ﻣـﺪﻳﺮ اﻟﻨﺸﺮ:
اﻟﻄﻴﺐ اﻟﻌﻠﻮي

اﻟﻤﺆﺳﺲ:
ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻌﻠﻮي

فيما يشبه الدور الذي كانت
تقوم به ا�ستشارة ا�لكية
ﺮﻱ
الراحلة ،زليخة نصيري،
ﺳ
ﻻحظ ا�تتبعون الحضور
ا�سبق للوالية زينب العدوي
في بعض التدشينات الكبرى،
آخرها حضورها في الترتيبات
التي سبقت إطﻼق ا�شروع ا�لكي
لتنمية أكادير ،ويرجح أن لوزارة الداخلية
دورا كبيرا في تشجيع »ا�قدم« و»القايد« على
هدم مشاريع النافذين الكبار ا�تورط� في
مخالفات التعمير بمشروع »تغازوت باي«).(..
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ﺑﻴﻦ ردة ﻓﻌﻞ ﺿﺪ ﻓﺘﺢ ﻗﻨﺼﻠﻴﺎت إﻓﺮﻳﻘﻴﺔ واﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺟﻄﻮ ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
 ¿ƒ«©dG ‘ …QÉª©à°S’G É¡îjQÉJ í°ù“ É«fÉÑ°SEGﻓﻲ دﺑﻠﻮﻣﺎت »اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ« اﻟﻤﺰورة
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ .ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ

بــخــﻼف ا�ــوجــة الــجــديــدة ،حيث
يتم افتتاح قنصليات جــديــدة في
اﻷقــالــيــم الجنوبية مــن طــرف عدة
دول ،أغلقت إسبانيا مكتبها اﻹداري
الواقع في مدينة العيون ،ودخل هذا
اﻹجراء حيز التنفيذ في  13فبراير
الجاري رسميا ،وتم اتخاذ القرار
في اﻻجتماع الذي عقد يوم  24يناير
في العاصمة الرباط ،في مقر السفير
ريكاردو دييز رودريغيز ،ب� وزيرة
الشؤون الخارجية اﻹسبانية أرانشا
غونزاليس ،وقناصل
ا�ــمــلــكــة اﻹيــبــيــريــة
ا�عتمدين لدى ا�ملكة
ا�غربية.
ا�ــكــتــب الـــــذي كــان
يتواجد ببناية قديمة
كــان يشغلها الجيش
اﻹسباني قبل إجﻼئه من
الصحراء ،كان يمنح بعض
الشهادات اﻹدارية للصحراوي�
الــحــامــلــ� للجنسية اﻹســبــانــيــة
وﻷبـــنـــائـــهـــم ،ويـــضـــم اﻷرشـــيـــف
والوثائق ا�تعلقة بالسكان ا�حلي�
قبل اســتــعــادة ا�ــغــرب للصحراء،
وخصوصا نتائج إحصاء ،1974
الــذي تتمسك جبهة البوليساريو
بــكــونــه اﻷســـاس الــوحــيــد لتنظيم

ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ .ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ

قــال مصدر جد مطلع من إحدى
جامعات التعليم العالي ،أن يد جطو
قد وصلت لحد اﻻفتحاص في جدية
دبلوم »ا�استر« الــذي يــدور حوله
الكثير مــن القيل والــقــال ،فهناك
»ا�استر مقابل ا� ــال« و»ا�استر
مقابل أشياء أخــرى« ،وغيرها من
الفضائح الــتــي هــزت الجامعات
ا�غربية مؤخرا.
وأوضــح ا�صدر ذاتــه ،أن قضاة
جطو قصدوا العديد من الجامعات
ﻻفتحاص مالية وطريقة تدريس
وكيفية تسيير شــؤون »ا�استر«،

استفتاء
تــــقــــريــــر
ا�ـــصـــيـــر فــي
الصحراء ا�غربية.
وبــهــذا الــقــرار ،بات
عــلــى الــصــحــراويــ� اﻵن

الــتــوجــه إل ــى القنصلية
اﻹســبــانــيــة فـــي مــديــنــة
أكادير من أجل الحصول
عــلــى وثــائــقــهــم اﻹداريـــــة،
وبــالــتــالــي ،فــلــن تــنــظــر له
الجبهة اﻻنفصالية وا�وال�
لــهــا فـــي مــــدن الــصــحــراء
بارتياح ،إذ أنهم يــرون فيه
»تخليا من قبل إسبانيا على
مسؤوليتها التاريخية تجاه
الــصــحــراوي« ،وفــي
الــشــعــب الــصــحــراوي
نفس الوقت» ،اعتراف للمغرب
الصحراء«.
بسيادته على الصحراء

QÉKCG …òdG z»Øë°üdG ´ƒÑ°SC’G{ ±ÓZ
z∑ƒÑ°ù«ØdG{ ‘ áé°V
تفاعلت عدة صفحات »فيسبوكية« ،وعدة معلق� ،مع غﻼف العدد
ا�اضي للجريدة الصادر تحت عنوان» :إبعاد« أخنوش عن مخطط
تنمية أكادير ،وكانت »اﻷسبوع« قد انفردت بإثارة اﻻنتباه إلى
»غياب« عزيز أخنوش لحظة اﻹطﻼق الرسمي للمخطط ا�لكي)،(..
رغم أن ذلك ﻻ ينفي ظهوره بصفته القطاعية في التدشينات ا�تعلقة
بالصيد البحري ومخطط تنمية الغابة).(..
وكانت بعض التعليقات قد اعتبرت أن غياب أخنوش من صورة
القاعة الكبرى ،كان مرتبطا بتقديمه للمشروع في حضرة ا�لك،
بينما الوزير لفتيت هو الذي قدم مشروع تنمية أكادير ،قبل أن
تتناقل عشرات ا�واقع اﻹخبارية والجرائد ،أخبار الغضبة الكبرى،
على خروقات التعمير في مشروع »تغازوت باي« ،وهو اﻷمر الذي
انتهى بهدم عدة بنايات جزء منها في ملكية أخنوش).(..

è`eÉfôH áZÉ«°U øY zΩÉÑdG{ õéY πg
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ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ .ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ

كما كانت »اﻷسبوع« قد أكدت
فــي أحـــد أعـــدادهـــا ،بـــأن بعض
اﻷحزاب الكبرى قدمت مقترحاتها
في موضوع النموذج التنموي
الجديد بشكل شفوي ،وأن رئيس
لجنة النموذج التنموي ،شكيب
بنموسى ،نفسه كشف عن عدم
توصله بمقترحات العديد من
اﻷحــــزاب مــكــتــوبــة ،ق ــال مصدر

جــد مــطــلــع ،أن حـــزب اﻷصــالــة
وا�ــعــاصــرة ،ثاني قــوة سياسية
با�غرب ،لم يقدم وثيقة مكتوبة
للجنة النموذج التنموي خﻼل
لقائه رفــقــة وفــده بأعضاء هذه
اللجنة.
وأكــد ا�ــصــدر ذاتـــه ،أن قيادة
»الــبــام« لم تتفرغ لكتابة تصور
ع ــام ح ــول الــنــمــوذج التنموي،
وبالتالي لم يكن يتوفر على أي
وثيقة مكتوبة.

ﺑﺨــﻼف ﻛﻞ اﻷﻋــﺮاف اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳــﻴﺔ ،ورد
ﻋﻠــﻰ ﺟﺮﻳــﺪة »اﻷﺳــﺒﻮع« اﺗﺼــﺎل ﻫﺎﺗﻔــﻲ
ﻣــﻦ ﺳــﻔﺎرة اﻟﺘﺸــﻴﻚ ﰲ اﻟﺮﺑــﺎط ،ﺣﻴــﺚ ﻗــﺎل
اﳌﺘﺼﻠــﻮن ﰲ اﻟﺼﺒــﺎح واﳌﺴــﺎء ،أن ﺳــﻔﻴﺮ
اﻟﺘﺸــﻴﻚ ﰲ اﻟﺮﺑــﺎط ﻳﺮﻳــﺪ أن ﻳﻘــﺪم ﺑﻌــﺾ
اﻟﺘﻮﺿﻴﺤــﺎت ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺨــﺺ اﻟﺘﺴــﺎؤل اﻟــﺬي
ﻧﺸــﺮﺗﻪ »اﻷﺳــﺒﻮع« ﰲ رﻛــﻦ »اﳊﻘﻴﺒــﺔ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳــﻴﺔ«،
ﺣــﻮل أﺳــﺒﺎب إﺑﻌــﺎد اﳌــﺮأة اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﰲ اﻟﺴــﻔﺎرة ،ﺟﺎﻧــﺎ ﺷــﺎﻟﻮﺑﻜﻮﻓﺎ)،(..
وﻟﻜــﻦ ﻣــﻦ ﻗــﺪم ﻧﻔﺴــﻪ ﻛﺴــﻔﻴﺮ ،وﺟــﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﻻﺗﻬﺎﻣــﺎت ﺣــﻮل
اﳌﻘــﺎل اﻟــﺬي ﻳﺪﺧــﻞ ﰲ ﺻﻤﻴــﻢ اﻟﻌﻤــﻞ اﻟﺼﺤﻔــﻲ).(..

ﺔ
اﻟﺤﺪﺑﻠﻘﻮﻴﺒﻣﺎﺳﻴﺔ
اﻟ

ﺗﺘﻘﺪم أﺳﺮة اﻟﻔﻘﻴﺪ ﺑﺪﻋﻮﺗﻜﻢ ﻟﻠﺤﻔﻞ اﻟﺘﺄﺑﻴﻨﻲ اﻟﺬي ﺳﻴﻘﺎم
ﻓﻲ اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ  29ﻓﺒﺮاﻳﺮ  2020ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ زواﻻ
اﻟﻌﻨﻮان :ﺷﺎرع اﺑﻦ ﺧﻠﺪون أﻛﺪال اﻟﺮﺑﺎط

ابتداء من »ا�استر« ا�فتوح في وجه
ا�وظف� وا� ــؤدى عنه ماليا بشكل
كبير عــبــارة عــن رســوم تختلف من
جامعة إلى أخرى ،ذلك أن اﻻفتحاص
سيشمل التدقيق في طبيعة الرسوم
ومــقــدارهــا ومـــدى تــوصــلــهــا ،وهــل
منحت مقابل شهادة »ا�استر« أم أن
صاحبها اجتهد ويستحق النجاح،
وكــذلــك بالنسبة للطلبة العادي�،
حيث سيتم التدقيق في حقيقة بيع
»ا�ــاســتــر« للمتغيب� نهائيا طيلة
أطوار الدراسة ،حيث سيعتمد ا�جلس
اﻷعلى للحسابات ،ﻷول مرة ،على ورقة
توقيعات الحضور وإثباتات الحضور
�نع التﻼعب بشواهد »ا�استر«.

تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس ،نصره اهلل،
يسعد القرض الفالحي للمغرب االنخراط في البرنامج الوطني لمواكبة و تمويل
المقاوالت الصغرى و حاملي المشاريع في العالم القروي.

قـــرض
بنسبة فائدة

www.creditagricole.ma
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كواليس األخبار

العدد 1063 :الخميس  20فبراير 2020

م�ؤ�س�سات خ�صو�صية تبتز تالميذ
الباكالوريا ..ف�أين الوزير؟

الحبيب المالكي يؤكد أخبار «األسبوع» ويعترف:

�صعوبات قانونية متنع جمل�س النواب من طرد
الربملانينيبتهمةالغياب
الرباط .األسبوع
أكـــد الــحــبــيــب املــالــكــي،
رئيس مجلس النواب ،كل ما
انفردت به جريدة «األسبوع»
قبل أسبوعني ،حني كشفت
عن وجود صعوبات قانونية
أمام املالكي في عملية طرد
البرملانيني املتغيبني عن
جــلــســات مــجــلــس الــنــواب
بــصــورة دائ ــم ــة ،كــمــا هو
ال ــح ــال بــالــنــســبــة لحميد
شباط األمني العام السابق
لــحــزب االســتــقــال وفـــؤاد
العماري شقيق األمني العام
السابق لـــ«الــبــام» إلياس
العماري.
وقد أكد املالكي حرفيا ما
جــاءت به «األســبــوع» ،حني
قال خالل لقاء صحفي يوم
الخميس املاضي ،أن «طرد
أو عــزل الــنــواب املتغيبني
ليس من اختصاص مجلس
النواب» ،وهو ما كانت قد
انــفــردت بــه جريدتنا حني
أكــــدت أن هــنــاك رؤســــاء
فرق عارضوا بشدة قضية
«تــعــديــل الــنــظــام الداخلي
لــطــرد الــنــواب البرملانيني
املــتــغــيــبــن بــســبــب غــيــاب
وجـــــــود ســـنـــد ق ــان ــون ــي
ودســـتـــوري لــذلــك» ،وذلــك

املالكي
خــال اجتماع عقد بينهم
وبني املالكي لتعديل القانون
الداخلي للبرملان.
وكــانــت «األســـبـــوع» قد
أكــــدت نــقــا عـــن مــصــادر
حضرت االجتماع املذكور،
أن طرد النواب املتغيبني،
يـــتـــطـــلـــب تــــعــــديــــا فــي
القانون املنظم النتخابات
البرملانيني ،الذي «ال يسمح
بطرد النواب أو تجريدهم

من العضوية ،إال في حالة
إدانــة صريحة من القضاء
بحكم نهائي ،أو في حالة
عــدم توفرهم على األهلية
الــقــانــونــيــة لــانــتــداب ،أو
في حــاالت البت في طعون
انتخابية قدمت ضدهم»،
وليس هناك بند في القانون
يشير إلــى الغياب كمبرر
لعزل املحكمة الدستورية
للبرملانيني.

وكان املالكي قد اعترف في
ندوته الصحفية ،أن هناك
صعوبات قانونية لتجريد
«الساليتية»،
البرملانيني
وأنــه ال تكفي االقتطاعات
مــن أجـــورهـــم ،مــؤكــدا أن
املـــســـؤولـــيـــة تـــقـــع عــلــى
عاتق األحـــزاب السياسية
كذلك ،التي وضعت هؤالء
الــبــرملــانــيــن ،فــاالنــتــداب
البرملاني مسؤولية.

الرباط .األسبوع
يتضح جليا أن املــدارس الخصوصية باتت غوال كبيرا خرج
عن سيطرة وزارة التربية الوطنية املكلفة قانونا بمراقبته ،بعدما
غرقت مؤخرا في مشاكل التعليم العمومي ونسيت مسؤوليتها في
رقابة التعليم الخصوصي الذي يقع على عاتقها كذلك.
فضائح التعليم الخصوصي ال تقف اليوم عند فوضى األثمنة،
وال عند مختلف عمليات «البيع والشراء» بدون رقيب وال حسيب
في الرحالت واألنشطة والكتب ،ومن تم تراكم الثروات باملاليير
املتمتعة بالعديد من االمتيازات الضريبية ،بل وصل بهم الحد إلى
تهديد مستقبل التالميذ ،خاصة تالميذ البكالوريا ،وذلك باالبتزاز
والتهديد إلخضاع اآلبــاء إلى مصاريف أخــرى تعادل أو تفوق
رسوم الشهر ،وتتعلق بالساعات اإلضافية اإلجبارية في نفس
املدرسة وبنفس األساتذة قهرا.
الخطة الجهنمية لهذه املــدارس الخاصة ،تتجلى في ما يلي:
حينما علمت بلجوء التالميذ إلى الساعات اإلضافية خارج هذه
املؤسسات ،اتجهت إلى تغيير جذري في ترتيب املقررات الصادرة
عن وزارة التربية الوطنية ،السيما في مادتي الفيزياء والرياضيات
كمادتني أساسيتني بالنسبة لتالميذ الباك علوم ،حيث عمدت إلى
االنتقال إلى تدريس الدروس (املواضيع واملحاور) األخيرة في
تسلسليا ،مما جعل هــؤالء
املقرر ،بدل اتباع املقرر
بـــن دروس املــؤســســة،
الــتــامــيــذ يرتبكون
اإلضــافــيــة فــي الــخــارج،
وبـــــن الـــســـاعـــات
تالميذ التعليم العمومي
والـــــتـــــي تـــوحـــد
مما يجعلهم يخضعون
وال ــخ ــص ــوص ــي،
لــلــســاعــات اإلضــافــيــة
لالبتزاز ويلجؤون
نفس املؤسسة الخاصة،
املؤدى عنها داخل
مواكبة الـــدروس املقدمة
لــيــســتــطــيــعــوا
األقسام ،فأين الوزارة
لهم داخل
وأيــن الــوزيــر من
هــذه املمارسات
املشينة؟

أمزازي

استمرار «اعتقال» القانون الجنائي في البرلمان

بنعبـد القـــادر ينقلـب علـى العثمانــي
الرباط .األسبوع
علمت «األسبوع» من مصدر جد مطلع،
أن رئيس الحكومة يتجه نحو توجيه
رسالة رسمية إلى رئيس مجلس النواب،
قصد سحب مشروع القانون الجنائي من
البرملان وإرجاعه إلى الحكومة من جديد،
بسبب حالة «البلوكاج» التي يعيشها هذا
القانون بلجنة العدل والتشريع بمجلس
النواب منذ سنة .2016
وقال املصدر ذاته ،أن العثماني يتعرض
حاليا لضغط قوي من وزير العدل االتحادي
محمد بنعبد القادر ،الذي انقلب بشكل كامل
على مواقفه من مشروع القانون الجنائي

خالل األسبوع املاضي ،فبعدما كان يقبل
بهذا القانون حني وصل إلى وزارة العدل،
وظل يدعو إلى التعجيل باملصادقة عليه
وتعبيره عالنية عن استعداده لتفسير
موقفه من السياسة الجنائية للحكومة
خالل مناسبة البت في تعديالت القانون
الجنائي الحالي واملصادقة عليه ،انقلب
 180درجـــة عــلــى مــوقــفــه ،وأصــبــح من
الداعني لسحبه من البرملان ،ومناقشته
مــن جــديــد داخــل الحكومة ،بذريعة أن
أحد مكوناتها (االتحاد االشتراكي) حني
تم وضع هذا القانون ،كان في املعارضة
وليس في األغلبية الحكومية ،وبالتالي ،ال
يمكنه الدفاع عن مشروع قانون لم يشارك

فــي صياغته ولــم يناقشه مطلقا داخــل
الحكومة.
وأوضح املصدر نفسه ،أن الوزير بنعبد
القادر قام بهذا االنعطاف الجذري بضغط
وقــرار من إدريــس لشكر ،الكاتب األول
لالتحاد االشــتــراكــي ،رفقة قياديني من
املكتب السياسي لحزبه ،الذي ليس على
ما يرام مع حزب العثماني منذ التعديل
الحكومي األخير ،ليبقى السؤال املطروح:
هل يقبل الصقر في العدالة والتنمية،
مصطفى الرميد ،وزير الدولة في حقوق
اإلنسان (وزير العدل سابقا) بهذا القرار،
علما أنــه يتبنى شخصيا هــذا القانون،
ويعتبره معركة موت أو حياة؟

بنعبد القادر

العثماني

المال السايب يعلم انعدام المسؤولية

تقارير جطو التي عرت الأحزاب تفر�ض اعتماد منطق اال�ستثمار بدل الت�سيري
الرباط .األسبوع
كشف مصدر جد مطلع ،أنه بعد تقارير
إدريـــــس جــطــو ،رئــيــس املــجــلــس األعــلــى
للحسابات ،حول مالية األحزاب السياسية،
باتت الدولة ،ووزارة الداخلية تحديدا ،جد
منشغلة بقضية كيفية تطوير إنفاق مالية
األح ــزاب السياسية في «االستثمار» ،أي
في تأطير املواطنني وتعبئتهم ولعب دور
الوساطة الحقيقية بني الدولة واملواطنني،
وليس في ما يسمى اليوم بـ«التسيير» فقط.
وكشف املصدر ذاتــه ،أن وزارة الداخلية
وعدد من مسؤولي الدولة« ،اكتشفوا» بعد
تقرير جطو ،أن األحزاب السياسية التي تنفق

أزيد من  97باملائة من ميزانيتها (من
املال العام) في نفقات «التسيير» ،باتت
مثل بعض اإلدارات العمومية التي ال
تنتج شيئا ،فهي تتلقى األموال من
الدولة وتنفقها على «التسيير» ،أي
في كــراء مقرات أغلبها مغلق
حتى االنتخابات القادمة،
وأجــــــــــور مـــوظـــفـــن
أشــبــاح ال يشتغلون
ســوى خــال الحملة
االنتخابية وبعدها
يختفون السيما في
األقــالــيــم والــجــهــات
الــنــائــيــة ،مــمــا جعل

جطو

وزارة الداخلية تعكف الــيــوم على
وضع تصور جديد لدعم األحــزاب
يذهب في اتجاه التأطير وتوفير
الخبرات السياسية داخل األحزاب.
من جهة أخــرى ،ورغــم أن أغلب
املــال الــعــام الــذي تتلقاه األحــزاب
تصرفه فــي التسيير ،فــإن ما
يقارب  380مليون سنتيم عن
مصاريف سنة  2018غير
مبررة عند األح ــزاب ،ولم
ترجعها األح ــزاب
املــعــنــيــة إلـــى
خزينة الدولة.
ومــــــــن جــهــة

ثانية ،ففي الوقت الذي ال يزال فيه مجلس
جطو يفضح األحـــزاب التي حصلت على
تمويل من وزارة الداخلية ،أي من املال العام،
ولم تستعمله فيما خصص له ولم ترجعه
بــعــد ،سجل حــســاب املجلس نفسه نقطة
إيجابية ،تتمثل في إرجــاع حــزب العدالة
والتنمية ملا مجموعه  180مليون سنتيم خالل
سنة  2018لم يتم صرفها ،وهذه ليست املرة
األولى التي يعيد فيها «البيجيدي» فائض
املال العام الذي لم يصرفه ،حيث سبق له أن
أرجع بمناسبة انتخابات  ،2011ما مجموعه
ملياري سنتيم ،وخــال انتخابات مجلس
املستشارين لسنة  ،2015أرجع حوالي 97
مليون سنتيم.
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ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ .ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ
قــال مصدر جد مطلع من حــزب اﻷصالة
وا�عاصرة ،أنه رغم اﻻنتخاب واﻻكتساح
ا�فاجئ للقيادي في الحزب ،ا�حامي ا�ثير
عبد اللطيف وهبي على رأس اﻷمانة العامة
لـ»الجرار« يوم  9فبراير الجاري بالجديدة،
فإن الصراع مع بقايا وأنصار بنشماس لم
ينته بعد ،إذ ﻻزال هؤﻻء يقاومون ويهددون،
ﻻســيــمــا فــي عــﻼقــتــهــم مــع ﻻئــحــة ا�كتب
السياسي ا�قبل.
وأكد ا�صدر ذاتــه ،أن أنصار بنشماس،
بقيادة العربي ا�حرشي ،يهددون بنسف
اجتماع ا�جلس الوطني ا�قبل ا�خصص
ﻻنــتــخــاب أعــضــاء ا�كتب الــســيــاســي ،في
مــحــاولــة للضغط عــلــى وهــبــي ،مــن أجــل
إدخالهم في ﻻئحته ا�قترح انتخابها خﻼل
هذا اﻻجتماع.
من جهة أخــرى ،أغلق وهبي الباب أمام
كل تفاوض في موضوع ا�كتب السياسي
مع هؤﻻء ،ولم يكترث لتهديداتهم ،فهو يقول
ا�صدر ،عازم على القطع مع جميع اﻷسماء،
وأنه قد قطع كذلك مع منطق الزعيم اﻷوحد
الذي يضع ﻻئحة ا�كتب السياسي في جيبه

أي حزب وﻻ يتدخل في شأن أي حزب« ،مما
جعل قيادة »ا�صباح« في حرج مستقبﻼ،
ﻷنــه لم يعد لديها أي مبرر لتقبل بحزب
اﻷحــرار رغم »ابتزازات« أخنوش ،وترفض
»البام« الجديد الذي ﻻ يعادي حزبهم.
لكن ما زاد في لخبطة قيادة »البيجيدي«،
أن جل قياداته القوية والكبرى ،من بن كيران
إلى العثماني مرورا بباقي الوزيرات والوزراء
الحالي� والسابق� ،قد اتصلوا بوهبي
وهنئوه بحرارة ،مما يعطي تغييرا جذريا
في العﻼقة )على اﻷقل النفسية واﻹنسانية(
ب� وهبي وقــادة »البيجيدي« ،لذلك يقول
نفس ا�صدر ،أن عﻼقات »ا�صباح« الحالية
قد تذهب في اتجاه تطبيع العﻼقات مع
»البام« مستقبﻼ كما حصل في مجلس جهة
طنجة تطوان قبل شهرين.
وحول مستقبل العﻼقة في حالة ما عاد بن
كيران ،الذي تربطه عﻼقات صداقة قوية مع
وهبي ،لقيادة »البيجيدي« ،استبعد ا�صدر
ذاته عودة رئيس الحكومة السابق إلى ا�هام
الرسمية ،على اعتبار أنه تلقى »معاشا«
من الدولة وليس تقاعدا ،في إشارة تحمل
الكثير من الدﻻئل السياسية العميقة للعدالة
والتنمية وللمشهد الحزبي برمته.
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علمت »اﻷسبوع« من مصادر جد مطلعة،
أن هناك توجها سياسيا ب� ثﻼثة أحــزاب
)اﻻستقﻼل والتقدم واﻻشتراكية واﻷصالة
وا�عاصرة( نحو اﻹعﻼن عن كتلة ديمقراطية
سياسية جديدة داخل ا�شهد السياسي مع
حلول شهر أبريل القادم.
وأوضح ا�صدر ذاته ،أن التأخر عن إعﻼن
هــذه الكتلة ،سببه انتظار حــزب اﻷصــالــة
وا�عاصرة تشكيل مكتبه السياسي الجديد
وبــاقــي هياكله ،كــي يكون الــقــرار تنظيميا
ديمقراطيا جماعيا داخل الحزب ،وليس قرارا
فرديا من عبد اللطيف وهبي اﻷمــ� العام
الجديد ،رغم موافقته وموافقة مبدئية من قادة
حزبي »الكتاب« و»ا�يزان« على هذا التكتل.
وحول احتمال انضمام اﻻتحاد اﻻشتراكي
لهذه الكتلة ،فقد استبعد ا�صدر حصول ذلك
في الوقت الحالي ،لسبب� :اﻷول ،يتعلق
بوجود اﻻتحاد في الحكومة ،والثاني مرتبط
بشخص إدريس لشكر ،الذي يوجد على خﻼف

ﺃﺧﻨﻮﺵ
حاد مع كل من وهبي وبنعبد ﷲ.
وفـــي هـــذا الــســيــاق ،عــلــمــت »اﻷس ــب ــوع«
من مصدر جد مطلع ،أن العديد من القادة
اﻻتحادي� ،يرغبون في هذا التحالف وهم
الذين هنئوا عبد اللطيف وهبي على قيادته
لـ»البام« ،على اعتبار أنه ابن مقاوم وطني

ﻣﺎ ﺧﻔﻲ
ﻛﺎﻥ ﺃﻋﻈﻢ
قمة التناقض يجسدها هذا الجيل الجديد
من ا�سؤول� السياسي� الذين يتحدثون
عن اﻹصــﻼحــات الــﻼزمــة لصياغة نموذج
تنموي جديد ،والضوابط الديمقراطية لرفع
نسب ا�شاركة السياسية ،وفي نفس الوقت
تؤكد بعض ا�صادر ،أن بعض القيادي�
في أحــزاب سياسية كبيرة حصلوا على
جنسيات بــلــدان أخــرى مــن بينها كندا،
لحماية أنفسهم من غضبات الزمن).(..
عجل استمرار تداعيات فيروس كورونا،
بعودة اﻻستمارة اﻷمنية للمطارات ا�غربية،
حيث فــوجــئ بعض زوار مــطــار مراكش
اﻷســبــوع ا�ــاضــي ،بــوجــود ورقــة إلزامية
تــفــرض عليهم تــقــديــم جـــواب عــن بعض
اﻷسئلة ،من قبيل هل زرت الص�؟ هل تشعر
بأن حرارة جسمك مرتفعة؟ وكانت السلطات
اﻷمنية قد علقت العمل باﻻستمارة اﻷمنية
منذ مدة طويلة ،وتم اﻻكتفاء بالتأشير على
الجوازات.

ﻭﻫﺒﻲ ﻟﺤﻈﺔ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻪ ﺃﻣﻴﻨﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻷﺻﺎﻟﺔ ﻭﺍﳴﻌﺎﺻﺮﺓ
ويطرحها للتصويت يــوم اﻻجتماع دون
مناقشة ،بل با�وافقة واﻹجماع والتصفيق
تحت التهديد) ،(..ذلك أن وهبي وضع لجنة
صغيرة بقيادة فاطمة الزهراء ا�نصوري،
تقترح عليه ﻻئحة أولــيــة باﻷسماء التي
تستحق أن تــكــون فــي ا�كتب السياسي
مهما كان موقعها سابقا ،ســواء في »تيار
الشرعية« أو »تيار ا�ستقبل« ،فقط تتوفر
فيها أربعة شــروط أساسية :وهي الكفاءة
والنزاهة ونظافة اليد وماضي أبيض؟
من جهته ،قــال مصدر جد مطلع بحزب
العدالة والتنمية ،أن انتخاب وهبي أمينا
عاما لحزب اﻷصالة وا�عاصرة ،قد خلق
أزمــة داخــل حزب العدالة والتنمية تتعلق
بمستقبل عﻼقة حزب رئيس الحكومة مع
»البام«.
وأوضح ا�صدر ذاته ،أن قيادات العدالة
والتنمية ناقشت بشكل غير رسمي طيلة
اﻷسبوع� ا�اضي� ،قضية العﻼقة مع
»البام« بعد انتخاب ا�حامي وهبي ،خاصة
وأن هذا اﻷخير يتميز بعﻼقاته الجيدة مع
قــادة »البيجيدي« وببرنامجه السياسي
الــواضــح ،حيث يجهر عﻼنية بــأن »حزب
العدالة حزب قانوني ووطني ،وﻻ عداء له مع
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وقــيــادي اتــحــادي عــاشــر بوعبيد وقياديي
اﻻتحاد القدامى ،وأن نجله عبد اللطيف قد
تربى في بيت الشبيبة اﻻتحادية ،وبالتالي،
يعد امتدادا لﻼتحاد اﻻشتراكي داخل »البام«،
مما يسهل على اﻻتــحــاديــ� التحالف مع
»البام« الجديد ،غير أن لشكر يرفض ذلك.

