Ë
 vKŽ ‰uB×�« bB� t²KzUF�Ë t� U¹«b¼Ë
 r²¹ s¹c�« ¨v{dL�« s� vHA²�L�« ¡UMÐ“

Æœb×L�« d³²�L�« v�≈ rNNOłuð
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  Ë«d�U²Ð wJKL�« „—b�« d�UMŽ XMJLð
 gŠË  ‰UI²Ž«  s�  ¨w{UL�«  WFL−�«  Âu¹
 vKŽ  ¨WO�bF�«  oÐ«u��«  ÍË–  s�  ¨w??�œ¬
 …bOÝ  »UB²ž«  WOC�  w�  tÞ—uð  WOHKš

ÆWM��
 WKO�  e²¼« b� ¨ «Ëd�Uð WM�UÝ X½U�Ë
 ¨¡«dJ½ WL¹dł l??�Ë vKŽ ÊU??C??�— s??� 27

 wŠ«uCÐ  WŽULł  f??O??z—  oOIý  UNKDÐ
 ¨WOMOF�ð …√d�« vKŽ ¡«b²ŽôUÐ ÂU� ¨ Ë«d�Uð
 ÂuI¹  Ê√  q???³???�  ¨1923  W???M???Ý  …œ«œe????????�
 «c¼ Ê√ ¨WFKD� —œUB� XHA�Ë ¨UNÐUB²žUÐ
 ¨“u−F�«  …√d??L??�«  rłU¼ ¨ÍdA³�«  V??zc??�«
 ÂöE�«  `Mł  X×ð  ¨s??�??�«  w??�  WMŽUD�«
 r²�Ë  ¨UN�u½  W�dž  v�≈  qK�ðË  ¨UN�eMLÐ
 ÂuIO� ¨rJK�«Ë »dC�« UNO�≈ tłËË ¨UNÝUH½√

Æ©ÆÆ®WFOMA�« t²KFHÐ p�– bFÐ

 ¡UŁö¦�«  ‚uÝ —U−ð s�  «dAF�«  ZŠ
 WLJ×L�« v�≈ w{UL�« WFL−�« Âu¹ W×O³�
 WŽUI�UÐ  ¨j³C�UÐË  ¨ÊU�e½SÐ  WOz«b²Ðô«
 dO³� W�Kł ◊«uý√ WFÐU²L� ¨1 r�— WO×M−�«
 bŠ√ “«e??²??Ð«  vKŽ V??þ«Ë Íc??�«  ’uBK�«
 WO�U�  m�U³�  w�  —u�cL�«  ‚u��UÐ  —U−²�«
 V�ŠË ¨WLNL�UÐ XH�Ë  UF�œ qJý vKŽ
 ¡Uł—≈  rð  t½S�  ¨s¹d{U×�«  bŠ√  `¹dBð
 ¨q³IL�« Ÿu³Ý_« v�≈ nKL�« «c¼ w� X³�«
 Íc�« rN²LK� WO×B�« W�U×�« —u¼b²� «dE½
 W�UF�« WÐUOMK� tL¹bIð dŁ≈ t²×�  —UN½«
 wLOK�ù« vHA²�L�UÐ WO³Þ W³�«dL� lC�¹Ë

ÆWOM�_« WÝ«d×�« X×ð ÊU�e½SÐ
 rN²L�« ÊQÐ b�√ ¨t½«dOł s� »dI� —bB�
 …dÝ√ s� ‰uK� X¹QÐ Ë—“√ WŽULł s� —b×M¹
 t�—UF� ¡UO²Ý« nKš UL� ¨WM¹b²�Ë WE�U×�
 sN²L¹ Íc�« rN²L�« ŸU{Ë√ tO�≈ X�¬ UL�
 V�Š ¨ULN� öšœ UNM� wM−¹Ë W�ö×�«

Æ —bBL�«  «–

 l�«u�  U×HBÐ UÞUÞ rOK�≈ ÊUJÝ ‰Ë«bð
 U�eO½  rNðb¼UA�  ¨wŽUL²łô«  q�«u²�«
 ¡UL�Ð  w{UL�«  ¡UFÐ—_«  WKO�  d�  UL�{
 —UA²½« w� V³�ðË …dO³� WŽd�Ð rOK�ù«
 dOAðË ¨UNKL�QÐ WIDML�« ¡U{√ Íu� ¡u{
 «c¼ WNłË Êu??�  v??�≈  ¨ U??M??¹Ëb??²??�«  iFÐ
 ÊËœ w�dA�« »uM−�« u×½ X½U� ¨„eOM�«
 W¹ƒ— ¨UNKł b�Rð UL� ¨tÞuIÝ ÊUJ� b¹b×ð
 …bŽ  w�  «—UA²½«  d¦�_«  WO½uJ�«  …d¼UE�«

 Ær�UF�« w� oÞUM�
 

 W�UF�« …—«œù« Ê√ ¨WLOKŽ —œUB�  œU�√
 qOIM²Ð wCI¹ «—«d�  —b�√ ¨wMÞu�« s�ú�
 WOLOK�ù«  WIDML�UÐ  oÐUÝ  wM�√  ‰ËR��
 ¨—œUBL�« fH½ X�U{√Ë ¨XO½eO²Ð s�ú�
 W�dH�  oÐU��«  fOzd�«  r??¼  ¨qOIM²�«  Ê√
 XO½eOð  s??�√  WIDMLÐ  WOzUCI�«  WÞdA�«
 —«b�«  WM¹b�  u×½  rð  p??�–  Ê√  v??�≈  …dOA�
 b�  wMÞu�«  s�_«  …—«œ≈  X½U�Ë  ¨¡UCO³�«
 WIDML�« fOz— dNý s� q�√ bFÐ vKŽ ¨XHŽ√
 ¨W¹e�dL�« …—«œùUÐ t�U×�≈Ë XO½e²� WOLOK�ù«
 WIDMLÐ oÐU��« WOzUCI�« WÞdA�« fOz—Ë
 b¹b×ð  ÊËœ  s�  ¨t�UN�  s�  XO½eOð  s??�√
 WM−KÐ UNDÐdð —œUB� X½U� Ê≈Ë ¨»U³Ý_«
 WIDML�«  —«“ Ê√ UN� o³Ý w²�« gO²H²�«

ÆoÐUÝ X�Ë w� XO½eO²� WOM�_«

 s� 12 …—Ëb??????�«  U??O??�U??F??� —U????Þ≈ w???�
 WFL−�« WOAŽ XLO�√ ¨ås¹ËUHOð ‰UHO²�O�ò
 …bzUH� wŽUL−�« ”dF�«  UO�UF� ¨W�dBML�«
 WŽUI�« WŠU�Ð ¨WIDML�UÐ ÊUÝdF�« s� œbŽ
 …bŠ«Ë …dIH�« Ác¼ bFðË ¨ U{U¹dK� …UDGL�«
 UNLEMð  w²�«  WOŽUL²łô«   «—œU³L�«  s�
 UNzU�dý l� ås¹ËUHOð ‰UHO²�O�ò WOFLł
 dAŽ WF�ð WM��« Ác¼ Xłuð b�Ë ¨…—Ëœ q�
 bO�UI²�«  ŸU??I??¹≈  vKŽ  ¨W??ÝËd??ŽË  U�¹dŽ
 UN²�bI�  w????�Ë  W??I??¹d??F??�«  W???O???G???¹“U???�_«
 —uCŠ …d¼UE²�« Ác¼ X�dŽË ¨åXHOJ½Uðò
 WOK×�   UOB�ýË  XO½eOð  rOK�≈  q�UŽ
 w� XL¼UÝ UL� ¨W½“«Ë W¹uNłË WOLOK�≈Ë
 ‘«uŠ√   UŽuL−�  ÈbŠ≈  ¨tð«dI�  ¡UOŠ≈

ÆWIDML�UÐ

åpODF½ wMODŽ«ò W³FKÐ Èd³J�«  UOHA²�*« vKŽ dDO�ð WO³D�« qO�U×²�«  «d³²�� åUO�U�ò

æ عبد الرزاق شاكر. إنزكان 
 ‰uŠ  i??¹d??Ž  ‰«R????Ý  ÕdD¹ 
 XðUÐ  w??²??�«  s¹œdA²L�«  …d??¼U??þ
 ¨ÊU�e½≈  WM¹bLÐ  —UA²½ô«  WFÝ«Ë
 vKŽ «Ëd³ł√ ¨rNLEF� Ê√Ë W�Uš
 w� XO³L�«Ë Ÿ—«uA�« w� gOF�«
 ¨©…—uB�«® åWAzUŽò ‰U×� ¡«dF�«
 n×²KðË  ÷—_«  ‘d??²??H??ð  w??²??�«
 Ÿ—UAÐ ¡U??²??ýË U??H??O??� ¡U??L??�??�«
 q�UAL�« Ë√ dIH�« V³�Ð å”—«bL�«ò
 b�Ë  ¨©ÆÆ®UN³�½  qN−�Ë  WOKzUF�«
 ¨Èdš√ q�«uŽË q�«uF�« Ác¼  œ√
 s�  «d???A???F???�« —«d????D????{« v?????�≈
 gOFK�   «œdA²L�«Ë  s¹œdA²L�«
 rN� d�uð dÝ√ ÊËbÐË ¨ÈËQ� öÐ
 œ«œe¹  ULMOÐË  ¨W¹UL×�«Ë  W¹UŽd�«
 WOMFL�«  UN−�« —bBð r� ¨r¼œbŽ

 l� wÞUF²K� WO−Oð«d²Ý« W¹ƒ— W¹√
 ¡«u¹≈ vKŽ ’d×�«Ë …d¼UE�« Ác¼
 «ËbłË s¹c�« s¹œdA²L�« W¹UŽ—Ë
 r¼dÝ√ ‰“UM� …—œUG� ÂU�√ rN�H½√
 WLI� dO�uð vKŽ …—œU� bFð r� w²�«
 rNKFł  U???�  ¨©ÆÆ®r?????N?????�  g??O??F??�«
 UF{ËË  WOÝU�  W¾OÐ  ÊuNł«u¹
 s� uK�ð ô WO�u¹ …UOŠË U³F�
 rN½_ ¨V½«u−�« v²ý w� dÞU�L�«

 b¹bF�«Ë ÷«d�ú� W{dŽ ÊuKE¹
 ÊuLÝd¹ rN½√ UL� ¨ «¡«b²Žô« s�
 vKŽ U??M??¹e??ŠË U??�??ÐU??Ž «d??O??³??F??ð
 ¨ U�b� vKŽ ‰uB×K� rN¼ułË
 ¨W¹—eL�«  rN²OF{Ë  X??ðU??Ð  b??�Ë
 vE×ð  Ê√  b??Ðô  WOIOIŠ  …U??ÝQ??�
  UN−�«  ·d????Þ  s???�  W??ðU??H??²??�U??Ð
 qHJ²�«Ë rN�uIŠ W¹UL×� W�ËR�L�«

ÆrNÐ

øÍËUI(« …d¹“u�« …œUFÝ U¹ …œdA²*« Ác¼ »u½– qL×²¹ s�  jÐd�«  UJ³ý p�UNð
l�b¹ wzUÐdNJ�«

ÃU−²Šö� 5MÞ«u*« 
æ وزان. األسبوع 

 v�≈ ¨WO½b�Ë W¹uFLł  U¾O¼ XŽ—UÝ
 WM¹bLÐ sO�ËR�L�« »«uÐ√ lOLł ‚dÞ
 v�≈  ¨WOK×L�«   UDK��«  tO³MðË  Ê«“Ë
 W½UOBÐ WHKJL�« `�UBL�« ‰UHž≈ …—uDš
 WJ³ý  Õö??�≈  sŽ  ¨WM¹bL�UÐ  ¡UÐdNJ�«
 WMOH�« sOÐ UN²½UO�Ë WOzUÐdNJ�« „öÝ_«
 w²�« Àœ«u×�« bFÐ U�uBš ¨Èdš_«Ë
 X³ý  YOŠ  ¨‰“UML�«  s�  œb??Ž  U¼bNý
 œbŽ —u¼bð dŁ≈ —«c½≈ oÐUÝ ÊËœ Ê«dOM�«
 b¹«eð  qFHÐ  WOzUÐdNJ�«  „ö???Ý_«  s??�
 ÂU¹_«  ‰ö??š  …—«d??×??�«  q??�U??ŽË  jGE�«

ÆWO{UL�«
 WO½bL�«   U¾ON�«  ‚œ  s??�  r??žd??�U??ÐË
 WJ³ý  ¡«d??²??¼«Ë  —u¼bð  dDš  ”u�UM�
 Êu�ËR�L�« „d×¹ r� ¨¡UÐdNJ�UÐ jÐd�«
 ¨tOKŽ u¼ U� vKŽ l{u�« qþË UM�UÝ
 ¡UOŠ_« s� œbŽ w� Ê«dOM�« XF�b½« v²Š
 lKN�« s� UŽu½ oKš UL� ¨‚dH²� qJAÐ
 s�  «Ëd??�  s¹c�«  ÊUJ��«  Èb�  ·u��«Ë
 Íc�« d�_« u¼Ë ¨ uL�« s� U�uš rNðuOÐ
 ÊUI²Šô«   U????ł—œ  ŸU???H???ð—«  v???�≈  Èœ√
 v???�≈Ë ¨ÊU???J???�???�« j????ÝË w???ŽU???L???²???łô«
 sKF¹ WKŁUL� W�UŠ q� bFÐ  UłU−²Š«
 v�≈ j���« d¼UE� X�u×ð v²Š ¨UNMŽ
 ¡UÐdNJ�UÐ WHKJL�« `�UBL�« b{ ÃU−²Š«
 X�ŽUIð w²�« WOK×L�«  UDK��« b{Ë
 ÊUJ��« sOÐ oO�M²�« w� U¼—Ëœ VF� sŽ

ÆWOMFL�« `�UBL�« sOÐË

نور الدين هراوي. سطات

 »dI�«  W??ÝU??O??Ý Z??N??½  —U?????Þ≈  w???�
 ÂuNHL�« bO�−ðË w½«bOL�« q�«u²�«Ë
  ULOKF²K�  UI³ÞË  ¨WDK�K�  b¹b−�«
 d¹“Ë d�«Ë√Ë  ULOKF²� «cOHMðË WOJKL�«
 ‰ULŽË  …ôË  v??�≈  ¨XO²H�  ¨W??O??K??š«b??�«
  UOMIð  ‰ULF²Ý«  q??ł√  s??�  WJKLL�«
 q¼  ¨sOMÞ«uL�«  l�  dýU³L�«  qŽUH²�«
 rOK�≈  q�UŽ  ¨qO³N�«  VOD��«  qFHOÝ
  öÝ«dL�«Ë   ULOKF²�«  Ác¼  ¨ UDÝ
 WO½«bO�   «—U??¹e??Ð  ÂUOIK�  ÊQA�«  «cNÐ
  U�ÝRL�«Ë  o??�«d??L??�«  s??�  b??¹b??F??K??�

 ¨W¹dI�UÐ  Ë√  WM¹bL�UÐ  ¡«uÝ WO�uLF�«
 nK²�L�  W¹bIHð   ôu−Ð  ÂUOI�«  «c�Ë
 qFH¹ ÊU� UL� WM¹bL�« ¡UOŠ√Ë Ÿ—«uý

 ‰ULŽ®  dJH�Ë  wLEF�«  ‰U¦�√  ¨t�öÝ√
 h×Hð  q??ł√  s�  ¨©“UO²�UÐ  q�«u²�«
 ÍdC×�«  qO¼Q²�«Ë  WO²×²�«  WOM³�«
 W�ULŽ ÂU��√ vE×²Ý q¼Ë ̈ «bł ¡wD³�«
 r�I�« W�Uš ¨WLE²M�  «—U¹eÐ  UDÝ
 WL¹bI�«Ë WJ�UN²L�« tðU¹UMÐË ÍœUB²�ô«
 q�Ë  »U¾²�ô«  V³�ð  w²�«  WLKEL�«Ë
 s¹c�«  —«Ëe???K???�  W??O??�??H??M??�«  ÷«d??????�_«
 UNOHþuLÐ  p??�U??Ð  U??L??�  ¨U??N??½Ëb??B??I??¹
 X�O�Ë “WLKE� ·uN�” w� sOIM²�L�«
 WOzUÐdNJ�«  `OÐUBL�«  YOŠ  ¨VðUJ�
 ¨p�–  vKŽ  œ“  ¨—U??N??M??�«  WKOÞ  WKF²A�

ÆW�UDK� w�U{ù« „öN²Ýô«

°q�UF�« …œUFÝ U¹ p²�ULŽ ‰«uŠ√ bIHð

π«Ñ¡d Ö«£ÿG
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 ¨qŠ«d�«  dO³J�«  »dD*«  wL²M¹
 »dD�« WI�ULŽ s�e� ¨œ«R� Âd×�
 ÊU�Ë  ¨wÐdF�«  r�UF�«  w�  b�U)«
 ·UHF�«  vKŽ  gOF¹  ¨tðU¹«bÐ  w�
 rFD¹ sJ¹ r� sH�« Ê_ ¨·UHJ�«Ë
 wL²M¹ Íc�« u¼Ë ¨UJF� ôË «e³š
 Áb�«ËË  ¡U??M??Ð_«  …œbF²�  WKzUF�
 Âd×� ÊU�  b�Ë  ¨«dOI�  öł— ÊU�
 ¨¡UMG�UÐ  t??²??�u??H??Þ  c??M??�  U??L??O??²??�

Æt²³¼u� qIB¹ v²ŠË
 ‰Ë_« œ«R?????�ò  b??N??F??0 o??×??²??�«
 bNF*«  ¨åW??O??Ðd??F??�«  v??I??O??Ýu??L??K??�
 WOÐdF�«  v??I??O??Ýu??L??K??�  w???�U???F???�«
 …d²H� qLŽ ¨Ãd�²�« bFÐË ¨UO�UŠ
 s�dÐ o??×??²??�«  r???Ł  w???¼ö???*« w???�
 tMO×Kð s� vMžË WŽ«–ùUÐ …«uN�«
 s�  r??Ł  ¨åtK¹bM�  w??½«b??¼  u??K??(«ò
 WOMž√ ¨bL×� rOEF�« b³Ž 5×Kð
 p�UOšòË  ¨ås???¹“  …uOKŠ  d??L??Ý√ò
 Z�U½dÐ  w�  vMž  rŁ  ¨åwMOŽ  v�
 UÐdD�  b??L??²??Ž«Ë  åp³KI�  W??ŽU??Ýò
 tðUOMž√ v�Ë√ X½UJ� ¨WŽ«–ù« v�
 w³Š  fLA�«  —u½  Í“ò  WOŽ«–ù«