قوة الهزة اﻻرتدادية في منتجع »تغازوت
بــاي« قــد تصل إلــى الــربــاط ،حيث يوجد
مــديــر صــنــدوق اﻹيــــداع والــتــدبــيــر ،الــذي
انتعش مساره ا�هني ذات اليوم بحصوله
على رضى ضيوفه الكبار) ،(..وكانت جل
ا�ؤشرات تذهب في اتجاه إعفائه السنة
ا�اضية ،قبل أن تهدأ العاصفة ..لكن رياح
التغيير تحركت مــن جــديــد انــطــﻼقــا من
أكادير).(..
عثر مــؤخــرا على صحافي مــن الجيل
القديم ميتا داخ ــل منزله بــتــمــارة ،دون
مساعدة) ،(..وفي نفس اﻷسبوع تقريبا،
هدد صحافي آخر بحرق نفسه احتجاجا
على حرمانه من البطاقة ا�هنية ،واستدعت
الشرطة القضائية منتحل صفة صحافي،
لتحقيق ربح مــادي ،فيما اعتقلت مصالح
اﻷمــن الوطني منتحل صفة صحافي آخر
اعتاد اختراق اﻷنشطة الرسمية ،قبل أن
يلقى عليه القبض في معرض الكتاب).(..
باﻹضافة إلــى تربصها بــدول الخليج،
حيث تسعى جبهة البوليساريو إلى ضمان
أول مشاركة في حياتها في أحد اللقاءات
الرسمية ســواء بالسعودية واﻹمـــارات،
كشفت مــصــادر دبلوماسية عــن تحرش
الجبهة بعدة أنشطة ينظمها الفلسطينيون،
إذ يــســعــى نــشــطــاء الــبــولــيــســاريــو إلــى
»اﻻختراق« ..لكن الفلسطيني� الشرفاء)(..
يقودون معارك كبيرة لتفادي التشويش على
قضيتهم وقضية الوحدة الترابية ا�غربية.
فقد نجيب بوليف مكانته كوزير ،لكنه
عاد للساحة من بوابة اﻹفتاء ،وهو يحرم
القروض ا�منوحة في إطار ا�بادرة ا�لكية
تجاه الشباب ،وكانت »اﻷسبوع« هي أول
جريدة فضحت اقتناءه لعقار في مدينة
تمارة ،ليخرج الرئيس السابق للحكومة
بن كيران للدفاع عنه ،حيث قالوا إن ا�عني
بــاﻷمــر ،مــول شــراء الفيﻼ بقرض بنكي،
كجواب عن ســؤال من أيــن لك هــذا؟ وهي
الجزئية التي فضحت تناقض بوليف في
كل ا�واقع اﻹخبارية ،حيث يحل لنفسه ما
يحرمه على اﻵخرين).(..
ﻻزالــت »التسريبات« تلعب لعبتها في
حــزب اﻷصالة وا�عاصرة ،فمباشرة بعد
ترويج صــور هادئة لتبادل ا�سؤوليات
ب� حكيم بنشماس اﻷم� العام السابق،
واﻷم� العام الحالي عبد اللطيف وهبي،
انتشر خبر »فراغ صندوق مالية الحزب«
دون أن تكون هناك فرصة للتأكد مما هو
متداول ،ومعلوم أن اﻻتهامات ا�الية هي
التي ساهمت في تضرر سمعة الحزب).(..
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تعد القمة الفرنسية اﻹفريقية
أول اصــطــدام حقيقي بــ� محور
الجزائر وجــنــوب إفريقيا ،رئيسة
اﻻتحاد اﻹفريقي ،وا�ملكة ا�غربية،
حــيــث ستسعى كــل منهما لفرض
مــشــاركــة جبهة البوليساريو في
القمة ،بعد قــرار ا�جلس التنفيذي
التابع لﻼتحاد اﻹفريقي ا�نعقد على
مستوى وزراء الخارجية بالقمة
اﻹفــريــقــيــة ،يــوم الجمعة ا�اضية،
والذي يقضي بالتزام منظمة اﻻتحاد
اﻹفريقي بمشاركة جميع اﻷعضاء في
اﻻتحاد بقمم الشراكة ب� اﻻتحاد
اﻹفريقي وجميع ا�نظمات الدولية
واﻹقليمية.

ومــن ا�رتقب أن تحتضن مدينة
بوردو الفرنسية خﻼل الفترة ما ب�
الرابع والسادس يونيو ا�قبل ،قمة
فرنسا  -إفريقيا من أجل ا�دن واﻷقاليم
ا�ــســتــدامــة ،تــحــت شــعــار »ا�ــديــنــة
والفضاء ا�ستدام« ،وذلك بمشاركة
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،
وقادة ورؤساء حكومات إفريقية ،ولم
يسبق لجبهة البوليساريو ا�شاركة
في قمة فرنسا  -إفريقيا ،حيث تم
تحديد شرط مشاركة الدول اﻷربعة
والخمس� التي تعترف بها اﻷمم
ا�تحدة وفرنسا ،ما ساهم في إفشال
مخططات اللوبي ا�ــوالــي للجبهة
باﻻتحاد اﻹفريقي.
وتعد القمة فرصة سانحة للقادة
اﻷفارقة لبحث ا�وضوعات ا�شتركة

ájôµ°ùY äGQhÉæe ‘ ∑QÉ°ûj Üô¨ŸG
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التي تعني ا�دن اﻹفريقية والفرنسية
مع الطرف الفرنسي ،وذلك في سبيل
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في غياب الجزائر ،انطلقت في مدينة أطار بوﻻية أدرار
شمال موريتانيا ،مناورات »فلنتلوك« العسكرية الدولية
)نسخة  ،(2020التي ينظمها اﻷمريكيون وتشارك فيها
 34دولة إفريقية وأوروبية.
وافتتح التمرين العسكري في مدينة أطار ،وستجري
ا�ناورات في كيهيدي ،بينما سيكون حفل اﻻختتام في
العاصمة نواكشوط يوم  28فبراير الجاري.
وتــهــدف مــنــاورات »فلنتلوك« إلــى تنمية الــقــدرات
العملياتية لــدول الساحل في إطــار شراكة متعددة
اﻷطراف ،وأيضا في إطار التمرين العسكري السنوي
اﻷكبر الذي تقوم به قوات العمليات الخاصة للقيادة
اﻷمريكية في إفريقيا »أفريكوم« منذ سنة .2005
ويشارك في »فلنتلوك« هذا العام ،ما يقرب الـ 1600
من أفراد القوات ا�سلحة من  34دولة إفريقية ،بمواقع
متعددة في موريتانيا )أطــار ،نواكشوط ،وكيهيدي(
وكــذلــك فــي مدينة تييس السنغالية ،ويتعلق اﻷمــر
بكل من ا�غرب ،السنغال ،البين� ،بوركينا فاسو،
الكاميرون ،تشاد ،الرأس اﻷخضر ،الكوت ديفوار ،غانا،
غينيا ،مالي ،النيجر ،نيجيريا ،والطوغو ،إلى جانب
موريتانيا.
ويشارك من خارج إفريقيا ،كل من النمسا ،بلجيكا،
البرازيل ،كندا ،جمهورية التشيك ،فرنسا ،وأ�انيا،
إيطاليا ،اليابان ،هولندا ،النرويج ،بولونيا ،البرتغا
إسبانيا ،ا�ملكة ا�تحدة ،والوﻻيات ا�تحدة اﻷمريكية.
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على بعد أسبوع� من حفل تنصيبه رئيسا
رسميا لجمهورية اﻷورغواي ،ا�قرر في فاتح شهر
مــارس ا�قبل ،أصــدر لويس ﻻكــال بو ،تعليماته
بحذف ممثل� عن حكومات كوبا ونيكاراغوا
وفنزويﻼ من قائمة ا�دعوين لحضور هذا الحفل،
وفقا �ا ذكره موقع ».«infobae
إرنستو تالفي ،الــذي تم اﻻتــصــال به لتولي
حقيبة دبلوماسية العاصمة مونتفيديو في
منصب وزير الخارجية ،أعطى ا�سؤول� ا�غاربة
عﻼمات طمأنة على أن اﻷورغواي ستنأى بنفسها
عن دعم البوليساريو ،وربما تسحب اعترافها
بالجبهة اﻻنفصالية ،إذ صرح قائﻼ» :عﻼقاتنا مع
الدول وليست مع القادة« ،مضيفا» :دبلوماسيتنا
لن تعتمد على اﻻنتماءات ،بل على ا�صالح«.
وما يدعم توجه اﻷورغــواي لسحب اعترافها
بالبوليساريو ،الــذي مني بهزائم دبلوماسية
كبيرة فــي السنوات اﻷخــيــرة ،هــو أن الرئيس
الجديد ،وفريقه ،يتقاسمون مع ا�غرب دعمهم
لــخــوان غــويــدو ،باعتباره »الــرئــيــس الشرعي
لفنزويﻼ« ،مما يمكن أن يسهل التقارب ب� الرباط
ومونتفيديو في اﻷشهر ا�قبلة ،بهدف العودة إلى
العﻼقات التي سادت قبل اﻻعتراف بالبوليساريو
كـ»جمهورية صحراوية« في  26دجنبر  2005من
قبل الرئيس تاباري فاسكويز.

بــلــورة حلول عملية فــي ظــل النمو
الجامح للمدن ،ومــا يستدعيه ذلك

مــن شــراكــات اقــتــصــاديــة وصحية
وتعليمية وحضرية وثقافية جديدة،
فضﻼ عن مواضيع أخرى ذات أبعاد
سياسية واقتصادية وبيئية ،حسب
ما أكدته السفارة الفرنسية بتونس.
وتشكل القمم اﻹفريقية الدولية،
تحديا حقيقيا لجبهة البوليساريو
والجزائر ،حيث تعمل اﻷخيرة على
مــحــاولــة فـــرض مــشــاركــتــهــا ،وهــو
اﻷم ــر ال ــذي تفشل فيه فــي حالتي
القمة اﻹفريقية الروسية ،واﻹفريقية
الصينية ،بسبب عــدم اعتماد هذه
الدول �نظمة اﻻتحاد اﻹفريقي كطرف
مباشر في القمة ،مكتفية باﻹشارة
ﻹفريقيا بصفة عــامــة ،قصد تأم�
مشاركة الدول التي تعترف بوجودها
فقط.

●
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أفادت مصادر محلية بمخيمات تندوف،
أن ا�خيمات تعيش منذ بداية اﻷسبوع
الجاري ،حالة احتقان غير مسبوقة ،بعد
تــداول أنباء تفيد بوفاة ا�ختطف لدى
السلطات الجزائرية ،الخليل أحمد ابريه.
وأوضــــح نــفــس ا�ـــصـــدر ،أن عائلة
ا�ختطف تلقت العشرات من ا�كا�ات
الهاتفية للتأكد من صحة ما يتم تداوله،
حيث عبر ا�تضامنون مع العائلة عن
انخراطهم في أي ردود فعل في سبيل
الكشف عن مصير الخليل أحمد ابريه،
والتحقق من اﻷخبار الـــواردة ،في ظل
التكتم الــذي تحيط به الجزائر وجبهة

البوليساريو ا�لف ،محمل� الجانب�
مسؤولية حياته.
وأضـــاف ذات ا�ــصــدر ،أن مــحــاوﻻت
فردية للعائلة ا�كلومة تجري للحصول
على معطيات أو معلومات بخصوص
مصير ا�ختطف منذ يناير سنة ،2008
بيد أنها لم تتوصل إلى حــدود اللحظة
بأي جديد.
يشار إلى أن زعيم جبهة البوليساريو،
إبــراهــيــم غــالــي ،ســبــق لــه تــقــديــم وعــد
لوجهاء وأعيان قبيلة الركيبات السواعد،
بالكشف عن مصير ا�ختفي واستفسار
الجزائر عنه بتاريخ السادس عشر من
فبراير  ،2019لكنه تخلف عن الوفاء
بوعده ،ما ساهم في زيادة حالة اﻻحتقان.

π````jƒªà∏d ÚehÉ≤ª``dG AÉæ``HCG êƒdh π``«¡°ùàd á```cGô°T
●

ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ .ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ

شــدد جبران الــركــﻼوي ،ا�دير العام
لوكالة الجنوب ،خــﻼل توقيع اتفاقية
شراكة وتعاون مع ا�ندوبية السامية
لقدماء ا�قاوم� وأعضاء جيش التحرير،
على انــخــراط الوكالة في التوجيهات
ا�لكية السامية الهادفة إلى دعم ا�قاول�

الذاتي� الشباب من بنات وأبناء قدماء
ا�قاوم� وأعضاء جيش التحرير ا�نتم�
لﻸقاليم الجنوبية ،وﻻسيما ا�توفرين
على ملفات جاهزة للحصول على اﻹمداد
ا�الي وفق الضوابط القانونية ،لضمان
استمرارية مزاولة أنشطتهم وتحس�
مستوى دخلهم وا�ساهمة في إحداث
فرص الشغل ،مبرزا أن اﻻتفاقية تندرج

في إطــار النهوض بالتشغيل وإحــداث
القيمة ا�ضافة ،من خﻼل اندماج أفضل
للشباب ،بغية ا�ساهمة فــي التنمية
اﻻجتماعية واﻻقتصادية للمنطقة.
وفـــي هـــذا الـــصـــدد ،أكـــد مصطفى
لكثيري ،ا�ــنــدوب السامي للمقاوم�،
أن ا�ندوبية السامية جعلت ،منذ سنة
 ،2001من التشغيل الذاتي وا�قاولة

الذاتية لدى هذه الفئة ،وسيلة لضمان
انــدمــاجــهــا اﻻجــتــمــاعــي ،مما مكن من
إحــداث أزيــد من  2400مقاولة صغرى
ومتوسطة ،وأزيد من  180تعاونية وما
يفوق  130جمعية ،حيث تروم الشراكة
إلــى الــتــزام ا�ندوبية بتحسيس أسر
قدماء ا�قاوم� وأعضاء جيش التحرير
بدور ا�قاولة الذاتية والتشغيل الذاتي
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لــم تــتــأخــر دولـــة الــكــوت ديــفــوار
التي كانت سباقة إلى فتح قنصلية
شرفية لها بمدينة العيون ،وعينت
ابن الصحراء محمد �ام ماء العين�
قنصﻼ لها ،ليتوالى بعد ذلك افتتاح
عدد من الدول اﻹفريقية لتمثيلياتها
الــدبــلــومــاســيــة بمدينتي الــداخــلــة
والعيون ،وتعود الكوت ديفوار التي
صادقت حكومتها على رفع تمثيليتها
إلــى قنصلية رسمية ،دشنها وزيــرا
خارجية ا�غرب وكوت ديفوار بالحي
الدبلوماسي بالعيون ،وقد جدد سفير
ك ــوت ديــفــوار فــي ا�ــغــرب ،إدري ــس
ت ــراوري دعــم بــﻼده الكامل للوحدة

الترابية للمملكة قــائــﻼ» :فــي هذه
القضية ،كانت الكوت ديفوار وستظل
إلى جانب ا�غرب ،بالنسبة لنا ،فإن
الــســﻼم يمر عبر احــتــرام الــوحــدة
الترابية للمغرب«.
وأبــــرز مـــاء العين� أن افتتاح
أول قنصلية شرفية لدولة إفريقية
بمنطقة العيون ،هو فتح الباب أمام
الــدول اﻹفريقية الحليفة والصديقة
للمغرب ،لتأكيد دور ا�ملكة في القارة
اﻹفريقية ،سياسيا واقتصاديا ودينيا
ورياضيا وأمنيا.
ومــن جهته ،قــال نــاصــر بوريطة
وزيــــر الــخــارجــيــة ا�ــغــربــي ،خــﻼل
اللقاء الصحفي با�ناسبة ،أن الكوت
الديفوار تربطها عﻼقات تاريخية
عريقة مع ا�غرب ،وقــرار افتتاحها

لقنصلية ليس مسألة استثنائية،
كما أن هذه الخطوة تأتي في سياق
التطورات التي تشهدها العﻼقات
ا�ــغــربــيــة اﻹفــريــقــيــة ومـــا يطبعها
مـــن انـــتـــصـــارات تــعــزز الــعــﻼقــات
اﻻستراتيجية التي دشنها ا�لك محمد
السادس والرئيس اﻹيفواري الحسن
واتارا ،باﻹضافة إلى الدور اﻷساسي
لدولة الكوت ديفوار داخــل اﻻتحاد
اﻹفريقي إلى جانب دول أخرى.
وبافتتاح قنصلية رسمية للكوت
ديفوار التي بدأت نشاطها با�شاركة
فــي نصف مــاراطــون العيون بوفد
ريــاضــي مــهــم ،تــكــون هــي الــدولــة
الــســابــعــة مــن بــ� الـــدول اﻷعــضــاء
باﻻتحاد اﻹفريقي ا�تواجدة بالعيون
والداخلة.

في اﻻقتصاد اﻻجتماعي والتضامني،
ا�ــنــدرج فــي صلب استراتيجية عمل
ا�ندوبية ،والذي يروم تسهيل اﻻندماج
اﻻقتصادي واﻻجتماعي ﻷبناء الجيل�
الثاني والثالث من هــذه الفئة ،في ما
يخص تعبئة قدراتهم وكفاءاتهم لضمان
انخراطهم في مجهود التنمية الشاملة
وا�ستدامة.
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في لقاء ا�مثل� الوطني� �بادرة عمليات
فضائية مندمجة »سي .سي .بي .أو« في 11
و 12فبراير الجاري بأوطاوا الكندية ،ألقى
ميشيل فريدل� ،الجنرال الفرنسي رئيس قسم
تسليح الفضاء وقائد العمليات العسكرية
ا�توازية في الفضاء ،مداخلة قصيرة أعاد
فيها التأكيد على بروتوكول »اﻻتفاق ا�تعدد
اﻷطــراف« الذي يشمل في خارطته ،اﻷجواء
ا�غربية متوجها إلى إحداثيات نواكشوط
وضاما إليه جزء من الفضاء الجزائري كطريق
سيار فضائي موجه جنوبا.
ويدقق مصدر »اﻷسبوع« معلومات فريدل�
بالقول :إن ما يعده الفرنسيون ،هو طريق
سيار في الفضاء نحو الجنوب ،حسب هذه
ا�ــبــادرة ،وهــو استيﻼء عسكري على جملة
الفضاء ا�غربي ،دون تمييز إلــى دكــار عبر
اﻷطلسي ،ولذلك ،فخارطة الطوارئ العسكرية
تنتهي إلى نفس اﻹحداثيات.
ويبدو الرهان على خلق تنسيق بقدرات
فضائية وطنية وجماعية ،لتسهيل العمليات
الفضائية ا�ندمجة ،لذلك ،فالورقة الفرنسية
في ا�وضوع ،ﻻ تعتقد باستيﻼء جيشها على
الفضاء ا�غربي بقدر ما هو تعاون جماعي
يضم ا�ــغــرب إلــى فرنسا فــي مستقبلهما
العسكري في الفضاء ،خصوصا وأن اتفاقا
شفهيا ب� البلدين في  ،2017يؤهل فرنسا
لعمل متقدم باسم ا�ملكة في ميدان التأثيث
العسكري للفضاء ،وهــو مــا أقــرتــه باريس
مؤخرا في مشاركة .2020

É«LƒdƒæµJ …CG π≤f »¨∏j ¿hôcÉe
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ﻣﺎﻛﺮﻭﻥ
فــي متم نصف وﻻيــتــه الرئاسية ،تمسك
الرئيس الفرنسي مــاكــرون في حديثه أمام
وزيــرة دفاعه ،بما سماه »وعــد الجمهورية
الخامسة« ،الذي ينص على الحق في مشاركة
اﻷوروبي� في تمارين جيش بــﻼده ،وأيضا
في »الترسانة الــنــوويــة« ،خصوصا وأنها
الترسانة الوحيدة لﻼتحاد اﻷوروبـــي بعد
»البريكست« ،أي خروج إنجلترا من اﻻتحاد.
لكن ما صدم مصدر »اﻷسبوع« ،هو تعهد
ماكرون بعدم نقل التقنية النووية السلمية
إلى ا�غرب ،رغم وعود قطعها رؤساء سابقون،
منها الوعد الشهير ﻷحدهم أمام نواب البر�ان
ا�غربي ،وقد تراجع ماكرون علنا ،موضحا أن
نتيجة بﻼده »فريدة في العالم ونموذجية«،
وأن ترسانة فرنسا ﻻ تتعدى  300رأس نووي،
أي ما تحتاجه فرنسا ﻻ غير.
وبهذا القرار الذي يوقف اﻻنتشار النووي
ويحافظ على ترسانة فرنسا ،يصل ماكرون
إلى تحقيق أجندة بديلة أوضحها في خطابه
الذي حاول إعﻼميون تصحيحه بتمييز القرار
الفرنسي عن اﻷوروبــي ،لكن ماكرون »جعل
�صالح فرنسا الحيوية بعدا أوروبيا« ،وأكد
أن مشاركة اﻷوروبي� في تمارين اﻻحتواء
الــنــووي ضــروريــة ،فــي مقابل قبر الوعود
ا�وجهة خارج أوروبــا ،وتحديدا إلى ا�غرب
في قضية دعم برنامج نــووي سلمي طموح
تريده ا�ملكة لصيانة مصالحها اﻹقليمية
أساسا.
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بــعــد خــســارة كــل مواقعه
في السلطة التنفيذية ببلده
أنــغــوﻻ كنائب للرئيس إلى
سنة  2017ورئيس مقاطعة
»سونتنغول« ،لم يعد �انويل
فيسانتي ،ســوى ا�ــزيــد من
اﻻستثمار في قطاع مشتقات
البترول ،لكنه ألغى أي توسع
إلى ا�غرب في آخر اجتماع
له مع طاقمه في عاشر فبراير
الجاري.
وحسب مصادر »اﻷسبوع«،
فـــإن مــعــرفــتــه بـــأن أخــنــوش
ســيــبــقــى وزيـــــرا بــعــد سنة
 ،2021وهو في كل الحكومات
ا�غربية منذ  ،2007دفعت
بــا�ــســتــثــمــر ورجــــل الــدولــة
اﻷنغولي ،إلــى إلغاء دخوله

إلـــى الــســوق ا�ــغــربــي ،ﻷن
ا�نافسة لن تكون عادلة.
وفــي الــدراســة التي تؤكد
استمرار وضع يد فيسانتي
على قطاع النفط في بــﻼده،
رأت أن دخــــــول ال ــس ــوق
ا�غربي ،سيسمح بتخفيضات
في حدود  3.5إلى  4في ا�ائة،
لكن العوامل ا�حيطة بالقرار
حجبت تفعيله.
وأغــلــق ا�ــغــرب فــي وقــت
ســابــق »ﻻســامــيــر« ،الشركة
الوحيدة ا�ــكــررة للنفط في
ب ــﻼدن ــا ،وتــســتــعــ� ا�ملكة
بتكرير البترول في الجارة
إسبانيا ،فيما يمكن استيراده
مـــكـــررا مـــن ج ــه ــات أخـــرى
بخفض  7في ا�ائة.
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بمناورة دائمة يعيش أسياس أفورقي
حربه وسلمه إلى ح� اﻻعتراف الدولي
بفصل إرتيريا عن إثيوبيا ،وقرر في آخر
اجتماع له تأجيﻼ طويل اﻷمد ﻻعتماد
سفير للبوليساريو ،وجاء الطلب ضمن
دبلوماسية جزائرية تواصل سعيها في
القرن اﻹفريقي.
ويتحرك رئيس مجلس السلم واﻷمن
اﻹفريقي ،إسماعيل شرقي ،الجزائري
الــجــنــســيــة ،بــأجــنــدة تــخــدم بـــﻼده في
هذه ا�نطقة الحساسة ،خصوصا وأن
التنسيق الجزائري ـ الجنوب إفريقي
زادت حرارته في شرق إفريقيا.
وحـــاول العاهل ا�غربي فرملة دعم

الــدول الجديدة في القارة السمراء مع
البوليساريو ،تتقدمهم جنوب السودان،
لكن اﻷمور اختلفت بعد تراجع مردودية
اﻻستثمارات ا�غربية في القارة السمراء.
ويرى مصدر »اﻷسبوع« ،أن اﻷجندة
اختلفت ،وأن البلد الــذي استقل سنة
 ،1991ويقصد إرتيريا ،ﻻ يريد الدخول
فـــي مــتــاهــة إعـــــادة ربــطــه بــمــوضــوع
الصحراء التي توقف فيها إطﻼق النار
في نفس السنة ،لحل ﻻ يتجاوز سنت�،
لكن اﻷمور اختلفت ،ويستعد طرفا النزاع
في الصحراء للعودة إلى الحرب ،وهو ما
جعل أسياس أفورقي يؤجل اعتماد سفير
للبوليساريو في بﻼده.

ôFGõ÷G ™e ó«WÉæŸG ÜôM ÖbÎj Üô¨ŸG

فــي حـــرب تــتــجــاوز ا�ــظــلــيــ� ،وتــحــاول
اﻻنتشار خلف الــجــدار الــدفــاعــي ،يستع�
الجنرال شنقريحة ،الذي خلف قايد صالح،
بتقنية متطورة ،بعيدا عن اﻷمريكي� ،من
أجل تصنيع مناطيد قتالية ،وهي في بعضها
مزدوجة ،ومتفجرة بالتسيير عن بعد ،تعمل
على اﻹنــزال في الخطوط الخلفية بمستوى
طيران منخفض نحو نقط محددة ،ضمن خطط
اﻻشتباك.
ويــوضــح مــصــدر »اﻷســـبـــوع« ،أن »حــرب
ا�ناطيد« ا�توقعة ،لها تكتيكات محلية

ومواصفات لتقديم اﻻشتباك لتجاوز عائق
»الجدار الدفاعي« ،الذي سيكون فيه اﻻنتشار
في الخطوط الخلفية جــزء صلبا من خطة
ا�واجهة القادمة ،حيث يعتمد شنقريحة على
القوات البرية الجزائرية ا�تصلة عضويا
بالبوليساريو ،مع تطوير خطط هجومية ﻷول
مرة بعد قبر الجيش الجزائري لتراث بوتفليقة
ا�عروف برغبته في دفع ا�غرب إلى اتفاق
تقسيم ترابي للصحراء مع البوليساريو،
خصوصا في اﻷراضي التي دخلها ا�غرب في
 1979وا�عروفة بوادي الذهب.

في تقريرها ليوم  14فبراير الجاري ،لم
تر »أفريكا سي .دي .سي« في إجــراءات
ا�ملكة بمستشفى في مكناس ﻻستقبال
الطلبة القادم� من الص� أي تميز ،إذ
قيمت إجــراءاتــه ضمن مستويات عادية
للفحص ودون إصابة أو استشفاء أي حالة
في استخدام حجر »حقيقي« على مصاب�.
وتؤكد الوحدة التقنية لﻼتحاد اﻹفريقي،
أن محاولة ا�راقبة واﻹجابة الفورية عن
الحاﻻت ،ﻻ تزال محدودة.
وﻻ تمتلك الدول اﻹفريقية بنية صحية
قادرة على احتواء هذا التحدي ،ولم تعد
سوى الرعايا غير ا�صاب� ،فيما أدخلت
الص� جميع ا�صاب� في حجر صحي
ومستشفيات تحاول السيطرة على انتشار
فيروس كورونا.

ÉàjÉc ôµHƒH º«gGôHEG
ÉaôM zÆÉæ«Ø«J{ ó©j
É«Hô¨e ¢ù«dh É«dÉe
فــي القمة الثالثة والــثــﻼثــ� لﻼتحاد
اﻹفريقي ،وفي تعي� رئيس مالي ،إبراهيم
بوبكر كايتا قائد إفريقيا للفنون والثقافة
والتراث ،فاجأ ا�كرم الجميع بحجم مآثر
بــﻼده وتنوعها بغنى تاريخي استثنائي
يعود إلــى ممالك ونقوش وحــروف ،وذكر
»تيفيناغ« الذي اعتبره حرفا ماليا أصيﻼ،
بما يجعل اعتماده في ا�غرب »غير أخﻼقي«،
ﻷنه منسوب لشعب آخر.
وأوضــح مصدر »اﻷســبــوع« ،أن ا�غرب
ضمن ﻻئحة ا�دعوين اﻹثني عشر الكبار،
وهو ما سبب إحراجا حاولت كل اﻷطراف
تجاوزه.