ÆåÁdJMðË
 w� Á—U??�??� œ«R???� Âd??×??� √b???ÐË
 20  Ád??L??Ž  ÊU??�  U�bMŽ  ULMO��«
 Ãd�*«  t??H??A??²??�«  Y???O???Š  W???M???Ý
 t�b�Ë ¨ U??�d??Ð  Íd??M??¼  ¨d??O??³??J??�«
 WMÝ wM�Š œUFÝ ÂU�√ …d� ‰Ë_
 åWLOF½Ë  s�Šò  rKO�  w�  1959
 ¨»U¼u�«  b³Ž  bL×�  ÃU??²??½≈  s??�
 ULMO��UÐ  Âd??×??�  q??L??Ž  j??³??ð—«Ë
 5�Š  Âd×�  s�  tLÝ«  dOOG²Ð
 W³ž—  vKŽ  Î¡UMÐ  œ«R??�  Âd×�  v�≈
 ÊU�  Íc??�«   U�dÐË  »U¼u�«  b³Ž
 Ê√  ô≈  ö�U�  r??Ýô«  dOOGð  b¹d¹
 tLÝ«  dOOGð  v??K??Ž  d???�√  Âd??×??�

ÆjI� w½U¦�«
 …d¼UI�«  w�  rO�√  XM�  U�bMŽË
 WÝUO��«ò …b¹d' wLOK�≈ d¹bL�
 Âd×�  vKŽ  X�dFð  ¨åW??O??²??¹u??J??�«
 wH×B�« wI¹b� o¹dÞ sŽ œ«R�
 l¹bÐ  bL×�  ¨q??Š«d??�«  w½UM³K�«
 V²�√ Ê√ wM� VKÞ Íc�« ¨tOÐdÝ
 YOŠ …b???¹d???'« f??H??½ w???� t??M??Ž
 W½uK�   U×H�  hB�ð  X½U�
 W�U{≈  ULMO��«Ë  W�UI¦�«Ë  sHK�

ÆWOÝUO��«   U×HBK�
 ¨s×K*«  wI¹b�  ÊU??�  ¨UN�u¹
 ‚ö???Þù b??F??²??�??¹ ¨Íb???L???Š m??O??K??Ð
 »d�  »dG²�  U¹  w³O³Šò  t²OMž√
 vKŽ  …u??Žœ  XOIK²�  ¨å»d???�  wM�
 r−M�«  X??O??³??Ð  ¡U???A???F???�«  …b???zU???�
 X½U�Ë  ¨W??þU??Ð√  Íb??ý—  ¨rOÝu�«
  QO¼  b??�  ‰ULł  WO�UÝ  t??²??łË“
 UMF�  ÊU??�Ë  ¨‚U??³??Þ_«  vNý√  UM�
 —U'« e¹eF�«  b³Ž bLŠ√ –U²Ý_«
 d¹d% f???O???z—Ë V??ŠU??� ¨t???K???�«
 bL×� qŠ«d�«Ë …—u�c*« …b¹d'«
 ¨U¼d¹d% d??¹b??� ÊU??� Íc??�«  s??¹“
 rŁ ¨b??L??Š√ …e??¹U??� U??C??¹√ U??M??F??�Ë
 ÍbLŠ  mOKÐ  s??�  q??�  UMÐ  o×²�«
 bFÐË ¨œ«R???� Âd??×??� ¡U??ł Áb??F??ÐË
 Êu�UB�«  w??�  UM�Kł  ¨¡U??A??F??�«
 …Q−�Ë ¨Y¹b(« ·«dÞ√ »–U−²½
 ÍbLŠ mOKÐ ÂU�√ œ«R� Âd×� ÂbIð

 öÝu²�  t???O???�b???�  X????%  l??????�—Ë
 w³O³Šò  WOMž√  t×M1  ÊQ??Ð  tO�≈
 b� mOKÐ ÊU???�  w??²??�«  å»d??G??²??�  U??¹
 UNMO×KðË  UN²ÐU²�  s??�  v??N??²??½«
  uB�«  —UO²š«  w�  «dzUŠ ÊU�Ë
 UN�bIO�  t??O??�≈  U¼bM�OÝ  Íc???�«
 WADF²*«  W??O??Ðd??F??�«  dO¼UL−K�
 t� ‰U??I??� ¨Íb???L???Š m??K??O??Ð ‰U???L???Ž_
 ÁcNK�  ¨dJ�√  wMŽœò  ∫UM�U�√  mOKÐ
 ôË  ¨ÍbMŽ  W�Uš W½UJ�  WOMž_«
 Ê√  q³�  UOK�  dOJH²�«  s�  w�  bÐ
 ¨åwHM�UÐ  Ë√  »U−¹ùUÐ  pOKŽ  œ—√
 vKŽ  …e??¹U??�  Êu??O??Ž  X??½U??�  UN�u¹
 ÊQÐ  rK%  X??½U??�Ë  WOMž_«  fH½
 ¨UN�  Íb???L???Š  m??O??K??Ð  U??N??B??B??�??¹
 w�  w??�≈  XKÝuðË  w??Ð  XKBðU�
 ÍbLŠ m??O??K??Ð Èb???� U??N??� j??Ýu??ð√
 ¨«dOš UNðbŽu� ¨WOMž_« UNODFO�
 Âd×� Ê√ ¨Ÿu{u*« w� dO¦*« sJ�
 fH½ wM� VKDO� wÐ qBð« œ«R�
 …e¹U�  s�  ö�  Ê_  p??�–Ë  ¨VKD�«
 ÊU�dF¹ U½U� ¨œ«R� Âd×�Ë bLŠ√
 X½U�  w²�«  W�«bB�«  …u??�  «bOł

 ÆÍbLŠ mOKÐ 5ÐË wMOÐ jÐdð
 ¨WŠ«d� qJÐË wMJ�Ë
 s� X???³???K???ÞË X???K???šb???ð
 ÕU(SÐ  Íb???L???Š  m??O??K??Ð
 WOMž_«  b???M???�???¹  ÊQ?????Ð
 UN½_  b???L???Š√  …e???¹U???H???�
 d¦�√  UNðuBÐ  oOKð
 Âd×�   u?????�  s????�
 ÊU� «c??J??¼Ë ¨œ«R????�
 …e¹U�   “U???�  Y??O??Š
 w???²???�« W????O????M????ž_U????Ð
 «—UA²½«  UNÐ  XIIŠ
 U????ŠU????$Ë ö?????zU?????¼

 Æ«d¼UÐ
  UŠuLÞ  X???½U???�Ë

 ÊUJ�  …dO³� œ«R� Âd×�
 Ê√ bFÐ qLF�« sŽ n�u²¹ ô

 d³�√ w� U�u�Q� tNłË —U�
 ¨wzUMG�«  t??ŠU??$ r??ž—  Âö???�_«

 13 wzULMO��« ÁbO�— mKÐ YOŠ
ÆULKO�

 ÊUMH�«  ¨œ«R??????�  Âd???×???�  b???F???¹Ë
 5LKO� q¦� Íc�« bOŠu�« ÍdB*«
 ¨5²O½UM³�  ‰U??L??ł  w??²??J??K??�  l???�
 ∫Ê«uMFÐ  1971  ÂU??Ž  w�  ULN�Ë√
 f¹œöž  l???�  å…U???O???(«  ‚U???A???Žò
 WMÝ ÊU??� w??½U??¦??�«Ë ¨…œu???ł u??Ð√
 l� åU½√Ë WJK*«ò ∫t½«uMŽË 1975
 5LKO�  Âb�  UL�  ¨‚“—  UMOł—uł
 W¹œU½Ë  wM�Š œUFÝ s� q�  l�
 Õd�LK�  U???C???¹√  Âb?????�Ë  ¨w??H??D??�
 UO½œò  ∫UL¼  5²OŠd��  wzUMG�«
 WŽ«–û�Ë  ¨å◊UAI�«òË  åôu½UO³�«
 …UOŠòË  årG½Ë  VŠò  ∫5K�K��
 ÁbO�— m??K??ÐË  ¨åw??F??K??)«  q??�U??�
 UNM� WOMž√ 900 w�«uŠ wzUMG�«
 WO³FA�«Ë  WOHÞUF�«  5??Ð  500
 dB*  W???O???M???ÞË  W???O???M???ž√  400Ë
 WOMž√  20  UNM�  ¨wÐdF�«  r�UF�«Ë
 ÊU�  iF³�«  Ê√  Wł—b�  5D�KH�

Æq�_« wMOD�K� t½√ sE¹
 åtMOŽ  g???�—ò  W??O??M??ž√  d³²FðË

 s� b¹bF�« t�Ë ¨tO½Už√ dNý√ s�
 …uK(«ò  UNM�  W�ËdF*«  w½Už_«
 w³O³Š  U?????¹òË  åU??N??�U??³??ý  d?????¹«œ
 åt???¹≈ w???Šd???ł d??????š¬òË åw???K???�u???�
 ås¹—«bžòË  åw??M??Ž  bOFÐ  X???½≈òË
 åXÐdýË ÊUADŽ Êu�√ U� Í“òË
 åwýU�  tK�òË  å‰“«u??F??�«  U½b�òË
 U¹òË åw??½«—b??M??J??Ý« ‰«e???ž U???¹òË
 w???�u???�òË  åw???K???Ž  œ—  w???M???A???Š«Ë
 åV¹U³Š U??¹   U??�ö??ÝòË  åp??³??×??Ð
 ”UO*« „b�òË åWO³� e¹UŽ U½√òË
 WOMÞu�«  tO½Už√  s�Ë  ¨åÍdLŽ  U¹
 Â√òË  årMð  r�  U½dB�ò  ∫WOM¹b�«Ë
 r�òË  årNK�«  p½«dHžòË  åbONA�«
 ·UA²�«  œU??Ž√  UL�  ¨åÍd??B??�  U??¹
 qŠ«dK�  åÍœö????Ð  Íœö????Ðò  W??O??M??ž√
 v�  UNzUMGÐ  ÂU??�Ë  g??¹Ë—œ  bOÝ
 1968  WMÝ  tðöHŠ  s??�  b¹bF�«
 —u½√  fOzd�«  U??¼—U??²??š«  Ê√  v??�≈
 wMÞu�« bOAM�« `³B²�  «œU��«

ÆÍdB*«
 dO¦J�« t�HM� œ«R� Âd×� s(Ë
 q¦� ÁdOG�  s( UL� w½Už_«  s�
 ¨`�U� XŠb�Ë  WODŽ  Ê«“u??Ý
 WI�ULŽ  ÊU??????(√  s????�  v????M????žË
 ÷U?????¹— ‰U?????¦?????�√ 5???M???×???K???*«
 ‘dÞ_« b¹d�Ë wÞU³M��«
 mOKÐË  włu*«  bL×�Ë
 ¨ÍËUJ� bOÝË ÍbLŠ
 WI�ULŽ  l??�  q�UFðË
 ‰U????¦????�√ W????L????K????J????�«
 e¹eŽ qOLł wÝd�
 bO��«  5????�????ŠË
 s???L???Šd???�« b????³????ŽË
Ær¼dOžË ÍœuMÐ_«

 Âd????×????� q?????B?????Š
 b¹bF�«  v??K??Ž  œ«R????�
 e?????????z«u?????????'« s???????????�
 UNL¼√  ¨ U??1d??J??²??�«Ë
 s� å‰ö??I??²??Ýô« ÂU????ÝËò
 5�Š pK*« w½œ—_« q¼UF�«
 s� d¹bIð …œUNýË ¨Â1965 ÂUŽ

 ¨Â1969 ÂUŽ w½U¦�« s�(« pK*«
 ÊdI�«   UOMOF�ð  nB²M�  w�Ë
 tI¹dÞ  ÷d????*«  ·d???Ž  ¨w???{U???*«
 t²KŠ—  √b????ÐË Âd??×??� V??K??� v???�≈
 dH��«Ë  Ãö???F???�«Ë  …U??½U??F??*«  l??�
 bBIÐ ÊbM�Ë f¹—UÐ 5Ð Ã—U�K�
 ¡«dłSÐ  ÂU?????�Ë  Âôü«  n??O??H??�??ð
 dOOGðË   U??O??K??L??F??�«  s??�  b??¹b??F??�«
 ÊU�Ë VKI�« v�  U�ULB�« iFÐ
 åVKI�« lłË s� Á¬ò ∫‰uI¹ ULz«œ
 s� …dOš_« tð«uMÝ w� v½UŽ rŁ
 v²Š ÂËU??I??¹  q??þË  wKJ�«  ÷d??�

ÆtðUOŠ s� WE( dš¬
 d¦�√  q???Š«d???�«  ÊU??M??H??�«  ÃËe?????ð
 Ã—Uš s� v??�Ë_«  X½U� ¨…d??�  s�
 WO½UM³K�«  w???¼Ë  w??M??H??�«  j??Ýu??�«
 tMÐ« UNM� V$√Ë ¨ÊuCOÐ …błU�
 sJ�  U¹dš_« U�√ ¨‚—UÞ bOŠu�«
 …b¹UŽË U�u¹—U�  WO%  ∫ U½UMH�«
 ¨Êu???J???�« ‰U???L???ł W??J??K??�Ë ÷U?????¹—
 s¼dš¬Ë ¨‚“— UMOł—uł WO½UM³K�«
 d³²FðË  ¨‰ö??????¼  vM� WF¹c*«
 ÷U¹—  …b¹UŽ  WK¦L*«  s�  t²−¹“
 l�u�«  V³�Ð  tðU−¹“  dNý√  s??�
 WKŠd�  o???�«—  Íc???�«  w×zUCH�«
 b� …b¹UŽ X½U� YOŠ ¨UNM� t�öÞ
 bFÐ  WO�öš√  WOC�  w�  XÞ—uð
 …—UŽbK�  d??�Ë  w??�  UND³{  -  Ê√
 rž—Ë ¨dÞUMI�« s−Ý w� XŽœË√Ë
 Âd×�  d�√  bI�  ¨UN²ŠUÝ  Wzd³ð
 tŽU³D�  «dE½  UNIOKDð  vKŽ  œ«R�

 Æ`zUCH�« s� Á—uH½Ë WE�U;«
 …dO¦�  UFzUý „UM¼ X½U� UL�
 ¨f�_«  WL$  5??ÐË  tMOÐ  XDÐ—
 w²�«  Íd??�??¹  W??×??¹b??�  ¡U??M??�??(«
 ‰öš ÊU�Ë Âö�√ …bŽ t�U�√ XK¦�
 UN½uOŽ v??K??Ž e??�d??¹  b??¼U??A??*«  q??�
 XM� U�bMŽË ¨…d�  «–Ë ¨WÐö)«
 ‚bM� Êu???�U???� w???� t??F??� f??K??ł√
 ∫t²�QÝ  å‰U??²??½u??M??O??²??½u??�d??O??²??½√ò
 W×¹b�  ÊuOŽ  l�  p²B�  w¼U�ò
 ¨åøÃ«Ë“ ŸËdA� „UM¼ q¼ ¨Íd�¹
 wM½QÐ  pMŽ  r??²??�√  s??�ò  ∫w??M??ÐU??ł√
 wM²HB�  b???�Ë  Êu??M??−??Ð  U??N??³??Š√
 ∫WOMž√  XOMž  U�bMŽË  ¨UNð«dEMÐ
 w²�« UN½uOŽ bB�√ XM� ¨s¹—«bž
 ¨w³K�  wM�  X??�d??ÝË  w??Ð   —b???ž
 ŸËdA� „UM¼ Ê√  XFLÝ ¨UN²�Ë
 XOH²�U�  ¨U??N??ðU??O??Š  w???�  Ã«Ë“
 wMI�«dOÝ  Íc�«  dzUG�«  wŠd−Ð
 «bÐ√ X¹√— U� wM½_ wðUOŠ WKOÞ
 qO×²�¹ w²�« UN½uOŽ s� qLł√
 s�  u??−??M??¹  Ê√  q????ł—  Í√  v??K??Ž
 Ê√ „uł—√ò ∫w� ‰U� rŁ ¨åU¼d×Ý
 w¼Ë ÊUM� wM½_ d��« «c¼ r²Jð
 ¨öF�Ë ¨å…dýuý b¹—√ ôË W½UM�
 nA�_  ÂuO�«  v²Š  d��«  XL²�
 UNýUŽ VŠ WB� qLł√ sŽ rJ�
 w� U¼—U³�ù dD{«Ë œ«R� Âd×�

Æt³K�
 ¨2002  uO½u¹  27  Âu??¹  w??�Ë
 ¡UI³�«  —«œ  v�≈  œ«R�  Âd×� qŠ—
 5²��«Ë s�U¦�« ÁœöO� bOŽ bFÐ
 WLBÐ  U??�—U??ð  ¨jI�  ÂU??¹√  WŁö¦Ð
 wÐdD�  s�  »dDL�  …b�Uš  WOM�

ÆqOL'« s�e�«

بقلم: رمزي صوفيا

mOKÐ w�b� X% l�— U�bMŽ ÆÆœ«R???� Âd??×�
å»dG²� U¹ w³O³Šò WOMž√ tODFO� ÍbLŠ 

OGDƒa Ωô  πMGôdG  ™e  »æa AÉ≤d  ‘ É«aƒ°U …õeQ »Øë°üdG

حصل محرم فؤاد على العديد 
من الجوائز والتكريمات، أهمها 
«وسام االستقالل» من العاهل 

ا�ردني الملك حسين عام 
1965م، وشهادة تقدير من الملك 

الحسن الثاني عام 1969م، 
وفي منتصف تسعينيات القرن 

الماضي، عرف المرض طريقه 
إلى قلب محرم وبدأت رحلته مع 
المعاناة والعالج والسفر للخارج 
بقصد تخفيف ا¥الم وقام بإجراء 
العديد من العمليات، ثم عانى 

في سنواته ا�خيرة من مرض 
الكلي وظل يقاوم حتى آخر لحظة 

من حياته
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 åwMÞu�«  ‚U¦O*«ò  …b¹dł  o×K�  w�  X³²�  b�  XM�
 Õö�ù«ò  ∫Ê«uMŽ  X% ôUI�  ¨1987  d³Młœ  7  a¹—U²Ð

ÆåwA�«d*« X�R*« sÐ« bMŽ wŽUL²łô«
 sJ1 nO�Ë ¨Ê«uMF�« «c¼ W×� sŽ ‰«RÝ ÕdD¹ b�
 wŠö�ù« ÂuNH*UÐ wA�«d*« X�R*« sÐ« vKŽ t²IÐUD�
 WL¼U��  Ë√  «bO�Qð  »«u??'«  ÊuJ¹  b� ¨tOKŽ  ·—UF²*«
 jÝË w??�Ë ¨W??�U??š ·Ëd???þ w??� q??łd??�« «c??N??� WOÐU−¹≈
 WOÝUOÝ   ôU???Š  w??�  hzUB�Ð  t??K??¼√  r�²¹  lL²−�

ÆW�Uš WO�H½Ë
 UM¹dJH*  n�«u*«  s�  dO¦�  sŽ  qHG½  Ê√  U½œuFð  bI�
 U½—UN³½«  tO�  b�R½  Íc�«  X�u�«  w�  UMzULKŽË  UMOHI¦�Ë
 n�«u*  ‰U??H??žù«  Ë√  W¹UŽb�«  s�  ŸuM�  ¨dOG�«  n�«u0
 5L¼U�*«  s�  wA�«d*«  X�R*«  sÐ«   d³²F¹Ë  ¨UM�Uł—
 Õö�≈  s??Ž  Y×³�«  —U???Þ≈  w??�  wŽUL²ł«  bI½  ¡U??M??Ð  w??�
 X%  UMFL²−�  tO½UF¹  ¨‰«e???¹  U??�Ë  ÊU??�  U??*  ¨wŽUL²ł«