ﻛﺎﻳﺘﺎ
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ملف العــدد

مناورة لساركوزي أم استراتيجية مغربية؟

دبلوما�سية
القن�صليات
الإفريقية
يف العيون
والداخلة

يدير لعبة املغرب
يف القارة السمراء
وعراب مزاوجة مصالح
فرنسا واملغرب

تغطية ذكية على ترسيم الحدود البحرية مع إقليم هو «دولة» في االتحاد اإلفريقي
رغم العمل املضني للرئيس الفرنسي األسبق واملحامي حاليا ،نيكوال ساركوزي ،إلى جانب العاجيين ،فإن إدارة الرئيس اإلفواري ،الحسن واتارا ،وافقت
ىلع قنصلية شرفية فقط يف العيون ،فيما تواصل فتح التمثيليات الدبلوماسية يف عاصمة الجنوب والصحراء ،وبلغت خمسا ،إلى جانب نقل أخرى
إلى الداخلة.
وأطلقت إفريقيا الوسطى وساوتومي وساحل العاج وجزر القمر والغابون عمل تمثيلياتها ،وهي دول عرفت يف أوقات سابقة تعاونا عسكريا
واستخباريا مع الرباط ،وانتشارا للجنود املغاربة ىلع أراضيها ،واليوم تفتح قنصليات سهلها الفرنسيون ،فيما قررت مخابرات الجيش اإلسباني دعم
تمثيل مواز للعيون والداخلة ،تكريسا لتقسيم الصحراء منذ «اتفاق مدريد» يف منتصف سبعينات القرن املاضي ،ويقسم املغرب الصحراء إلى جهتين،
تبعا لنفس السياسة التي تغطي يف جانب كبير منها قرار املغرب إلحاق مياه الصحراء بمياهه البحرية ،يف مقابل جزر الكناري اإلسبانية ،واالتحاد
اإلفريقي يعترف بـ«دولة البوليساريو».
إن تخفيف صدمة اإلدماج الكامل ملياه الصحراء بفتح تمثيليات قنصلية يف العيون والداخلة ،إلبقاء ما يسمى الحكم الذاتي ممكنا للصحراويين ،جاء
تحت اعتبارات يحيطها نيكوال ساركوزي بكثير من «الواقعية» التي يعتمدها يف تأكيده ىلع ضرورة العمل ىلع عدم إجهاض الحكم الذاتي بعد قرار
املغرب خفض هذا األفق إلى مجرد إدارة مستقلة تحت السيادة الكاملة للرباط ،إذ جعل مشكلة الحدود والتمثيل الدبلوماسي قرارا سياديا للرباط،
وليس لسلطات الحكم الذاتي أي نصيب يف تحديده.
وسبق ملجلس جهتي العيون والداخلة التوقيع ىلع اتفاق الصيد البحري مع االتحاد األوروبي ،ولم يشاركا يف ترسيم الجرف القاري باسم إقليمهم،
كما حاول املغرب تجاوز حكومة إقليم الكناري يف حواره مع مدريد حول نفس امللف ،وهو ما يؤكد أن دبلوماسية القنصليات اإلفريقية يف العيون
والداخلة مجرد مناورة.
أعد الملف :عبد الحميد العوني
نيكوال ساركوزي مهندس المناورة
ينطلق الــرئــيــس الفرنسي األسبق
في سياسته اإلفريقية ،من الدفاع عن
مصالح قــطــر ،وعـــدم انــجــرار املوقف
املغربي نفسه إلى موقف الرياض ،رغم
املشاركة العسكرية للمملكة الشريفة
في الحرب على جماعة الحوثي اليمنية
الــتــي دخــلــت بقواتها صنعاء وقــادت
تحوال كبيرا في املنطقة انتهى بانقسام
التحالف وحصار الدوحة من الرباعية:
السعودية والبحرين واإلمارات ومصر.
ومن موقعه كمحامي ،واصل ساركوزي
مقاربته في إفريقيا من شبكة صداقاته
التي سخرها ملنع دولــة في الصحراء،
وتمتيع اإلقليم بــإدارة محدودة تسمح
بقيادة تواصل إفريقي ـ إفريقي (غرب
إفــريــقــيــا ،منطقة الــســاحــل واملــغــرب
العربي) ،ولم تقبل الدوحة التورط في
قضية الصحراء ،رغم رغبة ساركوزي
في اجتياح مجموعة «أكــور» للداخلة،
وإع ــادة موقع هــذه املدينة في خارطة
فرنسية موازية تعتمد البناء والتسويق
والسياحة عوض الحرب التي تقودها
بالده في عملية «بارخان» العسكرية في
مالي وجوارها اإلقليمي.
وهندس ساركوزي التقليل من ردود
فعل االتحاد اإلفريقي على ترسيم الحدود
البحرية املغربية ،بضم مياه الصحراء
عبر ما يسمى بورقة «فتح قنصليات في
العيون والداخلة» ،للتأكيد على صالحية

اقتراح املغرب تسليم اإلدارة بشكل كامل
للصحراويني فوق تراب إقليمهم.
وتــبــقــى املـــنـــاورة ،حــســب الــخــبــراء،
مــحــدودة ،ألن مصالح قطر تتقدم في
أجــنــدة ســاركــوزي على املــغــرب ،وهو
الذي يحاول تحويل عالقاته الشخصية
مــع ق ــادة دول إفريقية إلــى توافقات
استراتيجية بني بالده وأطراف خارجية،
وأيضا معادالت رفضها ماكرون أكثر من
مــرة ،خصوصا وأن رئيس املخابرات
الخارجية الفرنسية يعمل بتنسيق
واســع مع الجيش في «بــارخــان» ،فيما
تــكــون قــــرارات ســـاركـــوزي فــي خدمة
تــولــيــفــات أخــــرى ،صــــادرة عــن دائ ــرة
مغلقة من رؤساء الدول األفارقة ،ودائما
بتنسيق مع العاهل املغربي وأمير قطر،
فيما لكل دولــة هامش املــنــاورة الــذي
قررته ،وأدار املغرب «أزمة القنصليات»
في العيون والداخلة في أجواء ترسيم
حــدوده البحرية ،فيما اإلقليم «دولــة»،
حسب االتحاد اإلفريقي.
ونجح تمرير ترسيم الحدود البحرية
املغربية بضم مــيــاه الــصــحــراء بــدون
خسارة تذكر ،إال توصية من االتحاد
اإلفــريــقــي ،بــمــشــاركــة كــل الــــدول في
القمم الدولية بما يفيد مشاركة «دولة
البوليساريو» دون تحفظات في اللقاءات
القادمة ،وال تزال هذه التوصية مثيرة
للجدل الذي يريده الجميع منخفضا.
وتــــواصــــل عــمــل ســــاركــــوزي على
«دبلوماسيات القنصليات» في العيون

والداخلة بعد توالي لقاءات «كرانس
مونتانا» في الداخلة التي شارك فيها
نيكوال ســاركــوزي شخصيا ،وعبر في
مداخلته عن صعوبة إحداث دول جديدة
في الخرائط واملــعــادالت الجارية على
األرض.
وتمكن الرئيس األسبق لفرنسا من
إقناع الحسن واتــارا بقنصلية فخرية،
فكانت النتيجة ضعيفة ،رغــم السعي
الحثيث الـــذي بــذلــه س ــارك ــوزي ،لكن
مجرد تحقيق هذا املنجز مع دولة حليفة
تحولت إلى دعم خيار االستفتاء لحل
قضية الصحراء في مداخلة ممثل ساحل
العاج في مجلس األمــن ،شهر أكتوبر
املــاضــي ،يعد نقطة إيجابية لصالح
العاصمة الرباط.
ويــكــاد ســاركــوزي والــحــســن وات ــارا
يتشاركان في الكثير من الطباع ليسلم
صــديــقــه الــفــرنــســي «امل ــل ــف الــقــطــري
والخليجي في الجملة» ،وأيضا التوافق
مع املغرب في موضوع «االستثمارات
الخليجية» فــي الــقــارة السمراء التي
يدير تفاصيلها ساركوزي وأقيل بسببها
املستشار الخاص للرئيس اإليفواري،
مامادي دياني ،من منصبه ،وهو القريب
جدا من مواقف املغرب ،والسفير الذهبي
ألمريكا فــي غــرب إفريقيا ،وليس في
ساحل العاج فقط.
وعــارض دياني الخطوة ،ليس ألنها
قادمة من غريمه ســاركــوزي ،بل ألنها
قــد تــتــحــول إل ــى «تمثيل دبلوماسي

إفريقي صلب لدولة البوليساريو في
العيون والداخلة» ،وهذه الدول تعترف
بـ«الدولة» املعلنة في املخيمات.
رجـــل أمــريــكــا ف ــي غـــرب إفــريــقــيــا،
واملتبنى من الرئيس األسبق هوفويت
بوانيي ،وسبق أن عمل في مجلس إدارة
ثالث مطارات في واشنطن ،وشارك في
تنظيم كأس العالم في الواليات املتحدة
عام  1994تحت رئاسة هنري كسنجر،
يعارض إلى اآلن استراتيجية ساركوزي،
ألنها ال تؤثر ،وتخلق تعامال قاريا على
الصعيد التجاري واملالي مع العيون
بعيدا عن العاصمة الرباط.
إن أي ســيــاســة حــــول الــصــحــراء
فــي املــســتــقــبــل ،ستبني اســتــثــنــاءهــا
الدبلوماسي من اآلن ،وستكون نهاية
التأثير املتوسطي للمغرب في أكادير،
لتبدأ رهــانــات الــصــحــراء الكبرى من
العيون.
وبمعارضة تاجر األرز في واشنطن
والسفير في بلده ،مامادي دياني ،لكل
السياسة الجارية للمغرب والتي يؤثر
فيها غريمه ســاركــوزي ،تبدأ باملنطقة
إعـــادة تصريف ملف القنصليات في
العيون والداخلة من دول ضعيفة جدا،
وقد سمحت هذه الصدمة بمعرفة ضعف
رد االتحاد اإلفريقي من جهة ،ومن جهة
ثانية ،بـ«تمرير ترسيم الحدود البحرية
املغربية بضم مياه إقليم الصحراء» ،فهل
اإلجــراء املغربي محدود بقصد تمرير
ترسيم املغرب لحدوده ،أم هو جزء من

إفريقيا الوسطى التي
عانت من سيطرة
اجلماعات املسلحة
على  70يف املائة من
أراضيها ،قررت إجهاض
احلرب يف الصحراء،
عرب رفض سيطرة
البوليساريو على القرار
يف اإلقليم ،وهي قناعة
الفرنكفونية ،سيلفي بايتو
تيمون ،التي كانت حمللة
مالية لـ  13سنة يف البنك
الفرنسي «باريباس»،
قبل أن تعني على رأس
دبلوماسية بالدها بدعم
واسع وترشيح من
ساركوزي
أجندة تعمل عليها اململكة؟
إلى اآلن ،ال يزال الخالف متقدما بني
عراب األمريكيني في غرب إفريقيا وعراب
املصالح الفرنسية خارج منطقة الساحل
التي تركها ساركوزي للقرار العسكري
ولقصر الرئاسة في بالده ،والذي ال يعرفه
املراقبون ،أن دياني أدار ملف العالقات
مع الغابون ويعرف العمليات السرية
التي قادها املغرب في هذا البلد ،ولذلك،
فإن التعاون العسكري ،ومن ثم انتشار
الجنود املغاربة في كل الدول التي فتحت
قنصلياتها في العيون أو الداخلة ،هو
مــن أطــر هــذه الخطوة املــحــدودة التي
تعمل باألساس على خلق جو تجاري
يــتــجــاوز تعقيدات البوليساريو في
«الــكــركــرات» ،وهـــذا الــهــدف قــد يكون
معقوال في تذويبه من خالل منطقة
التجارة الحرة اإلفريقية التي
ساعدت في ميالد القنصليات
اإلفريقية في العيون والداخلة
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لعزل البوليساريو ،لكن الجبهة تنقل
بنيات إدارية ومدنية إلى شرق الجدار
ضمن التحركات األخــيــرة ،بعد توقف
مسلسل جنيف بفعل استقالة هورست
كوهلر.
إن الخطوات األحادية الجانب التي
دخلها طرفا النزاع في الصحراء ،من
ضم مياه الصحراء وإلى إعمار ما وراء
املنطقة العازلة ،لن تكون قــادرة على
تغليب طــرف على آخــر ،لــذلــك ،فخيار
البوليساريو هو الحرب وليس تعمير
ش ــرق الــجــدار الــدفــاعــي املــغــربــي في
الصحراء ،وخيار املغرب هو السلم عبر
اآلليات التجارية لبناء منطقة تجارية
حرة تجمع موريتانيا والداخلة تحت
هيمنة املغرب ،ويفرض هذا الواقع في
منطقة التبادل التجاري للقارة ،ترتيبات
جذرية قد تؤدي إلى الحرب أو تعمير
شــرق الــجــدار ،وأيــضــا رفــع منسوب
التجارة املغربية وجــوارهــا مــع غرب
إفريقيا عبر «الكركرات».
في منظور الواليات املتحدة ،فإن ما
يجري من تطورات ،ومن طرفي النزاع
فــي الــصــحــراء ،سينتهي إلـــى حــرب
محدودة ،لذلك ،فالقنصليات في العيون
والداخلة و«املينورسو» ،وغيرها من
مظاهر التواجد الدولي في الصحراء،
تشكل عقبة جوهرية في وجه الحرب.
وبــتــأثــيــر كبير مــن ســـاركـــوزي ،لم
تتمكن العاصمة الرباط من خلق عالقة
تجذب االستثمارات الخارجية عبر رجل
أمريكا مامادي دياني ،الــذي لم يدخل
العاصمة الــربــاط ضمن هندسة بالده
ساحل العاج وحليفتها الواليات املتحدة
األمريكية ملصالح الوجه اآلخر ،الغابون
وموريتانيا ،وقد أدارهــا رجل األعمال
مصطفى الشافي ،الذي أدخل القطريني
إلـــى ســاحــل ال ــع ــاج قــبــل أن يتمكن
ساركوزي من إعادة توليف املصالح من
خالل صديقه سيريل بولوري على رأس
مجلس املراقبة في «فيفاندي».
وفــي اليد األخ ــرى لــســاركــوزي ،منذ
 ،2017مجموعة «أكــور» التي يمثل في
مجلسها مقعد «كاتارا هوسبيتاليتي»،
فــأطــلــق خــطــة مــلــيــار دوالر لــبــنــاء 40
مؤسسة فندقية بـ  9آالف سرير في دول
جنوب الصحراء ،وطلب بعدها بهذا
التمثيل اإلفريقي ،السماح بتأمني إدماج
الداخلة في هذا املشروع.
ويـــرى عـــراب هــذه الــفــكــرة ،ليونيل
زيــنــســو ،الــرئــيــس الــســابــق للحكومة
البنينية ،أننا أمام حرب أخرى قوامها
االستثمارات الكبيرة التي ال تسمح فيها
املصالح باملواجهة العسكرية ،وهي
الجملة املستعملة بتأثير من هذا اللوبي،
من طرف بنك «ساوثبريج» ،وانتهت كما
هو معروف بشراكة كابيروكا وليونيل
زينسو ،فيما جاء قرار وزراء الخارجية
الــذيــن وافــقــوا على هــذه الخطوة في
الــدول اإلفريقية الخمس ،ليس بفعل
دبلوماسية نــاصــر بــوريــطــة ،بــل عمل
مضن ألجهزة مغربية مختلفة ولحلفاء
فضلوا أن يكونوا في الظل.
وانطالقا من ساحل العاج التي تعرف
خــافــا فــي املــوقــف مــن الــصــحــراء بني
وزير الدفاع حميد باكايوكو وبني وزير
الخارجية مارسيل أمون توناه ،تكون
الحلول الوسطى جزء من التوافق في
حكومة أمادو جون كوليبالي.
وبمراجعة خلفية وزيــر الخارجية
اإليفواري ،السوسيولوجي الذي رأس
شركات استيراد وتصدير قبل تحوله
في  2002إلى وزير للنقل ثم السياحة
والسكنى ومدير ديوان الرئيس لسنتني

املسيلي
واستقر فــي وزارة الخارجية ،نعرف
الــدافــع ،فيما وزيــر الــدفــاع باكايوكو
(وزيـــر الداخلية السابق بــن يونيو
 2011ونونبر  )2012يعتمد على ثوابت
العمل اإلفريقي وحياد ساحل العاج في
القضايا اإلقليمية ،ألنــه صحافي في
خلفيته ،ويعرف جيدا أن التحالف مع
ساركوزي لن يكون مؤثرا في املعادلة،
خصوصا وأن السنغال «محايدة» إن

لم تكن بعيدة عن معركة القنصليات في
العيون والداخلة.
ولـــذلـــك ،يــمــكــن الـــقـــول أن ضغط
ساركوزي لم يكن كافيا في اتجاه فتح
قنصلية لساحل العاج في العيون ،فتقرر
فتح قنصلية فخرية في وقت اتجهت فيه
دبلوماسية الرباط إلى إنشاء بنية للعمل
القنصلي اإلفريقي في الصحراء ،تأكيدا
على وحدة مصير اإلقليم املتنازع عليه.
وتبعا لهذا الهدف الذي يكرس وحدة
املــيــاه ،وبالتالي ،الــوحــدة الكاملة مع
املغرب ،نالحظ بشكل جوهري أن قدرة
األفــارقــة على تــجــاوز قـــرارات االتحاد
«تمرين ممكن» ،وهو ما يزيد من عزل
االتــحــاد الــقــاري عــن مسلسل السالم
األممي للوصول إلى حل في الصحراء،
من جهة ،ومــن جهة ثانية ،في إعــادة
هيكلة التأثير املغربي في غرب إفريقيا،
فجاء االختراق من جزر القمر.
وال ينكر أحد أن مهندس هذه الخطوة
بإقرار قنصلية بالده في العيون ،وفي
مواجهة االتــحــاد اإلفريقي ،هو فهمي
سعيد إبراهيم املسيلي ،وزير الشؤون
اإلسالمية والعدل والوظيفة العمومية
وحــقــوق اإلنــســان لــجــزر الــقــمــر ،وقــد
عملت الــدبــلــومــاســيــة الــديــنــيــة بشكل
واسع لدى املرشح الرئاسي عام 2016
لتنتهي بكسر «الطابو» وإعــان وحدة
الصحراء فــي املــغــرب مــن رؤيــة دينية
قبل أن تكون سياسية ،وســــبق لفهمي
أن أدار دبلوماســـية بالده في حكومــة
أحمد سامبي.
وزير علوي يكسر «طابو» االتحاد
اإلفريقي ،ويعلن الصحراء جزء من
المملكة العلوية
سر التحول الذي عزل قرارات االتحاد
اإلفريقي ،يقوم على إعــان جزر القمر
افتتاح قنصلية في العيون ،من تأثير
متصاعد لسليل األسرة القمرية الكبيرة
(با علوي) املتصلة بنفس عائلة العاهل
املغربي.
وينتمي وزيـــر الــخــارجــيــة القمري
السابق ووزيــر األوق ــاف ،فهمي سعيد
إبراهيم ،إلى شرفاء يعودون في أصولهم
إلى حضر موت ،وأبوه أمير عرف اإلمارة
والعرش في الحكم ،والسياسة ،فكان
أحمد سعيد برملانيا ديغوليا في البرملان
الوطني الفرنسي بني  1958و،1970
ورأس بعدها إقليم جزر القمر في سنة
 ،1970ليكون جد الوزير هو آخر سلطان
لجزر القمر.
ويعرف القريبون من فهمي سعيد،
الذي فقدت أسرته السلطنة ،أن دعم آخر
سلطان عربي علوي في القارة اإلفريقية،
واجــب ديني ،وألنــه في مهنته محامي
ويـــرأس شــركــة للمحاماة «ســي .إس.
إي» ،فهو يــنــازع املحامي ســاركــوزي،
وهو املتخرج كما هو معروف من جامعة
«أساس» وأيضا جامعة الحسن الثاني
بالدار البيضاء.
وبــن املحاميني ســاركــوزي وسعيد
إبـــراهـــيـــم ،لـــم تــكــن لـــقـــاءات خــاصــة
حــول الصحراء ،لكن وزيــر الخارجية
القمري سويف محمد األمــن ،الكاتب
والــدبــلــومــاســي فــي مــســاره والــعــارف
بكواليس الفرنكفونية ،يرى أن «الرؤية

ملف العدد
فتح القنصليات يف
العيون والداخلة
جاء يف نظر االحتاد
األوروبي بعد توقيع
رئيسي جهتي العيون
والداخلة على اتفاق
الصيد البحري مع
االحتاد ،ولذلك ،فإن
هذا االنتصار حمسوب
يف الكواليس
لألوروبيني
بوريطة
العربية من  1995إلــى  ،1998قبل أن
يتولى ملف العالم العربي ،غير املعترف
بالصـحراء ،فــي رئـاسة محمد تقـي
عبد الكريم في سنة  ،1998ويصبح بعد
سنة وزيرا للخارجية.

الغابون الشريك املثايل
لفرنسا ،ولعالقته التاريخية
مع املغرب ،يفتح بقرار
من وزير اخلارجية ريجيس
إميونغو تاتانغاين ،قنصلية
يف مدينة العيون ،لتأمني
املمر التجاري يف «الكركرات»،
ألن اإلجراء يدخل ضمن
ما يسمى تأمني التجارة
اإلفريقية مع الشريك
املغربي ،وهي خطوة
لتخفيض التوتر ،ألن إصدار
تصاريح من العيون يخفض رد
فعل البوليساريو
إن هــذه الخلفية التي تجمع سعيد
إبراهيم فهمي وسويف محمد األمني،
تضم إليها الرئيس املنتخب مجددا في
جزر القمر ،غزالي عثماني ،العسكري
الــذي انقلب على الحكم في  30أبريل
 1999باسم «الوحدة الوطنية» ،قبل أن
يرأس بالده في  2002و 2016و2019
تحت نفس القناعة.
وفي جزر القمر ،اجتمع البعد الديني
والدبلوماسي والعسكري حــول مبدأ

داخلية باألساس ،فيما انطلقت إفريقيا
الوسطى مــن أجــنــدة محلية خوفا من
الحرب مجددا بني البوليساريو واململكة.
إفريقيا الوسطى التي عانت من
سيطرة المجموعات المسلحة على 70
في المائة من أراضيها في أزمة إنسانية
طويلة ،ال ترغب في حرب بشمال القارة
قد ال تنتهي حدودها في الصحراء
إن رفـــض بــعــض الــقــمــريــن إرجـــاع
قرارهم بفتح قنصلية في العيون إلى
تــأثــيــر فــرنــســا ،وخــصــوصــا رئيسها
السابق ساركوزي ،وإن سعت حكومتهم
إلى استشارة باريس بشأن هذا القرار،
فإن إفريقيا الوسطى قد خضعت للتأثير
املباشر من أكثر من طرف لفتح قنصليتها
في العيون.
وبــقــيــادة رئــيــس الــحــكــومــة فيرمني
نــغــريــبــادا ،ورئــاســة فوستني أرشــانــج
تواديرا ،فتحت دولة إفريقيا الوسطى
قنصليتها فــي الــصــحــراء ،رغــم مجيء
حكومتها مــن اتــفــاق بــن السلطات
واملجموعات املسلحة.
واســتــطــاع زوج ابــنــة عــم الرئيس،
وقائد دبلوماسية إفريقيا الوسطى ،أن
يقنع محيطه بهذه الخطوة الوجودية
التي يؤمن بها حزبه (التجمع من أجل
الجمهورية) الذي يقوده حاليا ألكسندر
فيرديناند نجيدات.
ومن خالل التجربة املريرة لهذا البلد
والتي بلغت «االتفاق الثالث عشر» مع
املجموعات املسلحة ،جاء الرد خارجيا
برفض سياسات «املجموعات املسلحة»
فــي إفريقيا ،خصوصا بعد استقالة
سارانجي الثانية.
وملــزيــد مــن مــحــاصــرة األث ــر املتوقع
ملــشــاركــة املــجــمــوعــات املــســلــحــة في
الــحــكــومــة ،ارتــــأى فــيــرمــن نغريبادا
محاصرة مطالب امليليشيات املسلحة
لــتــأســيــس دولـــة فــي شــمــال إفــريــقــيــا،
ووافقت السيدة التي تدير الخارجية في
هذه التشكيلة ،على القرار ،تجنبا ملزيد
من الضغوط ،رغم أن البوليساريو ال تعد

وزير علوي في جزر القمر يؤمن بالصحراء جزء من المملكة العلوية
بدعم من سلسلة عائلة قمرية كبيرة (با علوي) المتصلة بعائلة العاهل
المغربي ،والمنحدرة من حضرموت ،تمكنت جزر القمر ،منذ إدارة فهمي سعيد
إبرهيم المسيلي لدبلوماسية بالده التي ورثها سويف محمد األمين ،الذي عمل
سابقا في جامعة الدول العربية ،من تجاوز االتحاد اإلفريقي وإعالن الصحراء جزء
من المملكة ،فالقرار اإلفريقي بشأن «دولة» البوليساريو ،ليس مدعوما من
جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي ،والرئيس غزالي عثمان يؤمن
بالوحدة الوطنية والترابية للدول ،وبرر باسمها انقالبه العسكري.
الــديــنــيــة» و«الـــرؤيـــة الفرنكفونية»
متفقتان ،لــذلــك ،ال يــجــد فــي توليفة
ساركوزي وسعيد إبراهيم ما يتنافى
وبناء موقف جــزر قمري لصالح دمج
الصحراء في املغرب.
وعــمــل ســويــف فــي جــامــعــة الـــدول

الوحدة الترابية والوطنية للدول ،لذلك،
قــررت جــزر القمر ،بــدافــع منسجم من
قناعات حاكميها ،تجاوز آخر قــرارات
االتحاد اإلفريقي ،وخلقت هذه الدولة
األرخبيلية ،أزمة مع االتحاد اإلفريقي،
بتجاوزها لثوابته انــتــصــارا لعقيدة

نفسها جزء من املنظومة املغربية ،فيما
باقي امليليشيات واملجاميع املسلحة
في إفريقيا الوسطى تحارب دكتاتورية
وفساد السلطة من خــال حــرب دينية
غير مستقرة وعنيفة ،بما جعل تسليح
كل قبيلة جزء من التعايش الحذر الذي

يعيشه هذا البلد اإلفريقي.
وال يستبعد من عــاش هــذه التجربة
العنيفة تكرار نفس السيناريو :تسليح
القبائل في مجتمع صحراوي قبلي كما
يعرف الجميع.
ومن جهته ،يعرف ساركوزي جيدا،
سيلفي بايتو تيمون ،خريجة جامعة
«أورلـــيـــانـــز» الــفــرنــســيــة ف ــي ،1996
واملــتــرعــرعــة فــي أجـــواء يمني الــدولــة،
الــوحــيــدة الـــقـــادرة اقــتــصــاديــا على
االستجابة ملطالب شعبها ،وبالتالي ،فإن
هيمنة قوة الدولة عبر نظام يميني ،جزء
من رؤيــة ساركوزي وتيمون ،املتحدان
معا في هذه الروح الجامعة ،ولتداخل
رؤيــة سيلفي التي اشتغلت فــي وقت
ســابــق محللة مالية لـــ«بــي .إن .بي»
بباريس عــام  2003مع رؤيــة األعمال
التي يشتغل عليها ساركوزي ،يبدو في
هذا التواطؤ ،تغليب التحليل املالي على
التحليل السياسي.
ونــشــرت «جــــون أف ــري ــك» أن سبب
حصولها على مقعد سلفها سارل ديمريل
دوبــان ،راجــع لتغليب وزيــر الخارجية
الــســابــق للغة القانونية ،وهــو الــذي
اشتغل في األمم املتحدة لفترة.
ويعرف املتتبعون كيف سمح دوبان
لروسيا بالتوسع في بــاده( ،)1قبل أن
يقرر رئيس البالد إعادة توجيه البوصلة
إلى فرنكفونية قريبة من دوائر اليمني
الفرنسي ،الداعم الرئيسي للمغرب.
إن التزام الوزيرة الذي دام  15سنة
في بنك فرنسي كـ«باريباس»( ،)2يكشف
إلــى أي حــد يــدور التداخل بــن املالي
والسياسي في حياة ساركوزي وحلفائه
األفارقة ،ويمثل املغرب جزء منه ،اعتمادا
على رؤيــة «رابــح ـ رابــح» انطالقا من
االستثمارات واالقتصاد.
وتــؤكــد املــعــلــومــات املــتــوفــرة ،على
التأثير الــواســع والــخــاق لساركوزي
في قرار إفريقيا الوسطى ،وال يختلف
الغابون عما سبق ،لتوازن التأثيرين
الفرنسي واملغربي في عالقة تاريخية
تعود إلى عهد الحسن الثاني.
الغابون ..الحليف التاريخي
للمملكة منذ عهد الحسن الثاني
مــع تولية وزيــر الــدولــة ووزيــر
الــخــارجــيــة ريــجــيــس إيــمــونــغــو
تاتانغاني ،ملنصبه الدبلوماسي،
وهو الوزير السابق للطاقة وأيضا
الــصــنــاعــة وامل ــع ــادن والــســيــاحــة،
حتى ظهرت خطوة فتح الغابون
لقنصليتها فــي مــديــنــة الــعــيــون،
خطوة ممكنة.
وقــــام الــســفــيــر الــغــابــونــي في
العاصمة الرباط ،الدكتور مينكي
مينسيمي ،بتهييء املناخ لتأمني
فتح قنصلية فــي مدينة العيون،
وفــي ترتيب متداخل بني األجندة
الدبلوماسية وأجندة االستثمارات
في املعادن وغيرها ،نجد التالي:
 )1إن أجندة الغابون لم تقرر هذه
الخطوة إال بموافقة باريس ،كي ال
تتأثر الرؤية الفرنسية لحل قضية
الــصــحــراء ،وفــي االســتــشــارة ،وجدنا
الفقرة التالية(( :إن تأمني التجارة
اإلفريقية بني الشريك املغربي وباقي
دول غرب القارة ،يساعده هذا
الــقــرار  -فتح قنصليات في
العيون -بما أنه تأمني للممر
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التجاري البري الكركرات)).
 )2أن الغابون ملتزمة بالخطوات
الفرنسية في هذا امللف.
 )3أن الــغــابــون تــرغــب فــي تأمني
مصالحها املشتركة مع اململكة وبناء أفق
جديد مستقل لعالقات البلدين.
ويعد تاتانغاني وزيرا للفرنكفونية إلى
جانب مهامه الدبلوماسية ،واالنتصار
فـــي الـــصـــحـــراء ،حــســب ســـاركـــوزي
على األق ــل ،هــو انتصار للفرنكفونية
والستراتيجيتها في غرب إفريقيا.
ال يختلف ساركوزي في الصحراء عن
ساركوزي الذي لم يسمح لطلبة الغابون
فوق األراضــي الفرنسية بالحديث عن
بــادهــم ،وهــو القائل« :إن أردتــهــم أن
تتكلموا عن الغابون فعودوا إليه»(،)3
وقد عبر ،في وقت سابق ،أن الغابون
شريك مثالي( ،)4وال يزال األمر بالنسبة
إليه مستمرا ،خصوصا وأنــه يحافظ
على عالقاته بطريقة شخصية جدا ،كي
ال تخترقها املــخــابــرات مــن أي جانب،
ويــنــاقــش الــرئــيــس الــفــرنــســي األســبــق
التفاصيل الدقيقة ،وتــصــورات الحل،
ولــيــس مهما بالنسبة إلــيــه أن يكون
التوافق ،بل القناعة لخدمة التوافق،
ولــم يــتــأت ذلــك دون درج ــة العمل مع
الفرنكفونية.
إذن ،منطلق الغابون هو تنفيذ مشروع
«الفرنكفونية السياسية» ،ويكون قرار
الدولة الغابونية هو قرار صريح لهذه
الفرنكفونية التي يسوقها ساركوزي
بوضوح يقبل كل التفاصيل ،لكن في
إطار صياغة موقف حول الصحراء.
ساركوزي عراب القصر المغربي
والفرنكفونية السياسية الرافضة لدولة
سادسة في المغرب الكبير
م ــن داخــــل ش ــراك ــة شــامــلــة م ــع ما
يسميه «الــشــريــك املــثــالــي» ،وتحت
سقف «الفرنكفونية السياسية» ،يخدم
ســاركــوزي أجــنــدة بـــدأت فــي اإلليزيه
وتعرقلت جزئيا ،لكن خــروج الالعب
األملاني من قضية الصحراء باستقالة
كوهلر ،ضغط بــقــوة على الفرنسيني
ألجل التحكم في مسارين :منع الحرب
التي تهدد بها البوليساريو ،والخطوات
املسماة أحــاديــة الجانب التي يتقدم
بها املغرب ،وخوفا على مبادرة الحكم
الذاتي ،وهي مبادرة فرنسية مائة باملائة
مــوروثــة عــن الرئيس الــراحــل شيراك،
أظهرت باريس رغبتها في فتح قنصليات
في العيون والداخلة ،كي تبقى شاهدة
على تميز اإلقليم عن باقي تراب اململكة.
وال تــثــق ال ــرب ــاط فــي مــا اقترحته
«الــفــرنــكــفــونــيــة الــســيــاســيــة فــي غــرب
إفريقيا» ،ألنها ال تؤكد أن الحكم الذاتي
في الصحراء هو الحل الوحيد لقضية
الصحراء ،ولدى إدارة ترامب في الجهة
األخرى من األطلسي ،نفس املوقف ،مع
شروط خمسة.
وحــســب مــصــادر «األســـبـــوع» ،فــإن
ســاركــوزي ال ــذي ســاهــم بشكل واســع
فــي تــأســيــس رؤيــــة فــرنــســا فــي غــرب
إفريقيا ،من خالل سقوف «الفرنكفونية
السياسية» ،قــرر جعل الحكم الذاتي
بـ«الرؤية الشيراكية» سقف الحل الغرب
إفريقي في املستقبل ،انطالقا من عمل
الحلفاء الذين حولهم إلى جزء من عمله
خارج اإلليزيه.
وال يختلف املالحظون حــول وجــود
بصمة قوية لساركوزي في موقف الغابون
لفتح قنصلية لها في مدينة العيون ،إلى
درجة أقنع فيها أحد املسؤولني الكبار
بقوله« :تقترب كــل األطـــراف مــن دفن
الحكم الــذاتــي فــي الــصــحــراء ،وتقاتل
باريس إلبقائه حال ضمن أرضيات أخرى
يريد مجلس األمن التفاوض بشأنها بني
املغرب وجبهة البوليساريو إليجاد حل
متوافق عليه».
إن رئيس فرنسا األسبق ال يختلف
عــن رئيسها الــحــالــي فــي الــدفــاع عن
مصالح فرنسا ،متخذا من دبلوماسيته
الشخصية لدى رؤساء ورجال األعمال
األفارقة ،وسيلة للعمل على أربعة أهداف:
 )1عدم قتل مبادرة الحكم الذاتي ،كما
يريد طرفا النزاع ،بتجاهل املبادرة أو

هوامش

غوترييس فاجأه فتح
قنصلية ساوتومي ،مع
طلبه حجب أي تعليق
خفض معاييرها.
 )2الحكم الذاتي سيتحول من مبادرة
فرنسية إلــى مــبــادرة لـ«الفرنكفونية
السياسية».
 )3أن الحكم الذاتي ال يــزال فاتورة
ثقيلة ،ألن الديمقراطية على طرفي النزاع
«ضعيفة ومهزوزة».
 )4الحكم الــذاتــي تــأخــر ،وال يمكن
إعادة إطالقه في هذه الظروف.
وال تــزال قــدرة ســاركــوزي متواضعة
لخلق تــوازن بني مصالح املغرب وقطر
والــغــابــون وبــاقــي الحلفاء مــن داخــل
«الفرنكفونية السياسية» ،لذلك تدخلت
املخابرات الخارجية الفرنسية مرتني،
إلعــادة األمــور إلــى نصابها ،واختارت
اعــتــقــالــه فــي إحــداهــا بــعــد مشاركته
فــي لقاء بالداخلة ،خوفا مــن رد فعل
االتحاد اإلفريقي ،لكنه أتى متواضعا،
فاستطاعات بــاريــس أن تــنــاور بشكل
واســع في غرب القارة السمراء ،كي ال
تكون مبادرتها للحكم الذاتي املوسع
منذ عهد شيراك «وديعة صامتة».
وبـــن الــوديــعــة اإلســبــانــيــة بــشــأن
«االســتــفــتــاء» والــوديــعــة الفرنسية
حــول «الحكم الــذاتــي» فــي الصحراء،
يحاول الغربيون حل املشكل بواقعية
وبراغماتية تطلبها إدارة ترامب في كل
مشاكل الشرق األوسط وشمال إفريقيا،
لذلك جاءت الحلول منتصرة ملا هو قائم
عسكريا وأمنيا.
وفي هذه الحالة ،يمكن للمغرب تمييز
قضيته عن قضية فلسطني في الشرق
األوس ــط تماما ،كما تــحــاول إسرائيل
تمييز قضيتها عن قضايا املنطقة ،ولذلك،
يذهب ساركوزي إلى فصل الصحراء عن
باقي القضايا اإلفريقية ،وعــن قضايا
الشرق األوســط ،وهذا الفصل املزدوج،
سبب عمال مباشرا على صعيد االتحاد
اإلفريقي قد ينتهي بعزل املغرب أو عزل
الجزائر وجنوب إفريقيا.
وتشير تقارير االستخبارات الفرنسية
الــخــارجــيــة ،إل ــى مــحــاولــة ســاركــوزي
عــدم ربــط املسعى الفرنسي ومسعاه
الــشــخــصــي بــــإرث شـــيـــراك فـــي هــذه
القضية ،أو الحل املتوصل إليه بني
الجزائر واملغرب والذي تراجع عنه وزير
الخارجية املغربي األسبق.
وفــعــا ،أعطى ســاركــوزي بعدا آخر
لقضية الصحراء فــي منظور فرنسا،
بني تهميش مبادرة الحكم الذاتي كما
في الدبلوماسية الشخصية لساركوزي،
وبني التمسك الضعيف والبيروقراطي
باملبادرة في أوساط الخارجية الفرنسية.
رئيس ساوتومي يرد الجميل
لساركوزي
قبل استحقاق  2021الــذي ستدخله
الــــدولــــة األرخ ــب ــي ــل ــي ــة ،ســاوتــومــي
وبرينسيبي الديمقراطية ،لتحديد مصير
رئيسها إيفاريستو كالفالهو ،الذي أعلن
منتصرا ،النسحاب خصمه في انتخابات

nouvelles de L'ONU; 3 mai 2017.
6- Yahya Jammeh sacks ambassador de L'ONU; the Gambia echo,
20/12/2016.

قنصلية ساوتومي يف العيون ،إشارة
يحسبها اللوبي اإلسرائيلي لتل أبيب يف
عالقتها الوثيقة بالسفري كارلوس أزيفيدو
أوغستينهو نيفيس

يف خدمة إسرائيل ،أعلن
ساركوزي يف أكرث من لقاء ،عن
املساعدة التي قدمتها تل
أبيب من أجل كسر طابوهات
االحتاد اإلفريقي دون ردود فعل
قوية ،وكما فاجأ فتح سفارة
ساوتومي وبرنسيبي ،األمني
العام لألمم املتحدة غوترييس،
ألن الدولة األرخبيلية كانت
مستعمرة من بالده (الربتغال)،
ويطلب رئيس ساوتومي الذي
تدخل بالده استحقاقا رئاسيا
يف  ،2021دعما على صعيد
تسليح بحرية بالده ،وقد باشرته
إسرائيل
مثيرة للجدل ،وتقف فرنسا إلى جانب
الرئيس منذ  3شتنبر  2016والتزال ،بل
حاولت ساوتومي تعيني أقرب مناصر
لـ«الفرنكفونية السياسية» في هذا البلد
الــذي يتحدث البرتغالية ،فــي رئاسة
الحكومة.
ومنذ  3دجنبر  ،2018ساعد ساركوزي
دوائـــر االســتــخــبــارات الفرنسية على
إعادة تموقع بالده الجيد في الجزيرتني
الــكــبــيــرتــن الــلــتــن انــســحــب منهما
البرتغاليون عشية انسحاب اإلسبان من
الصحراء عام  ،1975ليستقل األرخبيل،
وتــتــواصــل الــحــرب فــي الــصــحــراء إلى
عشية التدخل األممي لوقف إطالق النار.
وي ــع ــرف املــتــابــعــون ،أن التمثيل
الدبلوماسي مثال ألمريكا في ساوتومي
تابع لسفيرها في الغابون ،فيما تتمثل
ساوتومي في نيويورك من خالل السفير
ك ــارل ــوس أزي ــف ــدو أغــوســتــيــنــهــوداس
نيفيس ،منذ  3دجنبر  ،2013وتصوت
ســـاوتـــومـــي لـــصـــالـــح األمــريــكــيــن
واإلسرائيليني في كل القضايا ،لذلك ،فإن
خطوة ساوتومي محسوبة على الهوى
اإلســرائــيــلــي لــســاركــوزي ،وأيــضــا تل
أبيب ،كما يروج على األقل في كواليس
نيويورك.
وحسب املــصــادر املحلية ،فــإن هذه
الخطوة قادتها حصرا أجهزة املغرب،
فيما تحاول دوائر فرنسية وإسرائيلية
التأكيد على دور سري ووازن لتل أبيب
وباريس في هذا املنجز.

4- Sarkozy: le Gabon, partenaire
modèle, le Figaro; 25/2/2010.
5- le nouveau représentant permanent
de la Gambie présente des pouvoirs

واستثمر املغرب في التحول الجذري
بغامبيا ،ألن املهم هو إبقاء الصحراء
برأسني وليس بعاصمة واحدة ،استمرارا
إلدارة تعود إلى «اتفاق مدريد» ،ومن ثم
مــبــادرة بوتفليقة ،وأخــيــرا فــي تمثيل
اإلقليم في جهتني تحت السيادة املغربية،
خصوصا ،بعد انتصار الديمقراطية
في هذا البلد وإدارة أرسينو داربــوي
لدبلوماسية بالده إلى جانب رؤية املرأة
القوية إيساتو تــوراي ،وزيــرة التجارة
واالندماج اإلقليمي لقضية الصحراء،
ألن الحل الديمقراطي والواقعي ،يؤكد
النظرة الجديدة ملسؤولي غامبيا حول
التجارة بدون أي عائق.
ويؤكد التمثيل القنصلي في الداخلة
على رؤية االندماج اإلقليمي والجهوي،
كما تحمله تــوراي تحديدا ،لذلك ،فإن
نظرة غامبيا مختلفة جزئيا عن باقي
الطاقم بشأن فتح القنصليات في اإلقليم
املتنازع عليه.
قنصلية غامبيا في الداخلة التزام
برؤية االندماج الجهوي واإلقليمي الذي
تقدمه وزيرة التجارة واالندماج اإلقليمي
إيساتو توراي
ال أحــــد يــجــهــل عــمــل الــفــرنــســيــن
وســـاركـــوزي فــي مــلــف اعــتــقــال قــادة
املعارضة منهم رئيس غامبيا السابق
قبل أن يخرج اثنني منهم من السجن إلى
الوزارة لقيادة البلد ،حيث كان تحريرهم
تــحــت ســقــف نيجيريا الــتــي بــاشــرت
التطبيع االقتصادي مع املــغــرب ،وإن
لم يصل إلى حد قبول العاصمة الرباط
في املجموعة االقتصادية لغرب إفريقيا
(سيداو).
ولتكريس هــذا التداخل الواسع في
غرب إفريقيا دون أن تفقد نيجيريا زعامة
غرب القارة ،فضلت العمل من خالل بعض
الحلفاء ،ضمنهم غامبيا التي تحاول أن
تضغط على موريتانيا لصالح املغرب
وتفتح صفحة جــديــدة بــن العاصمة
الرباط ونظام ولد الغزواني ،فيما تكون
غامبيا في الداخلة ،وهذه رسالة خاصة
من الغامبيني إلى نواكشوط أكثر منها
إلى أي طرف آخر.
إذن ،فاللعبة دقــيــقــة ،تــخــوف منها
ســــاركــــوزي ،وحـــــاول إدارتــــهــــا ،غير
أن الــحــســابــات الثنائية بــن غامبيا
وموريتانيا تجاوزت فتح قنصلية في
مدينة الداخلة ،إلى التأطير املغربي لهذه
الخطوة.
إن انــتــصــار نــظــرة نــائــبــة الرئيس
(توراي) منذ  15مارس  2019على باقي
التصورات ،جعل االندماج اإلقليمي بني
املغرب وموريتانيا وغامبيا والسنغال،
جــزء من منظور يدعم املغرب العربي
وغرب إفريقيا والساحل.
ويعرف املالحظون أن وزير الخارجية
الغامبي مــامــادو تــانــغــارا ،الــذي مثل
بــاده في األمــم املتحدة من )5(2013
إلى عشية تعيينه رئيسا لدبلوماسية

org (5,13/2/2019).
3- Sarkozy: «vous voulez parler
du gabon, retournez -y» le point,
22/9/2016.

بالده ،متحفظ ،ويدعم املقاربة األمريكية
فــي الــصــحــراء ،لكنه انــحــاز لــتــوراي،
بعد استجالب دعــم فرنسي في مقابل
الرقم املوريتاني ،حيث ضغطت باريس
لتحويل الرئاسة إلــى ولــد الغزواني،
لقبوله إعــادة تموقع بالده في املعادلة
اإلقليمية.
فما حققته توراي في مقابل تانغارا،
يكشف فــي ملف الــصــحــراء أن البعد
البراغماتي والواقعي رغم قوته ،فهو
يخدم مصالح أخــرى ،فالصحراء بيدق
في الرقعة وال تشكل لدى األفارقة سوى
معطى للمقايضة «السياسية» باألساس.
وليس محسوبا ،بشكل كاف ،رد فعل
نــواكــشــوط على دعــم املــغــرب لخطوة
غامبيا في الداخلة على صعيد املنطقة
التي تعرف شدا وجذبا يمكن أن يتجاوز
الخطوط الحمراء.
وإلى اآلن ،فإن خبرة تانغارا في تمثيل
بالده في األمم املتحدة ،ورغم األزمة مع
رئيسه( ،)6وأيضا عمل وزير الخارجية
املوريتاني في األمم املتحدة ،شكال عامال
رئيسيا يسيطر على الوضع.
وبني نظرتي توراي وولد الغزواني،
تقع املفارقة بني دعاة االندماج اإلقليمي
ـ االقتصادي ـ الذي تقوده توراي ،وبني
دعــاة االندماج اإلقليمي األمني ـ الذي
يسمح عبر التنسيق ،بهامش كبير لعمل
الدول واستقاللها.
انتصار المغرب لمقاربة توراي في فتح
قنصلية بالدها بمدينة الداخلة ،رسالة
موحدة إلى موريتانيا التي لم تعد تواجه
تنافسها التقليدي مع السنغال ،بل تقود
عمال إقليميا مباشرا انطالقا من الحزام
الحيوي الموريتاني
لم تكد نواكشوط تنسى أبدا أن مدينة
الداخلة كانت جــزء من خارطتها إلى
حني دخول املغرب العسكري إلى وادي
الــذهــب ،ألن «اتــفــاق مــدريــد» سلم هذه
املدينة وثلث الصحراء (النافعة) إلى
موريتانيا ،لكن الخارطة التي تغيرت،
تركت تأمني املمر التجاري «الكركرات»
معلقا بني اتفاق وقف إطالق النار وبني
القواعد العامة لحرية التجارة الدولية.
وانتصار نظرة توراي لحرية التجارة
واالندماج اإلقليمي ،يجعل األمور تتحرك
نحو الــصــدام العسكري أو االنفتاح
االقــتــصــادي غــيــر امل ــش ــروط ،وتــواجــه
البوليساريو صعوبات فــي قبول أي
تعديالت للوضع امليداني الذي يعود إلى
املربع األول لوقف إطالق النار في سنة
 ،1991أو تحريك الخارطة إلى تعديالت
تــنــاســب بــقــاء امل ــغ ــرب ف ــي صــحــرائــه
والصحراء في مغربها دون فاتورة.
إن مشكل املــمــر الــتــجــاري الترابي
الوحيد مع غرب إفريقيا ،هو الذي ينغص
على املغرب في كل مرة بقاء الوضع على
ما هو عليه ،ورغم النشاط التجاري إلى
النيجر ،وترسيم الحدود البحرية بضم
مياه الصحراء بقانونني صادق عليهما
البرملان املغربي مؤخرا ،فإن اتفاق وقف
إطالق النار األممي ليس مريحا بشكل
كامل للعاصمة الــربــاط ،ولسبب واحد
ووحيد ،هو«الكركرات».
يــعــرف حــلــفــاء الــعــاصــمــة الــربــاط،
أن دعــم املــغــرب فــي الــداخــلــة ،ولــو في
مواجهة موريتانيا ،فــاتــورة ال بد من
دفعها ،ولذلك ،لم يعد ممكنا الحديث
عن حسابات فتح القنصليات اإلفريقية
في العيون ،ألنها عاصمة اإلقليم ،بل
أيضا في الداخلة ،لكن أي توقف لهذا
املسلسل سيصوراملغرب ضعيفا ،ألن
أي دولــة رئيسية في إفريقيا لم تقدم
على هذه الخطوة ،من جهة ،ومن جهة
أخرى ،ألن الدول الكبرى لم تلتفت إلى
هذا التطور ،لكن التراكم مفيد ،فاملغرب
لديه عشر دول في املعدل املتوسط قادرة
على تنسيق خطواتها معه مباشرة أو
عبر حلفاء ،وبالتالي ،فإن قدرة اململكة
على خلق هامش جديد للمناورة ،ليس
ســهــا ،ألن مــعــركــة فــتــح القنصليات
لتغطية ترسيم الحدود البحرية بضم
مياه الصحراء ،كانت محدودة النتائج،
ولها تأثير داخلي في ظل رغبة الجميع
في منع حرب قادمة.

1- Centre Afrique: le ministre des
affaires étrangères limogé, jeune
Afrique, 16 déc 2018.
2- Sylvie Baipo Temon, berlinglobal.
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á`ãdÉãdGá`YƒªéŸG¢SCGQ≈`∏Y»∏ë`ŸGÖ`îàæŸG
أجــريــت مــســاء ي ــوم اﻹثــنــ�  17فبراير
الجاري ،مراسيم قرعة بطولة كأس إفريقيا
لﻼعب� ا�حلي� »الشان« التي ستحتضنها
الكاميرون خﻼل شهر أبريل القادم.
وأسفرت القرعة عن تواجد اﻷســود على

رأس ا�جموعة الثالثة إلى جانب منتخبات:
رواندا ،أوغندا ،والطوغو.
ا�نتخب ا�غربي الفائز بالنسخة اﻷخيرة
التي احتضنتها بﻼدنا ،مطالب بالدفاع عن
لقبه ،رغم صعوبة هذه ا�همة في ظل تواجد

● أبو فارس :فبﻼدي ظلموني!؟

منتخبات قــويــة يــحــدوهــا نفس الطموح،
كمنتخب البلد ا�نظم الكاميرون ،ومنتخبات
مالي ،وزامبيا ،وغينيا ،وفي غياب كل من
منتخبي مصر وتونس.
حظ سعيد لﻸسود...

ﻗﺒﻴﻞ اﻧﻄﻼق ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت »اﻟﺸﺎن«

 ...حسنا مــا فعلت الجامعة
ا�لكية ا�غربية لكرة القدم ،بعد أن
ألغت ا�عسكر التدريبي �نتخب
ا�ــحــلــيــ� الــــذي كـــان ســيــجــرى
اﻷســبــوع ا�ــاضــي بمركب محمد
السادس لكرة القدم.
إلــغــاء ه ــذا ا�عسكر ك ــان في
محله ،نظرا ﻻلتزامات العديد من
اﻷندية الوطنية ببعض ا�نافسات
اﻹفــريــقــيــة والــعــربــيــة ،كــالــوداد،
الــرجــاء ،حسنية أكــاديــر،
نهضة بركان ،وأو�بيك
أسفي.
مـــــــدرب ا�ــنــتــخــب
الـــوطـــنـــي ،الــحــســ�
عموتة ،تصرف وكأنه
يعيش في عالم آخر،
وﻻ يــعــرف الــتــزامــات
هذه الفرق التي
يـــشـــكـــل

ﺍﻟﺤﺎﺭﺱ ﺃﻣﺴﻴﻒ
ﻋﻮﺽ ﺍﳴﺘﺄﻟﻖ
ﺍﻟﺘﻜﻨﺎﻭﺗﻲ ﺃﻭ ﺑﺎﻋﻴﻮ

ﻗﻒ

ﺍﳴﻨﺘﺨﺐ
● مشيتي حتى لعند أبو فارس ،مسكينة راه
ما عندها والو.
● اتحاد طنجة ينتفض ضد تحكيم حمزة
الفارق
● عليه أن ينتفض ضد تسييره العشوائي...

!QÉ`ædÉH Ö©∏j á`JƒªY ÜQóª`dG
ﻻعبوها العمود الفقري للمنتخب
ا�ــحــلــي ،كــمــا كـــان بــإمــكــانــه أن
يــنــادي على ﻻعب� شباب )أقــل
من  23سنة( لهذا ا�عسكر ،ولم
ﻻ إعــطــاءهــم الــفــرصــة فــي هــذه
النهائيات ،حتى يكونوا جاهزين
ﻹقــصــائــيــات اﻷلــعــاب اﻷو�ــبــيــة
 ،2026إﻻ أنه ولﻸسف ،وعلى غرار
زميله امحمد فاخر الذي سبق له
تدريب هــذا ا�نتخب ،اعتمد هو
اﻵخـــر عــلــى ﻻعــبــ� كــبــار في
السن ،وﻻ جدوى للمناداة
عليهم مــــادام ا�نتخب
اﻷول لن يستفيد منهم،
وهو عكس ما يصرح به
عموتة ،الــذي يكرر في
كل مناسبة بــأن مهمته
اﻷولــى هي إعــداد ﻻعبي
هذا ا�نتخب لحمل قميص
الفريق الوطني اﻷول.
ا�ـــدرب عموتة مــازال
يعتمد على الحارس�
لــعــروبــي وأمسيف
وهــمــا فــي ســن 33
ســنــة ،ويــتــجــاهــل
الــــــــــحــــــــــارس
الـــتـــكـــنـــاوتـــي،
مــــســــتــــقــــبــــل
ا�ــــنــــتــــخــــب

ﺟﺮﺍﺋﺪ

● أحظى باﻻهتمام في مصر وا�غرب وكأنني
»غوارديوﻻ«
ﺑﻴﺘﺴﻮ ،ﻣﺪﺭﺏ ﺻﺎﻥ ﺩﺍﻭﻧﺰ
● نعل الشيطان ،يا الشيطان!
● »ا�كانة« تنتفض ضد الجامعة
● واقيﻼ خاصها غير »تحقق« مزيان...

ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ

● »كازا إيفنت« تفشل في البطاقة الذكية
● »كازا إيفنت« هي الفشل بعينه!

ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ

● الــدراج ا�غربي شكري ينضم إلــى فريق
إسرائيلي

ﻋﻤﻮﺗﺔ
الوطني ،الــذي نــال ثقة الناخب
الوطني السابق الفرنسي هيرفي
رونار ،وشارك في مونديال روسيا
 ،2018ومازال من ضمن أولويات
الناخب الحالي البوسني وحيد
خــالــيــلــوزيــتــش ،إﻻ أن الحقيقة
أصبحت واضحة ،وهي أن ا�درب
عموتة يصفي حساباته مع رئيس
الــوداد ،ليكون التكناوتي ضحية
ذلك ،بل تحدى الجميع ونادى على

الناهيري ا�وقوف ،رغم أنه يعيش
مشاكل كثيرة مع الفريق اﻷحمر.
يجب على جامعة كرة القدم أن
تضع حدا لتجاوزات هذا ا�درب،
وأن تتدخل بصرامتها ا�عهودة
لتعيده إلــى صــوابــه ،ف ــإذا أراد
أن يصفي حساباته ..فليصفها
خــارج منتـــخب ا�حلي� الــذي
مــن ا�ــفــروض أن يــكــون خــزانا
للمنتخب اﻷول.

● »حتى قط ما تيهرب من دار العرس«!

ﺇﻳﻔﺎﻧﺘﻴﻨﻮ ،ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻔﻴﻔﺎ
● وأنتم تستغلون نومهم وصراعاتهم..
● أنا مستقبل فيورنتينا!!

ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺃﻣﺮﺍﺑﻂ
● أنت تبارك ﷲ اللي مضوي كاع ا�دينة!

ﻫﺬا اﻟﺨﺒــﺮ

AGôgõdG áªWÉa á«ÑŸhC’G á∏£ÑdG áNô°U
hófGƒµ«àdG á©eÉL í°†ØJ ¢SQÉa ƒHCG
أكبر ا�رشحات من أقوى البلدان اﻷوروبية ،كما فازت
بالعديد مــن الــبــطــوﻻت ،مما يخول لها ا�شاركة في
أو�بياد بك� عن جدارة واستحقاق ،خاصة وأنها كانت
على أتم اﻻستعداد لهذه ا�نافسة ،بعد أن ضحت بالغالي
والــنــفــيــس من أجل الظهور بوجه يشرف الرياضة
الوطنية التي هي في حاجة ماسة
�ثل هــؤﻻء البطﻼت اللواتي
تحس� على رؤوس اﻷصابع،
إﻻ أنه ولﻸسف ،كان لجامعة
التيكواندو رأيا آخر ،وفضل
ا�دير التقني الفرنسي الذي
تطارده العديد من الفضائح،
بطﻼت دون ا�ستوى ...وهو
الذي يعيش في بلده فرنسا
ويــحــل بــا�ــغــرب م ــن أجــل
اﻻستجمام وممارسة نزواته
ا�ريضة...
الــبــطــلــة ا�ــغــربــيــة ا�ــظــلــومــة،
وخـــﻼل الــنــدوة الصحفية التي
عقدها والــدهــا ومــدربــهــا ،تشعر
بالخيبة إزاء هذا اﻹبعاد ا�قصود،
وتطالب بفتح تحقيق في هذه
الفضيحة التي هزت الرأي العام
الرياضي ،والتي ﻻ تشرف ﻻ
الجامعة وﻻ ا�سؤول� الذين
يطمحون �ــحــاربــة مثل هذه
التجاوزات التي تمس سمعة
البلد بشكل عام.

ﺟﺮﺍﺋﺪ

● اﻷفارقة في سبات عميق

أوﻟﻤﺒﻴﺎد ﻃﻮﻛﻴﻮ 2020

استنكرت اﻷوســاط الرياضية ا�غربية بشكل عام،
وأســرة رياضة التيكواندو على الخصوص ،اﻹقصاء
الظالم للبطلة الشابة الواعدة ،فاطمة الزهراء أبو فارس،
من ا�شاركة في اﻹقصائيات ا�ؤهلة ﻷو�بياد طوكيو
 ،2020من طرف الجامعة ا�لكية ا�غربية للتيكواندو،
ومديرها التقني الــذي يعيث فسادا في هذه
الجامعة دون حسيب وﻻ رقيب.
الــبــطــلــة الـــواعـــدة فــنــدت ادعــــاءات
الــجــامــعــة الــكــاذبــة ،بمعاناتها من
اﻹصابة ،وقامت بفحص طبي مضاد
يؤكد سﻼمتها ،واستعدادها للدفاع
عن راية وطنها في أكبر محفل
دولي ،وهي اﻷلعاب اﻷو�بية
الــتــي تعتبر حلما لكل
رياضي طموح.
فــاطــمــة الــزهــراء
أبـــو فــــارس ،ذات
 17ربيعا ،سبق
لــهــا أن أهــدت
لــلــمــغــرب أول
ميدالية ذهبية
فـــــي تـــاريـــخـــه،
خـــــﻼل اﻷلـــعـــاب
اﻷو�بية للشباب
ﺍﻟﺒﻄﻠﺔ ﺃﺑﻮ ﻓﺎﺭﺱ
التي احتضنتها
ﻭﻇﻠﻢ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻘﺮﺑﻰ
بــويــنــس أيــرس
اﻷرجــنــتــيــنــيــة،
بــعــد أن هــزمــت
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ﺟﻤــﻊ ﻋــﺎم

ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻛﻤﺎﻝ ﻟﺤﻠﻮ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﺑـﺎﻹﺟﻤـﺎع ..