ÆdLF²�*« jG{
 ÊdI�« W??¹«b??Ð w??� w??A??�«d??*« X??�R??*« s??Ð« ‘U??Ž bI� 
 qG²A¹  ÊU�  YOŠ  ¨1949  WMÝ  tðU�Ë  X½U�Ë  s¹dAF�«
 n�√  b�  ÊU�  Íc�«  tOÐ√  ÊQA� ¨wHÝuO�«  l�U−K�  U²�R�
 w²�«  åW??¹“«e??�«òË  åWLOMG�«ò  q¦�  WO½u×K�  bzUB�  …bŽ
 ¨dLF²�*UÐ i¹dFð s� UNO� U* …—uE×� UN²Ž«–≈ X½U�
 ÊË“u*«® dFA�« rE½ W³¼u� ¨wA�«d*« X�R*« wDŽ√ b�Ë
 XO�u²�«Ë  b�d�«  ÂuKŽ  w�  UŽ—UÐ  ÊU�  UL�  ¨©Êu×K*«Ë
 tŁ—Ë  U�  «c??¼Ë  ¨WOŽdA�«  WO�d�«Ë  å·d??(«  d??Ýò  rKŽË
 tH�√ U� v�≈ W�U{ùUÐ ¨UMŽu{u� w� ¨tMÐ« ¨tMŽ Àb×²*«
 qJý vKŽ wŽUL²ł« bI½Ë w�¹—UðË wNI� 5Ð U� V²� s�
 ‰Ë√ d³²Fð w²�« åWOA�«d*« WKŠd�«ò w� b$ UL� wŠd��
 X�R*«  UH�R� s�Ë ¨wÐdG*« Õd�*« ÊuM� w� n�√ U�
 ¨åWMOH��«  »U×�√ò  ¨wŽUL²łô«  bIM�«  »U??Ð  w�  s??Ðô«
 œd�«  w�  W¹bI½   ôUI�  s�  t³²J¹  ÊU�  U�  v�≈  W�U{ùUÐ
  ÃdOJÝ« bLŠ√ ‰U¦�√ s� WO�uB�« ‚dD�« »U×�√ vKŽ
 WC¹d� ¡«œ√ s� tŽuł— bFÐ U�uBš ¨w½UM³�« aOA�«Ë
 ‰U¦�√ s� Õö�ù« ‰Uł—Ë dB� ¡ULKŽ sŽ wIK²�«Ë Z(«
 ¨v�Ë_« tðUH�R� s�Ë ¨w½UG�_« s¹b�« ‰ULłË Áb³Ž bL×�
 UL¼bFÐË  ¨åW¹dBF�«  XO�«uO�«òË  ¨åW??¹b??Ð_«  …œUF��«ò
 …bOB� s� ÍdFý XOÐ vKŽ t� œd� ¨å…—«d'« ‘uO'«ò
 wL�UF�« s�Š —œUI�« b³Ž ¨g�«d0 WOMÞu�« ‰Uł— bŠ√

ÆtK�« tLŠ—
 X�R*« sÐ«  UNýUŽ w²�« WOMÞu�« À«bŠ_« WKLł s�Ë
 ©ÍœU�—® WF�ËË ©1930® ÍdÐd³�« dONE�« WF�Ë ¨wA�«d*«
 lzU�u�«  W???Ý«—œ  ¨tðU�UL²¼«  s??�Ë  ¨©1937®  g??�«d??0
 ÊU�  U??�  v??�≈  W�U{ùUÐ  ¨U??N??Ł«b??Š√  qO−�ðË  WO�¹—U²�«
 s� Ád³²F¹ U2 rNLÝ«u� w� 5O�dD�«  «œUŽ s� ÁbI²M¹
 sŽ œUF²Ðô«Ë ‰uIF�« qOłb²� t½«uŽ√Ë dLF²�*« lzUM�
 p�9 s� tK�« »U²� w� U�Ë W×O×B�« ÂöÝù« rO�UFð
 qłb�«Ë  …–uFA�«  WÐ—U×�  ‰U−�  w�  ‰uÝd�«  ‚öšQÐ
 dO�¹ s�Ë dLF²�*« »U½–√ WO�eð w� WŁË—u*«  «œUF�«Ë

ÆrNłUNM� vKŽ
 Õö�SÐ …«œU??M??�  s??Ž …—U??³??Ž  X??�R??*«  s??Ð«   UÐU²� Ê≈
 WOÐd²�« w� WLOK��« ‚dD�« ZN½Ë rKF�UÐ œËe²�«Ë fHM�«
 w�  W¹e�d�«  s�  W×��  UNHKGð  tðuŽœ  X½U�Ë  ¨WOIK)«
 åWOA�«d*« WKŠd�«ò tÐU²� w� U¼b$ UL�  «—«uŠ qJý
 Á¡«—¬  ‚u??Ý√ ¨—U???Þù« «c??¼ w??�Ë ¨åWMOH��« »U??×??�√òË
 X�R*«  s??Ð«  ‘U??Ž  bI�®®  ∫tŠö�≈  WI¹dÞ  w�  tH�«u�Ë
 v�≈  wL²M¹  UO�dÞ  UNO�  ÊU??�  …d²�  ∫tðUOŠ  s??�  5ðd²�
 ¨w½UM³�«  tK�«  `²�  aOAK�  W³�²M*«  WO½UM³�«  WI¹dD�«
 bFÐ  ∆b²³ð  w²�«  tðUOŠ  s??�  …d??O??š_«  …d²H�«  wðQð  r??Ł
 sÐ«  w�  Ëb³¹  b�  U�  r??ž—Ë  ¨WÝbI*«  —U¹b�«  v??�≈  tKOŠ—
 U�Uš  UÐU²�  n�R¹  Áb$  ¨5O�dDK�  œUI²½«  s�  X�R*«
 t½Q�Ë åWO�öÝù« nz«uDK� ÂUF�« œ—u�«ò tOL�¹ œ«—Ë_UÐ
 lOLł  UN�uŠ  n²K²�  nz«uD�«  pKð  bOŠuð  v�≈  ·bN¹
 WŽuL−�  ¨wA�«d*«  X�R*«  s??ÐôË  ¨©©WO�uB�«  ‚dD�«
 t−NM�  vK−²¹  UNO�Ë  åWOEŽu�«ò  U¼ULÝ  bzUBI�«  s�

 ∫UNML{ s� ‰uI¹ ¨wŠö�ù«
rJM¹œ Vł«uÐ «u�u� wMÞË wMÐ

b�U;«Ë öF�« „«—œù «ËbłË
vC� Íc�« ZN½ ŸdA�« dO�Ð «ËdOÝË

b�«u'« n�Ë 6'U� «uM³& ôË
WLJŠË ULKŽ dBF�« ‰Uł— «u½u�Ë

œ—Uý œUý—Ë ‰Ëc�� …dB½Ë
 s�  ÁdONDð  vMF0 s??¹b??�«  Õö???�≈  Ã–u???/ q??šb??¹Ë
 «d¦½ t³²� U� Ë√ «dFý ¨X�R*« sÐ«  bMŽ ·«d×½ô« »U³Ý√
 »U²�Ë  ådAŽ  lÐ«d�«  ÊdI�«ò  Ë√  åWMOH��«  »U×�√ò  w�
 U� UNML{ s�Ë ¨åÊU�e�« q¼√ ‰UŠ sŽ ÊUO³²�«Ë nAJ�«ò
 sŽ ¡UDG�« nA� w� …—«d'« ‘uO'«ò tÐU²� w� Áœ—Ë√
 sŽ Ád¦½Ë tLE½ qL−� Ãd�¹ ôË ¨å…—U³'« …uI�« ozUIŠ
 iFÐ vKŽ eO�d²�« sŽ Ãd�¹ ô UL� ¨wEŽu�« fHM�« «c¼

 Æ—«dJ²�«Ë W�UÞù« s� Ÿu½ w� WOEHK�«  UM�;«

 إدريس أبايا

 UNF�«uLÐ g�«d�
UNMðUH�Ë UNMÝU×�Ë

 qI½ ‰uŠ UO�UŠ dz«b�«  ‘UIM�«  
 WÐUOM�« vKŽ ·«dýù«  U�UB²š«
 qO�u�« v�≈ ‰bF�« …—«“Ë s� W�UF�«
 ¨iIM�«  WLJ×�  Èb??�  pKLK�  ÂUF�«
 ¡Uł ¨W�UF�« WÐUOMK� U�Oz— t²HBÐ

 ÆdO³� qJAÐ «dšQ²�
 ¨ U�UB²šô« Ác¼ qI½ ÊU� bI�
 hKš w²�« WLN*«  UO�u²�« ÈbŠ≈
 Õö�≈ ‰uŠ wMÞu�« —«u(« UNO�≈
 ÀöŁ s� d¦�√ cM� ¨W�«bF�« W�uEM�
 …—UŁ≈  V??ł«u??�«  s??�  ÊUJ� ¨ «u??M??Ý
 U�uBš ¨UNMOŠ w�  —u??�_«  Ác??¼
 d¹“Ë  ¨bO�d�«  vHDB�  v²Š  t??½√Ë
 sÐ t???�ù« b??³??Ž W??�u??J??Š w??� ‰b??F??�«
 U�L×²� „«c????½¬  s??J??¹  r??�  ¨Ê«d???O???�
 „UM¼ ÊU�  u�Ë  ¨tðU¼ qIM�«  WOKLF�
 sŽ  «bOFÐ  oOLŽ  wŽu{u�  ‘UI½
 U* W¹uOÝUO��« WO�dE�«  UÐU�(«
 q¦9 w²�« WE×K�« Ác¼ v�≈ UMK�Ë
 W�dF�  ÊËœ  ‰uN−*«  u×½  …uDš

ÆWKL²;«  UF³²�UÐ WIO�œ
 qO�u�«  w??�u??ð  s???Ž  Êu???F???�«b???*«
 WH�  iIM�«  WLJ×�  Èb??�  ÂU??F??�«
 d¹“Ë s� ôbÐ W�UF�« WÐUOM�« fOz—
 WO�öI²Ý« ≈b³� s� ÊuIKDM¹ ¨‰bF�«
 WŠ«d�  tOKŽ  ’uBM*«  ¡UCI�«
 s�  109Ë   107  ∫5??K??B??H??�«  w???�
 ¨r¼dE½ w� WO�öI²Ýô«Ë ¨—u²Ýb�«
 ’U)« Í—u??²??Ýb??�« √b??³??*« “e??F??ð
 ¨UM¼  WO�öI²Ýô«  ÆjK��«  qBHÐ
 wÝUO��«  V½U'«  s�  UNO�≈  dEM¹
 wzUCI�« —«dI�« œUFÐ≈ Í√ ¨i;«
 Ê√ d??O??ž ¨w??ÝU??O??Ý d??O??ŁQ??ð Í√ s??Ž
 UN�  ‰Ëœ  UNLNHð  UL�  WO�öI²Ýô«

 ‰U−�  w??�  W??K??¹u??ÞË  …dO³�  W??Ðd??&
  U¹ôu�«Ë  …b×²*«  WJKL*U�  ¨‰bF�«
 fO�Ë w??M??N??� d???�√ w???¼ ¨…b??×??²??*«
 dŁRð  ô  r??�U??;«  Ê√  Í√  ¨w??ÝU??O??Ý
 ¨Êu³�²M*«  Ë√  W??�u??J??(«  UNOKŽ
 WÐUOM�«  Êb�  s�  U¹UCI�«  WFÐU²�Ë
 W¹ULŠ q???ł√ s???� Êu??J??ð  ¨W??�U??F??�«
 »U³²²Ý«Ë   U??J??K??²??L??*«Ë  ‚u??I??(«
 U�Ë ¨ U??�??ÝR??*«Ë 5??M??Þ«u??*« s??�√
 w� v??I??³??¹ ·«d????ýùU????� ¨p?????�– «b????Ž
 Ê√  Â«œ  U�  UOÝUOÝ wKJA�«  t³½Uł
  U¹ôu�« q¦� bKÐ w� W�Ëb�« fOz—
 Ø‰bF�« d¹“Ë 5F¹ s� u¼ ¨…b×²*«
 …UCI�« 5F¹ s� u¼Ë ¨ÂUF�« wŽb*«
 UOKF�« WLJ;« …UC�Ë 5O�«—bOH�«
 …UO(«  Èb??�  …UC�  ÊuI³¹  ¡ôR??¼®

Æ©wÝUOÝ dOŁQð Í√ VM−²�
 ÊdI�« dš«Ë√ cM� Í√ ¨W¹«b³�« w�
  U¹ôuK� ÊU� ¨©1798® dAŽ s�U¦�«
 ¨fOzd�« tMOF¹ ÂUŽ wŽb� …b×²*«
 l�«d²�«Ë WFÐU²*« w¼ t�UN� X½U�Ë
 UOKF�«  WLJ;« ÂU�√  U¹UCI�«  ‰uŠ
 …—«œù«Ë  fOzdK�  Í√d????�«  ¡«b????Ð≈Ë
 ‰bF�UÐ  W??I??K??F??²??�  U???¹U???C???�  ‰u?????Š
 À«bŠ≈  r²¹  r�Ë  ¨Êu½UI�«  oO³DðË
 ¨1870  WMÝ  w??�  ô≈  ‰b??F??�«  …—«“Ë
 ÂUOIK�  ÂUF�«  wŽb*«  …bŽU�*  p�–Ë
 wŽb*U�  ¨5??(«  p??�–  cM�  ¨t�UN0
 t²LN�Ë ¨‰bF�« d¹“Ë p�c� u¼ ÂUF�«
 oO³DðË ‰b??F??�« v??K??Ž d??N??�??�« w??¼
 w�U×�  p???�c???�  u?????¼Ë  ¨Êu????½U????I????�«
 U�  w�  v²ŠË  ¨WOJ¹d�_«  W�uJ(«
 Èu²�*« vKŽ Â«bŽù« ÂUJŠ√ h�¹
 ÂU�√ UNÐ V�UD¹ s� uN� ¨w�«—bOH�«

ÆWO�«—bOH�« r�U;«
 ¨‰bF�« d¹“Ë Ø ÂUF�« wŽb*« ¨Ê–≈
 ‰ËR�*« u¼Ë ¨wÝUOÝ VBM� u¼
 «c¼ sJ� ¨Êu½UI�« oO³Dð sŽ ‰Ë_«
 vKŽ  dOŁQ²�«  …—b??�  t??�  Ê√  wMF¹  ô
 ‚u� …œułu*« W�UF�« WÐUOM�«  PO¼
 qG²Að w??²??�«Ë w??J??¹d??�_« »«d??²??�«
 U* w¼ UNðdE½ o�ËË Êu½UI�« o�Ë

Æt½QAÐ l�«d²�«Ë t²FÐU²� V−¹
 WOMN�  W??O??�ö??I??²??Ý«  „U??M??¼  ¨Ê–≈
 WO�ËR�*«  sJ�Ë  ¨W??�U??F??�«  WÐUOMK�
 w²�«Ë  ¨Êu??½U??I??�«  oO³D²�  Èd³J�«
 ”UÝ_UÐ  WOÝUOÝ  WO�ËR��  w¼
 ’UB²š« s� vI³ð ¨p�c� WOzUC�Ë
 œułË  Æ‰bF�«  d¹“Ë  ØÂUF�«  wŽb*«
 WÐUOM�«  ”√—  v??K??Ž  ‰b???F???�«  d????¹“Ë
 5Žb*«  …—b�  vKŽ  dŁR¹  r�  ¨W�UF�«
 l�«d²�«  w??�  5O�«—bOH�«  5�UF�«
 ¨ö¦� ¨V�«dð fOzd�«   «—«d�  b{
 l³Ý s�  …d−N�«  lM�  h�¹ ULO�
 lM1 r�Ë ¨WLK�� WO³Kž√  «– ‰Ëœ
 oOI% `²�  s� ‰bF�«  d??¹“Ë  VzU½
  UÐU�²½ô« w� UOÝË— qšbð ‰uŠ
 ¨V�«dð  `�UB�  …dOš_«  WOÝUzd�«
 t�H½ b??F??Ð√ ¨w??�U??(« ‰b??F??�« d???¹“Ë
 «c???¼ w????� q???šb???²???�« s????Ž U???O???L???Ý—
 l�  ôUBð« t� X½U� t½_ ¨oOI×²�«
 V�«dð  ÕU$ bFÐ wÝËd�«  ·dD�«

Æ2016 d³½u½  U�UI×²Ý« w�
 UM½_¨ jK)« UM� lI¹ ¨»dG*« w�
 u¼ ¨w??ÝU??O??Ý u???¼ U???� Ê√ d??³??²??F??½
 vKŽ  wM³M¹Ë  w×KB�  …—ËdC�UÐ
 fJŽ  ¨ÂUF�«  `�UBK�  WIO{  …dE½
 Ë√  wMIð  Ë√  w??Þ«d??�u??M??I??ð  u??¼  U??�

 WO½Ëb�«  …dEM�«  Ác¼  ¨wÞ«d�ËdOÐ
 ·u)«  b�Ë w²�« w¼ ¨wÝUO�K�
 WÐUOM�« vKŽ ‰bF�« …—«“Ë ·«dý≈ s�
 v�≈  ULz«œ UMF�b¹ U� «c¼Ë ¨W�UF�«
 s� »ËdNK� W¹“«u�  U�ÝR� oKš

ÆÂUF�« ÊQA�« vKŽ wÝUO��« dOŁQð
 wÝUOÝ u??¼ U??� ÊQ??Ð  rNH½ 5??Š
 ÂuNH*UÐ  w×KB� …—ËdC�UÐ fO�
 ÊQÐ  rNH½  5??ŠË  ¨WLKJK�  oOC�«
 WO½UJ�≈  u¼  wÝUOÝ  u¼  U�  U¹«e�
 W�UŽ  WÐUO½  W�uI�  fJŽ  W³ÝU;«
 ¨„«c½¬  ¨W�U²�«  WO�öI²Ýô«  pK²9
 …uDš  vKŽ  ÊuK³I�  U??M??½√  rNHMÝ

ÆV�«uF�« W�uN−�
 ¡UCI�«  vKŽ  wÝUO��«  ·«d??ý≈
 WÝUO��«  v???K???ŽË  ¨ÂU??????Ž  q??J??A??Ð
  UNłuð  oO³Dð  vKŽË  ¨WOzUM'«
 s�_«  W¹ULŠ  h�¹  U�  w�  W�Ëb�«
 …—ËdC�UÐ  wMF¹  ô  ¨ U??J??K??²??L??*«Ë
 Ë√ U??N??M??O??F??Ð U??¹U??C??� w???� q??šb??²??�«
 ôË  ¨ÂUJŠ_«  ‰uŠ  ULOKFð  ¡UDŽ≈
 WKBHM� dOž jK��«  Ê√  «c¼ wMF¹
 vKŽ h½ UL� iF³�« sŽ UNCFÐ