¢ù«Fôc ƒ∏◊ ∫Éªc PÉà°SC’G ‘ á≤ãdG ójóŒ
∫É≤KC’G ™aôd á«Hô¨ŸG á«µ∏ŸG á©eÉé∏d
ﻋﻘﺪت اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﳊﻤﻞ اﻷﺛﻘﺎل ،ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ  14ﻓﺒﺮاﻳﺮ
اﳉﺎري ،ﺑﻘﺎﻋﺔ اﻟﻨﺪوات ﺑﺎﳌﺮﻛﺐ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﳋﺎﻣﺲ ،ﺟﻤﻌﻬﺎ اﻟﻌﺎم
اﻟﺴﻨﻮي.
ﻓﺒﻌﺪ ﺗﻼوة اﻟﺘﻘﺮﻳﺮﻳﻦ اﻷدﺑﻲ واﳌﺎﻟﻲ ،ﰎ ﲡﺪﻳﺪ اﻟﺜﻘﺔ ﰲ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻛﻤﺎل
ﳊﻠﻮ ،اﻟﺬي أﻋﻄﻰ ﻧﻔﺴﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻟﻬﺬه اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺢ ﻟﻬﺎ وزن ﻛﺒﻴﺮ،
وﲢﻘﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺟﺪ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﰲ اﶈﺎﻓﻞ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ.
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اجتماع سابق ملكتب الحركة الشعبية

عدوى «البام» والملف الذي أسقط «الوزير» مبديع

�أوزيـن ينقلـب �ضد العن�صـر كما انقلـب
العن�صـر علـى �أحر�ضـان
إعداد
سبق للوزير الحركي السابق،
محمد مبديع ،أن وجد نفسه في
قــلــب الــعــاصــفــة ،بــعــد أن نشرت
جــريــدة يومية ،خــبــرا قــالــت فيه
((إن مــحــمــد مــبــديــع دفـــع 300
مليون سنتيم مقابل اســتــوزاره
فــي حكومة عبد اإللــه بــن كيران
الثانية)) ..لكن املرأة القوية في
حــزب الحركة الشعبية ،حليمة
العسالي ،اخــتــارت أن تــرد على
االتــهــامــات ،ودافــعــت عــن مبديع
في حــوار صحفي مكتوب ،حيث
قالت(( :إن مبديع ليس هو الغني
الوحيد في الحكومة ،فهو برملاني
ألربع واليات ورئيس مجلس بلدي
لنفس امل ــدة ،ورئــيــس لجنة منذ
 20عــامــا ..أال يستحق استنادا
لهذا الرصيد النضالي ،أن يكون
وزيـــــرا؟)) ،وقتها قــالــت حليمة
بلهجة صــارمــة(( :أنــا أغنى من
مبديع ،وعائلتي ثرية أبا عن جد،
وأنا ال أقبل درهما واحدا من أحد،
فباألحرى أن يشتريني مبديع))

(املــصــدر :أخــبــار الــيــوم .عــدد 8
فبراير .)2014
فقد مبديع مقعده الوزاري ،لكنه
حقق لنفسه لقبا جديدا في الفقيه
بنصالح ،حيث مازال سكان مدينته
يــنــادونــه بالسيد الـــوزيـــر(،)..
والواقع ،أن مبديع كان ينجو من
مطب فيدخل آخر ،والجميع يتذكر
كيف وجد نفسه في قلب الفضيحة
التي هزت إيطاليا ،عندما تم اتهام
برلوسكوني باستغالل املغربية
«روبــي» وهي قاصر(( ..فقد ترك
الوزير مهامه الوظيفية ،واألزمة
الــتــي يــعــيــشــهــا الــقــطــاع بفعل
حالة التخمة العددية ،ومظاهر
الفساد اإلداري والريع واملوظفني
األشباح الذين يغزون املؤسسات
العمومية ،وتــفــرغ للحديث عن
البطوالت الجنسية البنة بلدته
روبي ،بثقة في النفس ،وحرص
كبير عــلــى املــصــالــح الــوطــنــيــة،
التي يبحث عنها بعض الساسة
فـــي مـــؤخـــرات ال ــن ــس ــاء ،حشر

سعيد الريحاني

الوزير مبديع البالد في فضيحة
سياسية ،تهز إيطاليا منذ شهور،
أطاحت بالرئيس برلسكوني ،وقد
تطيح به من كرسي الوزارة إذا ما
استمرت تفاعالت القضية ،وجرته
إلى اإلدالء بشهادته أمام القضاء،
ليحق عليه القول العربي الشهير
«عــلــى نفسها جــنــت بــراقــش»،
ولكم أن تتصوروا أن وزيــرا في
الحكومة اإلســامــيــة ،يقف أمــام
الــقــضــاء لــيــقــول كــلــمــة حــق في
مغامرات روبي الجنسية ،ويقسم
بأغلظ األيمان أن الفتاة لم تكن
قاصرا حني اقتسمت السرير مع
السيد الرئيس ،وأنها فعلت ذلك
في سن قانونية ،وهي فوق سن
الثامنة عشر ال تالم .وإذا سلمنا
فعال أن وزير الوظيفة العمومية
وتحديث القطاعات ،محمد مبديع،
هــو مــن وقــع شــهــادة ميالد سنة
 ،1992بصفته رئيسا للمجلس
الجماعي للفقيه بنصالح ،وقد
نسي الوزير أنه لم يصبح رئيسا

للمجلس املذكور إال سنة ))1997
(املصدر :جريدة الصباح .عدد 30
فبراير .)2014
نفس «الوزير» الذي شغل الفقيه
بنصالح واملغرب مؤخرا ،بإقامته
لعرس فاخر البنه ،أغلقت أبواب
املدينة كاملة على إثره ،عاد اسمه
للتداول مــؤخــرا ،باعتباره بطال
لتقارير «حــمــايــة املـــال الــعــام»،
بينما توزعت التقارير الصحفية
بني من ذكــره باالسم ومــن أشار
إليه باإلشارة فقط بلغة اإلشــارة
الواضحة التي ال تقبل التأويل،
فـ((بالتزامن مــع صــدور تقرير
أســود أنجزته املفتشية العامة
لــإدارة الترابية التابعة لــوزارة
الداخلية ،رصد اختالالت وخروقات
مالية بالجماعة التي يترأسها منذ
سنوات ،كشفت مصادر مطلعة ،أن
شبهة تهريب األموال إلى الخارج
تالحق وزيــرا سابقا كلفه رئيس
الحكومة السابق ،عبد اإللــه بن
كيران ،بمحاربة الفساد ..وحسب

وثائق تتوفر عليها «األخبار» ،فإن
ابــن الوزير املعني ،املــزداد سنة
 ،1990أقــام مــؤخــرا حفل زفــاف
فــاخــر دام ثــاثــة أيـــام ،بعد عقد
قرانه على أجنبية ،وأسس شركة
بفرنسا رفقة شريك والده باملغرب
وينحدر من الجماعة نفسها التي
يترأسها الوزير السابق ،ويملك
عدة شركات متخصصة في أنشطة
مختلفة ،وما يثير الشبهات ،أن
الشركة تأسست سنة  ،2014وكان
ابــن الــوزيــر حينها مــازال طالبا
يتابع دراسته بفرنسا ،في حني
كان والده يتقلد منصب وزير في
عهد حكومة بن كيران السابقة،
وكــلــفــه هـــذا األخ ــي ــر بــمــحــاربــة
الفساد ..وحسب النظام األساسي
لهذه الشركة ،فإنها متخصصة
في عدة مجاالت ،تشمل الدراسات
املتعلقة بالبيئة والطاقة واألمن
واملــعــلــومــيــات ،وكـــل العمليات
التجارية والصناعية،
مــا يــطــرح أسئلة حول
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املر�أة احلديدية يف احلركة ال�شعبية �أمام خيارات �صعبة بني �أوزين ومبديع
كيفية إخــراج أمــوال مــن املغرب
لتأسيس شركة بفرنسا من طرف
طــالــب يــتــابــع دراســتــه بمدرسة
عليا فرنسية ،وكــان عمره آنذاك
ال يتجاوز  24سنة ،وهل خضعت
هــذه األمـــوال ملكتب الــصــرف؟))
(املصدر :جريدة األخبار .اإلثنني
 17فبراير .)2020
املتهم بريء إلى أن تثبت إدانته،
والكلمة اليوم بيد القضاء ،خاصة
بعد دخول املجتمع املدني لحماية
املــال الــعــام على الــخــط ،وهــو ما
يــؤكــده مــبــديــع نــفــســه ،لــكــن هــذا
األخير ،الــذي دافعت عنه حليمة
العسالي بــاألمــس ،ربما لن يجد
من يدافع عنه اليوم ،بعد أن وضع

باألمس ،قالت
حليمة :أنا من
أحضرت أوزين
للحزب مثلما
أحضرت قياديني
آخرين ..أنا لدي
قناعة ،اللي عندي
فيه الضو يف
عائلتي ال ميكن
أن أتركه ميضي
حلزب آخر ويصري
منافسي..
يده في يده محمد أوزين ،الوزير
السابق ،الــذي أخرجته فضيحة
الكراطة من الحكومة ،والهدف هو
اإلطاحة بامحند العنصر ،وكما
شق مبديع عصا طاعة حليمة ،فقد
شق عصا الطاعة أيضا أوزيــن،
الــذي تجمعه عالقة مصاهرة مع
حليمة ،وبــات أكثر حضورا في
الــلــقــاءات التنسيقية لالنقالب
عــلــى الــعــنــصــر ،وه ــي الــلــقــاءات
التي يتزعمها مبديع تحت عنوان
«التشاور» ،حسب مصادر مطلعة.
بــاألمــس ،قــالــت حليمة(( :أنــا
من أحضرت أوزين للحزب مثلما
أحضرت قياديني آخرين ..أنا لدي
قناعة ،اللي عندي فيه الضو في
عائلتي ال يمكن أن أتركه يمضي
لــحــزب آخــر ويصير منافسي..
أوزيــن شاب مكون وطموح أثبت
وجوده ،أنا اقترحته على العنصر
ورحب به ،وكان أوزين أهال للثقة،
بحيث أثبت وجوده وخاض تجربة
االنتخابات الجماعية والبرملانية
ضــمــن أقـــوى دوائــــر املـــــوت))..
(املــصــدر :أخــبــار الــيــوم .عــدد 8

فبراير  ..)2014لكنها اليوم ،قد
ال تنظر بعني الرضى لصهرها،
الذي شرع في تحركات سياسية
ضدها وضد األمني العام امحند
العنصر فـــ((فــي الــوقــت الــذي
بــدأت فيه مجموعة من األحــزاب
السياسية باملغرب مللمة شتاتها
وتوحيد صفها الداخلي استعدادا
للمعركة االنتخابية القادمة ،يبدو
أن العكس هو ما يحصل حاليا
بحزب الحركة الشعبية ،والتي
يوجد على رأسها امحند العنصر..
وفي هذا الصدد ،أفــادت مصادر
مطلعة أن محمد أوزيــن ،الوزير
السابق ،الذي يعتبر من بني قادة
«السنبلة» ،قد وضع طلب تجميد
عضويته ل ــدى األمــانــة العامة
للحزب ،وذلك ألسباب غامضة))
(املصدر :عدة مواقع إخبارية).
لــم يتحدث أوزيـــن عــن أسباب
تــجــمــيــد عــضــويــتــه ،رغـــم ميله
لإلعالم ،ليترك الباب مفتوحا أمام
التأويل ،والتأويل يأتي من الصور
التي يظهر فيها رفقة محمد مبديع
(انظر الصورة) ،واملصادر التي
تــتــحــدث ع ــن تــحــالــف لــإطــاحــة
بالعنصر ،فقد ((اختار برملانيو
حــزب الحركة الشعبية ،تنظيم
خــلــوة مــطــولــة بــمــديــنــة مــراكــش
بني األعضاء الحاضرين والذين
تــجــاوز عــددهــم  13عــضــوا من

القطب الحركي أحرضان يف مؤتمر اسرتجاع الزعامة
بعد االنقالب عليه من طرف امحند العنصر
تطرقوا للنقاش الداخلي الــذي
يشهده الحزب ،حيث تم االتفاق
بني الحاضرين على تفعيل قوانني
الــحــزب ومــؤســســاتــه ،باإلضافة
إل ــى االســتــعــداد لالستحقاقات

رئيس الفريق محمد مبديع ،وكذا
محمد أوزيـــن)) (املــصــدر :موقع
بلبريس).
هكذا تحدث اإلعالم عن «خلوة»
لتنقية األجواء ،بينما األصل ،أن

اجتماع املكتب السياسي للبت
في الطلب ،وطاملا أن األمر يتعلق
باجتماع حــزبــي يتضمن عــددا
كبيرا من أعضاء املكتب السياسي،
فلماذا لم يتم االجتماع في إطار

المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته ،والكلمة اليوم بيد القضاء ،خاصة بعد
دخول المجتمع المدني لحماية المال العام على الخط ،وهو ما يؤكده
مبديع نفسه ،لكن هذا األخير ،الذي دافعت عنه حليمة العسالي باألمس،
ربما لن يجد من يدافع عنه اليوم ،بعد أن وضع يده في يده محمد
أوزين ،الوزير السابق ،الذي أخرجته فضيحة الكراطة من الحكومة
أصل  24نائبا الذين يتكون منهم
الفريق بمجلس النواب ))..حسب
ما أكدته بعض املواقع الصحفية
الــتــي قــالــت ((إن الــحــاضــريــن

االنتخابية املقبلة ،وأن اللقاء
حضره  9نواب برملانيني ،يشغلون
فــي الــوقــت ذاتــه عضوية املكتب
السياسي للحزب ،كما حضره

ُيــوضــح حــزب الحركة الشعبية
مصير محمد أوزي ــن بعد تقديم
طلب تجميد عضويته ،وهو إجراء
شكلي ال قيمة لــه فــي ظــل عــدم

أوزين يظهر رفقة مبديع يف خلوة بعد أن جمد عضويته ..فهل هي مقدمة لتنسيق «انقالب» ضد العنصر؟

املكتب السياسي؟ كل ذلك ال يوجد
تفسيره إال فــي املعطيات التي
تؤكدها مصادر حركية تتحدث عن
بداية االنقالب على العنصر كما
سبق للعنصر أن نظم انقالبه ضد
القائد التاريخي لحزب الحركة
الشعبية ،املحجوبي أحرضان،
املوجود اليوم على فراش املرض،
مخلفا وراءه ملفات ضخمة(.)..
ويــبــقــى الــتــشــابــه بــن األمــس
والــيــوم ،هــو أن أحــرضــان جلب
الشاب العنصر للحركة الشعبية
باعتباره شابا طموحا ،فانتهى
األمر بإقالة أحرضان من الحركة،
سنة  ،1986قبل أن يؤسس حركة
جــديــدة ،أثــبــت مــن خــالــهــا أنــه
«الــزايــغ» ،والــيــوم عمل العنصر
عــلــى جــلــب شـــاب طــمــوح اسمه
محمد أوزين ،والنتيجة قد تكون
هي سحب البساط من تحت أقدام
امحند العنصر ..فما أشبه األمس
باليوم في حزب الحركة الشعبية،
الذي قد يقلد املوجة الجديدة التي
بدأها حزب األصالة واملعاصرة،
وخلصت إلى انتخاب عبد اللطيف
وهبي ضد كل التوقعات.
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شهد ا�عرض الــدولــي للكتاب ،الــذي أسدل
الستار عن فعالياته نهاية اﻷسبوع ا�نصرم
بالدار البيضاء ،نقاشا كبيرا على هامش تنظيم
مائدة مستديرة حــول موضوع» :اﻹســﻼم في
أوروبا :الواقع والتمثﻼت« ،وقد شارك في هذه
ا�ائدة ا�ستديرة التي أدارها كريم إفراق ،باحث
متخصص في اﻹسﻼميات وباحث في ا�ركز
الوطني للبحث العلمي بفرنسا ،كل من أوليفيي
لوكور غرانميزون ،أستاذ للعلوم السياسية
والفلسفة السياسية بجامعة »باريس ساكﻼي

العربي ا�سلم باعتباره عدوا للحضارة والتقدم،
كما تم نقل صورة لﻺسﻼم باعتبارها مرادفة
للتطرف ،وا�سلم� أع ــداء للتقدم والعلوم،
وعائقا يحول دون التحضر ،وأنهم غير مرحب
بهم في فرنسا ،ﻷنهم لم يندمجوا بشكل كامل،
بل »يتم تفسير أي شكل من أشكال ا�قاومة على
أساس أنه تعبير عن الطابع ا�تطرف لﻺسﻼم
نفسه«!
وقد تم نقل هذه التصورات للمقررات الدراسية
التي تمت ا�صادقه عليها ،كما ينصح بها رجال
ومؤسسات التعليم.
أما محمد موساوي ،فقد تحدث عن مسألة

إيفري -فال -ديسون« ،وطارق بنكرعي أبو نور،
باحث وإمام وخطيب بفرنسا ،ومحمد نكرومي،
أســتــاذ تفسير الــنــصــوص القديمة بجامعة
نونبورغ بأ�انيا ،ومحمد مــوســاوي ،رئيس
ا�جلس الفرنسي للديانة اﻹسﻼمية.
وفي بداية مداخلته ،أشــار أوليفييه لوكور
غــرامــيــزون ،إلــى أن التمثﻼت السلبية حول
اﻹســـﻼم فــي فــرنــســا ،تــم إنــتــاجــهــا مــنــذ قيام
الجمهورية الثالثة ،وأنــه من اﻷهمية بمكان
البحث في أصــول هــذه التمثﻼت في الحقبة
اﻻستعمارية.
وب� صاحب كتاب »أعداء لــدودون ..تمثﻼت
اﻹســﻼم والسياسات اﻹسﻼمية في فرنسا في
الحقبة الكولونيالية« ،الذي كان يتحدث في رواق
مجلس الجالية ،أن كتابات إرنست رنان ،تعد
مركزية لفهم هذه التمثﻼت ،حيث يصور رنان

تنظيم اﻹسﻼم في فرنسا ،وب� مركزية العلمانية
وأدوات تنفيذها في فهم ا�واقف ا�ختلفة تجاه
اﻹسﻼم وا�سلم� ،وذكر أن العلمانية لها هدفان:
اﻷول يتعلق بضمان حرية ا�مارسة الدينية لكل
ا�واطن� ،باﻹضافة إلى مسألة الحيادية ،وأشار
ا�تدخل إلى اختﻼف أدوات تنزيل هذه العلمانية
ب� دولة أوروبية وأخرى.
وأوضح موساوي ،أن التأويﻼت التي عرفها
مبدأ الحيادية ،أدت إلى بروز مواقف مختلفة إلى
حد التناقض ،تراوحت ب� من يرى أن هذا ا�بدأ
يقتضي عدم التدخل في الحريات الشخصية
لﻸفراد ،وب� من يرى أنه يقتضي التسوية ب�
الجميع في ا�جال وعدم إبراز الرموز الدينية،
كما سلط الضوء على ا�راحل التي مر بها تنظيم
اﻹســﻼم بفرنسا ،مركزا على السياقات التي
ظهر فيها ا�جلس الفرنسي للديانة اﻹسﻼمية،
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مشددا على مسألة أن هذا ا�جلس يخص الديانة
اﻹسﻼمية ،وأن مجال استغﻼله هو اﻹسﻼم دينا،
أما ا�واطنون الفرنسيون ا�سلمون ،فإن هناك
قنوات قانونية أخرى تمثلهم ،كالبر�ان والنواب.
من جهة أخرى ،شدد موساوي على أن انتظارات
مسلمي فرنسا كثيرة ،خاصة بعد تصاعد ظاهرة
التطرف باسم اﻹسﻼم واﻷحداث اﻹرهابية ،وهو
ما يتطلب العمل مع الشباب ا�سلم من أجل أن
يتسلحوا بمعرفة القيم الحقيقية لﻺسﻼم التي
تجعل منه دينا قادرا على العيش في مجتمعات
متعددة دينيا وثقافيا.
ومــن جانبه ،تحدث الباحث ا�غربي ا�قيم
بأ�انيا ،محمد نكرومي ،عن قدرة اﻹسﻼم على
التأقلم مع السياقات الثقافية ا�ختلفة ،وأنه
يكون دائما أمام تحدي إنتاج خطابات وتأويﻼت
جديدة بحسب الظروف.
وفيما يخص واقــع اﻹســﻼم في أوروبــا ،قال
نكرومي أننا أمام أنواع متعددة من الخطاب:
الخطاب اﻻستشراقي ،والخطاب الشعبوي ذي
الطابع العلمي ،والخطاب الــذي يتم إنتاجه
من خــﻼل التفاعل مع ا�سجد ،وهناك أيضا
الخطاب الديني اﻷكاديمي الــذي يتم إنتاجه
داخل الجامعات وا�عاهد الدينية ،وتطرق إلى
أهمية القيام بتفكير عميق حول مقاصد الدين
اﻹسﻼمي وبناء خطاب يراعي السياقات الثقافية
اﻷوروبية ،مشيرا إلى أن مسألة التنوع والتعدد،
مركزية في اﻹسﻼم ،وأن التنميط لم يكن أبدا من
مقاصد هذا الدين وﻻ هدفا للفقهاء ،فالتعدد هو
اﻷصل.
بينما اختار طارق بنكرعي أبو نور ،مدخﻼ
مختلفا للحديث عــن أهمية مــراعــاة السياق
اﻷوروبي في بناء التأويﻼت والخطابات ،حيث
ركز على كون اﻹسﻼم يعد مكونا أساسيا للهوية
اﻷوروبية منذ زمن بعيد ،وأنه دين العديد من
البلدان اﻷوروبية كالبوسنة مثﻼ ،باﻹضافة إلى
الدور الكبير الذي لعبه ا�هاجرون ،وكذا اﻷجيال
الجديدة في جعل اﻹسﻼم الدين اﻷكثر حضورا
في العديد من هذه الدول.
وفي السياق ذاتــه ،ذكر أبو نور أن من ب�
التحديات التي تواجه اﻹسﻼم في أوروبا ،بناء
رؤية دقيقة لطبيعة العﻼقة مع اﻵخر ،مؤكدا على
ضرورة التخلي عن وضع ا�ظلومية وإلقاء اللوم
عن اﻵخرين ،وهو اﻷمــر الــذي يجعل ا�سلم�
دائــمــا فــي مــوقــع الــدفــاع ،وشـــدد فــي اﻷخير
على أهمية الجمع ب� الفقه والبعد الروحي
والجمالي في اﻹسﻼم ،وهو البعد الذي سيجعل
ا�سلم� بفرنسا ،خاصة الشباب منهم ،يحبون
بلد إقامتهم كما يحبون بلدهم اﻷصلي ا�غرب،
فيقدموا بذلك صورة مشرقة عن اﻹسﻼم داخل
فضاء متعدد ،وعبر التفاعل مع ا�كونات اﻷخرى
للمجتمع الفرنسي.
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صــــدرت الــطــبــعــة اﻻولـــــى من
ا�ؤلف الجديد باللغة الفرنسية
»الدبلوماسية اﻻقتصادية الجديدة
بإفريقيا :البرادغمات والنماذج«
لﻸستاذ محمد حــركــات فــي 509
صــفــحــات مــن الــــورق ا�ــتــوســط،
ضمن قسم� يشمﻼن  13فصﻼ،
حــيــث ي ــت ــن ــاول الــقــســم اﻷول،
البحث في البرادغمات الجديدة
الــتــي يــنــبــغــي أن تــســتــمــد منها
القوة اﻹبستمولوجية والنظرية
وا�نهجية والعملية كل السياسات
الــخــارجــيــة ف ــي شــتــى أبــعــادهــا
ورهــانــاتــهــا الجيواستراتيجية
وال ــج ــي ــواق ــت ــص ــادي ــة ،ﻻ سيما
الدبلوماسية اﻻقتصادية والرقمية،
في زمن تنامي السياسات الشعبوية
الغربية وتداعياتها العا�ية على

ﺣﺮﻛﺎﺕ
ضوء الهرولة الدولية على إفريقيا.
أمــا القسم الثاني مــن ا�ؤلف،
فيعالج النماذج والتجارب العا�ية
الكبرى فــي مــجــال الدبلوماسية
اﻻقــتــصــاديــة )ال ــوﻻي ــات ا�تحدة

اﻷمريكية ،الص� ،أ�انيا ،روسيا،
الــهــنــد ،فــرنــســا ،تــركــيــا ،اﻻتــحــاد
اﻷوروبــــي ،مجموعة بريكست(،
م ــع ــرج ــا ،بــصــفــة خـــاصـــة ،على
خــصــوصــيــات الــتــجــربــة ا�غربية

وإنــجــازاتــهــا مــن خــﻼل تقييمها،
قبل أن يحلل معيقات وشروط قيام
دبلوماسية اقتصادية إفريقية قوية
وفعالة في مواجهة الهرولة الدولية
على القارة.
يكتسي هــذا العمل الــذي صدر
في وقته ،عدة أبعاد دولية وجهوية
ووطــنــيــة ،حــيــث يــشــدد الــكــاتــب
على الحمولة العلمية والعملية
وا�نهجية التي ينبغي أن تعطى
لــلــدبــلــومــاســيــة اﻻقــتــصــاديــة في
إفريقيا وفي شتى بلدان العالم ،ﻻ
سيما في أشغال اللجنة الوطنية
الــتــي تــعــد الــنــمــوذج الــتــنــمــوي
الــجــديــد بــا�ــغــرب ،مــؤكــدا بصفة
خاصة على ضرورة تقوية القدرات
اﻻســتــراتــيــجــيــة وا�ــؤســســاتــيــة
للدبلوماسي� اﻷفــارقــة مــن أجل
بلورة نموذج تنموي جديد على
ا�ستوى القاري.
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ﻋﺒﺪ ا ﺑﻮﺻﻮف *
تأثرت صورة ا�غرب في الخارج ،على امتداد
الــتــاريــخ ،بــالــرهــانــات اﻻقــتــصــاديــة والدينية
والعسكرية السائدة ،مما جعل منها صورة
ذات حموﻻت رمزية متباينة لدى اﻵخر ،تختلف
باختﻼف سياقات الظرفية ،وأيضا باختﻼف
خصوصيات العﻼقات الثنائية بــ� ا�غرب
وباقي الدول.
وقــد جعلت هــذه الترسبات من ا�غرب في
ا�تخيل اﻷجنبي ،خليطا من التمثﻼت ا�تشعبة،
يجتمع فيها اﻷسطوري والغرائبي والفلكلوري،
فأصبحت بشكل عام وحدة من كليشيهات بعيدة
عن الواقع.
وقد ساهم في القرن ا�اضي ،عامﻼن أساسيان
في تشكيل صورة ا�غرب عند اﻵخر ،خصوصا
في أوروبــا ،مازالت عناصرها تحكم ا�تخيل
الشعبي إلــى الوقت الــراهــن ،ويتمثل العامل
اﻷول في الفترة اﻻستعمارية بكل ما رافقها
من خطابات إيديولوجية وعسكرية حاولت
قدر اﻹمكان تبرير دوافــع اﻻستعمار للمواطن
اﻷوروبي ،عن طريق تكريس صور نمطية تغذت
إلى حد كبير بما نقلته محكيات ا�ستشرق� عن
ا�غرب وعن دول الجنوب عموما ،وهي صورة
ﻻ زالت سائدة لدى شريحة واسعة عقودا بعد
اﻻستقﻼل.
أما العامل الثاني ،فيتمثل في كون القرن
ا�اضي شكل بامتياز قــرن الهجرة ا�غربية
إلى الخارج ،بداية بأفواج ا�هاجرين في إطار
اتفاقيات اليد العاملة والذين أعادوا بسواعدهم
بناء أوروبا بعد الحرب ،وصنعوا أمجاد اقتصاد
الثﻼث� ا�جيدة ،مرورا بمرحلة التجمع العائلي
واﻻندماج في ا�جتمعات اﻷوروبية ،وصوﻻ إلى
مرحلة التجذر في تلك ا�جتمعات ،وبروز أجيال
جديد مزدوجة اﻻنتماء نشأت وترعرعت في
الغرب وتشبعت بثقافته ،إلى جانب حفاظها
على ثقافة وطنها اﻷم التي ورثتها وتشبثت
بها واستطاعت مزجها بانسجام مع سياقات
مجتمعات اﻻستقبال.
ولعل السياقات السياسية والثقافية في
أوروبـــا ا�ــعــاصــرة ،هــي الــتــي جعلت صــورة
اﻷجــنــبــي عــمــومــا ،واﻹنــســان ا�ــغــربــي بشكل
خاص ،مقرونة في الخطاب السياسي السائد
بتهديد الهوية الوطنية ،انطﻼقا من ارتباط
ا�هاجر بثقافته اﻷصلية ودفــاعــه عن حقوق
مواطنته الكاملة في تلك ا�جتمعات ،ولم يعد
هناك سبيل أمام التيارات اليمينية ا�تطرفة
سوى العودة إلى إحياء كليشيهات قديمة بنيت
عن جهل بالثقافة ا�غربية وعدم إ�ام بمكونات
الهوية ا�غربية بروافدها ا�تعددة وقدرتها
على التعايش مع الثقافات اﻷخــرى وإغنائها
واﻻستفادة منها.
وﻷن ص ــورة ا�ــهــاجــريــن ا�ــغــاربــة مرتبطة
بــصــورة ا�ــغــرب فــي مجتمعات اﻹقــامــة ،مع
كل ما يفرضه هــذا اﻻرتــبــاط من تحدي الفهم
والتصحيح وبناء صورة إيجابية تحاول تغيير
الصور النمطية ا�رسخة في ا�خيال الجماعي،
فقد اختار مجلس الجالية ا�غربية بالخارج،
أن يخصص مشاركته في الدورة  26للمعرض
الدولي للنشر والكتاب �وضوع» :صورة ا�غرب
ما وراء الحدود :الواقع وا�تخيل«.
* اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﳌﺠﻠﺲ اﳉﺎﻟﻴﺔ
اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳋﺎرج
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ك ــل ا�ــشــاكــل الــتــي انــفــجــرت وأصــابــت
شظاياها عمق اﻹنــســان الــربــاطــي ،تتحمل
الشرطة اﻹداريـــة مسؤولية كوارثها ،هذه
الشرطة التي هي بمثابة الــحــارس ا�كلف
بتطبيق كل القرارات الجماعية التي لها عﻼقة
بحياة السكان وأمنهم من التدليس ووقاية
صحتهم مــن الــغــش والــتــزويــر ،وجيوبهم
من جشع الزيادات ا�فتعلة ،والترامي على
ا�لك العمومي ،وضمان السير الطبيعي في
الطرقات ،ومنع التسول ...إلخ ،انتبه ا�شرع
إلى خطورة مهامها ،خصوصا في العاصمة،
نــظــرا لوظيفتها الــوطــنــيــة والــســيــاســيــة
والدبلوماسية والحكومية ،فتراجع وسحب
هذه ا�هام من ا�نتخب� وأعادها إلى العامل
كما كان قبل سنة  ،1993لكنه »فرملها« بشرط
»صدور مرسوم يحدد ا�جال الترابي ا�عني«،
ونــص على ذلــك فــي ا�ـــادة  110مــن قانون
الجماعات ،وأضــاف »إلزامية وضع ا�ــوارد
البشرية الﻼزمة ،واﻹمكانيات ا�ادية الكافية
من الجماعة للقيام با�طلوب« ،إﻻ أن هذه
ا�ادة ظلت بدون تفعيل منذ  5سنوات مضت،
حتى فقدت روحها وأصبحت مجرد هيكل،
مادام اﻷمر قد تغير وتفاقم ولن ترممه مادة
واحدة ،بل يلزمه قانون خاص يراعي مكانة
الرباط القديمة والجديدة وا�ستقبلية.
وهـــذا يــفــرض مــن اﻵن تــكــويــن الشرطة
اﻹدارية على نظام وإن كان إداريا ،فهو أمني
متعمق في مجاﻻت جد حساسة ﻻ ينبغي
ا�غامرة بتسليمه إلى »هاوين« ،بل إلى هيأة
كونت مسبقا ودربت على »حروب« الغش بكل
أنواعه وطــرق تدخﻼتها وكيفية معالجتها
والقطع مع »التخييم« في ا�كاتب ،فالشرطة
مكانها في ا�يدان وبالتناوب على كل ملحقة
إدارية ،وتستفيد من حوافز مداخيل ا�خالفات
ومنها تمنح الترقيات اﻻستثنائية ﻷعضائها.
هذه هي الشرطة اﻹدارية الحقيقية الﻼزمة
للعاصمة ،مجندة في كل اﻷوقــات والظروف
للتدخل حماية ﻷموال وأرواح الرباطي�.

ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻭﺍﺩ
شــهــادة لــم يسبق أن نشرنا مثلها ،وهي
عــبــارة عــن رســالــة مــن زوج منفي فــي سجن
سحيق بجنوب ا�ملكة يكتب إلــى زوجته
اﻷستاذة لطيفة حفظها ﷲ ،رسالة بخط اليد
من مقاوم مثقف سج� وزوج وفي ،إنه اﻷستاذ
عبد الكريم الفلوس تغمده ﷲ بواسع رحمته
وأسكنه فسيح جناته ،وهــذا مقتطف منها:
))الحمد لـله وحده ،في  11مارس .1953
أيتها الزوجة الوفية ،في مثل هذا اليوم من
شهر دجنبر الفارط ،ودعتك وخرجت ﻻ أدري
إلى أين وﻻ متى أعود ،فإذا باﻷيام تطوي طيا
فتمسي ثﻼثة أشهر كاملة ،أجل ثﻼثة أشهر أو
إثنى عشر أسبوعا أو تسعون يوما ،عديها
كيفما شئت ،فهي طويلة مديدة وئيدة خلفت
في القلب كلوما ولم ترحم العاطفة ا�تقدة،
بل زادت في أوارها حطبا جزﻻ يزيد ضرامة
الــشــوق والــفــراق اﻷلــيــم ،ثﻼثة أشهر كانت
الدقيقة بها ساعة ،والساعة يوما ،واليوم
أسبوعا ،واﻷسبوع شهرا ،والشهر سنة ،لم
أستئفلها ﻷني كنت أثناءها فاقد الحرية((
انتهى.
جــزء من هــذه الرسالة اقتطفناه من كتاب
»مشاهد من تاريخ الجهاد الوطني مذكرات«
�ؤلفه ا�رحوم عبد الكريم الفلوس ،وتم طبعه
في سنة  2007بعد وفاته تكريما لروح جهاده
وقدسية الرابط الزوجي اﻷمثل ،فالعظماء ﻻ
يموتون والشرفاء اﻷوفــيــاء يظلون خالدين
بمواقفهم العظيمة.
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بعدما تكفل ا�شروع ا�لكي بتجهيز
العاصمة تجهيزا لم نكن نحلم به،
فاستقامت بوجهها نحو الساحل
بعدما ظلت لقرون تدير ظهرها له،
جاء الوقت لتتحرك ا�صالح الوﻻئية
والجماعية ،لتفعيل اختصاصاتها
التي أناطها بها القانون ،فﻼ يعقل
والعاصمة تشق طريقها نحو العا�ية
بكل اﻷلقاب التي اكتسبتها ،وتبقى
مرافق بسيطة تخدش تلك اﻷلقاب،
مثل التسول ومــا يرافقه مــن عنف
لفظي وابــتــزاز فــي حــق ا�واطن�،
ومــن جهة ثانية ،الغش فــي ا�ــواد
اﻻســتــهــﻼكــيــة مــن لــحــوم وأســمــاك
ودواجــن وخضر وفواكه وحلويات
وزيـــوت وزي ــت ــون ...إل ــخ ،مــع غياب
إشهار اﻷثمنة على لوحات خاصة،
مما يعرض ا�شترين ﻷداء فوق اﻷداء
ا�تداول ،وهذا تدليس وابتزاز يعاقب
عليهما القانون ،ويسيئان إلى سمعة
مدينة هي عاصمة لﻸنوار والثقافة
ومرشحة للعا�ية.
ومــن الصدف الغريبة أن تتحمل
أقسام ومصالح ومكاتب مهام الوقاية
مــن هــذه اﻵفـــات وكــأنــهــا تقينا من
مكاتبها الفخمة بواسطة أزرار أو

»تلكوموند« ،لتهطل عليها »أظرفة
الــبــركــات« كاﻷمطار مقابل نومها
وراحتها والتخلي عن واجباتها.
والــحــقــيــقــة ،ه ــي أن ك ــل ا� ــدن
ا�غربية تتمنى الصحوة التي غمرت
العاصمة بــاﻹنــجــازات واﻷلــقــاب،
وهذا يقدره الرباطيون ويثنون على
أفضال ا�شروع ا�لكي ،وفي نفس
اﻵن ،يتطلعون إلــى ا�زيد لتصبح
الرباط »ا�دينة الفاضلة« ،بالعلم
والثقافة ،بالحقوق ،باﻹنسانية،
بالقانون وبالتراث ،إلى غيرها من
مظاهر الحضارة.
وكــكــل ا�ــقــاﻻت الــتــي تتصدرها
صور ،ارتأينا نشر هذه الصورة وهي
من خــارج العاصمة ،تداولها رواد
العالم اﻷزرق ،وعلى سبيل التنكيت،
اهتموا بالدراجة واعتبروها أول من
اعتنق ديننا الحنيف من دراجــات
العالم ،وإن كانت مجرد مزحة ،فإن
لها دﻻﻻت لــن نتطفل على فتاوى
مجالسنا العلمية في شأنها ..لكن
ما عﻼقة الصورة بموضوع الغش
والتسول؟ ربما هناك رابط ،لينضاف
موضوع السرقة ،وخوف ا�واطن�
على أمتعتهم.
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حي ديور الجامع ا�ظلوم مرت� ،ا�رة اﻷولى
بـ»تمزيقه« إلــى شطرين ،الشطر الــذي يضم
ا�سجد )الجامع( الذي سمي به الحي ويمتد من
شارع الحسن الثاني إلى شارع النصر وأضافوه
إلــى مقاطعة أكــدال الــريــاض ،والشطر اﻷكثر
ديموغرافية واﻷكبر مساحة واﻷغنى بالتراث،
هو الذي يقع ب� حي ا�حيط وشــارع الحسن
الثاني ،ومنه توصلنا بتظلم موقع من ساكنة
وتجار شــارع طونكان وزنقة فاطمة الفهرية
وزنقة القاضي عياض وغيرها.
وعلى إثره توجهنا إلى ع� ا�كان ﻻستقصاء
أســبــاب الــتــظــلــم ،فاكتشفنا هــول التهميش
واﻹقــصــاء الــذي يعيشه الحي ،والتخلف عن
اﻻستفادة من أي إصﻼح ،في توسعة الطرقات،
وفي تخليص اﻷرصفة من البناءات العشوائية
واﻻحــتــﻼل غير القانوني ،وحتى فــي تجديد
شبكة اﻹنــارة العمومية وشبكة التطهير ،وقد
طال التهميش حتى هوية الحي ا�ظلوم ،فهو
الوحيد في مقاطعة حسان بدون ملحقة إدارية،
كا�دينة العتيقة وحسان والعكاري وا�حيط،
وكان من اﻹنصاف إحداث ملحقة إدارية لديور
الجامع ،حتى تتتبع مشاكله وتسوي رغبات
سكانه وتنظم سيره الطبيعي ،وتعيد إليه
اعتباره التاريخي كامتداد للمدينة العتيقة في
حلة رباطية جديدة.
وقــد رفعت الساكنة ا�ظلومة رسالت� في

ا�ــوضــوع إلــى السيد الــوالــي ،اﻷولــى بتاريخ
 26فبراير  ،2017والثانية في  2أكتوبر ،2019
تطالب من خﻼلهما بحقوقها في التمتع بما
أنعم به ا�شروع ا�لكي على عاصمة ا�ملكة،
لذلك ،فنحن نتساءل :هل حومة ديور الجامع
أقصيت من تراب هذه العاصمة؟ من ا�سؤول
عما يقع لهذا الحي التاريخي؟ ثم أين ا�نتخب�
وقطعة من تراب ا�دينة ا�سؤول� عنها تتآكل
في صمت ومعها سكانها وتجارها ،ﻻ لشيء إﻻ
ﻷنها مركونة في دروب ضيقة وأزقة عبارة عن
ممرات ﻻ يمكن اكتشاف مصائبها وأهوالها؟
لكن ،يمكن للمقاطعة بإمكانياتها ..تحويل
اعــتــمــادات »الــريــع« مــن تعويضات ونفقات
وســيــارات وتلفونات ودراســـات وتأمينات...
إلخ ،ﻹغاثة حومة ديور الجامع التي أصبحت
يتيمة بدون من يهتم بها ويدافع عنها ،وإصﻼح
اﻻختﻼﻻت الفظيعة التي لحقت بها.
والواقع ،أن كل ا�قاطعات استقالت من أوجاع
هموم ا�واطن� ،واهتمت بما »يبرع« أعضاءها،
في ح� خصص ا�شروع ا�لكي حوالي 2000
مليار ﻹنجاز أعظم وأهم ا�شاريع ،من قناطر
وأنفاق وطرقات ومدارات طرقية ومستشفيات
ونقل حضري ونظافة وأسواق ...إلخ ،لذلك يئس
ا�واطنون من منتخبيهم ا�شغول� باﻻمتيازات
وا�ــعــارك الطاحنة فيما بينهم ،واستنجدوا
بالوالي لزيارة حومتهم واﻻطﻼع على مشاكلهم.

❐ نصاب بالخوف الشديد من اللحوم
التي نتناولها ،خاصة بعدما قــررت
بعض ال ــدول اﻷوروبــيــة منع تسويق
لحوم الدواجن والبهائم ا�حبوسة في
أماكن مقفلة ومجهزة بالتدفئة والتهوية
اﻻصطناعية ،بعدما اكتشفت خطورتها
عــلــى صــحــة مستهلكيها ،وفــرضــت
إجبارية التوفر على مراعي للرعي في
الهواء الطلق ،و»لخبار في روسكم«
حـــول كـــــوارث حــوانــيــت بــيــع وذب ــح
الدواجن عندنا ..فﻼ هواء وﻻ تدفئة إﻻ
الروائح النثنة و»ﷲ يحفظ« والسﻼم.
❐ ستواكب جماعة العاصمة مسيرة
الرباط إلى القمة اﻹفريقية ،لو تفضلت باتخاذ
قـــرارات إطــﻼق أســمــاء الــدول وعواصمها
التي بــادرت إلى فتح قنصلية لها في تراب
صحرائنا ،وتسمي بها مــدارات مهمة في
عاصمة الثقافة اﻹفريقية ،ومدارات كبيرة ﻻ
تزال إلى اليوم بدون أسماء وما أكثرها ،مثل
ساحات :القامرة وباب اﻷحد وشارع النصر
ويعقوب ا�نصور وحسان واليوسفية ،وغيرها.
❐ أملنا أن يسن رئيس الجماعة
مبادرة كل شهر رمضان ،بدعوة الرؤساء
السابق� للجماعة ومجلس العمالة
وا�قاطعات� ،أدبة إفطار يلتئم فيها
السابقون مع الحالي� ،ويتم با�ناسبة
تكريم الذين غ ــادروا إلــى دار البقاء،
بالترحم على أرواحهم بحضور أبنائهم،
واقتراح أسمائهم على مرافق جماعية،
وستكون مبادرة أخﻼقية عرفانا لخدام
الرباط من وﻻة ورؤساء وكتاب عام�
ورؤساء دوائر بما قدموه ،فهل تتحقق
هذه البادرة في شهر رمضان ا�قبل؟

ﻣﺮت ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎط ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة ﻟﺮاﺋﺪﺗﻲ اﻟﻨﻀﺎل اﻟﺜﻘﺎﰲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ اﻟﻌﺪوﺗﲔ ،اﻷﻳﻘﻮﻧﺘﺎن اﳌﻌﺮوﻓﺘﺎن
ﺑﺘﻮاﺿﻌﻬﻤﺎ وﺗﻀﺤﻴﺎﺗﻬﻤﺎ ،واﻟﻌﻈﻴﻤﺘﺎن ﺑﻨﻜﺮان ذاﺗﻴﻬﻤﺎ ،اﻷﺳﺘﺎذﺗﺎن رﺑﻴﻌﺔ اﳌﺮﻳﻨﻲ ،وﻋﺎﺋﺸﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻲ .ﻟﻘﺪ ﰎ
ﺗﻜﺮﳝﻬﻤﺎ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ،وﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺘﻮﻳﺞ أﻃﺎل اﷲ ﻋﻤﺮﻳﻬﻤﺎ ،ﻧﺘﺬﻛﺮﻫﻤﺎ وﻧﻘﻮل ﻟﻬﻤﺎ :إﻧﻨﺎ ﻧﻔﺘﺨﺮ
ﺑﻜﻤﺎ وﻧﻌﺘﺰ ﲟﻜﺎﻧﺘﻜﻤﺎ.

❐ مقبرة الشهداء ليست أرضا جماعية،
بل أرض حبسها رباطي كريم هو ا�رحوم
صندل تغمده ﷲ بواسع رحمته ،وجعلها
وقفا لدفن ا�سلم� ،وبجانبها مقبرة لعلو،
وفيها قبور لـ  200ثابوت لعلماء وأولياء
من اﻷندلسي� الهارب� من اﻷندلس سنة
1606م ،وغير بعيد عن هذه ا�قبرة ،هناك
مقبرة بجوار »زاويــة سيدي مخلوف« قرب
حي ا�ــﻼح ،وكانت خاصة برجال البحر،
فلماذا رجال البحر دون غيرهم؟ إنها حكمة
اﻷجداد.

كواليس جهوية
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سطات

مباشرة بعد مغادرة لجنة التفتيش واالفتحاص

ف�ضيحة� ..سرقة حوا�سيب من م�ؤ�س�سة عمومية يف ظروف غام�ضة
نور الدين هراوي
في ظــروف وصفت بالغامضة من طرف
الــرأي العام املحلي ،وقعت مؤخرا سرقة
غريبة ألجهزة معلوماتية وحواسيب تهم
الشباك اإلقليمي الوحيد للتعمير بسطات.
وحــســب مــصــادر مــتــطــابــقــة ،فـــإن هــذه
الحواسيب املسروقة تختزن مجموعة من
املعطيات والبيانات املتعلقة بأشغال لجنة
الشباك الوحيد.
وأضافت مصادر الجريدة ،أن السلطات
األمنية املختصة ،وفور إخبارها بالسرقة،
حضرت إلــى عني املكان ،املوجود بقواس
املدينة قرب قصر البلدية ،من أجل إجراء
األبحاث والتحريات الضرورية عن ظروف
ومــابــســات هــذه السرقة املــثــيــرة ،والتي
استأثرت باهتمام بالغ من طرف السطاتيني،
خاصة وأن املقر املــســروق يتواجد وسط
املدينة ومجهز بعدة كاميرات للمراقبة

ويتوفر على حراسة األمن الخاص ،الشيء
الذي طرح العديد من الشكوك حول ما وقع.
وقد طرحت هذه السرقة املبهمة في هذا
الوقت بــالــذات ،عالمات استفهام كبيرة،
على اعــتــبــار أنــهــا حصلت مــبــاشــرة بعد
مغادرة لجان تفتيش مركزية حلت مؤخرا
باملدينة ،وعملت بمختلف املصالح املعنية
بالتعمير ،بما فيها الشباك الوحيد لعمالة
ســطــات ،بعد مــقــاالت جــريــدة «األســبــوع»
(عدد  19دجنبر  ،)2019التي تفاعلت معها
املصالح املركزية لوزارة السكنى ،واملتعلقة
بالنزاع الحاد املندلع بني جماعة سطات
والوكالة الحضرية ،وكــذا حول اختالالت
بالجملة محتملة في بعض ملفات التعمير
واالستثمار ،خاصة بعدما اتهمت الجماعة
الوكالة الحضرية بممارسة «البلوكاج»
الحاد ضد مشاريع استثمارية بعمالة إقليم
سطات التي التزمت الصمت في شخص
عامل اإلقليم الذي لم يتحرك(.)..

جماعة الفنيدق تف�ضل ال�شواطئ على الأحياء ال�سكنية
عيـن على ال

شمال

إعداد :زهير البوحاطي

مختصرات شمالية
■ تتساءل ساكنة القصر املجاز
التابعة لعمالة فحص أنجرة بطنجة،
عــن مصير عــشــرات الــهــكــتــارات من
األراضي التي تم نزعها من أصحابها
لفائدة الــدولــة واملنفعة العامة ،في
الوقت الذي لم تتوصل فيه العديد من
األســر بتعويضاتها وحقوقها مقابل
نزع امللكية.
■ أكدت مصادر خاصة لـ«األسبوع»،
أن السلطات بسبتة املحتلة وعلى رأسها
عمدة املدينة ،أصيب بخيبة أمل ،بعدما كان
يظن أن وزير الداخلية اإلسباني سيحل
املشاكل املتعلقة باملعبر الحدودي «باب
سبتة» خالل زيارته للمغرب ولقائه بنظيره
املغربي ،حيث تطرقا ملجموعة من املواضيع
املتعلقة باملجال األمني ،على رأسها الهجرة
السرية ،دون مناقشة األوضــاع باملعبر
املذكور ،الذي صار هذه األيام يهدد جميع
املكونات السياسية التي فقدت شعبيتها
أمام املغاربة املقيمني باملدينة.
■ بعدما تحركت والية طنجة وعمالة
شفشاون واملضيق ،من أجــل تحرير
املــلــك العمومي مــن قبضة أصحاب
الــدكــاكــن ال ــذي ــن يــكــتــرون جنبات
الطريق للباعة املتجولني ،استغربت
ساكنة تــطــوان صمت العمالة تجاه
هذه الظاهرة التي صــارت في تزايد
مخيف ،ويتعلق األمر باملدينة العتيقة
وسوق سيدي طلحة ،الذي تم إفراغه
من الباعة املتجولني ،الذين عوضهم
أصحاب املحالت بعرضهم بضائعهم
وسط الشوارع ،ليستمر احتالل امللك
العمومي في صورة أخرى.

استغربت ساكنة الفنيدق التابعة لعمالة
املضيق شمال املــغــرب ،خــال األسابيع
املاضية ،من تصرفات البرملاني ورئيس
الجماعة املنتمي لحزب العدالة والتنمية،
والــذي سبق له أن قام
بزيارة ميدانية ملجموعة
مــن املـــداشـــر مــن أجــل
إنجاز دراســة لتهيئتها
وإصـــــاحـــــهـــــا ،لــكــن
املفاجأة ،كانت أن رئيس
الجماعة تخلى عن هذا
املشروع الذي يصب في
مصلحة الساكنة ،وقصد
الـــشـــواطـــئ الــتــابــعــة
لــجــمــاعــتــه ،مـــن أجــل
تهيئتها وإن كان ذلك في
هــذه األيــام التي تعرف
فيها املنطقة تقلبات في
أحوال الطقس ،مسخرا
لهذه العملية أو املشروع
كما وصفه العديد من
املــواطــنــن ،العديد من
الشاحنات والجرافات،
فــي الــوقــت ال ــذي تشهد
فيه العديد مــن األحــيــاء واملــداشــر عزلة
قاتلة في ظل غياب أبسط شروط العيش
الكريم ،التي تتجلى في البنية التحتية

وغياب املسالك الطرقية واإلنارة العمومية،
وغيرها من الخدمات الضرورية.
فبعد إغالق املعبر الحدودي "باب سبتة"
في وجه التهريب ،إذ كان املتنفس الوحيد

لساكنة املنطقة اقتصاديا ،حيث كانت
نصف الساكنة تشتغل داخل مدينة سبتة
في شتى املجاالت ،كالبناء أو جلب الخضر

والــفــواكــه والسمك مــن الفنيدق وإعــادة
بيعها بسبتة ،كما كانت ساكنة سبتة
املحتلة تلتجئ ملدينة الفنيدق كل يوم سبت
وأحد من أجل التبضع ،معتبرينها سوقا
أسبوعيا بالنسبة إليهم،
حــيــث تــعــتــبــر الــفــنــيــدق
املدينة األولــى في تصدير
الــبــضــائــع املــهــربــة إلــى
باقي املدن املغربية ،فبعد
وقف هذه األنشطة ،وقفت
الحركة التجارية باملدينة
التي صار أهلها هذه األيام
يهجرونها بسبب األزمــة
التي تخيم عليها.
وعـــــوض ال ــب ــح ــث عــن
الحلول وجلب االستثمار
واملستثمرين والدفاع عن
بناء مشروع إنشاء منطقة
صناعية ،وإعــانــة نساء
ورجال البوادي في إحداث
تعاونية لــتــرويــج املــواد
الفالحية وغيرها ،فضل
رئــيــس الــجــمــاعــة تهيئة
الشواطئ ،وصرف امليزانية
الجديدة برسم سنة  2020عليها ،وفق
تعبير العديد من املتتبعني للشأن العام
بالفنيدق.

�إغالق مفاجـئ لقيـادة يف وجـه الـمرتفقني
دأبت ساكنة الجماعة الترابية لتمورت
التابعة لعمالة شفشاون ،على قضاء مآربها
يوم السبت ،باعتباره يوم السوق األسبوعي
للجماعة ،ومنذ نشأتها ،تعاقب على هذه
القيادة أكثر من قائد ،واستفادت الساكنة
من خدمات هذه املؤسسة عدة سنوات ،وكل
أيــام السبت ،حيث يلجأ إليها املرتفقون
للحصول على شواهدهم ووثائقهم اإلدارية
سيرا على الــعــادة والقاعدة الــجــاري بها
العمل في جميع قيادات وجماعات املغرب
التي تفتح أبوابها في وجه املرتفقني يوم
السوق األسبوعي داخل الجماعات القروية،
لتتخذ اليوم املوالي للسوق يوم عطلة.
ومع بداية الربع األخير من سنة ،2019

فوجئت ساكنة الجماعة املــذكــورة بقرار
القائد القاضي بإقفال هذا املرفق الحيوي
في وجه املرتفقني من السكان يوم السبت،
والذين يقصدون الجماعة القروية من كل
املداشر والدواوير من أجل قضاء مصالحهم
اإلداريـــة ،وبالتالي ،حرمان مجموعة من
املواطنني من قضاء حوائجهم يوم قدومهم
إلى السوق ،مما سبب لهم معاناة تنضاف
إلى معاناتهم حول وعورة املسالك الطرقية،
خصوصا في هذه األوقات التي تعرف فيها
املنطقة تساقطات ثلجية يعجز املــرء عن
الخروج من منزله.
والجدير بالذكر ،أن هذا القرار الصادر
عــن الــقــائــد ،قــد أثــر سلبا على املــردوديــة

املنتظرة من السوق ،وحــرم مجموعة من
التجار وأرباب املحالت التجارية واملقاهي
واملطاعم وسيارات النقل من مداخيل مهمة
كانت تتحقق لهم يوم السوق األسبوعي،
تبعا لعدم قدوم الساكنة إلى السوق ،دون
أن ننسى الساكنة املتواجدة على أطراف
الــنــطــاق الــتــرابــي للجماعة ،وخصوصا
منطقة بني نبات ،والذين تضرروا هم أيضا
من هذا القرار ،ألنهم كانوا يقصدون القيادة
يــوم الــســوق ،الــذي كــان يوفر لهم فرصة
للتنقل املريح في سيارات متوفرة بكثرة يوم
السوق ،فيما يحرمون من هذا االمتياز في
باقي األيام ،وهو ما خلق مشاكل جمة لدى
الساكنة.
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اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء

ﻗﺼﺒﺔ ﺗﺎدﻟﺔ

RQC’GQÉ``é°TCGÖ``jô¡J
á`dOÉJ áÑ°ü≤H
ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ

تمكـن الـدرك ا�لكـي بقصبـة تادلـة مـن اﻹطاحـة
بسـيارة تحمـل صفائـح مـزورة علـى متنهـا
 22قطعـة مـن شـجر اﻷرز تـزن كل واحـدة 70
كيلوغرامـا مـن الخشـب ،لكـن السـائق ومرافقـه
ﻻذا بالفـرار عنـد رؤيتهمـا رجـال الـدرك ،الذيـن
سـلموا الخشـب ا�هـرب مـن طـرف عصابـة
تهريـب شـجر اﻷرز إلـى ا�سـؤول� فـي مديريـة
ا�يـاه والغابـات ،التـي وجـدت صعوبـة كبيـرة
فـي محاربـة هـذه الظاهـرة التـي تعرفهـا غابـات
ا�نطقـة التـي تنتشـر فيهـا أشـجار اﻷرز.

أﻳﻦ أﻧﺖ ﻳﺎ وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ؟

GOÉ°ùa GƒKÉY á«bGQ áë°üe ‘ Iô°SÉª°S
‘ z•GôbƒHCG{ áæ¡e
ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ

لم تعد »حرفة« السمسرة تنحصر على
سماسرة العقار أو ا�حاكم ،بل تعدتها
اﻵن إلى السمسرة في ا�رضى ،وفي بعض
أرقى ا�صحات بمدينة الدار البيضاء.
هذا ما وقع للضحية )ج .م( الذي تعرض
إلى وعكة صحية ،ألزمته الذهاب بشكل
عاجل �صحة راقية با�نطقة الخضراء
)بوسكورة( بالدار البيضاء ،فبعد إجراء
العديد من الفحوصات على قلبه،
أدى مصاريف العملية التي
سيجريها ،قبل أن يتفاجأ قبل
يوم بدخول الطبيب الجراح
»يــــا حـــســـرة« ،والــطــبــيــب
ا�ــخــتــص فـــي اﻹن ــع ــاش
والــتــخــديــر ،وســمــســاره،
وطــالــبــوه بتقديم رشــوة
بــمــبــلــغ  30ألــــف درهـــم
)نوار( لﻺسراع في إجراء
العملية.
الـــضـــحـــيـــة لــم
يتمالك نفسه،

ﺃﻳﺖ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ

ليتصل بعد ذلك بسرية الدرك ا�لكي التي
أوقــفــت ا�تهم� فــي حالة تلبس داخــل
»فندقهم« أو مصحتهم...
فبعد اعتقال ا�تهم� ،تمت متابعة
الــطــبــيــب ال ــج ــراح والــطــبــيــب ا�ختص
باﻹنعاش والتخدير في حالة ســراح مع
أداء كفالة قدرها  50ألف درهم لكل منهما
ومنعهما من مغادرة التراب الوطني ،بينما
تم اﻻحتفاظ بالسمسار الذي يحترف مهنة
بيع الدجاج ،داخل السجن.
هكذا نﻼحظ بكل مرارة من يسيء
�هنة الطب ،على حساب ا�رضى
ا�يسورين أو الفقراء ،ﻷن هدف
هذه الشرذمة من اﻷطباء ،هو
اﻻغــتــنــاء ،وشـــراء الضيعات
والعقارات.
فعلى الوزير الحالي ،الذي
مــازال ،ومنذ تعيينه يدور في
حلقة مفرغة ،أن يضع حدا لهذا
التسيب وهــذه الفوضى التي
يعيشها هذا القطاع الذي تسيطر
عليه مــافــيــا ا�ختبرات
وسماسرة ا�صحات.