Æ—u²Ýb�« p�–
 WÐUOMK�Ë  ¨t²O�öI²Ý«  ¡UCIK�
 U¹UC�  WFÐU²�  w�  W¹d(«  W�UF�«
 Ác¼ ¨d??ÞU??�??*«Ë 5??½«u??I??�« V??�??Š
 WOMN�  WO�öI²Ý«  ¨WO�öI²Ýô«  w¼
 w� dýU³*« qšb²�« sŽ WO�öI²Ý«Ë
 WO�öI²Ý«  ô  ¨ UFÐU²*«Ë  U¹UCI�«
 5ÐË ¡UCI�«  5Ð ‰“UŽ —«bł ¡UMÐ

ÆwÝUOÝ u¼ U�
w½U*dÐ*

لحسن حداد*

 …—«“Ë sŽ W�UF�« WÐUOM�« WO�öI²Ý« ∫d¹c×ð
V�«uF�« W�uN−� …uDš ‰bF�«

s????�“  d??š¬ »«e????Š√
 X�U�  w²�«  ¡«uFA�«  WKL(«  Ê≈
 dŁ≈  vKŽ  WO�½dH�«   UDK��«  UNÐ
 Ÿ—«uA�« Ê«—b??ł vKŽ t³²J½ UM� U�
 lOLł XKLý ¨©w{U*« œbF�« dE½«®
 5KHÞ XMJ� b???�Ë ¨W??M??¹b??*« ¡U??O??Š√
 ULNOCFÐ vKŽ ·dF²�« s� 5¹œuN¹
 U¹ X??½√ s??¹√ò ∫UL¼bŠ√ ÕU??� YOŠ
 …dO³� UM²Šd� X½U� r�Ë ¨åøu�uKý
 WŽU� »UÐ «u×²�Ë WO½“U�*« ¡Uł 5Š
 UNM�  U½ułdš√Ë  Èd³J�«   U�K'«
 YOŠ  WLJ;«  ¡UM�  w??�  U½uFL−O�
 ULŽ …—U³Ž wŽULł »UIF� U½uFCš√
 YOŠ ¨åWIKH�« WKOL%ò ?Ð ·dF¹ ÊU�
 UMÐd{ vKŽ WO½“U�*« iFÐ »ËUMð
 UM½√ Wł—œ v�≈ UMKł—√ vKŽ wBF�UÐ
 ¨wA*« Ë√ ·u�u�« lOD²�½ sJ½ r�
 UM¹b¹QÐ l�b½Ë UMð«dšR� d$ UM� qÐ
 s� d�–√Ë ¨WLJ;« »UÐ s� ÃËd�K�
 w�öO'« sÐ ¨WO½“U�*« s¹œö'« 5Ð

ÆÍb¹œ sÐË wA�«d*«Ë
 WM;« Ác¼ Ê√ p�– ¨WF�U½ …—U{ »—
 ¨U³B�« sÝ w� s×½Ë U¼UMKL% w²�«
 ÊU� w²�« wÝP*« vMF� „—b½ UM²KFł
 s¹c�« 5OMÞu�« iFÐ UN� ÷dF²¹
 WL�U;«Ë ‰UI²Žö� Êu{dF²¹ «u½U�
 q³½ U???M???�—œ√ U??M??½√ U??L??� ¨s??−??�??�«Ë
 »«eŠ_« tÐ ÂuIð X½U� Íc�« qLF�«
 ÊU�  wÐdG*«  sÞ«u*«  Ê_  ¨WOMÞu�«
 …e¹dGÐ »e??(« w� ◊d�M¹ „«c�u¹
 ¨sÞu�« V??Š v??K??Ž e??J??ðd??ð W??O??M??ÞË
 s� ‰U??C??M??�« v??K??Ž r??�??I??�« ÍœR????¹Ë
 W�Uð W??¹d??Ý w??� qLF¹Ë ¨p???�– q??ł√
 rKŽ rKF¹ u¼Ë »e(« U¹öš qš«œ
 ÷dFOÝ ÊU� ¨„«– tKLFÐ t½√ ¨5IO�«
 lLI�«Ë  œUND{ö�  t²KzUŽË  t�H½

 YOŠ ¨s−��«Ë WL�U;«Ë ‰UI²Žô«Ë
 W¹UŽdÐË ‚UH½ùUÐ qHJ²¹ »e(« ÊU�
 5OMÞu�«  5KI²F*«   ö??zU??Ž  œ«d???�√
 UM¼ w½bF�¹Ë ¨rNM−Ý …b??�  WKOÞ
 5OMÞu�«  i??F??Ð  ¡U??L??Ý√  d???�–√  Ê√
 qOŽ—  ‰Ë√  «uKJý  s¹c�«  s¹—uOG�«
 ¡UCŽ√  rNO�  s0 WOMÞu�«  W�d×K�
 ¨‰öI²Ýô« »e???ŠË È—u??A??�« »e??Š
 Âö��« b³Ž Íôu� ∫Êu�uŠd*« r¼Ë
 bL×�Ë w�dA*« vHDB�Ë w½«“u�«
 bL×�Ë  w�u�—b�«  bL×�Ë  ÕU??¹—U??Ð
 —Ëb�Ë w�«œ sÐ vO×¹Ë —uBM� sÐ
 vO×¹Ë  w½u�u�«  dLŽË  wÝUÞ—u�«
 sŽË UMŽ «dOš tK�« r¼«eł wł«—b�«

Æ¡UFLł W�_«
 ÊuE×¹ «u???½U???� ‰U???łd???�« ¡ôR????¼
 Â«d²ŠUÐ  w???½b???*«  l??L??²??−??*«  Èb????�
 w� …—œU???½ …Ëb???� «u??½U??� rN½_ dO³�
  «c�« Ê«dJ½Ë WO×C²�«Ë WŽU−A�«
 UM¼  dC×²Ý√Ë  ¨sÞu�«  qO³Ý  w�
 wMÞu�«  ‰U³I²Ýô«  p??�–  ¨“«e??²??ŽU??Ð
 …błË WM�UÝ t²BBš Íc�« —U(«
 rN²K³I²Ý«  Âu???¹  ‰U???D???Ð_«  ¡ôR??N??�
  U�U²N�«Ë b¹—Uže�UÐ —UDI�« WD×0
 WKOÞ s×� s� ÁuKL% U0 s¹bOA�
 åWKO³žò  s??−??�??Ð  U??¼u??C??�  5??²??M??Ý
 ÊuOMÞu�«  ÊU??�  bI�  ¨ UDÝ  WOŠU½
  UDK��«  Êu??−??Že??¹  Êu???¹b???łu???�«
 Êu�uI¹  W�dŠ  v½œQÐ  W¹—ULF²Ýô«
 rN³�«dð  UN½uOŽ  X??½U??�  YOŠ  UNÐ
 w� Ë√ Íb??K??³??�« ÂU??L??(« w??� v??²??Š
 ÊU� U??�  vKŽ ‰U??¦??�  d??O??šË ¨b−�*«
 ·u)«Ë  oKI�«Ë  ÃU??Ž“û??�  «—b??B??�
 ¨W¹—ULF²Ýô«   UDK�K�  W³�M�UÐ
 q{UM*«  ÊUL¦ł Ê√  XLKŽ 5Š t½√

 ¨w�u�—b�«  bL×�  ¨Âu??Šd??*«  dO³J�«
 v�≈ ”U� WM¹b� vHA²�� s� qIMOÝ
 ÂuKF*« s�Ë ¨…błË WM¹b� w� t�eM�
 X³�UJð  b??�  X½U�  ¨b¼U−*«  «c??¼  Ê√
 …b� tzUC� V³�Ð ÷«d�√ …bŽ tOKŽ
 ÊQÐ „—b½ «cJ¼Ë ¨s−��« w� WK¹uÞ
 ÊuHO�¹  «u½U�  ¨WÐ—UG*«  5OMÞu�«
 ¨rNðU�Ë bFÐ v²Š w�½dH�« fO�u³�«
  d�√  W¹—ULF²Ýô«  WDK��«  Ê√  p�–
 öO�  —u??�c??*«  q{UM*«  ÊUL¦ł qIMÐ
 tÝ√— jI�* t�u�Ë ‰u×²¹ ô v²Š
 s¹c�« 5¹błu�« œuAŠ dNL& v�≈
 oOOC²�«  «c¼ rž—Ë ¨t½uK³I²�OÝ
 …błË WM¹b� WM�UÝ XKþ ¨w�U×łù«
 ‰u�Ë  V�d²ð  WKOK�«  pKð  …d??¼U??Ý
 hB�²� w�u�—b�« ÂuŠd*« gF½
 WIzö�« Í“UF²�«Ë ‰U³I²Ýô« t½UL¦'
 U¹«e*«Ë  …uE(«  w¼  pKð  ¨t�UI0
 5Þd�MLK� »e(« U¼d�u¹ ÊU� w²�«
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مستجدات القانون رقم  49.16 املتعلق بكراء العقارات أو  احملالت
املخصصة لالستعمال التجاري أو الصناعي أو  احلرفي

األربعة  الفقرات  أن  جانبنا  من  نرى 
عنوان:  حت��ت  املادة32   ف��ي  ال�����واردة 
»إرجاع احلالة إلى ماكانت عليه«، فقرات 
الوضوح وصعوبات جمة في  ينقصها 
والتي  املوالية  الفقرة  وتأتي  التطبيق، 
تعلق وقف إجراءات التنفيذ، على قيام 
مع  الكرائية  دي��ون��ه  بتسوية  املكتري 
يوما حتت  داخ��ل خمسة عشر  املكتري 
هذه  التنفيذ،  إج��راءات  مواصلة  طائلة 
التي تؤكد ض��رورة حضور  الفقرة هي 
املكري في مسطرة إيقاف التنفيذ لوجود 
وحده  امل��خ��ول  ه��و  بحيث  ال��ص��ع��وب��ة، 
ملطالبة املكتري بأداء الوجيبة الكرائية 
املتخلدة في ذمته، فالفصل3  من قانون 
املسطرة املدنية ينص على أنه ))يتعني 
على احملكمة أن تبت في حدود طلبات 
غير  احملكمة  فرئيس  لذلك  األط���راف((، 
مختص بأن يأمر املكتري بعد ظهوره، 
املكري  مع  كرائه  مديونية  يسوي  ب��أن 
بذلك  قانونيا  مقاال  املكري  يقدم  لم  ما 
إذا  املنقوالت  هو مصير  ما  ثم  الطلب، 
كانت قد نقلت للقاعة املتعلقة بالبيوعات 
بواسطة املزاد العلني؟ هل يبقى أمرها 
معلقا حلني البت في إرجاع احلالة إلى 

ما كانت عليه بحكم نهائي؟ 
األمر  تنفيذ  بعد  املكتري  ظهر  وإذا 
وقبل  احل��ي��ازة  ب��اس��ت��رج��اع  القضائي 
مرور أجل ستة أشهر من تاريخ تنفيذ 
األمر، فماذا يترتب على ذلك؟ هنا أيضا 
معاجلة  في  القصور  من  نوعا  نالحظ 

هذه احلالة.
املشرع  أع���ط���ى  ال���ف���ق���رة،  ه����ذه  ف���ي 

احلالة  بإرجاع  املطالبة  حق  للمكتري 
الطلب  ه��ذا  ويقدم  عليه،  كانت  ما  إل��ى 
لألمور  قاضيا  بصفته  احملكمة  لرئيس 
ذمته  أن  يثبت  أن  وب��ع��د  املستعجلة، 

فارغة من دين الكراء.
تطرح  أن  ميكن  التي  األسئلة  ولكن 
الكراء،  مقابل  حيازة  املكري  رفض  إذا 
إلى  إرج��اع احلالة  تتوقف مسطرة  هل 
املكتري  ي��ق��وم  أن  إل��ى  عليه،  ك��ان��ت  م��ا 
مبسطرة العرض العيني، وعند الرفض، 
ملقابل  الفعلي  اإلي��داع  مبسطرة  القيام 

الكراء بصندوق احملكمة؟ 
املنقوالت  مصير  م��ا  أخ����رى،  وم���رة 
وغيرها مما ورد في احملضر الوصفي، 
هل ترد للمكتري، أم تبقى هي األخرى 
مسطرة  ف��ي  ال��ف��ص��ل  ح��ني  إل���ى  معلقة 

إرجاع احلالة إلى ما كانت عليه؟ 
غريبة،  تعالج حالة  األخيرة  والفقرة 
العقود، ذلك  ألنها تخالف مبدأ شرعية 
أن تلك الفقرة تنص على أن املكتري، إذا 
جاز  بانتظام،  الكراء  مقابل  يؤدي  كان 
بأداء  املكري  على  احلكم  يطلب  أن  له 
التي  األض����رار  جميع  ع��ن  ال��ت��ع��وي��ض 
مسطرة  املكري  سلوك  ج��راء  به  حلقت 

استرجاع حيازة احملل. 
وم����ع����ل����وم أن������ه م����ن ش�������روط طلب 
التعويض، أن يكون هناك تصرف غير 
قانوني وأن يحدث ذلك التصرف ضررا 
وأن تكون هناك عالقة سببية بني الفعل 

والضرر.
إذا  سيما  وال  املكري  حق  من  أليس 
استرجاع  يطلب  أن  للعقار،  مالكا  كان 

سنوات  ل��ع��دة  مغلقا  ظ��ل  إذا  ع��ق��اره 
وحل���ق���ت ب���ه أض�����رار ول����م ي��ت��م��ك��ن من 
إصالحها، وهو مسؤول قانونا عن ذلك 
من  الفصل89   ملقتضيات  طبقا  البناء 

قانون االلتزامات والعقود؟ 
أن  املالك،  أو  املكري،  حق  من  أليس 
إخالل  بسبب  محله  اس��ت��رج��اع  يطلب 
وذلك  العقد،  من شروط  بشرط  املكتري 
مبمارسة  امل��ك��ت��ري  تعهد  ه��و  ال��ش��رط 
التجارة أو الصناعة أو احلرفة في ذلك 

احملل؟
أليس العقد شريعة املتعاقدين طبقا 
للفص������ل 230 من قان��������������ون االلتزامات 

والعقود؟ 
أن  املالك،  أو  املكري،  حق  من  أليس 
تنفيذ شروط  على  املكتري  إلزام  يطلب 
يطلب  أن  أو  التنفيذ،  أمكن  إن  العقد 

احلكم بفسخ العقد؟ 
للحكم  ال��ق��ان��ون��ي  األس���اس  م��ا  إذن، 
بالتعويض على املكري بأداء التعويض 
احليلة  أداء  ف��ي  امل��ك��ت��ري  اس��ت��م��ر  إذا 
القضائية وبقي العقار مهجورا وعرضة 

للفساد والتالشي؟
ال��ك��رائ��ي��ة مقابل  ال��وج��ي��ب��ة  أل��ي��س��ت 
االن��ت��ف��اع؟ وه��ل االن��ت��ف��اع ي��ك��ون بغلق 

احملل؟
بالرجوع  امل��ط��ال��ب��ة  مي��ك��ن  ح��ق��ي��ق��ة، 
وهنا  ف���ارغ���ا،  زال  ال  ك���ان  إذا  للمحل 
وضعية  يسوي  أن  املكتري  على  يجب 

مديونيته مع املكري.
التعقيدات،  ه��ذه  وأم��ام  ال��واق��ع،  في 
نفضل أن يطلب املكري استرجاع احملل 

مقال،  وبواسطة  العامة،  القواعد  وفق 
وي��ع��ني ف��ي ح��ق امل��ك��ت��ري ق��ي��م��ا، وبعد 
احلكم والتعليق والنشر، يصبح احلكم 
الكرائية  العالقة  تلك  وتنتهي  نهائيا 
من   230 الفصل  عليه  ينص  م��ا  وف��ق 
قانون االلتزامات والعقود، خاصة وأن 

العقد ال يفسخ إال بحكم قضائي.
الشرط  أحكام   ،33 امل��ادة  في  وردت 
امل����ادة مب��ا تضمنته،  ال��ف��اس��خ، وه���ذه 
على  حادا وضع  وسيفا  قاسية،  تعتبر 
أو صناعي  املكتري حملل جت��اري  رقبة 
أو حرفي، فمجرد عدم أداء مقابل الكراء 
ملدة ثالثة أشهر، تخول للمكري، إذا كان 
فاسخ،  ش��رط  على  يحتوي  الكراء  عقد 
من  ويطلب  استعجاليا  مقاال  يرفع  أن 
احملكمة معاينة الشرط الفاسخ واحلكم 

بإرجاع العقار أو احملل.
إن ظهير 24  ماي 1955 رغم عيوبه، 
عدم  بسبب  الفاسخ  للشرط  وبالنسبة 
أداء مقابل الكراء، كان أرحم بالتاجر أو 
الصانع أو احلرفي، من هذا القانون، إذ 
))للمحاكم((،  أنه ميكن  على  ينص  كان 
أجال  امل��ك��ت��ري  مينح  أن  ال��ق��اض��ي،  أي 
ل��ت��س��وي��ة وضعية  س��ن��ة  ع���ن  ي���زي���د  ال 
املعقول  من  فهل  املكري،  مع  مديونيته 
أربعني  مل��دة  مي��ارس جتارته  تاجرا  أن 
عن  يتقاعس  ولم  العقار،  ذلك  في  سنة 
مالية،  ألزمة  ونظرا  الكراء،  مقابل  أداء 
قد تكون عابرة، يحكم عليه باإلفراغ ألنه 
ثالثة  مدة  الكراء  مقابل  أداء  عن  تأخر 
ولو  امليسر  نظرة  هنا  هي  أي��ن  أشهر؟ 

في حدها األدنى؟

إننا  العامة.  املقتضيات  إل��ى  نصل 
لهذا  ال��ق��راءة  ه��ذه  نهاية  على  أشرفنا 
34 تنص على  امل��ادة  أن  لنجد  القانون 
أن اإلن��ذارات واإلش��ع��ارات وغيرها من 
ف��ي ه��ذا القانون  امل��ن��ج��زة  اإلج�����راءات 
اجلديد، تتم بواسطة املفوض القضائي 
تابع  إج������راءات  م���أم���ور  ب��واس��ط��ة  أو 
املضمون  البريد  بواسطة  أو  للمحكمة 
امل��ص��ح��وب ب��اإلش��ع��ار ب��ال��ت��وص��ل، أو 
بواسطة  أو  اإلداري  الطريق  بواسطة 

الطريق الدبلوماسي.
وسائل  استعمال  املشرع  واستبعد 
اإلع����الم ب��واس��ط��ة امل���راس���الت ع��ن بعد 
ألن  اإللكتروني  والبريد  الفاكس  مثل 
بعد  ينص  لم  املدنية،  املسطرة  قانون 
الوسائل،  تلك  استخدام  شرعية  على 
موضوع  حسمت  فقد   ،35 امل���ادة  أم��ا 
االختصاص النوعي، إذ نصت على أن 
في  بالنظر  تختص  التجارية  احملكمة 
النزاعات املتعلقة بتطبيق هذا القانون، 
امل��ادة نوع من  لكن ورد في نهاية هذه 
ينعقد  أن��ه  غير  فيها،  ج��اء  ملا  التحفظ 
طبقا  االبتدائية  للمحاكم  االختصاص 
القضائي  بالتنظيم  املتعلق  للقانون 
أن  امل��وض��وع،  ه��ذا  ف��ي  وقيل  للمملكة، 
غ��رف جتارية  إح��داث  في  يفكر  املشرع 
ستقوم  ذل��ك،  عند  االبتدائية،  باحملاكم 
هذا  بتطبيق  ال��ت��ج��اري��ة  ال��غ��رف  ت��ل��ك 
القانون على املنازعات املتعلقة باحملالت 

التجارية أو الصناعية أو احلرفية.
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يتبع

* من هيئة املحامني بالرباط

اللغة العربية نزلت بها آيات القرآن
من عند عالم الغيب الرحيم الرحمن

على نبينا سيدنا محمد )ص( أشرف إنسان
عليه أفضل صلوات اهلل والسالم والرضوان
واوحالو ربنا بدين الحق والرحمة والغفران
والقطع مع جاهلية الشرك وعبادة األوثان
وتوحيد اإلله الخالق البارئ الكريم المنان

وتصديق جميع األنبياء والمرسلين ولكافة األديان
وتبجيل المرأة بعدما كانت توأد وتهان
وجعل تحت أقدامها دخول جنات عدنان

وأمرنا بصفاوة الروح والعقل وطهارة األبدان
ودعانا باالبتعاد عن المناكر وأفعال الشيطان

فبقات هاذ اللغة صامدة منذ زمان
رغم الهزات العنيفة اللي وجهوها لها العديان
ومع ذلك ما تأثرتش باألزمات وشرارات النيران
واليوم جا جاهل لقيمتها من سليطي اللسان

وقتارح يعوضها فمنظومتنا التعليمية بلهجة الوطن
الخالية تماما من األسس العلمية فهاذ الميدان

لفالرياضيات، لفلعلوم، لفلفيزياء، ولفوسائل التلقان
ففي أية مادة غادي يتباراوا طلبتنا في االمتحان؟!