ﺧﻨﻴﻔﺮة

…ô°†◊G π≤ædG äÓaÉM ¥ÓWEG π£ÑJ äÉ«Hƒd
ﺷﺠﻴﻊ ﻣﺤﻤﺪ
كلمـا علقـت سـاكنة مدينـة
مريرت آمالهـا علـى أي مشـروع،
إﻻ ويتبـدد ،بتبـدد الوعـود ،نتيجـة
العثـرات التـي تعتـرض أي مشـروع
وأي شـيء فيـه الخير ويعـود بالنفع
العـام علـى ا�نطقـة وسـاكنتها ،فـي
ظـل وجـود أعـداء ا�صلحـة العامـة،
الذيـن تربـوا فـي أحضـان ا�نطقـة
ومـن أبنائهـا ،محاولـ� بذلـك فـرض
سـيطرتهم علـى كل شـيء ،جاعلـ�
مـن أنفسـهم اﻵمريـن والناهـ�
وا�سـيطرين علـى دواليـب اﻷمـور،
لتبقـى مريـرت بعيـدة عـن ركـب ا�دن
ا�تطـورة ،وبالتالـي ،تبقـى ورقـة
مربحـة خـﻼل كل موسـم انتخابـي،
وذلـك بالركـوب علـى مآسـي ومحـن
سـكان ا�نطقـة ،ليتضـح أنهـا خلقـت
فقـط للتصويـت و�ـلء صناديـق
اﻻقتـراع ،دون أي تنميـة تذكـر
وكأنهـا مدينـة أشـباح وأريـد لهـا أن

تبقـى على هذا الحال البئيس.
إن توفيـر حافﻼت النقل الحضري
با�دينـة ،يعـد حـﻼ �شـاكل التنقـل،
والوصـول إلـى بيئـة حضريـة تلبـي
ا�تطلبـات اليوميـة يبـرز أهميـة

البحـث فـي بنـاء قاعـدة معرفيـة عـن
النقـل ا�سـتدام ،فضـﻼ عـن الشـكل
الحضـري بوجـود هـذا النمـط مـن
النقل ولتحقيـق أهـداف معينـة،
لذلـك ،فالسـكان يأملـون خيـرا بفتـح

ﺗﻠﻜﺲ

تمكنـت ا�صلحـة الوﻻئية للشـرطة القضائيـة بمدينة الفنيـدق التابعة لوﻻية
أمـن تطـوان ،صبـاح يـوم الثﻼثـاء  11فبرايـر الجـاري ،من توقيف شـخص يبلغ
مـن العمـر  30سـنة ،بإحـدى ا�ؤسسـات الفندقيـة بالفنيـدق ،متلبسـا بحيـازة
 18000قرصـا طبيـا مخـدرا مـن نـوع »ريفوتريـل« ،وهاتفـا محمـوﻻ ومبلغـا
ماليـا يشـتبه فـي كونـه مـن عائـدات اﻻتجار غير ا�شـروع في اﻷقـراص الطبية
ا�خدرة.

ﺑﻨﻲ ﻣﻼل

قـال مصـدر مطلـع ،أن شـابا فـي الثﻼثـ�
مـن عمـره ،لقـي حتفـه يـوم الخميـس
ا�اضـي ،بإحـدى العيـادات الطبيـة ببنـي
مـﻼل ،بسـبب حقنـة طبيـة.
وأضـاف ا�صـدر ذاتـه ،أن الضحيـة كان
قـد توجـه إلـى عيـادة طبيـة ﻹجـراء فحـص

ﺧﺮﻳﺒﻜﺔ
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خـط للنقـل الحضري والقطـع مـع
معانـاة التنقـل لفئـة عريضـة مـن
سـاكنة ا�دينـة ،والتخلـص مـن
قيـود غـﻼء التنقـل ،فـكل مـرة نسـمع
عـن اسـتقبال وفتـح خطـوط جديـدة
للنقـل الحضـري فـي جـل ا�ـدن
وا�ناطـق باسـتثناء مدينـة مريـرت،
التـي لـم يسـبق �جلسـها أن ناقـش
هـذا ا�وضـوع خـﻼل دوراتـه ،حيـث
كان للوﻻئـم دورا مهمـا فـي ثنـي
أحـد ا�سـؤول� با�جلـس اﻹقليمـي
بخنيفـرة عـن إبطـال قـرار تزويـد
ا�دينـة بحافـﻼت النقـل الحضـري،
هـذا ا�سـؤول أقسـم بــأغلظ أيمانـه
أنـه مـا دام متحكما فـي زمام اﻷمور،
فـإن مريـرت لـن تحظـى بخطـوط
النقـل الحضـري إلـى غايـة موسـم
اﻻنتخابـات ،ليوقـع علـى انطـﻼق
خـط النقـل الحضـري فـي إطـار
حملـة انتخابيـة سـابقة ﻷوانها ،لكن
السـكان فطنـوا لهـذه الحيـل التـي
لـم يبـق لهـا أي مفعـول فـي وقتنـا
الحاضـر.

طبـي ،بعـد إصابتـه بنزلـة بـرد حـادة ،حيـث
أعطيـت لـه حقنـة ،سـقط علـى إثرهـا مغمـى
عليـه ،قبـل أن يفـارق الحيـاة داخـل العيادة،
مخلفـا ابنـ� وزوجـة.
وقـد باشـرت اﻷجهـزة اﻷمنيـة تحقيقاتهـا
للوقـوف علـى تفاصيـل وفاة الضحيـة ،فيما
جـرى نقـل جثتـه إلـى مسـتودع اﻷمـوات
با�ستشـفى الجهـوي ببنـي مـﻼل مـن أجـل
إخضاعهـا للتشـريح الطبـي.

تــم العثــور مؤخــرا علــى امــرأة فــي الخمســ� مــن عمرهــا،
جثــة هامــدة فــي بيتهــا.
وحســب تصريــح بعــض اﻷقــارب ،فــإن الضحيــة كانــت
تســمى قيــد حياتهــا )ح .ب( وعمرهــا  55ســنة ،مطلقــة
تعانــي مشــاكل نفســية ،اختفــت منــذ وقــت يقــارب الثﻼثــة
أشــهر ،ممــا أجبــر أســرتها علــى البحــث عنهــا.
وبأمــر مــن الوكيــل العــام ،تــم كســر قفــل الفيــﻼ التــي
تقطنهــا الضحيــة ،حيــث تــم العثــور عليهــا ملقــاة بإحــدى
الغــرف ،وبعــد أخــذ صــور لهــا فــي أوضــاع مختلفــة والقيــام
بمســح دقيــق لﻸبــواب واﻷثــاث ا�تواجــد بالبيــت ،تــم نقــل
الجثــة إلــى مســتودع اﻷمــوات بمستشــفى الحســن الثانــي
فــي انتظــار إجــراء التشــريح الطبــي �عرفــة أســباب الوفــاة.

أمـر قائـد قيـادة تغـازوت ،محمـد وكاف،
زوال يـوم السـبت ا�اضي ،بهـدم اﻷبنيـة
واﻷشـغال ا�خالفـة للقانـون بفنـدق »حيـاة
ريجنسـي« با�شـروع السـياحي »تغـازوت
بـاي« ،بعـد رصـده لعـدد مـن اﻻختـﻼﻻت،
ووجـود خلـل فـي ضوابـط التعميـر ،وقـد
وجـه القائـد أمـر الهـدم إلـى ا�مثلـة القانونية
لشـركة  MADAEFالتابعـة �جموعـة
صنـدوق اﻹيداع والتدبير ،ا�سـاهم الرئيسـي
فـي ا�شـروع بــ  45فـي ا�ائـة ،نظـرا �خالفـة
اﻷشـغال للقوانـ� وضوابـط البنـاء ،ويتعلـق
اﻷمـر ببنـاء غيـر مرخـص لــ  4فيـﻼت فـوق
مسـاحة تقريبيـة تبلـغ  160متـر مربـع لـكل
منهـا ،وكـذا إضافـة غرفتـ� غيـر مرخصتـ�
بالواجهـة الجنوبيـة للطابـق الثانـي ،كما أمر
بإرجـاع الحالـة إلـى مـا كانـت عليـه فـي أجـل
 48سـاعة.
يبدو أن حمى الحملة اﻻنتخابية السابقة
ﻷوانــهــا ،قــد انطلقت لــدى بعض الراغب� في
الترشح لﻼنتخابات الجماعية ا�قبلة ،باقليم
اشتوكة أيت باها ،إذ يقوم البعض منهم وبشكل
مفضوح ،أمام استغراب كل ا�تتبع� والفاعل�
في الحقل السياسي واﻻنتخابي ا�حلي بمن فيهم
السلطات ،بحمﻼت انتخابية قبل اﻷوان ،وتتجلى
مظاهر هذه الحمﻼت اﻻنتخابية السابقة ﻷوانها
التي تقوم بها بعض اﻷحزاب تحت غطاء جمعيات
خيرية ،في تنظيم قوافل طبية وتوزيع مساعدات
و»بونات« اﻹعانات على ا�واطن� الفقراء ،وإطﻼق
»
و»
الوعود الرنانة بالنسبة للطبقات الشعبية أساسا
في استغﻼل فاضح �آسي السكان ،لتحقيق
أهداف انتخابوية سياسوية محضة.
قـررت ا�حكمـة اﻹداريـة بأكاديـر ،يـوم
اﻹثنـ� ا�اضـي ،عـزل الحسـ� العسـري
رئيـس مجلـس جماعـة أيـت ملول ،مـن مهامه،
وأحمـد نجيـري نائبـه الثالـث ،والحسـ�
العوامـي مـن عضويـة ا�جلـس نفسـه ،فيمـا
رفضـت التنفيـذ ا�عجـل فـي حـق الثﻼثـة،
وأيـدت محكمـة النقـض ،مؤخـرا ،القـرار
اﻻسـتئنافي القاضـي بعـزل رئيـس جماعـة
سـيدي وسـاي ،وتوقيفـه عـن ممارسـة مهـام
رئاسـة ا�جلـس ،ليفتـح الباب أمـام انتخابات
جزئيـة با�جلـس الجماعـي ،وأخـرى بمجلـس
جهـة سـوس ماسـة ،على خلفيـة صفة الرئيس
ا�عـزول ،باعتبـاره منتخبـا فـي مجلـس
ا�ستشـارين ،كمـا أنهـت ا�حكمـة مسـار ملفي
عـزل رئيسـ� آخريـن بعمالـة اشـتوكة آيـت
باهـا ،ويتعلـق اﻷمـر بـكل مـن رئيـس الجماعة
الترابيـة »هﻼلـة« ،ورئيـس الجماعـة القرويـة
»أوكنـز« ،اللذيـن قـررت وزارة الداخلية إحالة
ملفهمـا علـى ا�حكمـة ﻹصـدار حكمهـا فـي
حقهمـا بالعـزل.
تم اعتقال رئيس جماعة أيت عيسى ضواحي
أكادير ،يوم السبت ا�اضي ،بتهمة تسلم مبلغ
مالي عبارة عن رشوة من أحد ا�واطن� ،حسب
مصدر مطلع ،قال بأن الرقم اﻷخضر الخاص
بالنيابة العامة ،قد أطاح برئيس ا�جلس الجماعي
ا�ذكور متلبسا بتحصيل مبلغ مالي من مواطن
بغية تسهيل إجراءات حصوله على رخصة الربط
الكهربائي �نزله ا�تواجد بــإحــدى الضيعات
الفﻼحية با�نطقة ا�ــذكــورة ،وأنــه جرى توقيفه
بمدينة تارودانت متلبسا بتسلم مبلغ  1900درهم
من ا�واطن الذي بلغ عنه عن طريق الرقم اﻷخضر،
وجرى إخضاع ا�وقوف لتدابير الحراسة النظرية
رهــن إشــارة البحث الــذي تشرف عليه النيابة
العامة ا�ختصة.
اهتـزت مدينـة أوﻻد تايمـة ضواحـي
أكاديـر ،يـوم السـبت ا�اضـي ،لوقـع جريمـة
بشـعة بطلهـا شـاب يبلـغ مـن العمـر تسـعة
عشـر سـنة ،قـام باسـتدراج طفـل عمـره
خمـس سـنوات ،والـذي اعتـاد الدخـول �نـزل
الجيـران الـذي يقطـن بـه ا�تهم ،حيث اسـتغل
هـذا الوحـش اﻵدمـي بـراءة الطفـل واعتـدى
عليـه) ،،(..وحـ� عودتـه للمنـزل ،قـام الطفـل
عليـه))(..
بإخبـار والدتـه بمـا وقـع لـه ،لتقـوم بتقديـم
شـكاية �صالـح الشـرطة القضائيـة التـي
حضـرت علـى عجـل لعـ� ا�ـكان ،وجـرى
اعتقـال ا�تهـم الـذي اعتـرف با�نسـوب إليـه،
وقـد تـم اﻻحتفـاظ با�وقـوف فـي الحراسـة
النظريـة رهـن إشـارة البحـث الـذي تشـرف
عليـه النيابـة العامـة ا�ختصـة ،قبـل عرضـه
علـى العدالـة لتقـول كلمتهـا فـي حقـه.
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الــيــوم ،وأنــا مثل بقية صحفيي
العالم الذين نعوا هذا النجم ا�نتمي
لطينة عمالقة شاشة اﻷمــس ،فإني
سأتجاوز النعي والتذكير بتاريخه
الــســيــنــمــائــي وأخـــبـــاره العائلية
والعاطفية ،ﻷسترجع اللحظات التي
تعرفت فيها عليه قبل عــدة عقود
عندما كان في أوج شبابه وعنفوان
نجوميته ،وكــانــت نظراته القوية
التي تخترق العيون بجرأة غريبة،
تجعل كل نجمات الشاشة اللواتي
وقفن أمــامــه عــاجــزات عــن اختراق
قلبه بشكل دائم ،ﻷنه كان مثل ابنه
مايكل ،من نوع الرجال الذين تنتهي
صﻼحية جرأتهم عندما يخاطبون
الــجــمــال والــســحــر والــــدﻻل ،ولكن
للحقيقة والتاريخ ،فقد كــان كيرك
زوجــا مثاليا لزوجته الثانية التي
ارتبط بها منذ سنة  1954حتى آخر
يوم من عمره ،وهي آن باندانس.
وقد كان تعارفي مع كيرك دوغﻼس
بطريقة ﻻ تخطر على البال ،حيث
كــان لقائي معه داخــﻼ فــي مذكرة
أسماء النجوم والنجمات الذين كنت
عازما على محاورتهم مهما كلفني
اﻷمر من جهد.
ف ــي تــلــك الــفــتــرة ،كــانــت نسبة
ملحوظة من اﻷفﻼم الغربية تستخدم
ضد القضية الفلسطينية في مناوءة
مكشوفة لحق الشعب الفلسطيني في
أراضيه ،وحقه في طرد اﻻحتﻼل منها
إسوة بكل شعوب اﻷرض التي كانت
تكافح ضد آخر أذنــاب اﻻستعمار،
ولكن اﻷفﻼم اﻷمريكية بشكل خاص،
كانت تسعى بسيناريوهات مدروسة
وبطريقة ماكرة ،لنشر ثقافة تلميع
الــوجــه اﻹســرائــيــلــي ومنحه موقع
الضحية وجعله فــي مكانة ذوي
اﻷحقية في تلك اﻷراضي.
وكنت مثل عدد كبير من الصحفي�،
نطالب صناع السينما عبر مقاﻻتنا،
بتسليط ا�ــزيــد مــن الــضــوء على
حــقــوق الشعب الفلسطيني التي
كانت سائرة في طريق الهضم يوما
بعد يوم وليس سنة بعد سنة ،وكنت
مقتنعا مثل زمﻼئي بــأن السينما
يمكنها ا�ساهمة بطريقة ﻻفتة في
تقزيم مــوقــف الصهيونية لفائدة
القضية الفلسطينية.
في تلك الفترة ،سمعت عن الشروع
فــي تصوير فيلم مــنــاوئ للقضية
الفلسطينية ،وكان التصوير يجري
على قدم وساق في روما بإيطاليا،
بمشاركة عــدد مــن أشــهــر النجوم
على رأسهم كيرك دوغﻼس ،وفرانك
سيناترا وبـــول بــرايــنــر والنجمة
النمساوية إنجي ديكنسون وغيرهم،
وكانت فكرة الفيلم تركز على منح
إســرائــيــل صـــورة الشعب ا�سالم
الـــبـــريء مـــن كـــل الــهــجــمــات ضد
مدنيي فلسط� وأطفالها وعجزتها
ونسائها.
وبطبيعة الحال ،لم يكن ممكنا أن
أنجح في دخول استوديو التصوير
ومــــحــــاورة نــجــم الــفــيــلــم ،كــيــرك
دوغﻼس ،لكن أصدقائي تمكنوا من
منحي فرصة التسلل ب� الصحفي�
الذين كانوا متجمهرين حول كيرك
دوغــﻼس قادم� من مجلة »تايم«
و»ﻻيـــــف« وغــيــرهــمــا مــن كــبــريــات
ا�طبوعات العا�ية آنـــذاك ،وكــان
كيرك يشرح لهم مضمون الفيلم،
فــوجــدت نفسي أطــرح عليه ســؤاﻻ
مباشرا قائﻼ لــه» :هــل أنــت مؤمن
بمضمون الفيلم الذي تصوره حاليا
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بينما كان يجب عليك وقبل تصوير
فيلمك ،أن تتوجه إلــى اﻷراضـــي
الفلسطينية لتعاين بنفسك مع
فريق فيلمك كيف نهب اﻹسرائيليون
أراضـــي فلسط� وارتــكــبــوا فيها
أبشع الجرائم؟« فصمت قليﻼ وهو
يوجه لي نظرات أكثر حدة من سيف
حاد ،ثم قال لي» :أنت صحفي عربي

»إنــه دور سبارتاكوس فــي الفيلم
الكبير الذي يحمل نفس اﻻسم ،وهو
فيلم سبارتاكوس ،ويمكنني التأكيد
بأن هذا الفيلم جعل كل من شاركوا
فيه من فئة اﻷغنياء ،ﻷنه حقق أرباحا
خيالية بمﻼي� الدوﻻرات وقد تجاوز
رقم أربــاح الفيلم  60مليون دوﻻر
عدا ونقدا رغم أن ميزانية إنتاجه

عليه ،ولكن أن أجسد دور عبد في
اﻹمــبــراطــوريــة الــرومــانــيــة يدعى
سبارتاكوس وقاد ثورة العبيد في
ملحمة تاريخية ضخمة ،فإن اﻷجر
كبير وأنــا استحققته عن جــدارة«،
ثم سألته سؤاﻻ بعيدا عن نجوميته
قــائــﻼ لــه» :أنــت حاليا فــي رومــا..
فمن هم النجوم اﻹيطاليون الذين

ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺭﻣﺰﻱ ﺻﻮﻓﻴﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﻛﺮﻴﻙ ﺩﻭﻏﻼﺱ
بدون شك ،ولن أجادلك حول موقفك
ومــوقــف الفيلم مــن هــذه القضية،
ولكنني سألتقيك على انفراد ابتداء
من يوم غد إن شئت« ،فكان لي ذلك،
حيث وصلت إلــى ذلــك اﻷستوديو
قبل وصــول ا�وظف� العامل� فيه
في صباح اليوم ا�ــوالــي .وعندما
جلست مع كيرك دوغــﻼس ،بادرني
بعبارة لن أنساها» :أنــا أحترمكم
أيها العرب لتضامنكم والتفافكم
حــول قضاياكم« ،فقلت لــه» :وأنــا
أحترمك كنجم كبير ،لهذا حاولت
تنبيهك لبعض ا�غالطات الكبيرة
الــتــي تــضــمــنــهــا فــيــلــمــك الــجــديــد
والــتــي ستؤثر على نــظــرة مﻼي�
البشر لك كممثل كبير يفترض فيه
اختيار موقف محايد من كل قضايا
العالم« ،فقال لي» :الفيلم هو حاليا
قيد التصوير ،وﻻبد لي من احترام
السيناريو بحذافيره« ،فقلت له:
»أفــهــم مــن هــذا بــأنــك غــيــر مقتنع
بسيناريو الفيلم« ،قال لي بسرعة:
»أنا مقتنع بفكرة الفيلم حتى أزور
ا�ناطق التي تحدثت لي عنها وأرى
بنفسي مــا يحدث هناك ليمكنني
تغيير نــظــرتــي لـــﻸمـــور« ،فغيرت
ا�وضوع وقلت له» :أنت نجم كبير..
فمن هو منافسك اﻷول؟« ،أجابني:
»كــان ولــم يعد« فسألته مستغربا:
»مـــاذا أو مــن تقصد؟« ،فأجابني:
»إنه مايك تود ،النجم الكبير الذي
رحــل قبل اﻷوان بطريقة بشعة ﻻ
أتمناها ﻷي إنسان« ،فسألته» :أنت
اليوم نجم كبير وتعرف كيف تختار
أدوارك ،فما هو أعظم دور جسدته
حتى الــيــوم؟« ،قال لي بــدون تردد:

لم تتجاوز ربع ذلك ا�بلغ وأقل من
ذلك بكثير« ،فسألته» :وكم كان أجرك
عن دورك في هذا الفيلم؟« ،قال لي:
»ﻻ يمكنني نشر ا�بلغ الذي حصلت

ﻓﻲ ﺧﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ
ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ
ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻼﻡ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ
ﺿﺪ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ،
ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻭﺀﺓ ﻣﻜﺸﻮﻓﺔ ﻟﺤﻖ
ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ
ﺃﺭﺍﺿﻴﻪ ،ﻭﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﻃﺮﺩ
ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﺳﻮﺓ ﺑﻜﻞ
ﺷﻌﻮﺏ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﻜﺎﻓﺢ ﺿﺪ ﺃﺫﻧﺎﺏ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ،
ﻭﺍﻷﻓﻼﻡ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﺧﺎﺹ ،ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻌﻰ
ﺑﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﺕ ﻣﺪﺭﻭﺳﺔ
ﻭﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺎﻛﺮﺓ ،ﻟﻨﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ
ﺗﻠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ
ﻭﻣﻨﺤﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻭﺟﻌﻠﻪ
ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺫﻭﻱ ﺍﻷﺣﻘﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ

تعتبرهم منافس� لنجوم هوليود؟«،
قال لي بجرأته ا�عروفة» :ﻻ يوجد
في إيطاليا أي نجم يستحق مرتبة
منافس لي ،بل لديهم نجمات تصعب
مقاومة جمالهن ،وهن صوفيا لورين
وكــلــوديــا كــارديــنــال وجــيــنــا لولو
بريجيدا ،أما الرجال فليس لديهم أي
حظ في الوقوف أمام نجوم هوليود«،
فسألته» :سمعت عن مشاكل حدثت
لك هنا في إيطاليا؟« ،فقاطعني وهو
ينظر في أعماق عيني» :كيف علمت
بذلك رغــم انتهاء ا�شكل بسﻼم«،
فقلت له ضاحكا» :هل يمكنني معرفة
التفاصيل منك شخصيا ﻷنني لن
أتــوانــى عــن التمحيص فيها عبر
أصدقائي العرب ا�قيم� هنا في
إيــطــالــيــا؟« ،فــقــال لــي» :التفاصيل
أيــهــا الصحفي هــي أنــنــي عشقت
كلوديا كاردينال وقــررت التعامل
معها كنجمة وكحبيبة بعد لقاء غير
متوقع بيني وبينها في استوديو
آخر كانت تزور فيه أحد أصدقائها
ا�خرج� ،فعشقتها من أول نظرة،
نظرا لجمالها ا�توحش وأنوثتها
الطاغية ،وأنا كما يعلم الجميع ،رجل
صريح وﻻ أقاوم مشاعري ،فعرضت
عليها صــداقــتــي ،ولكني وجدتها
تفضحني مع ا�خرج الذي كانت معه
في ذلــك اﻻستوديو والــذي هو في
حقيقة اﻷمر عشيقها وليس مخرج
فيلم من أفﻼمها« ،وصمت قليﻼ ثم
واصــل كﻼمه قائﻼ» :لقد حكى لي
أصدقائي الكثير عــن طباع ا�ــرأة
اﻹيطالية وعــدم تكتم اﻹيطاليات
حــول أســرارهــن ومشاكلهن ،غير
أنني لم أكن أتوقع أن تقوم كلوديا

بتحفيز عشيقها على مهاجمتي
في اﻻستوديو الذي نجلس فيه أنا
وأنت ،وذلك على مرأى ومسمع من
كل نجوم الفيلم ،ولوﻻ تدخل صديقي
فرانك سيناترا بسرعة فائقة ،لكانت
جريمة قتل قد حدثت وكنت إما أنا
أو عشيق كلوديا ضحية الجريمة،
ومن يومها تركت النظر لجميﻼت
إيطاليا اللواتي يتميزن بصعوبة
الطباع وعــدم الــقــدرة على خيانة
رجالهن« ،فسألته�» :اذا تتحدث عن
خيانة ا�ــرأة اﻹيطالية؟« فأجابني:
»ﻷن نــظــرات كلوديا كــارديــنــال لي
كانت تكشف عن وقوعها في عشقي،
ولكن ارتباطها با�خرج حال بينها
وبــ� اﻻســتــســﻼم لعاطفة جامحة
تملكتها عندما صافحتها ونظرت
مليا في عينيها الجميلت�« ،وغيرت
ا�ــوضــوع فــي نهاية حـــواري معه
فــســألــتــه» :مــا هــي أصــعــب مرحلة
عشتها في حياتك؟« ،قــال لي على
الفور» :عندما شاركت في الحرب
العا�ية الثانية برتبة مﻼزم ،فكانت
مشاهد الــدمــاء والجثث منتشرة
في كل مكان ،ولن أبالغ إن قلت لك
بأن روائــح الجثث ظلت تزكم أنفي
حتى بعد انتهاء الحرب ،ﻷنني كنت
عاجزا كل العجز عن نسيان صعوبة
استنشاق الــهــواء معها ،وكانت
صعوبة تلك ا�ــرحــلــة تـــزداد كلما
شاهدت بأم عيني جثة طفل صغير ﻻ
ذنب له سوى أنه كان متواجدا عند
مــرور فيلق قتالي أو سقوط قاذفة
مريعة«.
وانــتــهــت جــلــســتــي مـــع الــنــجــم
الــهــولــيــودي ،ﻷغـــادر رومـــا محمﻼ
بذكريات لقاء قــوي مــع نجم قوي
الشكيمة وصريح إلى أبعد الحدود.
وبــعــد نــشــر حـــــواري م ــع كــيــرك
دوغﻼس ،تلقيت برقية منه شكرني
فيها على ا�وضوع ،ودعاني لزيارة
هــولــيــود ،مــؤكــدا عــلــى اســتــعــداده
�ساعدتي في الوصول ومحاورة كل
نجومها.
وتابعت نجاحاته وأخباره كنجم
كبير تألق على مدى ستة عقود في
 90فيلما جعلته يحوز عدة جوائز
مــن أكبر جــوائــز السينما ،أهمها
جــائــزة »أوســكــار« وجــائــزة »الــدب
الذهبي« وجوائز فخرية من النوع
ال ــذي ﻻ يحصده ســوى نــجــوم من
طينة الكبار ،وكيف ﻻ وهــو الــذي
خلد نجوميته بأفﻼم دخلت موسوعة
أعظم أفــﻼم العصر ومنحته صفة
الــبــطــل الــخــارق لــلــعــادة بنظراته
الحادة وقوة شكيمته وقتاليته التي
جعلته ذات زمن بوصلة للمنتج�
وا�خرج� الكبار.
وا�ثير لﻼحترام لهذا النجم ،هي
أنه عاش حياته ﻷسرته ،وتحول مع
مرور السنوات إلى صديق ﻷبنائه،
حيث ساند ابنه مايكل في كل مراحل
شبابه التي تميزت بانفﻼت كبير
وشبقية أكبر تجاه كــل الفاتنات
اللواتي وجدهن في طريق حياته.
وبطبيعة الحال ،فــإن لكل بداية
حياة نهاية با�وت ،فقد رحل آخر
أساطير الشاشة الفضية الهوليودية
عن عمر تجاوز  103سنوات بشهرين
فقط ،تاركا خلفه رصيدا هائﻼ من
اﻷفﻼم الكﻼسيكية والقتالية الرائعة
وزخــمــا هــائــﻼ مــن الــذكــريــات التي
واكبت عمره ا�ديد ،وأسرة متماسكة
مكونة من أبنائه وبناته وزوجته
ا�نتجة السابقة آن دوغﻼس.