وما نا دولة تعتارف ليهم بدبلومات ما عندها أوزان؟!
راني عارف غادي تسمعوني وابل من السبان

لكوني كنكتب بالعامية: مادام ما عندها شأن
فالزجل ماشي مادة علمية كيطلب اإلتقان

كتابته محدودة وشجرته ماليها فروع وال أغصان
كينتهي عند قراءته أو سماعه بتنوير األذهان

وما تابعو ال اختبار، ال امتحان وال خوف من الخسران
هو فن كالفنون عندو متتبعيه فكل مكان

وعمرهم ما طالبوا تعويض بالدارجة لغة القرآن
حاشا هلل، هاذا كيهم أهل العلم والعرفان

اللغة العربية لغتنا الرسمية
<  أحمد محمد العرابي

املاء وما أدراك ما املاء، حتمله 
السحب بإذن ربها لتسقي العباد 
األرض  وحتيي  البهائم  وت��روي 
كالهواء  وامل�����اء  م��وت��ه��ا،  ب��ع��د 
والغذاء في آخرها همزة تفصل 
بالنسبة  وامل�����وت  احل���ي���اة  ب���ني 
ل��ك��ل ك��ائ��ن ح����ي، م����اء ف���ي زمن 
ينزل  ق��د  نعيشه،  ك��ال��ذي  رديء 
النحاسية  األن���وف  م��ن  ق��ط��رات 
في  ال��ص��ن��اب��ي��ر  أو  ل��ل��ح��ن��ف��ي��ات 
يسيل  وقد  وقرانا،  مدننا  بعض 
متوالية  زخ������ات  ش���ك���ل  ع���ل���ى 
على  امل��ن��زل��ي��ة  احل��دائ��ق  تسقي 
والوجه  واخلضرة  امل��اء  نغمات 
مللء  رقراقا  يسيل  وقد  احلسن، 
مالعب  وري  ال���زرق���اء  امل��س��اب��ح 
واحلدائق  اخل���ض���راء  ال��غ��ول��ف 
متتد  زالل  م��اء  الغناء،  املنزلية 
املواطنني  م���ن  ط��واب��ي��ر  أم���ام���ه 
محملني مبختلف أنواع وأحجام 
بالسطل  ابتداء  األواني،  وألوان 
ومرورا  ال��ش��ف��اف،  البالستيكي 

بالدلو اجللدي الصامت، وختاما 
أما  امل��زع��ج،  امل��ع��دن��ي  بالسطل 
فهي  النهار،  مطلع  منذ  الغاية 
ب��ه احلنفية  ال��ظ��ف��ر مب��ا جت���ود 
هي  التي  العمومية  السقاية  أو 
ف��ي ن��ف��س ال��وق��ت، م��ك��ان لغسل 
ولتنظيف  امل��ن��زل��ي��ة  األوان�������ي 
املالبس الداخلية، ومورد لشرب 
البهائم احليوانية ومصدر رزق 
املتجولني  للسقائني  بالنسبة 
املجرورة  العربات  أصحاب  من 
البالستيكية  بالبراميل  احململة 
باملاء  لتعبئتها  و»ال��ب��ودي��زات« 
ق��ص��د ب��ي��ع��ه ل��ت��ق��ري��ب امل����اء من 
ال���ب���ادي���ة، فيما  ف���ي  امل��واط��ن��ني 
املكعبة  األم���ت���ار  م��ئ��ات  ت��ص��ب 
واملثلثة واملربعة في قعر املسابح 
السماوية اللون، داخل اإلقامات 
اخل��اص��ة ال��ت��ي ال ت��ع��رف معنى 
الشروب،  امل��اء  استهالك  ترشيد 
ال���وص���الت  ت���ل���ك  ت��ع��ن��ي��ه��ا  وال 
اإلش���ه���اري���ة ال��ت��ي ت��وص��ي ربة 
بعدم  ال��س��ي��ارة  م��ال��ك  أو  البيت 

اإلفراط في استهالك املاء.
وكالعادة،  ال��ص��ي��ف  ه���ذا  ف��ي 

يشح  حينما  احل���رارة  سترتفع 
الصبيب ويشتد العطش وتغيب 
وذلك  التلوث،  ويحضر  النظافة 
املسؤولني  ومسمع  م���رأى  على 
ببعض الوكاالت، الذين أثقل املاء 
وانحنت،  مالت  حتى  رؤوس��ه��م 
وكاالت هي في احلقيقة »وكاالت« 
ألن من وكلوها عنا توكيال شرعيا، 
إمنا »وكلنا عليهم الله«، فبعض 
املناطق أصبحت تشتكي من لون 
رائحة املاء الذي لم يعد كسابق 
وغياب  الصيانة  ل��ن��درة  ع��ه��ده، 
جميعنا  ن���ؤدي  ال��ت��ي  التهيئة 
مصاريفها في الشهور الهجرية 
الذئب  أصبح  فمتى  وامليالدية، 
ترعى  أن  وعوض  للغنم؟  راعيا 
الزبناء  مصالح  ال��وك��االت  ه��ذه 
أصبحت  ح��اج��ي��ات��ه��م،  وت��ل��ب��ي 
يتجرعون  ال��ذي��ن  ك��اه��ل  تثقل 
بواسطة  مريضا،  واقعا  يوميا 
للدخل،  امل���درة  ال��ف��ات��ورات  نفخ 
ميأل  عما  بالبحث  واالن��ش��غ��ال 
لسنا  نحن  والبطون،  اجليوب 
مطالبني بتدعيم شهادتنا بأكبر 
ع��دد من ال��دالئ��ل، م��ادام الواقع 
يعرف سلسلة من االحتجاجات 

والصامتة  الصارخة  اجلماعية 
وجلسات  وق���ف���ات  ش��ك��ل  ع��ل��ى 
فوق  وجت���م���ع���ات  وم����س����ي����رات 
طرف  من  الوطن  هذا  تضاريس 
من  بعد  يستقلوا  ل��م  م��واط��ن��ني 

وطنيتهم ومهامهم.
بحجم  واضحة  احلقيقة  إن   
األرقام  وجميع  الشمس،  ق��رص 
تتحدث عن ارتفاع استهالك علب 
ساكنة  ط��رف  م��ن  املعبأة  امل��ي��اه 
يواصل  كما  وامل���دن،  احل��واض��ر 
املسافة  ف���ي  ال����زي����ادة  ال���ن���اس 
وبني  بينهم  الفاصلة  القانونية 
صنابير املاء في منازلهم، فمنهم 
مياه  لتنقية  أجهزة  اشترى  من 
وك����االت ت��وزي��ع امل����اء، وآخ���رون 
عمدوا إلى تركيب مصفاة )فيلتر( 
في فم الصنابير املنزلية للتنقية 
م��ن ال��ش��وائ��ب، وه���ذا م��ا يفسر 
ش��ك��وك امل��واط��ن��ني ح���ول جودة 
املياه التي تقول بعض الوكاالت، 
مبفهوم  م��ل��وث��ة  ل��ي��س��ت  أن���ه���ا 
التي  باجلودة  وليست  التلوث، 
أن تفيد اجلسم، إمنا هي  ميكن 
فقط، مياه ميكن شربها حتى ال 

ميوت الناس عطشا.

 < عبد اهلل ملول

الظمــــأ باألمـــتار املكعبـــة



WAzUŽ  ¨W¹uFL'«  WDýUM�«  XŠd� 
Ê√  ¨W¹eHK²�«  Z??�«d??³??�«  b??Š√  w??�  ¨UMA�« 
Ã—Uš  UO�u¹  ÊËb??�u??¹  qHÞ  153  „UM¼ 
r�— u???¼Ë ¨»d??G??*U??Ð Ã«Ëe?????�« W??�??ÝR??� 
s¹dAŽ ·dþ w� –≈ ¨p�– X³Ł «–≈ ÂœU� 
s¹œu�u*«  ‰UHÞ_«  œbŽ  “ËU−²OÝ  ¨WMÝ 
¨qHÞ Êu??O??K??� Ã«Ëe?????�« W??�??ÝR??� Ã—U???š 
¨WDO�Ð  WOÐU�Š  WOKLFÐ  UML�  «–≈Ë 
∫u¼  t??O??K??Ž  q???B???;«  r????�d????�«  Ê√  b????$ 
1116900Ω20×55845Ω365×153Æ

 wŽUL²ł« dOOGð vKŽ ÊuK³I� ¨Ê–≈ UM½≈
 tF�  VFB¹  W�œUI�«  5M��«  w�  oOLŽ
 ‰uI�« sJ1Ë ¨—u�_« tO�≈ ‰ËR²Ý U� l�uð
 WO�M'« W¹d(« …UŽœ ‰UC½Ë œuNł Ê√
 r�  wIK)«  ‰ö×½ô«Ë  Íd??Ý_«  pJH²�«Ë
 UN½≈ ¨U¼—ULŁ wDFð  √bÐË ¨ÈbÝ V¼cð
 ÊËbý«d�« ¡ôR¼ UN�d²I¹ WFOMý W1dł

ÆwÐdG*« lL²−*« oŠ w�
  UÐ“UF�«   U???N???�_«  œb???Ž  …œU?????¹“  Ê≈
 t½Qý s??� ¨Ÿ—U??A??�« w??� ‰U??H??Þ_« w???�—Ë
 WOŽUL²łô«   U??I??H??M??�«  n??ŽU??C??¹  Ê√
 ö�  ¨W�«Ëœ  w�  UN�dG¹Ë WOÐdG*«  W�ËbK�
 ‰UHÞ_« —Ëœ ôË  U¹dO)« ôË  UOFL'«
 «c¼ sC²% Ê√ lOD²�ð ¨rNMŽ vK�²*«
 ¡ôR¼ …U½UF� p�– vKŽ œ“ ¨dOHG�« œbF�«
 W¹u¼ s� rN½U�dŠË lL²−*« w� ‰UHÞ_«
 r¼—uBð w� WOL¼√ s� p�c� U�Ë rNzUÐ¬
 s�  nŽUCOÝ  U??2  ¨lL²−*«Ë  …d??Ýú??�
 —uHM�«Ë  lL²−*«  w??�  œd??A??²??�«   ôU???Š
 l� ÷—UF²¹ U� u¼Ë ¨WO½Ëb�«Ë ÍdÝ_«
 ÊuJ¹ Ê√ w� ÂœUI�« qO'« s� ÁUšu²½ U�
 W�bš vKŽ «—œU???�  U¹u� t??ð«– s??� U??I??Ł«Ë
 ÊS�  ¨p??�–  vKŽ …Ëö??Ž  ÆUN²¹ULŠË Áœö??Ð

 WOFO³Þ  …UOŠ  sAFð  ô  ¨ UN�_«  ¡ôR??¼
 lL²−*«  …dE½  V³�Ð   UO�U³�UÐ  …u??Ý≈
  UMÞ«u� UM� oK�OÝ U2 ¨sN� WO½Ëb�«
 vKŽ  «—œU� dOž sNð«Ë– l�  UŽ—UB²�
 ¨wG³M¹  UL�  WOŽUL²łô«  s???¼—«Ëœ√  VF�
 ¡ôR¼ iFÐ Ê√ ¨p�c� qHG½ Ê√ V−¹ ôË
 Ê√Ë ¨»U??B??²??žô«  U¹U×{ s??¼  ¨¡U??�??M??�«
 UO�UIŁ UFÐUÞ w�²J¹ ¨WKCF�« Ác¼ qŠ
 w¼ …d??¼U??E??�« Ác??N??� ¨U??O??½u??½U??�Ë U??O??M??¹œË
 w� WOAH²� …bÝU� WOŽUL²ł« W�UIŁ ÃU²½
 ÈuÝ  W�UI¦�«  dOG¹  ôË  ¨t²�dÐ  lL²−*«
 wG³M¹  ¨`???�_«Ë  ¨W(U� Èd??š√  W�UIŁ
 ¨Ÿu{u*«  «c??N??Ð  WOMF*«   U??N??'«  vKŽ
 w�UI¦�«  wŽu�«  WŽUý≈  vKŽ  ’d%  Ê√
 b²1 Ê√ V−¹ Íc�« qLF�« u¼Ë ¨ÍdJH�«
 Âö�√ s??� W??�U??Ž w??�U??I??¦??�« ÃU???²???½ù« v???�≈
 v�≈  W�U{≈  ¨WOÐœ√  ‰ULŽ√Ë   ö�K��Ë

 Ã—Uš   U�öFK�  w³K��«  V½U'«  “«d??Ð≈
 s�  U�√  ¨’U�ý_«  kF²¹  v²Š Ã«Ëe??�«
 UC¹√ WłU(« „UMN� ¨WO½u½UI�« WOŠUM�«
 h�ý q� vKŽ W¹œU� W�«dž ÷d� v�≈
 nŽUCðË U???½e???�«  ”—U????1 u???¼Ë j??³??{
 ¨WOŠU½  sL�  ¨qFH�«  —dJð  «–≈  WÐuIF�«
 W½UCŠ …d????ł√ …U???½e???�« ¡ôR????¼ l??�b??O??Ý
 qHD� ŸËdA� u¼ U½“ qLŽ q� Ê_ rNzUMÐ√
 ·UD*« dš¬ wH� ¨Ã«Ëe�« W�ÝR� Ã—Uš
 …U½e�« ¡ôR¼ VK� s� r¼ ‰UHÞ_« ¡ôR¼
 W¹UŽ—  WO�ËR��  «uKL×²¹  Ê√  rNOKŽË
  ôU(« w� ¡UÐü« p�– qFH¹ UL� rNzUMÐ√
 dzU�š  b³J²ð  W�Ëb�«  Ê√  ULKŽ  ¨W¹œUF�«
 ¨w½«uNA�«  qLF�«  «c¼  ¡«d??ł  s�  W¹œU�
 .d& ¨Í—Ëd??C??�«  s??�  `³�√ t??½√  UL�
 œ«d�_«  Ác�²¹  ô  v²Š  W??%U??H??�«  Ã«Ë“

      ÆWF¹—–
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 ¡«uÝ  ¨WOÝU�uKÐb�«  d³²Fð
 s� UM� ¨W¹“«u*« Ë√ UNM� WOLÝd�«
 W�bš  qł√  s�  ÷ËUH²�«  ÊuM�
 s�  UM�  Ë√  ¨W??O??M??Þu??�«  U¹UCI�«
 Ã—Uš Èd??š√  …bMł√  W�bš qł√
 bOFÝ U??N??�d??Ž  U??L??�  Ë√  ¨s???Þu???�«
 WOÝU�uKÐb�«ò  ∫özU�  ÁU³Ž  u??Ð√
 ¨WO½U½uO�«  s???�  W??I??²??A??�  W??E??H??�
 Ë√  WIOŁu�«  U¼UMF�Ë  ¨U??�u??K??Ðœ
 ÈuDð  w²�«  WOLÝd�«  …œUNA�«
 —bBð X½U�  w²�«Ë  UN�H½  vKŽ
 WDK��« ÁbOÐ Íc�« h�A�« sŽ
 UNK�UŠ ‰u�ðË œö³�« w� UOKF�«
 WH� sLC²ðË ¨W�Uš  «“UO²�«
 UL� ¨UNÐ b�u*« WLN*«Ë ÀuF³*«
 w²�« `??¹—U??B??²??�« v??K??Ž X??I??K??Þ√
 iF³�  w??{U??I??�«  UN×M1  ÊU???�
 wMFð  WOÝU�uKÐb�U�  ¨åœ«d????�_«
 qł√  s??�  h�ý  Ë√  b??�Ë  YFÐ
 Èdš√ W??�Ëœ Èb??� W??�Ëb??�« qO¦9
 ¨UNÐ  ÂuI¹  w²�«Ë  ¨‰Ëœ  …b??Ž  Ë√
 s� Ë√  t�HMÐ W�Ëb�«  fOz— U�≈
 ¨¡«dH��U�  ¨p??�–  w�  tMŽ  »uM¹
 ¨5O½U*d³�«  Ë√  WOł—U)«  d¹“Ë√
 w½b*«  l??L??²??−??*«   U???¾???O???¼  Ë√
 ŸU�b�«  w�  dO³�  —Ëœ  rN�  s¹c�«
 WJKLLK�  W??O??Ð«d??²??�«  …b??Šu??�«  s??Ž
 sJ�  ¨Ã—U)« w� UNÐ n¹dF²�«Ë
 WOÝU�uKÐb�«  ◊uOš  UMF³²ð  «–≈
 ÊQÐ  b−M��  ¨UNOŽuMÐ  WOÐdG*«
 ¨»dG*UÐ WO½U*d³�« WOÝU�uKÐb�«
 ÍQÐ ÂuIð ôË ¨—Ëœ Í√ UN� fO�
 Áb$ 2011 —u²Ýœ v²ŠË ¨—Ëœ
 U¼—«Ëœ√ v�≈ …—Uý≈ Í√ s� UO�Uš
 55  qBH�«Ë  ¨WłU³¹b�«  «b??Ž  U�
 qšbð WDO�Ð …—Uý≈ tO� Íc�«Ë
 WO½U*d³�«  WOÝU�uKÐb�«  sL{
 œułË p??�c??�Ë ¨…d??ýU??³??*« d??O??ž
 w²�«  w???¼Ë  ¨W??O??zU??M??¦??²??Ý«  …—Ëœ
 ‰Ëbł o???�Ë ÊU??*d??³??�« U??¼b??I??F??¹

 o�Ë  p??�–Ë  UI³��  œb×�  ‰ULŽ√
 fH½ s� 66 qBH�« w� ¡Uł U�

Æ—u²Ýb�«
 «dšR� WOÐdG*« WJKL*« …œuŽË
 œU%ô«ò wðU�ÝR*« —UÞù« v�≈
 W�_«  wK¦L*  sJ¹  r�  ¨åwI¹d�ù«
 U�  —Ëœ  Í√  …œu???F???�«  Ác????¼  w???�
 Êu½UI�«  v??K??Ž  W???�œU???B???*«  «b????Ž
 vðQ¹Ë ¨œU%ô« «cN� w�OÝQ²�«
 …œuF�«  w�  q¦L²*«  vDF*«  «c¼
 qLŽ  qCHÐ  ¨UOI¹d�≈  nM�  v??�≈
 W�ö'« VŠU� v�≈  œuF¹ dO³�
 WHJ�«  X×ł— —u??�Q??Ð  ÂU??�  Íc??�«
 »dG*« …œu???Ž …—œU???³???�  `??�U??B??�
 o³Ý  UL�  ¨wFO³D�«  t½UJ�  v�≈
 WL�UŽ VK� s� p�– ‰U� Ê√Ë t�
 X�u�«  wH�  ¨WIOIA�«  ‰UGM��«
 31 w???�«u???Š t??O??� Ÿ—U????Ý Íc????�«
 ÊöŽù«  v??�≈  U??¹d??z«e??ł  UO½U*dÐ
 …dO�_« rŽœ qł√ s� …—œU³� sŽ
 w½UFð  w??²??�«  ¨åd??D??�ò  …dOGB�«
 Íd³�«Ë  Íu????'«  —U???B???(«  s???�
 Íc�« ÷U�*« dŁ≈ vKŽ Íd×³�«Ë
 ÂU�√  ¨WO−OK)« W??�“_« tM� d9
 W�“_«Ë  W¹dz«e'«  …—œU³*«  Ác¼
 WOÝU�uKÐb�«  XKþ  ¨WO−OK)«
 vKŽ  gOFð  WOÐdG*«  WO½U*d³�«
 s�  ‘U??¼b??½ô«Ë  W�bB�«  l???�«Ë

 „d% r�Ë XLB�«  —U²š«Ë ¨p�–
 WO−OK)«  W???�“_«  ÁU??&  UM�UÝ
 WOÝU�uKÐb�«  bOÐ  d???�_«  W??�—U??ð
 U½UOÐ  —b????�√ w??²??�«  W??O??L??Ýd??�«
 W�Ëb� WOz«cž  «bŽU�0 t²³IŽ√

ÆWIOIA�« dD�
 u¼ ¨w?????Ðd?????G?????*«  ÊU?????*d?????³?????�«
  UFL−²�«  s??�  W??K??Ł  w??�  u??C??Ž
 w½U*d³�«  œU??%ô«ò  ?�  WO½U*d³�«
 w½U*d³�«  œU??????%ô«  ¨w???Ðd???F???�«
 w½U*d³�«  œU??????%ô«  ¨w????�Ëb????�«
 WO½U*d³�«  WOFL'«  ¨w??I??¹d??�ù«
 l�  åÆÆÆjÝu²*«  iOÐ_«  d×³K�
 WŽuL−�  120  w??�«u??Š  œu???łË
 ÊU*d³�«  UNO�  „—U??A??¹  W??�«b??�
  U½U*d³�«  nK²��  l�  wÐdG*«
 w²�«   U??½U??*d??³??�U??�  ¨W??O??*U??F??�«
 UNO�  «u???C???Ž  »d???G???*«  d??³??²??F??¹
 ô W??O??�Ëb??�« U??¹U??C??I??�« g??�U??M??ð
 WOMOD�KH�«  W??O??C??I??�U??�  ¨d??O??ž
 v²ŠË  ¨W??¹—u??�??�«  WOCI�«  Ë√
 œu�u�« UNÐ ÂuIð w²�«  «—U¹e�«
  U½U*d³K�  WOÐdG*«  WO½U*d³�«
 WA�UM�  U??N??O??�  r??²??ð  ¨W??O??³??M??ł_«
 ·dD²�«  Ë√  ŒU??M??*U??�  l??O??{«u??�
 vI³ð 5Š w� ¨»U¼—ù«Ë wM¹b�«
 sŽ …b??O??F??Ð W??O??M??Þu??�« U??¹U??C??I??�«
 V³��«  sLJ¹Ë  ¨ U�K'«  pKð

 WOÝU�uKÐb�«  »UOž  w�  qK)«Ë
 WO�Ëb�«  q�U;«  s�  WO½U*d³�«
 WOMÞu�«  U¹UCI�«  sŽ  ŸU??�b??�«Ë
 vKŽ  w??²??�«Ë  WJKLLK�  W??¹u??O??(«
 w� ¨W??O??Ð«d??²??�« …b??Šu??�« U??N??Ý√—
 w�  W??Ðd??−??²??�«Ë  s¹uJ²�«  »U??O??ž
 s�  Ë√  w??ÝU??�u??K??Ðb??�«  ‰U???−???*«
 …—Uýù«  V&  UM¼Ë  ¨÷ËUH²�«
 nKJð W�«bB�«  UŽuL−� Ê√ v�≈
 WLN� WO�U� m�U³� W�Ëb�« WM¹eš
 ¨ö¦�  ¨d??�c??ð  W−O²½  Í√  ÊËb???Ð
 WO½U*d³�«  W�«bB�«  œułË ržd�
 Ác¼  Ê√  ô≈  ¨W¹b¹u��«  WOÐdG*«
 XMKŽ√  Ê√  UN�  o³Ý  ¨…d??O??š_«
 ¨u¹—U�O�u³�«  WN³'  U????¼¡ôË
 bFÐ  ULO�  d�_«  »dG*«  „—«b²O�
 s� «œbŽ rC¹ b�Ë ‰UÝ—SÐ ÂU�Ë
 WK¦L*« WOÝUO��« »«eŠ_« —œ«u�
 s¹b�« bFÝ WÝUzdÐ ¨ÊU*d³�« w�
 b¹u��«  v�≈  tłu²K�  ¨w½UL¦F�«
 5�ËR��  l�   UŽUL²ł«  bIŽË
 wK¦2Ë  5O½U*dÐË  5OÝUOÝ
  «—uDð  Y×³�  w½b*«  lL²−*«
 …bŠu�«  ¡«“≈  r�uN�u²Ý  n�u�
 p�–Ë ¨WOÐdG*« WJKLLK� WOÐ«d²�«
 UNÐ ÂU� w²�« …—U¹e�« bFÐ …dýU³�
 WKO³½  WÝUzdÐ  Í—U�O�«  b�u�«
 Íb¹u��«  n�u*«  qJýË ¨VOM�
 WOC�  ’u???B???�???Ð  ¨„«c??????????½¬
 t�dF¹  Íc�«  —uD²�«Ë  ¡«d×B�«
 ULN� «d�√ ¨wLOK�ù« Ÿ«eM�« «c¼
 …dýU³�Ë ¨WOÐdG*« »«eŠ_« Èb�
 b¹u��« X�U� ¨…—U¹e�« Ác¼ bFÐ
 W¹—uNL'UÐ  UN�«d²Ž«  V×�Ð
 ÕdD¹  Íc�«  ‰«R��«Ë  ¨WOL¼u�«
 ÊËbÐ UIKF� ULz«œ vI³OÝË t�H½
 UM� sJ1 nO�Ë ¨v²� ∫»«uł Í√
 UN�dFð  w²�«   ôö²šô«  “ËU&
 v²Š  ¨WO½U*d³�«  WOÝU�uKÐb�«
 U¹UCI�«  Z??�U??F??ð  Ê√  U??N??�  s??J??1
 ‰u% Í√ √dD¹ ô v²Š WOMÞu�«
 s� n???�«u???*« v??K??Ž »ö??I??½« Ë√

øÈdš_« ‰Ëb�« ·dÞ

 º هشام عميري
 º جمال الموساوي

 º    مدني عبد المجيد

»dG*UÐ WO½U*d³�« WOÝU�uKÐb�« W�“_«UM� ÂöŠ_« Ác¼
هناك من الحب ما ال يشاع: الشارع أم ثانية.

هناك من الحلمِ ما ال ينتهي: األرض شرك المحبين
هناك من الصدق ما ال يصدق: السماء ظل مشترك

هناك روح تقود الخواطر: أجراس تقرع.. لمن؟
هناك هذا السؤال

هذا السؤال القديم الموروث الباقي الذي ال يتقادم
هذا السؤال المزدحم: هناك العقل.. هناك العاطفة

كلما امتد نور من الشمس
كلما تدلى قمر إلى القلب

يشتعل هذا السؤال الذي لم يشب قط.. لمن؟
كأن األحالم تتقاطر

كأن الشارع نهرها الجارف
كأنه بحرها الحاضن

كأن القلوب البرزخ الذي إليه تأوي
األحالم ال تهرب: هي العالمات

إشارات في كتاب الحب الصوفي
هي الطريق األقصر إلى الحياة

هي الجواب المثير على مكر التاريخِ
من أجل هذا الوطن الممتد كنا هنا

أشجارا واقفة ليمر الموكب الوطني إلى كرامته
ليمر اإلنسان..

ويكون اإلنسان ويحيا
أشجارا ذات ظالل

من أجل هذا الوطن الممتد كنا هنا
األحالم تتقاطر.. 

الشارع نهرها الجارف
األحالم أجراس معلقة في أعناقنا

لمن؟ لمن؟

 UÐ“UF�«  UN�_« s� ‰Uš lL²−� u×½

Éæ°ûdG á°ûFÉY

اسم 
الجماعة الكائن بدوارمساحتهاسم الملكملف رقمالمستغل

القروية
الصبيب 
اليومي

مصطفى 
ML-00299/15ادويري 

ازرو- الفدان- 
195أوالد دحوتماللت3 هـ 90 آر 00 سأمداصالح 

المحفوظ 
50أوالد دحودوار الجرفهـ 00 آر 00 س 1الذغرةML-00523/15اكولي

ML-00526/15مبارك تونف
قطعة أرضية فدان 

54أوالد دحوعلي أوبراهيمهـ 08 آر 00 س 1افريض

مبارك 
500أوالد دحوعين النخلةهـ 00 آر 00 س 10قطعة أرضيةML-00531/15امزال

الحسن 
464أوالد دحوأوالد عليهـ 75 آر 00 س 27ملك الركراكيML-00545/15العطار

إعالنـــاتإعالنـــاتإعالنـــاتإعالنـــات

As 972/17

                                                                                                              WOÐdG*« WJKL*«
 WOKš«b�« …—«“Ë
”UMJ� ”U� WNł

”UMJ� W�ULŽ
”UMJ� WŽULł

  UJK²L*«Ë dOLF²�« r��
 UJK²L*« W×KB�

ÂuLFK� ÊöŽ≈
—«d{_«Ë l�UM*« sŽ Y×Ð

 ¨ÂuLF�« v�≈ ”UMJ� WŽULł fOz— sKF¹

 UHK�  ¨ UJK²L*«  W×KB0  ŸœË√  b??�  t??½√
 4 —u²JÝ 16 r�dÐ vNI� À«bŠSÐ oKF²¹

Æ”UMJ� ≠ W³Þd�
 vHDB�  ∫©…®  b??O??�??�«  ·d????Þ  s???�  

Æ‘u²Š«
 ‰UBðô«  ¨d???�_«  tLN¹  s??�  q??�  vKF�
 ”UMJ�  W??ŽU??L??−??Ð   U??J??K??²??L??*«  W×KB0
 ŸöÞô«  bB�  ©WOKOŽULÝù«  WI×K�®
 p�–Ë ¨tðUEŠö� ¡«bÐ≈Ë nK*« «c¼ vKŽ
 s� ¡«b²Ð«  ©U�u¹  15®  tðb�  q??ł√  ‰ö??š

 ÆÊöŽù« «c¼ dA½ a¹—Uð
As 971/17

                                                                                                              WOÐdG*« WJKL*«
 WŠöH�« …—«“Ë
Íd×³�« bOB�«Ë

wMKŽ Y×Ð `²� sŽ ÊöŽ≈
 r�— Êu½UI�« vKŽ ¡UMÐ®
©¡U*UÐ oKF²*« 95.10

 ¡«dłSÐ ÍuN'« V²J*« d¹b� —«d�
 wMKŽ Y×Ð

2017Ø06Ø29 a¹—U²Ð 3276 r�—

 —UL¦²Ýö�  ÍuN'«  V²J*«  d¹b�  wNM¹
 Vłu0 t½√ ¨ÂuLFK� WÝU� ”u�� wŠöH�«
 Íd−OÝ ¨ÁöŽ√ tO�≈ —UA*« Íd¹b*« —«dI�«
 ÊU�e½≈ W�ULŽ ¨‰uK� X¹√ “«uŠ√ …dz«œ dI0
 s� ¡«b???²???Ð« ÂU????¹√ ©5® …b????*Ë ¨‰u??K??� X???¹√
 2017Ø07Ø25 W¹Už v�≈ 2017Ø07Ø21
  UOKLFÐ hOšd²�« ’uB�Ð wMKŽ Y×Ð
 a¹—Uð  q³�  …e??−??M??*«  W??O??�u??'«  ÁU??O??*«  VKł
 …œU��« UNÐ ÂbIð w²�«Ë 2009 d¹«d³� 05

∫tKHÝ√ ‰Ëb'UÐ r¼ƒULÝ√ Wł—b*«

 bOOIðË  UNOKŽ Ÿö???Þô«  bB� p??�–Ë  ¨‰u??K??�  X??¹√  “«u???Š√  …d???z«œ  dI0  UHK*«  XF{Ë b??�Ë
 ÆÁöŽ√ …—u�c*« …b*« qš«œ dOG�« ·dÞ s� W�bI*« V�UD*«Ë  UEŠö*«



º العدد∫ º 942 الخميس 20 يوليوز 2017  منوعات 26

 t{dÐ …b�ò WOMž√ t²�dÝ sŽ œœdð U� ¨d�Uý w½U¼ ÊUMH�«  vH½
 vKŽ  tðdNý oIŠ t½√Ë  ¨W¹œUý  W�e²F*«  W½UMH�«  s�  ådL�  U¹
 Áƒu' w¼ ¨WOIOI(« WF�«u�« Ê√ «b�R� ¨UNÐU�Š
 Á—uNL' UN�bI¹ WOMž√ sŽ Y×³K� W¹œUý …bO�K�
 W{ËdF� WOMž_« X½U�Ë ¨t� dO³� qHŠ ‰Ë√ w�
 dO�_« b�Uš s×K*« s� X³KÞË ¨qFH�UÐ UNOKŽ
 u�  vML²¹  ÊU??�  t??½√  ·d²Ž«  UL�  ¨t??�  UN×M�
ÆåU½√  ‘UI³�ò  …dONA�«  W�U�√  WOMž√  Âb�
 dOž  U¹bO�uJ�«  s??�  ö??�U??�  Âb??�  w??½U??¼
 ¡UMŁ√ åË—U?????�ò W??O??�b??�« l??� W??�u??³??�??*«
 s� í¹ôò Z�U½dÐ vKŽ UHO{ t�uKŠ
 Íc�«  åf�U)«  rÝu*«  fJKÐËb�«
 ÆwÐ  Æw??Ýò  W¹dB*«  …UMI�«  t�bIð
 ÷dFð  n�u�  »dž√  ÈË—Ë  ¨åwÝ
 tł«Ë“  bFÐ  ÊU??�Ë  ¨tðöHŠ w??�  t??�
 t²łË“  X??³??K??Þ  Y??O??Š  ¨…d???ýU???³???�
 qH(«  f??Ðö??�  W³OIŠ  V??ðd??ð  Ê√
 Õd�LK�  V???¼–  U??�b??M??ŽË  ¨UN�HMÐ
 ¨¡«c????(« l???{Ë X??O??�??½ U??N??½√ n??A??²??�«
 —UIOÝu*«  ¡«c????Š  …—U??F??²??Ýô  U??N??²??�Ë  d???D???{«Ë
 ‚—Ë  s??�  dO¦J�UÐ  ÁuA×Ð  ÂU???�Ë  vMN�  w??½U??¼
 qšœË  ¨ÂbI�«  ”UI�  ‚—U??�  i¹uF²�  bz«d'«
ÆlÝ«u�« ¡«c(« lKš s� U�uš UHŠ«“ Õd�*«
 W³łu�  tIAŽ  Èb???Ð√  ¨w??Ðd??F??�«  ¡U??M??G??�«  d??O??�√
 UN½_  ¨ U¹uK(«  VŠ  l�  tðU½UF�Ë  ¨WOšuK*«
 u�  t½QÐ  ‰U??�Ë ¨Ê“u???�«  w� …œU??¹e??�«  t�  V³�ð
 t½_  «—UOÞ `³B¹ Ê√  vML²�  ¨UÐdD� sJ¹  r�
 sŽ  nAJ�«  U??�U??9  i???�—Ë  ¨d??H??�??�«  oAF¹

Æb�(« s� U�uš ¨ÁdLŽ

 ∫d??�Uý  w??½U¼
 W??¹œUý  ‚d???Ý√  r�

 UMOÐQðË ¨å‰UL'«Ë Ÿ«bÐù«Ë W�dF*«Ë W¹uN�« WG� WOÐdF�«ò ∫—UFý X%
 WGK�«  qł√  s�  wMÞu�«  ·ö²zô«  rEM¹  ¨ÍbM'«  s�Š  bL×�  –U²Ýú�
 oO�M²ÐË ¨»dG*UÐ WOŽUL²łô« ‰ULŽ_«Ë WOLM²K� W¹UMŽ e�d�Ë ¨WOÐdF�«
 ∫Ÿu{u� w� WOLKŽ …Ëb½ ¨g�«d� Ÿd� »dG*« »U²� œU%« l� ÊËUFðË
 21  WFL'« Âu¹  åWŁ«b(«Ë W¹uN�«  5Ð ∫wMH�«  Ÿ«b??Ðù«Ë  WOÐdF�«  WGK�«ò

 Æg�«d* wŽUL'« fK−*UÐ  UŽUL²łô« WŽUIÐ ¨2017“uO�u¹
 5¦ŠU³�«Ë  …c??ðU??Ý_«  s??�  W³�½  W??�—U??A??�  ¨…Ëb??M??�«  ‰U??G??ý√  ·dF²Ý
 ‰öš  s??�  ¨WOÐdF�«  WGK�UÐ  sH�«  W�öŽ  W'UF�  q??ł√  s??�  5??O??�ö??Žù«Ë
 ¨ U¹uN�«  œbFðË  ÍuGK�«  ‰«R??�??�«  ∫—ËU??×??�  ‰ËUM²ð  ¨WO1œU�√  ÷Ëd??Ž
 UL� ¨sH�«Ë WGK�« 5Ð b¹b−²�« ¨ ö¦9Ë Ã–U/ ∫sH�« w� W¹uN�«Ë WOÐdF�«
 5×�UM*«Ë 5LŽ«b�« “dÐ√ bŠ√ oŠ w�  «œUNý .bI²� W�Kł hB�²Ý

 ÆÍbM'« s�Š bL×� –U²Ý_« ¨WOMÞu�« W¹uN�« sŽ
 ¨ÍbM'« dłU¼ ¨ÍbM'« —u½√ ∫…cðUÝ_« …œU��« ¨…ËbM�« w� „—UAOÝË
 ¨ÍËUF*« tK�« b³Ž ¨ÊU½bŽ 5ÝU¹ ¨bOýdÐ .dJ�« b³Ž ¨Ê«b¹“ sÐ sLŠd�« b³Ž
 WJ�U� ¨ÊULKž vHDB� ¨wKŽuÐ œ«R� ¨wzUMN�« rO¼«dÐ≈ ¨w½UJH�« rO¼«dÐ≈
 ¨o¹d¹Ë“  qOŽULÝ≈  ¨q¹uD�«  d¼UD�«  ¨ÃU³I�«  vHDB� bL×� ¨wL�UF�«

Æw½uL¼ qOŽULÝ≈Ë dO¼“ bL×�

 WOÐdF�«  WGK�«
 Ÿ«b??Ðù«Ë

wM????H� «

 WO*UF�«  WL−M�«  X??�U??�
 vHA²�� ÕU²²�UÐ ¨U½ËœU�
 XIKÞ√ ¨ÍËôU� w� ‰UHÞú�
 ¨wM³²�UÐ UN²MÐ« rÝ« tOKŽ
 ôUH²Š«  ¨fLOł  wÝdO�
Æ11?�«  U??¼œö??O??�  Èd???�c???Ð

 fOz— n�Ë ¨t� WLK� w�Ë
 ¨UJ¹—UŁu�  d²OÐ  ¨ÍËôU????�
 dLF�«  s�  WG�U³�«  WL−M�«
 e???�—ò ∫U???N???½Q???Ð ¨U???�U???Ž 58
 UN½√Ë  ÆÆW????�u????�_«  ÕËd?????�
 s� ‰UHÞ√ 4  XM³ð Ê√ bFÐ
 ÍËôU???�  UN²M³ð  ¨ÍËôU?????�
 U�√  ¨åb??K??³??�«  W??M??Ð«  `³B²�
 W³ÝUM*UÐ  U??N??²??L??K??�  w????�
 sLCMÝò  ∫U??½ËœU??�  X�UI�
 vHA²��  «c???¼  Êu??J??¹  ô√
 “«d????D????�« s?????� ‰U????H????Þú????�
 U???/≈Ë ¨V??�??×??� w??*U??F??�«
ÆårKF²K�  U??�u??H??²??�  «e??�d??�

 wÝdO� X�U� ¨UN²Nł s�Ë
 U???½ËœU???� W???M???Ð« ¨f???L???O???ł
 r²OÝò  ∫wM³²�UÐ  Èd??³??J??�«
 s¹dO¦�  ‰U????H????Þ√  –U????I????½≈
 „dJý√  ÆÆ…d??O??¦??�  Õ«Ë—√Ë
ÆåWLOEŽ  X??½Q??�  w????�√  U???¹

 vHA²�*«  Ê√  v??�≈  —U??A??¹
 ‰UHÞ_« WŠ«d' hB��
 w¼Ë ¨…e???�d???*« W??¹U??Žd??�«Ë
 UNŽu½  s???�  …Q??A??M??�  ‰Ë√
 w� U??????½ËœU??????�  U???¼b???O???A???ð
 UN²�ÝR�  sL{ ¨ÍËôU??�
 ¨rÝUÐ  W??�Ëd??F??*«  W¹dO)«
 w²�«Ë  ¨åÍËôU???�  ZM¹e¹—ò
 w¼Ë ¨2006 ÂUŽ UN²�Ý√
 v�≈  qÐ  ¨`ÐdK�  W�œU¼  dOž

 ¨rOKF²�«Ë  W×B�«  dO�uð
Æ UO²HK�  U???L???O???Ý  ôË
 XM³ð  ¨U??½ËœU??�  Ê√  d??�c??¹Ë
 ¨UC¹√  ÍËôU??�  s� «dšR�
 UL¼dLŽ  5???�√u???ð  5??K??H??Þ
 d²�¹≈  U??L??¼Ë  ¨Â«u??????Ž√  4
 œbŽ p�cÐ `³BO� ¨öO²ÝË
 s�  rN²M³ð  s¹c�«  UN�UHÞ√

Æ4 ÍËôU�

ÍËôU� w� ‰UHÞú� vHA²�� d³�√ `²²Hð U½ËœU�

…h’Ée ‘ ≈Ø°ûà°ùŸG ìÉààaG ∫ÓN ÉfhOÉe 

bŽu�  vKŽ  ÊuOÞUÐd�«
WOIOÝu� ÷ËdŽ l� 
 W¹«œË_« nO� w� 

 U�ö??????D½«  ¨◊U?????????Ðd�«  W??????????????L�UF�«  sC²%
 Èb� vKŽË ¨w�U(« “uO�u¹ dNý s� 29 ?�« s????�
 nO� ÊUłdN* WFÐU��« …—Ëb�«  UO�UF� ¨ÂU¹√ WŁöŁ

ÆW�UI¦�«Ë ÊuMHK� w�Ëb�« W¹«œË_«
 W�UI¦�«  …—«“Ë  U??N??L??E??M??ð  w???²???�«  …d??¼U??E??²??�«
 vIOÝuLK� wMÞu�« fK−*« l� ÊËUF²Ð ¨‰UBðô«Ë
 ≠uJ�½uO�«  vIOÝuLK�  w*UF�«  fK−*«  uCŽ®
 ‰Ëœ s� dO¼UA� 5½UM� W�—UA� ·dF²Ý ¨©f¹—UÐ
 ôuG½√Ë  qO�«“«dÐ  uG½uJ�«Ë  UÝUAMO�  uG½uJ�«

ÆrEM*« bK³�« »dG*« v�≈ W�U{ùUÐ ¨w�U�Ë
 “uO�u¹ 29 Âu¹ ¡U�� ÕU²²�ô« qHŠ eOL²OÝË
 WŽuL−*«Ë  ¨w½UOH��«  Ê«u??šù«  W�—UA0  2017
 ¨U¼b¹bł  ÂbI²Ý  w²�«  w½U�dA�«  WO�«d²��—Ë_«
 œuL×�  qO�_«  ÊUMH�«  W�—UA0  qH(«  Ãu²O�
 w� ¨ÊUłdN*« Ÿ—œ vKŽ qB×OÝ Íc�« w�¹—œù«
 ¡U�� ÊUłdNLK�  WO�U²)« …dN��«  ·dF²Ý 5Š
 WOMž_«  WL$  W�—UA�  ¨2017  “uO�u¹  31  Âu??¹
 ÍËUMJ�«  sH�«  r??$Ë  ¨‰ö??Þ  …bOý—  W¹Ë«d×B�«

ÆÍdBI�« bOLŠ
 ÷ËdF�« l� …«“«u*UÐË ¨WIÐU��«  «—Ëb�« w�U³�Ë
 ¨dO³J�« »UÐ ‚«Ë— sC²×OÝ ¨ÊUłdNLK� WOIOÝu*«
 v�≈  “uO�u¹  29  s�  «eOL²�  UOðULOð  UOM�  U{dF�
ÆWOIOÝu*«   ôü« Ÿu{u� ‰uŠ ¨2017  XAž 7

 …b¹bł WOMžQÐ qDð “ËdO�
åøqH½ U½bÐ s¹u�ò

 ¨“ËdO�  WL−M�«   —b�√
 UN�u³�√  s�  …b¹bł  WOMž√
 ∫Ê«uMFÐ  åw??�U??³??Ðò  q??³??I??*«
 Í¬ò  oO³Dð  d³Ž  ås??J??1ò
 UFDI�   d??A??½Ë  ¨åe??½u??O??ð
 UNÐU�Š  d????³????Ž  U???N???M???�

Æå„u³�OH�«ò?Ð
 …–u?????šQ?????� W?????O?????M?????ž_«
 …dONA�«  W???O???M???ž_«  s????�
 ÊUMHK�  åImagineò
 uCF�«Ë  w???½U???D???¹d???³???�«
 åeK²OÐò  W??�d??H??�  f???ÝR???*«
 X???Ðd???Ž ¨Êu????M????O????� Êu???????ł

Æq¹Ëb¹UÝ nO²Ý UNŽ“ËË w½U³Šd�« U1— UN²MÐ« UNðULK�
 ∫vIOÝu�  ÊËœ  s�  UNFDI�  qN²��  w�  “ËdO�  ‰uIðË
 ¨‰– wHJ½ UMO� U� ¨dOBÐ rŽ wK�« q� s� ¨qH½ U½bÐ s¹u�ò
ÆåÁUMOMÐ wK�« q� »d�½ rŽ UM¹b¹SÐ ¨dO−NðË ·ušË q²�

تأبني الفنان محمد حسن 
الجندي يف ندوة مراكش
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● الخضر غيالن 

عشر  الثامنة  الذكرى  مبناسبة 
لعيد العرش املجيد وباحتضان من 
املجلس اإلقليمي لشفشاون، تنظم 
الثقافية  للتنمية  »ارحيوة  جمعية 
بشفشاون،  وال��ب��ي��ئ��ة«  وال���ت���راث 
للطوابع  األول  ال��وط��ن��ي  امللتقى 
ال���ب���ري���دي���ة وامل���س���ك���وك���ات حتت 
والعملة  البريدي  »الطابع  شعار: 
رمزان للسيادة والوحدة الوطنية 
وذلك  املغربية«،  للثقافة  وجتسيد 
 ،2017 22 و23 يوليوز   ،21 أيام 
جمعية  ع��ش��ر  ث���اث���ة  مب���ش���ارك���ة 
مختصة في الطوابعية والنمّيات، 
)ج��م��ع��ي��ت��ان(، وتطوان  ف���اس  م��ن 
)بني  واحملمدية  والرباط  وطنجة 
يخلف( والدار البيضاء والصويرة 
وخريبكة  وأك����ادي����ر  وم����راك����ش 
وسينظم  )ج��م��ع��ي��ت��ان(،  ووج����دة 
)الكنيسة(،  إكليسيا  في  معرض 
ومسرح  اخلامس  محمد  وحدائق 
ضمن  ستنعقد  ك��م��ا  »ال��ق��ص��ب��ة«، 
مستديرة  مائدة  امللتقى،  فعاليات 
شعار  ملناقشة  »ب����ارادور«  بفندق 
الصلة،  ذات  وم��واض��ي��ع  امللتقى 
املختصني  من  نخبة  ستحضرها 

وعلى  امل���غ���ارب���ة،  واألك���ادمي���ي���ني 
مسابقة  ستنظم  امللتقى،  هامش 
عمريتني  فئتني  لفائدة  الرسم  في 
ال��ص��غ��ار واألط����ف����ال وفئة  )ف��ئ��ة 
ال��ش��ب��اب وال��ك��ب��ار( حت��ت شعار: 
مدينة  تكون  ب��أن  جميعا  »لنحلم 
أو  بريدي  طابع  محور  شفشاون 

على ورقة نقدية«.
األستاذ  امل��ل��ت��ق��ى،  ه����ذا  م��دي��ر 
محمد البوقديدي، ومدير معرضه، 

األستاذ إدريس الصويني.
ظهر  ب��ري��دي��ة  ط��واب��ع  أول  إن 
عليها اسم مدينة شفشاون، كانت 

خاصة بالبريد احمللي الذي فتحه 
من   )BENCHIMOL( ب��ن��ش��م��ول 
 ،1898 م��اي  إل��ى   1896 نوفمبر 
بالفرنسية:  ع��ل��ي��ه��ا  ك��ت��ب  وق����د 
 »TETOUAN«و  »MAROC«
 ، »C H E C H O U A N « و
والشاون«،  »ت��ط��وان  وبالعربية: 
م���ن سبعة  امل��ج��م��وع��ة  وت��ت��ك��ون 
5 و10 و20 و25  طوابع من فئة: 
و40 و50 سنتيما وفرنكا واحدا.

املنشورة  الصورة  على  وتظهر 
طوابع  مجموعة  ال��ك��ام،  ه��ذا  مع 
البريد  بخط  ثانية خاصة  بريدية 

وشفشاون  ت��ط��وان  ب��ني  احمل��ل��ي 
كوهن  ج����وزي����ف  ف��ت��ح��ه  ال������ذي 
سنة   )JOSEPH COHEN(
1897، وتتكون من ثمانية طوابع 
و50  و25  و20  و10   5 فئة:  م��ن 
واحدة  وبسيطة  سنتيما  و75 
عليها  وت���ظ���ه���ر  وب���س���ي���ط���ت���ني، 
حمامة تقف فوق هال يعلو قبة 
مبنقارها،  رسالة  ماسكة  ضريح 
فقط:  بالفرنسية  عليها  وك��ت��ب 
 »TETUAN«و  »POSTE«
واألرق������ام   »SHESHUAN«و
هذه  وتعرف  القيمة،  على  الدالة 
احلمامة«  »مجموعة  ب�  املجموعة 

وهي نادرة وثمنها مرتفع.
شفشاون  مدينة  مناظر  زينت 
ط�����واب�����ع ب����ري����دي����ة ع�����دي�����دة من 
إجن���از ال��ف��ن��ان اإلس��ب��ان��ي، ماريا 
نوبيرطوتشي فترة تواجد إسبانيا 
اخل��ل��ي��ف��ي��ة، ويظهر  امل��ن��ط��ق��ة  ف���ي 
أسفل الصورة على اليمني، طابع 
القصبة الشفشاونية  بريدي عليه 
واح��د صدر  فئة سنتيم  من  وه��و 
سنة 1933 ضمن مجموعة مكونة 
أما  بريديا،  طابعا  عشر  ستة  من 
اخلمسني  فئة  من  النقدية  الورقة 
عام  منظر  عليها  فظهر  دره��م��ا، 
املرحوم  ي��س��ار  مل��دي��ن��ة ش��ف��ش��اون 
احل��س��ن ال��ث��ان��ي، ص����درت ضمن 
مجموعة من األوراق البنكية سنة 
ملم   75  ×150 قياسها:   ،1970

وطبعت في لندن.

أعمال  وكيلة  أكدت 
ملجرد،  س��ع��د  ال��ن��ج��م 
إمي������ان اخل���م���ي���س���ي، أن 
سيتزوج  امل��غ��رب��ي  ال��ف��ن��ان 

قريبا من فتاة تونسية.
وقالت اخلميسي في لقاء مع 
 ،»Jawhara by night« برنامج 
ملجرد  »إن  »ج���واه���ر«:  إذاع����ة  ع��ل��ى 
ارتبط بعاقة عاطفية مع فتاة تونسية 
باريس،  ي��زال في  ال  أن��ه  فترة، غير  منذ 
حيث ال ميكنه مغادرتها قبل احلكم النهائي 
في قضية اغتصاب فتاة قضى على إثرها 6 
أشهر في السجن«، وأضافت، بأن »ملجرد كتب 
التي  الفترة  خ��ال  األغ��ان��ي  من  وحل��ن مجموعة 
مغربية، سيتم  أغنية  إحداها  السجن،  في  قضاها 
مغادرته  فور  للمجرد  حفل  أول  وأن  قريبا،  إطاقها 

فرنسا، سيكون في املغرب، ويليه آخر في تونس«.

والمسكوكات بالطوابع  تحتفي  اإلعالميشفشاون  رحيل 
 محمد ماجدولي

بوفاة  علمنا  واحل����زن،  األس���ى  ببالغ 
الصحافي  م���اج���دول���ي،  م��ح��م��د  ال��زم��ي��ل 
الوطنية  ب���اإلذاع���ة  األس��ب��ق  وامل���س���ؤول 
بالدار البيضاء، ومندوب وزارة االتصال 
ال���ذي واف��ت��ه امل��ن��ي��ة إثر  بنفس امل��دي��ن��ة، 

مرض مزمن.
ويعد الزميل محمد ماجدولي من أبرز 
العمل  مؤسسي  ومن  اإلعامية  الوجوه 

اإلذاعي باملغرب املستقل.
امل���ص���اب اجل���ل���ل، تتقدم  وأم�����ام ه���ذا 
أفراد  إل��ى  »األس��ب��وع« بتعازيها احل��ارة، 
أسرته وعائلته، ونسأل املولى عز وجل أن 

يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

أحيت الفنانة املغربية جنات مهيد، 
حفا مميزا ليلة اجلمعة املاضية، أمام 
مبدينة  محبيها،  من  غفيرة  جماهير 
تطوان، ضمن فعاليات الدورة السابعة 
نسائية«. أص�����وات  »م��ه��رج��ان   م���ن 
وقالت جنات خال املؤمتر الصحفي 
ال  إن��ه��ا  حفلها،  قبيل  أج��رت��ه  ال���ذي 
ب��دون حب، وكشفت  ميكن أن تعيش 
واالحتفال  ارتباطها  أن  للصحافيني 
ب���زواج���ه���ا س��ي��ك��ون ق���ري���ب���ا، وج���اء 
ه���ذا االع���ت���راف ب��ع��دم��ا ك��ش��ف��ت عن 
زوج  ف��ي  تتمناها  التي  امل��واص��ف��ات 
إمكانية  ح��ول  وأض��اف��ت  املستقبل، 
فعلت  ك��م��ا  التمثيل  ع��ال��م  ول��وج��ه��ا 
األمر  بداية  في  إنها  زمياتها،  باقي 

تتراجع  لكنها  للموضوع،  تتحمس 
إال ألن  ل���ش���يء  ال  آخ����ر حل���ظ���ة،  ف���ي 
حبها للغناء أكبر من حبها للتمثيل، 
ساعات  تقضي  أن  ميكن  أنها  حيث 
األغاني  ع��ل��ى  ت��ت��م��رن  وه���ي  ط����وال 
أن حتس  دون  م��ن  لها  واالس��ت��ع��داد 
الغنائي،  ج��دي��ده��ا  وح����ول  ب��امل��ل��ل، 
ق��ال��ت ج��ن��ات: »ه��ن��اك ع��م��ل مشترك 
بينها وبني الفنان محمد فؤاد وفنان 
 مغربي آخر لم يتم احلسم فيه بعد«.
وعن عاقتها بالفنانة املغربية سميرة 
سعيد، قالت جنات إنها إنسانة أكثر 
محترمة  إنسانة  ومميزة،  رائعة  من 
ونفتخر  املستويات،  كل  على  وراقية 

بها جميعا كمغاربة. 

طباخة  مطلوب 
ال��دار  يف  للعمل 
ال���ب���ي�������ض���اء ال 
عمرها  يتجاوز 

�ضنة.  40
االت�������������ص������ال 
ب������ال������رق������م: 

0661138888

●  محمد بلمو

ع���ادة ي��ك��ون ب��ك��اء وع��وي��ل وص���راخ ال��ن��س��اء، هو 
اإلعان األول حلصول حالة وفاة في احلي، أي حي 
في أي مدينة أو قرية، فقد عرف من الواقع والعرف، 
امل��رأة ال تستطيع عادة أن تتحكم في أعصابها  أن 
أقاربها،  أح��د  ب��ف��ق��دان  تبتلي  عندما  وتصرفاتها 
خصوصا إذا كان أبا أو أما أو أخا أو زوجا، إلى 
لن  لذلك  الوعي،  وفقدان  لانهيار  تعرضها  ح��دود 
ترى امرأة تتقدم أو حتى تشارك في مراسيم جنازة، 
فباألحرى أن تشارك في دفن قريبها وتهل عليه تراب 
القبر، وقد ظلت املراسيم اجلنائزية محصورة على 
النساء  اقتحمت  عندما  حتى  ال��ذك��وري،  االحتكار 
ال��ك��ث��ي��ر م��ن امل���واق���ع وامل���ج���االت ال��ص��ع��ب��ة كالطب 

والطيران وغيرها.
هذا العرف ترسخ عبر الزمن واألجيال في العديد 
وأصبح  املغرب،  ومنها  اإلسامية  املجتمعات  من 
إلى غاية  كالعادة  واقعا ال يتغير، وظل ذلك يحدث 
لفت  حيث  وج���دة،  مبدينة   2017 يونيو   12 ي��وم 
ابنته  رج��ل، حضور  ج��ن��ازة  ف��ي  امل��ش��ارك��ني  انتباه 
م��ش��ه��ود، حضرت  غير  رزي���ن  وأن���اة وح���زن  بصبر 
اجلنازة من بدايتها إلى نهايتها، رافقت جثمانه من 
املسجد إلى املقبرة، فركبت سيارة اإلسعاف وقرأت 
تقدمت  املقبرة  وفي  »الطلبة«،  من  اثنني  مع  البردة 
وهلت  القبر  في  النعش  ووضعت  اجلنازة  صفوف 
واحدة  لدمعة  تسمح  أن  دون  ال��ت��راب،  أبيها  على 
الرجال  من  عدد  يتمالك  لم  بينما  مقلتيها،  بتجاوز 
احلاضرين أنفسهم فانساحت دموعهم بالرغم عنهم 

حتت وقع هذا املشهد الفريد. 
بسرعة  ه��ذا  ال��ع��ادة«  »خ��رق  عن  احلديث  انتشر 

ف��ائ��ق��ة، ف��ي مجالس وج���دة اخل��اص��ة وال��ع��ام��ة، ثم 
على املواقع االجتماعية، حيث تساءل أحدهم: »من 
بصمود  والدها  دفنت  التي  احلديدية  امل��رأة  تكون 
منقطع النظير«، وعلق آخر »إنها امرأة بألف رجلّ«، 
وعلى  املقاهي  في  التعليقات  من  الكثير  تداعت  ثم 
من  الهاتفية  املكاملات  عليها  وانهالت  الصفحات، 
بركان والناظور والنواحي للتأكد من اخلبر ومعرفة 
أسبابه ودواعيه، وأمام رفضها اإلدالء بأي تصريح، 
بذلك،  قامت  ملاذا  ج��واب:  بدون  التالي  السؤال  ظل 
أم فقط وفاء لروح  التماهي،  هل كان ذلك نوعا من 
أبيها، أم بهدف خرق أعراف تراها ذات نزعة ذكورية 

مهمشة للمرأة؟ 

من تكون هذه المرأة التي قرأت البردة مع »الطلبة« 
ودفنت والدها بصالبة أمام دهشة الحاضرين 

قرار قضايئ يحمل زوجة مسؤولية عدم إنجاب 
الذكور ويرشع للزوج بالزواج عليها

سعــيدمطلوب طباخة بسميرة  وأفتـخر  قريب  زفــافي  حفل  جنــات: 

تهمة االغتصاب تمنع سعد المجرد
 من الزواج من صديقته التونسية



s كواليس األخبار

نهاية  ف��ي  ال��ص��ح��ف  ت��وس��ع��ت 
مصادر  عن  تنشر  وه��ي  رمضان، 
إلنقاذ  التخطيط  خبر  م��وث��وق��ة، 
القناة الثانية للتلفزيون »دوزيم«، 
)عشرين  مليارا)...(  بدعم عشرين 
ألف مليون(، لتخليصها من األزمة 
الدعم  ب��أن  علما  تعانيها،  ال��ت��ي 
للصحافة  الدولة  من  المخصص 
المغربية كلها)...(، ال يصل العشر 
كان  أن  ب��ع��د  م��ل��ي��ارات س��ن��وي��ا، 
م��ل��ي��اري��ن ف��ق��ط ف��ي ع��ه��د الحسن 
الثاني، صاحب فكرة دعم الصحف، 
وهو مقياس يدخل بنا مباشرة إلى 
واقع الصحافة المغربية، التي ربما 
جاء دورها لتموت بال توابيت وال 
أك�����ف�����ان، ك���م���ا م���ات���ت األح������زاب 
السياسية، رحمها الله، موتا مؤطرا 
مدبرا، لم ينقذها منه الدعم السمين 
األرقام  بلغ حسب  وال��ذي  للدولة، 
الرسمية خالل االنتخابات األخيرة 
ماليير  ))�ستة   ،)2016 )أكتوبر 
العدالة  لحزب  المليار  ون�صف 
لحزب  ماليير  و�صتة  والتنمية، 
وخم�صة  والمعا�صرة،  الأ�صالة 
ماليير ون�صف لحزب ال�صتقالل، 
الأحرار،  لحزب  ماليير  واأربعة 
وم��ل��ي��اري��ن ل���ح���زب الت���ح���اد 
ال�صتراكي، ومليار لكل واحد من 
الأخرى((  ال�صعيفة  الأح��زاب 

)األسبوع عدد 8 جوان 2017(. 
ورغم ذلك، نسمع ونرى أن هذه 
األحزاب، لم يبق لها وجود إال في 
االصطناعي  ال��ت��ن��ف��س  ص���ال���ة 
العامة:  ال���خ���زي���ن���ة  ل��م��ؤس��س��ة 
األحزاب  الذي تستعد  الطريزور، 
بمناسبة  إليه  للحج  المغربية، 

االنتخابات المقبلة إن شاء الله.
وعندما نتعمق في أسباب وفاة 
التنفس  رغم  السياسية  األحزاب 
االصطناعي المالييري)...(، نفهم 
مخطط  م����������دروس،  األم�������ر  أن 
ومحروس)...(، وليس فقط في إطار 
االستجابة مع دعوة مدير النشر 
المختار  »األح��������داث«،  ل��ج��ري��دة 
ال����ذي ع��ن��ون إحدى  ال���غ���زي���وي، 
افتتاحياته هكذا: ))هيا لنقتل كل 
المغربية.  )األح��داث  الأحزاب(( 

عدد 18 يناير 2017(.
قراء  السادة  نناشد  نحن  وها 
الصحف،  ق���ارئ���ات  وال���س���ي���دات 
ليرفعوا معنا أكف الضراعة إلى 
الصحافة  ع��ل��ى  ب��ال��رح��م��ة  ال��ل��ه 
وهي  عليها  نقف  التي  الوطنية، 
أن  بعد  األخ��ي��رة  أنفاسها  ترسل 
الصحف  م���ب���ي���ع���ات  أص���ب���ح���ت 
بيومياتها وأسبوعياتها، ال تكاد 
تتعدى المائة ألف نسخة يوميا، 

المبيعات  إحصائيات  ه��ي  وه��ا 
الرسمية تبلغ: ))الأخبار 45 األف، 
ال�صباح 32 األف، اأخبار اليوم 15 
األف، التحاد ال�صتراكي 5 اآلف، 
المجالت والجرائد الفرنكفونية 
الأخبار.  )جريدة  األ��ف((   16

عدد 8 جوان 2017(.
لتبقى الإح�صائيات المعلنة من 
الفرن�صية  الموؤ�ص�صة  ط���رف 
تراقب  ال��ت��ي  ال���وح���ي���دة)...( 
ال�����ص��ح��ف ال���م���غ���رب���ي���ة)...( 
الأرقام  هذه  موؤكدة  »لوجيدي« 
وم�صيفة اأرقام مبيعات ال�صحف 
التي ذكرتها جريدة »الأخبار«: 
))العلم 8 اآلف، الأحداث 7 اآلف، 
الم�صاء 47 األف، الحركة ال�صعبية 
األف ن�صخة، ليكونوم�صت 16 األف، 
.)OJD لوماتان 20 األف(( )أرقام
أما األسبوعيات، فتبقى »األسبوع 
الدكتور،  سماها  كما  الصحفي« 
قبل  الخطيب،  الكريم  عبد  الفقيد 
الصامتة  األغلبية  »جريدة  وفاته: 
)انظر  ال��م��ظ��ل��وم��ي��ن«  ع��ن  دف��اع��ا 
شهادته بخط يده(، فإنها نزلت من 
رقمها المعهود، 100 ألف نسخة 
إلى 40 ألف نسخة، علما بأنه ليس 
بعيدا، ذلك الزمن الذي كانت فيه 
جريدة »االتحاد االشتراكي« تبيع 
و»الصباح«  ن��س��خ��ة،  أل���ف  م��ائ��ة 
لكل  نسخة  ألف  مائة  و»المساء« 
واح��دة، مثل »األح��داث« التي لما 
كانت لسانا لورثة المرحوم المهدي 
بنبركة، كانت تبيع مائة ألف نسخة 
المغرب،  سكان  فيه  كان  زمن  في 
عشرين مليونا، وها هم أصبحوا 

أكثر من أربعين مليونا..
واقع مأساوي يجعل الصحافة 
تزاحم األحزاب على مشارف المقابر 

أحزابا  بالتأكيد،  لكن  الزمنية، 
وص��ح��اف��ة م��ع��ا، ض��ح��ي��ة مخطط 
مرسوم تتضح معالمه في ما يتعلق 
أصحاب  قرر  أن  منذ  بالصحافة، 
اإلم��ب��راط��وري��ة)...( رب��ط مؤسسة 
»سبريس«  ال��ص��ح��ف��ي  ال��ت��وزي��ع 
باإلمبراطورية المالية الحاكمة)...(، 
التي اشترت »سبريس« من رئيسها 
واشترت  ب��رادة،  محمد  النشيط، 
الصحف  م���دي���ري  م���ن  أس��ه��م��ه��ا 
ال����وط����ن����ي����ة، ل���ي���ص���ب���ح ت���وزي���ع 
مخطط  أصابع  بين  الصحف)...( 
توجيه  ف���ي  ال��ج��دي��د  األس���ل���وب 
الصحافة، بدل محاربتها ومتابعتها 
سبيل  على  وأتحدى،  ومراقبتها، 
الحي  س��ك��ان  الحصر،  ال  المثال 
الجديد في الرباط، حي الرياض، 
ثلث  اآلن،  يمثلون  سكانه  ويكاد 
على  يعثروا  أن  العاصمة،  سكان 
تفرش  كانت  كما  للصحف  بائع 
إشارة  ره��ن  ال��ش��وارع  ف��ي  قديما 
الدار  وف��ي  ج��ري��دة.  ع��ن  الباحث 
البيضاء مثال، وفي أيام »سبريس«، 
أيام برادة، كانت في البيضاء عشرة 
مراكز لتوزيع الصحف، أصبحت 
اآلن مركزين فقط. مخطط مرسوم 
لقتل الصحف وحجبها عن عيون 
القراء، الذين أصبحت انشغاالتهم 
اآلن، ال تسمح لهم بإضاعة أوقاتهم 

في البحث عن بائع للصحف.
طبعا، ال يهم المالكون الجدد)...( 
ل� »سبريس، أن يكسبوا، وهم اآلن 
المليار،  في  يحسبون خساراتهم 
المخطط  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  ح���س���اب  ف���ال 
ظاهرة  على  بالقضاء  ال��ق��اض��ي: 
الصحف كأحسن وسيلة للتخلص 

من تأثير الصحافة كلها.
اإلداري�������ة  ال����ش����روط  أن  ك���م���ا 

الدعم،  على  للحصول  المفروضة 
أعقد  الدعم،  تقديم  جعلت شروط 
من شروط الخزيرات، حيث ترغم 
المؤسسة الصحفية على دفع أجور 
محددة وضمانات والتزامات تتعدى 
بالنسبة  شهريا  ماليين  العشرة 
لألسبوعيات، الشيء الذي أقدمت 
معه الصحف اإلقليمية والجهوية 
التي كانت ترفع معنويات المناطق 
والتوقف  االنتحار  على  البعيدة، 
أسبوعية  ه���ي  وه����ا  ال��ن��ه��ائ��ي، 
»التجديد«، التي كان يصدرها حزب 
التوقف  تختار  والتنمية،  العدالة 
عجزا منها عن االستجابة لشروط 

الحصول على الدعم.
أليست طريقة ذكية للتخلص من 
إدريس  أيام  مع  مقارنة  الصحف 
ال����ب����ص����ري، وزي�������ر ال���داخ���ل���ي���ة 
واإلعالم)...( الذي كان يجتمع مرة 
م��ع كل  إج���ب���اري���ا)...(  الشهر  ف��ي 
مديري الصحف لمناقشة مشاكلهم 
رغم نواياه البوليسية، التي كانت 
رغ����م ح���دت���ه���ا، تعرف  ال��ص��ح��ف 
انتشارا، أصبح اليوم في عداد أيام 

العهد المنقرض للصحافة.
ورحم الله الملك الحسن الثاني، 
نهاية  ف��ي  أن  يعتبر  ك���ان  ال���ذي 
الصحافة، نهاية لدولته، وقرر في 
يدفع  أن  للصحافة،  مضايقته  عز 
مليارين من الدعم سنويا، للصحف 
ولم  عهده،  في  تصدر  كانت  التي 
العشرين  ي��ت��ع��دى  ع���دده���ا  ي��ك��ن 

صحيفة.
وبينما المخطط المرسوم الغتيال 
الصحف، عبر دفعها لالنتحار، وقد 
منذ  اليد،  وضع  عبر  تكريسه  تم 
حوالي عشر سنوات، على شركة 
التوزيع الصحفي »سبريس«، تفتح 
بمالييرها  ال����دول����ة  ص���ن���ادي���ق 
الصحافة  ل���دع���م  ال����م����رص����ودة 
ف��ي تسخيرها  رغ��ب��ة  األج��ن��ب��ي��ة، 
لتزيين الصورة المغربية وتلميع 
من  كثير  ف��ي  البشعة  ص��ورت��ه��ا 

الحاالت.
الطيب  ال��س��ي  أن  م��ث��ال،  ن��ق��رأ 
ال���ف���اس���ي، ع��ن��دم��ا ك����ان وزي����را 
للخارجية ))بدد ما يزيد عن 21 
لوبيات  لفائدة  �صنتيم  مليار 
اأمريكية في ظرف �صنتين مقابل 
المغربية،  الق�صايا  عن  الدفاع 
مار�س   14 وفي عقد مم�صى في 
ي�صمى  اأمريكي  لوبي  مع   2011
»جير�صون كلوبال« تخ�ص�ص معه 
المغربية،  الخارجية  وزارة 
م��ل��ي��ون��ا ون�������ص���ف ال��م��ل��ي��ون 
دولر)...(، حوالي 21 مليار و28 
المذكور،  للوبي  ون�صف  مليون 
ح�صب  المغرب  يدفع  اأن  على 
لل�صفر  تذاكر  العقد،  ن�صو�ص 
بالدرجة الأولى، ويخ�ص�ص اأزيد 
م���ن ���ص��ت��ة م��الي��ي��ر ل��ل��رح��الت 
والأ������ص�����ف�����ار(( )ال�����م�����س�����اء. 

.)2012/2/21
وال داعي للتعمق في ما تأخذه 
تعيش  التي  الفرنسية  الصحف 
أغلبها بماليير الدولة المغربية، 

مقابل أن تكتب بعضها كما حدث 
مؤخرا: ))اأبلغنا م�صدر مقرب من 
الق�صر الملكي، اأن جاللة الملك، 
بالرئي�ص  فلوريدا  في  �صيجتمع 
لتتوسع  طرامب((  الأمريكي، 
مصادر أخرى في تفاصيل توصل 
ال��س��ف��ي��ر األم��ري��ك��ي ال��س��اب��ق في 
بأربعة  كابرييل،  إي��دوار  الرباط، 
ماليين دوالر، مثلما ))ن�صر مدير 
اأنه  موؤخرا،  لقجع  الكرة،  نادي 
لإزالة  ماليير  خم�صة  خ�ص�ص 
الأع�صاب من ملعب للكرة في دولة 
المالوي)...(((، فالذي يهم تغطية 
هذه الماليير، وما نشر منها فقط 
م��غ��رب��ي��ا، ه���و أن ي���ص���رح وزي���ر 
االتصال المغربي، بأنه وزع فقط 
في إحدى السنوات الماضية، ثالثة 

آالف بطاقة لثالثة آالف صحفي.
رقم يكاد يجعل المقارنة متقاربة 
الصحافة، وعدد  بين عدد بطائق 
النسخ التي تبيعها بعض الصحف 
المغربية، ليتضخم خوفنا، من زمن 
تنعدم فيه مقومات الدولة المغربية، 
من أحزاب وصحف، لنفهم مبررات 
هذا الواقع المريع النتشار صحافة 
»الفيسبوك«، و»اليوتوب«، حيث ال 
ضمانات  وال  م���ل���ف،  وال  دع�����م 
موضوعة، وإنما الصراع الشفوي 
المدعوم بالصور الفاضحة)...( بين 
م���ن ي��ش��ت��م وي��ل��ع��ن، وي���ق���ذف في 
المقدسات مقابل أقلية قليلة ممن 
يمكن  ال  م���ا  إص����الح  ي���ح���اول���ون 
إصالحه، لتضيع مقاييس المنطق 
بأقالم  ال���م���رت���ب���ط���ة  واألخ��������الق 
الملتزمين  المغاربة  الصحفيين 
بالقيم والمقدسات، والذين تتولى 
محاربتهم  ال��س��ري��ة)...(  الوسائل 
أن  أع��داء، خصوصا بعد  وكأنهم 
االقتصادية  المصالح  ت��م��رك��زت 
والتجارية بأيدي أقطاب محكومين 
ب��ح��ك��م والئ���ه���م، وخ��وف��ه��م على 
مصالحهم، بتخصيص إعالناتهم 
التجارية التي تعتبر سيروم الحياة 
خاضعة  ل��ل��ص��ح��ف،  ب��ال��ن��س��ب��ة 
من  ح��ول  م��ح��ددة)...(،  لتعليمات 
مساخيط  م��ن  أو  عليهم،  ترضى 
النظام، رغم أن الصحافة الوطنية، 

هي الوجه الحقيقي لألمة.
اإلعالنية  الحمالت  نرى  وهكذا 
تواكب  المحظوظة،  الصحف  في 
بلد  في  المهرجانية)...(  األح��داث 
انعدمت فيه المهرجانات، باستثناء 
م����وازي����ن، وان���ع���دم���ت ف��ي��ه حتى 
مباريات الكرة، فأحرى المهرجانات 
التي  وال��م��وس��ي��ق��ي��ة  ال��م��س��رح��ي��ة 
مفتوحا  المجال  ليبقى  ان��دث��رت، 
ل����ل����ح����راك����ات واالح����ت����ج����اج����ات 
والكوميساريات  وال��م��ح��اك��م��ات 
مشاكل  ل���ف���ض���ح  وال�����م�����ب�����ررات 

المغرب.
واقع مزري.. يتناقض حتى مع 
اآلية القرآنية التي تقول في سورة 
الحشر: ))كي ل يكون دولة بين 
الله  ص���دق  منكم((  الأغ��ن��ي��اء 
العظيم، وال حول وال قوة إال بالله 

العلي العظيم. 
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