الرأي
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حتى ال يبقى ال�شعب يف دار غفلون

املغرب قاطرة التنمية الإفريقية
مــنــذ نــهــايــة ال ــح ــرب الــعــاملــيــة األولــــى،
وبعد انتصار الحلفاء ،خضعت البلدان
املستضعفة لالحتالل ،حيث وزع املنتصرون
الرقعة الجغرافية بالشرق األدنى واألوسط
والهند ،وكان هذا من نصيب إنجلترا ،أما
االتــحــاد السوفياتي ،فقد ضــم إلــى أرضــه
جميع الجمهوريات االشتراكية ،وكان من حظ
فرنسا احتالل تونس واملغرب وموريتانيا
بعد أن طال احتاللها للجزائر عدة عقود.
ولم تنج منطقة شمال املغرب من توزيع
الكعكة ،حيث حلت إسبانيا بمنطقة الشمال
باستثناء طنجة التي كانت خاضعة لنظام
دولــي ،وقد عانت كل هذه الــدول من ويالت
االستعمار إلى أن بدأ شباب الدول اإلفريقية
يلج الجامعات األوروبــيــة ،حيث نهلوا من
مبادئ الحرية واالستقالل ،وهكذا تكونت
نخبة مثقفة وواعية بحقوقها ،وبالتالي،
املطالبة بإجالء املستعمر وتحرير البلدان
واستقاللها.
معركة طويلة تطلبها النظام التحرري،
ورغـــم االضــطــهــاد واالعــتــقــال واملــحــاكــمــة
والسجن ،صمد الشباب اإلفريقي وواصل
الكفاح إلى أن بدأ فجر االستقالل يلمع في
سماء عدة بلدان إفريقية ،منها بالدنا ،التي
قدمت من الشهداء ما يكفي لطرد االستعمار
الفرنسي ،وإذا كان استقالل البالد قد بدأ
بإجالء إسبانيا من منطقة الشمال وطرفاية
وسيدي إفني جنوبا ،فــإن باقي أقاليمنا
الجنوبية ظلت ترزح تحت نير االستعمار،
فــكــان أمـــام املــغــرب خــيــاران :إمــا الــحــرب،
وإما املفاوضات ،فاختارت اململكة الطريقة
السلمية التي تجلت في املسيرة الخضراء
املظفرة ،وإذا كانت إسبانيا قد انسحبت بعد

هذه املسيرة العظيمة السلمية ،فقد تركت لنا
مسمار جحا ،الذي يتجلى في مطالبة حفنة
من الصحراويني بما يسمونه «االستقالل»،
وهــنــا ارتـــكـــب إدريـــــس الــبــصــري خطئا
تاريخيا فادحا ،برفضه التفاوض مع هؤالء
االنفصاليني ،األمر الذي دفعهم إلى البحث
عمن يتبنى مطامعهم ،وبالطبع كانت مناسبة
سانحة للسلطات الجزائرية التي كان يقودها
املرحوم الهواري بومدين ،لتحتضنهم ،ولوال
املساعدة العسكرية التي حظي بها هؤالء
الشباب من طرف الجزائر وليبيا حيث كان
معمر القذافي معروفا بعدائه للنظام امللكي،
ملا تكونت «الجبهة من أجل تحرير الصحراء
الغربية» (البوليساريو) ،وقد أغدق النظام
الجزائري والجمهورية الليبية على هذه
الجبهة ،بأخطر األسلحة ،من دبابات ومدافع
وغيرها ،ولم يقف هذا التحدي وهذا التهديد
بزعزعة استقرارنا عند هذا الحد ،بل أدت
الضسارة بأعدائنا إلى طلب االنضمام إلى
منظمة الوحدة اإلفريقية ،وقــد تحقق لهم
ذلــك ،األمــر الــذي جعل املغرب ينسحب من
هذه املنظمة سنة  1984ويترك املجال لهذا
الكيان الوهمي يصول ويجول داخل دواليب
املنظمة ،ويكسب عطف واعتراف جل الدول
اإلفريقية وبعض دول العالم ،حيث وصل
التعاطف معها إلى كوبا وبعض دول أمريكا
الالتينية ،ولم يساندنا في هذا املوقف إال
دولة الزايير (الكونغو حاليا) التي انسحبت
بــدورهــا ونــددت بهذا الــقــرار ،وكــان بعض
القادة السياسيني يومئذ ،نذكر من بينهم
املرحوم عبد الرحيم بوعبيد واألخ محمد
اليازغي شفاه هلل وأطال عمره ،كانت لهما
الشجاعة لالحتجاج على قــرار االنسحاب،

الحسين الدراجي

األم ــر ال ــذي عرضهما لالعتقال والسجن
دون محاكمة ،وقد جاء ذلك املوقف الجريء
ليبرهن للرأي العام املغربي أن هناك رجاال
يقولون «ال» حني تتعرض املصلحة العليا
للبالد للخطر.
وهكذا وجدنا أمامنا عدوا شرسا ،اضطر
املغرب إلى طلب قبوله ضمن األسرة اإلفريقية
في  18يوليوز  ،2016خالل اجتماع رؤساء
الدول في العاصمة كيغالي ،وقد استجابت
املنظمة إلى عودة املغرب إلى حظيرة االتحاد
اإلفريقي في  30يناير  ،2017وكان لدخول
امللك لقاعة االجتماع تأثير قوي ،حيث حظي
بترحيب جل األعضاء الذين وقفوا لتحيته
إجالال له وملكانته داخل القارة اإلفريقية.
وهكذا طــوى املغرب صفحة من تاريخه
وبدأ يشارك في إشعاع هذه املنظمة ،وكان
من نتائج ذلك ،تحرك اململكة وإبرام اتفاقيات
منظمة التبادل الحر القاري في  21مارس
 ،2018وقد اعتبر هذا االتفاق حدثا تاريخيا
يبشر بمستقبل زاهــر للبلدان اإلفريقية،
خصوصا وأن سياسة للمغرب تجاه إفريقيا
أخـــذت أشــكــاال جــديــدة مــن أج ــل التنمية
االقتصادية املبنية على أساس «رابح  -رابح»،
وما الزيارات العديدة التي قام بها امللك لجل
البلدان اإلفريقية الصديقة والشقيقة ،لبرهان
على ضــرورة التعاون الشامل بــن الــدول
اإلفريقية ،حتى ال تبقى رهينة املساعدات
األجنبية ،اعتمادا على أطرها وعلى كفاءاتهم
في جميع امليادين ،ويتزعم املغرب تدعيم هذه
السياسة ،بإرسال خبراء في جميع املجاالت،
خصوصا فــي الصيد الــبــحــري والفالحة
والطاقة املتجددة وبناء املساجد واملؤسسات
الثقافية والتعليمية.

نافذة للرأي

نــزاهةالقــا�ضيوا�ستقامتــه
من األمــور املتفق عليها ،أن القاضي حينما لــذلــك ،فــإن مــن تــتــوق نفسه للمال ،ال يصلح
يجلس على منصة القضاء للفصل في خصومات للقضاء ،وخاصة إذا كان املال عن طريق الرشوة
الناس ومنزعاتهم ،يجب أن يكون مرتاحا صحيا واستغالل النفوذ ،فقد روي عن أم سلمة زوجة
ونفسيا وفكريا ال تشغله مشاكل الحياة وما النبي (ص) أنها قالت(( :لعن رسول هلل صلى
هلل عليه وسلم الراشني واملرتشني في الحكم))،
يطغى عليها من ماديات.
ولــذلــك قــال رس ــول هلل (ص)(( :ال يقضي وروي عن الطبراني أنه قال(( :القاضي إذا أكل
الهدية أكل السحت ،وإذا قبل
القاضي حــن يقضي وهو
الرشوة بلغ به الكفر)).
غضبان)) ،ولهذا قال اإلمام
وحدث ابن األصفهاني عن
مالك(( :وال أن يكون عطشانا
يونس بن إسحاق عن أبيه
أو جائعا أو خائفا أو غير
إذا كان المال هو كل
ق ــال(( :مــكــتــوب فــي الفتات
ذلـــك م ــن الـــعـــوارض الــتــي
شيء في هذا العصر
املحكمة :الرشوة تعور عني
تعيقه عن الفهم)).
الحكيم ،أي القاضي)).
وال شــك أن القاضي ،إذا
الذي غلبت عليه النزعة
وروي أن الــنــبــي (ص)
لــم تــكــن وضــعــيــتــه املــاديــة
المادية وتنوعت فيه
استعمل رجــا يــدعــى «ابــن
حسنة ،فــإنــه سيعيش في
أسباب الحياة فأصبحت
اللتيبة» على الصدقات ،فجاء
قلق قد يبتعد به عن الدقة في
باملال الذي حصله فدفعه إلى
استيعاب األمــور واإلحاطة
قيمة اإلنسان تقاس ال
النبي(ص) وقال هذا مالكم
بــهــا ،كــمــا قـــد يــبــتــعــد عن
بعلمه ومكانته ،وإنما
إلي ،فقال
الكمال في أحكامه ،وبهذا
وهذه هدية أهديت ّ
بما يكسب من أموال،
النبي (ص) :أفال قعدت في
قــد تتعرض حــقــوق الناس
بيت أبيك وأمك أيهدى إليك
للضياع أحيانا.
فإن القاضي يجب عليه
شيء مما سلم إليك ،ثم قام
ـة
ـ
ـاي
ـ
ـن
ـ
ع
اتــجــهــت
ولـــذلـــك
أن يكون زاهدا في مال
النبي خطيبا فــقــال(( :مــا
الدولة في السنوات األخيرة،
الدنيا ،وزاهدا في الرفعة
بــال أقـــوام نستعملهم على
إلى تحسني الوضعية املادية
الصدقة ،فيقولون هذا مالكم
للقضاة ،فأصبح وضعهم
وفي تبجيل الناس له
إلي ،أفال قعد في
هدية
وهذه
املادي أحسن مما كان بكثير،
ّ
وتقديرهم لمحامده
بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى
وهناك تطلع ملا هو أفضل.
إليه شيء أم ال..؟)).
وإذا كـــان املــــال ه ــو كل
والقانون الجنائي املغربي
شــيء في هــذا العصر الذي
يعاقب في الفصول من 248
غلبت عليه النزعة املادية
إلى  376على جريمة الرشوة،
وتنوعت فيه أسباب الحياة
فأصبحت قيمة اإلنسان تقاس ال بعلمه ومكانته ،وهكذا ينص الفصل  248على أنه ((يعد مرتكبا
وإنما بما يكسب من أموال ،فإن القاضي يجب لجريمة الرشوة ويعاقب بالحبس من سنتني إلى
عليه أن يكون زاهدا في مال الدنيا ،وزاهدا في خمس ،وغرامة من مائتني وخمسني إلى خمسة
الرفعة وفي تبجيل الناس له وتقديرهم ملحامده ،آالف درهم ،من طلب أو قبل عرضا أو وعدا أو

الدكتور عبد الرحيم بن سالمة

طالب أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى
من أجل:
 )1القيام بعمل من أعمال وظيفته بصفته
قاضيا أو موظفا عموميا أو متوليا مركزا نيابيا،
أي االمتناع عن هــذا العمل ،ســواء كــان عمال
مشروعا أو غير مشروع ،طاملا أنه غير مشروط
بأجر ،وكذلك القيام أو االمتناع عن أي عمل ولو
أنه خــارج عن اختصاصاته الشخصية ،إال أن
وظيفته سهلته أو كان من املمكن أن تسهله.
 )2إصــدار قــرار أو رأي ملصلحة شخص أو
ض ــده ،وذل ــك بصفته حكما أو خبيرا عينته
السلطة اإلدارية أو القضائية أو أحد األطراف.
 )3االنحياز لصالح أحد األطــراف أو ضده،
وذلك بصفته أحد رجال القضاء أو املحالفني أو
أحد أعضاء هيئة املحكمة.
 )4إعطاء شهادة كاذبة بوجود أو عدم وجود
مرض أو عاهة أو حالة حمل ،أو تقديم بيانات
كاذبة عن أصل مرض أو عاهة أو عن سبب وفاة،
وذلك بصفته طبيبا أو جراحا أو طبيب أسنان
أو مولدة.
وهكذا يجب أن يبقى القاضي بعيدا عن كل
ما يلطخ سمعته ويجعل القضاء الذي يمارسه
مــوضــوع مــواربــة وظــنــون ،وبــذلــك يظل العدل
محصنا وسليما ال تلوكه األلسنة.
ولقد قيل مرة لتشرشل ،حاكم إنجلترا الشهير،
بأن الفساد قد ظهر في الجهاز اإلداري والسياسي
في بريطانيا ،فسأل :والجهاز القضائي؟ فقالوا
إنه جيد جدا ،فقال :ال خوف على بريطانيا.
نعم ،ال خوف على أمة تسود فيها كلمة القانون
ويسود بني أفرادها العدل وينعدم في قضائها
الحيف والرشوة واالرتشاء.
* أستاذ باحث

الرأي

«الكوالي�س»
تكتــب
ب�صراحة
عـنمعاناتها
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اقتضت كتابة هــذا الــعــنــوان الــذي
وضعه الراحل مصطفى العلوي خالل
أكثر من خمس وثالثني سنة في حقيقته
الضائعة بجريدة «الكواليس» ،أن ينسب
فراغ الجيوب إلى املواطنني ،وصناديق
الــدولــة إلــى االمــتــاء ،وهكذا نقرأ هذا
املــوضــوع بــأثــره الــرجــعــي إلــى قوله:
((صناديق الــدولــة فــارغــة ،ألن جيوب
موظفيها عــامــرة ..وهــكــذا لــم يبق في
عهد يسمح ملن يشاء أن يقول ما يشاء..
وال شــك أن الــنــاس يعرفون أن القوم
صحوا من غفوة السنني الطوال ،وعهود
املــقــولــة املــعــروفــة «املــغــاربــة تجمعهم
الغيطة وتفرقهم الزرواطة» ،وكما أننا
ال نجد مصداقية التصريحات املؤيدة
واملــعــارضــة ،وال الكلمات الــتــي يدلي
بها رؤســاء الجماعات وهــو يسردون
ميزانيات جماعاتهم ،طبعا ال نصدق
رؤساء الفرق وال املتكلمني باسم الفرق
فــي الــبــرملــان ،لسبب بسيط وهــو أننا
نريد أن نسمع نائبا يكلمنا عما نعيشه
وما نريده ،وال شك أن الحكمة في فتح
شــاشــة التلفزة على ثــاجــة البرملان،
لسبب بسيط وهو أننا نريد أن نسمع
نائبا يكلمنا عما نعيشه ونــريــده ،وال
شك أن الحكمة في فتح شاشة التلفزة
على ثالجة البرملان ،وبصيغة أخــرى،
فإنه ليس من حق الحكومة أن تنشغل
هي أيضا بتعمير الصهاريج ،فالشعب
ال يتتبع حلقات البرملان غالبا ،ولكنه
يرى الشارع وما يناسب وما يتسلل من
املكاتب الحكومية ،ولهذا أيضا ،فالشعب
يتتبع حلقات البرملان غالبا ،ولكنه يرى
في الشارع ما يناسب وما ال يناسب،
وما يتسلل من املكاتب الحكومية ،ولهذا
أيضا سيكون من الصعب على الحكومة
مــثــا أن تتطلب عــلــى لــســان وزيــرهــا
الفصيح في املالية ،بالتقشف ومراعاة
الظروف املزمنة ،ولو بحث وزير املالية
في املأجورين الذين ال يعرف لهم مكتبا
حكوميا بــا عــدد وال حــســاب ،وأعــرف
مديرا واحدا في العاصمة في أيام صدور
جريدة «الكواليس» التي صدر فيها هذا
العدد ،ومما جاء في هذا العدد ما يلي:
ولــو بحث وزيــر املالية في املأجورين
الذين ال يعرف لهم مكتبا حكوميا ،وفي
اإلذاعة وحدها حوالي مائة وخمسون)).
وتــبــقــى كــتــابــات ال ــراح ــل مصطفى
العلوي في جريدة «الكواليس» معلمة
لــلــصــحــافــة املــغــربــيــة ،ملــا طــرقــتــه من
مواضيع لها حساسيتها ،لذلك نجد من
مطالب الراحل العلوي في ما كان يطرح
من مطالبه برفع املعاناة على ما تتعرض
له صفحاته ،أنه كان يطرح مطالبه في
ضــرورة نشر مقاالته التي حذفت من
جريدة «الكواليس».
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Qƒ°TÉY ¿ÉªMôdG óÑY πMGôdG iôcP ó«©à°ùJ IõØ∏àdGh áYGPEÓd á«æWƒdG ácô°ûdG
فــــي إطــــــار مـــشـــروع
»إحياء الذاكرة« وسياسة
اﻻعــتــراف والتقدير التي
تتبناها الشركة الوطنية
لﻺذاعة والتلفزة ،خصص
الــــــــرواق ا�ــؤســســاتــي
للشركة الوطنية لﻺذاعة
والتلفزة با�عرض الدولي
لــلــنــشــر والـــكـــتـــاب ،يــوم
الجمعة  14فبراير ،2020
لقاء لتكريم الــراحــل عبد
الرحمان عــاشــور ،ا�دير
اﻷسبق لﻺذاعة للوطنية
) ،(2003-1986واﻻحتفاء
ب ــذك ــراه ،وذلـــك بحضور
أسرته وعدد من اﻹعﻼمي�
وا�ثقف�.
واســتــرجــع ا�ــشــاركــون
في هذا اللقاء التكريمي،
ا�ناقب اﻹنسانية وا�هنية
لــلــراحــل ،إذ كــان أحــد أعــمــدة قطاع اﻻتصال
السمعي البصري با�غرب ،وأقام عﻼقات متميزة
مع مختلف الفاعل� في قطاع الصحافة ،فتمكن
بفضل حس ا�سؤولية العالية التي اتسمت بها

شخصيته ،واستيعابه لخصوصيات القطاع
اﻹعﻼمي ،من النجاح في جعل اﻹذاعة الوطنية
خدمة عمومية ذات إشعاع ب� ا�ستمع� في
سياق خاص من تاريخ ا�غرب.
وفـــي هـــذا ال ــص ــدد ،اســتــرجــع الــســيــد عبد

…ôjô◊G ˆG óÑY »∏«µ°ûàdG ¿ÉæØdG
‘ {zäÉ°ùfGDƒe

¿ÉLô¡Ÿ á°ùeÉÿG IQhódG º«¶æJ
πÑ≤ŸG ¢SQÉe ‘ ¢ûcGôÃ ÜÉàµdG

تحتضن مدينة مراكش ،ب� 27
و 29مارس ا�قبل ،الدورة الخامسة
�هرجان الكتاب ،بمشاركة حوالي
ثﻼث� كاتبا ودارا للنشر.
وتسعى هذه التظاهرة الثقافية،
الــتــي تنظمها جمعية الكتاب
اﻷزرق بشراكة مع ا�عهد الفرنسي
بمراكش وسفارة ا�غرب بفرنسا
وا�ديرية الجهوية للثقافة بجهة
مراكش آسفي ،إلــى فسح ا�جال
للثقافة الفرنكفونية والعربية أمام
القراء الشباب والصغار ،ويحتفي
ا�هرجان ،الــذي تحل به الكاتبة
الفرنسية من أصول مغربية ليلى
سليماني ،كضيف شرف ،بالكتاب
فــي مختلف جــوانــبــه وبــقــرائــه

الــرحــمــان بــــرادة ،الرئيس
ا�دير العام السابق لشركة
»ســابــريــس« ،ذكــرى الراحل
عــاشــور ،أديبا ومــؤرخــا ،إذ
لــم يكن فقط موظفا ساميا
وصحافيا ورجل إدارة ،وهو
ما يعكسه كتابه »رجل سلطة
في اﻹذاعة« ،الذي يعد وثيقة
تاريخية مهمة� ،ا تتميز به
من دقة الشهادات وا�علومات
حول قطاع اﻹعــﻼم في فترة
مهمة من تاريخ البﻼد.
وتميز هذا اللقاء التكريمي
الذي أحيا ذكرى الراحل عبد
الرحمان عــاشــور ،بحضور
نــوعــي لــعــدد مــن الفعاليات
اﻹعـــﻼمـــيـــة واﻷك ــادي ــم ــي ــة
والنقابية النشيطة في مجال
الــصــحــافــة واﻹعـــــﻼم ،التي
أجمعت فــي شهاداتها على
أن الراحل دبر بمهنية عالية قطاعا حساسا في
زمن صعب ،فنحت اسمه في الذاكرة اﻹعﻼمية
الوطنية مديرا وصحافيا وأديبا ﻻزال يحظى
بتقدير متواصل.

مــن مختلف اﻷعــمــار واﻷوســـاط
اﻻجتماعية.
ويهدف ا�نظمون من وراء هذه
التظاهرة ،إلــى إشــراك الفاعل�
ا�غاربة في مجال النشر والكتاب،
فضﻼ عــن برمجة مجموعة من
الــعــروض لفائدة اﻷطــفــال في فن
الحكي وندوات وموائد مستديرة،
وأنشطة أخرى موازية ،إذ يشارك
في نسخة هذه السنة ،حوالي ثﻼث�
كاتبا وشاعرا من مختلف اﻷجيال،
من قبيل وديع دادا وماحي بينب�
وأحمد متفكر وإدريــس كسيكس
وغـــزﻻن الشرايبي والــطــاهــر بن
جلون وغيرهم.

يــعــرض الفنان التشكيلي
ا�ــتــألــق عــبــد ﷲ الــحــريــري
وزمـــيـــلـــه ســعــيــد الــــراجــــي،
معرضهما الفني ابــتــداء من
يــومــه الــخــمــيــس  20فــبــرايــر
الجاري على الساعة السابعة
مساء بــرواق »«MINEDAR
قــرب مصحة »بـــدر« ببوركون
بمدينة الدار البيضاء.
ويستغرق هذا ا�عرض الذي
انتظره عشاقه منذ مدة طويلة،
إلى  20مارس ا�قبل.
عبد ﷲ الحريري ا�عروف لدى
اﻷوساط الفنية بتميزه وبإبداعاته
في مجال الفن التشكيلي ،يعتبر
من قيدومي هذا الفن الذي مارسه
حوالي أربعة عقود.
وسيكون هذا ا�عرض ،مناسبة
�حبيه وﻷســـرة الــفــن التشكيلي،
للوقوف عن كثب على آخر إبداعات
الحريري ا�تميزة.

záÄ«ÑdG ΩÓaCG{ ‹hódG ¿ÉLô¡ŸG ¿É°†àM’ ó©à°ùJ ¿hÉ°ûØ°T
تستضيف مدينة شفشاون ،في الفترة ا�متدة من  26إلى  30ماي
ا�قبل ،الدورة الـ  11من ا�هرجان الدولي ﻷفﻼم البيئة ،الذي تنظمه جمعية
تﻼسمطان للبيئة والتنمية ).(ATED
وحسب ا�نظم� ،فإن هذا ا�هرجان يهدف إلى خلق مساحة لﻼستكشاف
والتبادل والتأمل في اﻷفكار التي يمكن نقلها من خﻼل اﻷفﻼم البيئية،
لرفع الوعي بأهمية حماية البيئة.
ويستقطب ا�هرجان ،السينما وهواتها وا�هتم� بالبيئة في ا�غرب
والــدول اﻷخــرى ،إذ يعد لقاء سنويا ينظم في »اللؤلؤة الزرقاء« ،حيث
يشمل برنامج هــذه الــدورة الجديدة ،عــددا من ا�سابقات واﻷنشطة،
وتتولى لجنة تحكيم تضم مهني� سينمائي� ذوي شهرة عا�ية ومحلية،
اختيار الفائزين بجوائز اﻷفﻼم اﻻحترافية.

ø`«bƒØàŸG É`¡HÓ£H »Ø`à– •ÉHôdÉH ¢ùeÉÿG ó`ª á©eÉ`L
تنظم جامعة محمد الخامس بالرباط ،حفﻼ
مرموقا تحتفي خﻼله بالطلبة ا�تفوق�
بمختلف ا�سالك ا�فتوحة با�ؤسسات
الجامعية التابعة لها ،وأيضا ا�تفوق�
في اﻷنشطة الرياضية والثقافية برسم
السنة الجامعية  ،2019 -2018وذلك يوم
الخميس  27فبراير  ،2020ابتداء من
السـاعة الرابعة بعد الــزوال ،بمسرح
محمد الخامس بالرباط.
ويأتي هذا الحفل في سياق تشجيع
الطلبة على ا�ثابرة والجدية ،وخلق
مــجــال للمنافسة والــتــواصــل فيما

بــيــنــهــم ،وتــشــجــيــع
ال ــت ــف ــوق والــتــمــيــز،
بحيث وصـــل عــددهــم
 223طالبا من مجموع
 12.983خريجا برسم
السنة الجامعية -2018
 ،2019و 40مــتــفــوقــا
ف ــي اﻷنــشــطــة الــثــقــافــيــة
والرياضية.
وخصصت لــهــذا الحفل
ميزانية جد مهمة لﻼحتفال
با�تفوق� في مجال الطب

والصيدلة ،وطب اﻷسنان ،وا�علوميات ،واﻵداب
والعلوم اﻹنسانية ،والحقوق ،واﻻقتصاد ،وعلوم
التربية ،والعلوم التقنية ،باﻹضافة إلى الطلبة
ا�تفوق� في اﻷنشطة الثقافية والرياضية ،بحيث
سيتم منحهم جوائز التميز ،وأيضا شيكات بقيمة
مالية مهمة.
سيحضر هــذا الحفل شخصيات وازنـــة من
بينهم وزراء وشخصيات أكاديمية ،ودبلوماسية،
واقتصادية وسوسيو ثقافية ،وشركاء الجامعة من
القطاع العام والخاص ،وأولياء الطلبة وأساتذة
وإداري� ،باﻹضافة إلى مختلف فعاليات ا�جتمع
ا�دني.
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?É`fOÓÑH º`«∏©àdG ≈∏Y IRÉ`æ÷G IÓ`°U »`∏°üf πg
ﺟﻤﻴﻠﺔ ﺣﻠﺒﻲ
ظ ــاه ــرة اﻻعـــتـــداء عــلــى ا�علم�
واﻷساتذة ،رجاﻻ ونساء ،مسمار آخر
يدق في نعش منظومة التعليم ببﻼدنا،
ويــدحــرهــا إلــى الحضيض ،ويجعل
إعــادة النظر في ا�نظومة ككل مطلبا
أساسيا نتمنى أن يحظى باﻻهتمام
الكبير من لدن لجنة النموذج التنموي
الجديد.
فبعدما كاد ا�علم أن يكون رسوﻻ،
أصبح في عصرنا الحاضر يعاني من
إكراهات كثيرة ،من بينها انعدام اﻷمان
في محيط التدريس ،إذ باﻹضافة إلى
تقهقر ا�ستوى التدريسي ،وتعاقب
ا�ناهج والبرامج التعليمية وما رافق
ذلــك مــن جــدل ونــقــاشــات بــ� ا�ؤيد
وا�عارض في صفوف الجهات الفاعلة
فــي القطاع ،وجــدل مــن قبل الشارع
ا�غربي ،وبعد إحداث نظام التدريس
بــالــتــعــاقــد وحــيــثــيــات وتــبــعــات هــذا
ا�وضوع ﻻزالت طاغية على الساحة،
زاد مــن تفاقم الــوضــع ،اﻻعــتــداءات
ا�تكررة على نساء ورجال التعليم ،وقد
أصبح الوضع شاذا يتطلب تشريحا
دقيقا مــن طــرف مختلف الفاعل�،
مــن رج ــال اﻷم ــن وأطــبــاء ومسؤولي
الــقــطــاع ،مــن أجــل احــتــواء الظاهرة

التي استفحلت بشكل خطير أصبحت
معه معظم ا�ؤسسات التعليمية مﻼذا
للعنف ،ومختبرا لتفجير ا�كبوتات
النفسية للتﻼميذ ،هذه الفئة التي ﻻ
تنفك تعزل ا�حيط الــذي تعيش فيه
عن مؤسسة تربوية تعليمية تثقيفية
بإمكانها الــخــروج بالتلميذ من نفق

≥`aCG ‘ á``∏Ä°SCG
á``›GódG á«HÎdG
ﺭﺣﺎﻝ ﻫﺮﻣﻮﺯﻱ
راكمت بﻼدنا خﻼل عقود من الزمن ،ترسانة مهمة
من القوان� وا�راسيم التي تعنى بشؤون ا�عاق�،
وقد صادق ا�غرب في وقت مبكر على اتفاقية حقوق
اﻷشخاص ذوي اﻹعاقة التي اعتمدت من قبل الجمعية
العامة لﻸمم ا�تحدة ،التي دخلت حيز التنفيذ سنة
 ،2008والهادفة إلى ضمان حقوق وكرامة ا�عاق�،
وأبــدى ا�غرب اهتمامه بهذه الفئة ،وساير التطور
العا�ي في اﻻنتقال من التعامل معها كفئة تستحق
اﻹحسان والشفقة إلى معاملتها كفئة ذات حقوق.
فيما يتعلق بالتسمية ،كنا نسمع ونــقــرأ عن
ا�عوق� ،ثم ا�عاق� ،ثم ذوي اﻻحتياجات الخاصة،
وحاليا اﻷشخاص في وضعية إعاقة ،وﻻ شك أن حدة
الصدمة التي يمكن أن تسببها التسمية لهذه الفئة قد
خفت بشكل تدريجي مع التدرج الذي عرفته التسمية،
ﻷن لكل منها دﻻلة أقل إحراجا من سابقتها ،لكن هل
خفت ا�عاناة؟
وﻷن اﻹدماج يجب أن يبدأ في سن مبكرة ،سأركز
هنا على جهود وزارة التربية الوطنية في هذا ا�جال،
فلقد أبدت الوزارة ا�عنية اهتمامها بهذه الفئة ونص
ا�يثاق الوطني للتربية والتكوين على إدماجها في
ا�نظومة التربوية ،وكل اﻹصﻼحات التي جاءت بعد
ا�يثاق الوطني لم تغفل ذلك ،آخرها القانون اﻹطار رقم
 51.17في ا�ادة  25منه ،وفعﻼ فتحت بعض ا�دارس
ـ على قلتها ـ أقساما ﻻستقبال ا�عاق� ،إﻻ أنهم
ظلوا معزول� عن أقرانهم اﻷسوياء داخل ا�درسة
ا�غربية ،وبرزت صعوبات كثيرة في طريق التنزيل،
أهمها تنوع اﻹعاقات وعدم التمكن من الوصول إلى
ا�ستهدف� في العالم القروي نظرا لصعوبة التجميع،
سيما وأن ا�عني� فئة قليلة مشتتة في كل بقاع
الوطن .بسبب كل ذلك ،لم يتحقق اﻹدماج الحقيقي في
الوسط ا�درسي ،فجاءت الوزارة مؤخرا بفكرة جديدة،
وهي التربية الدامجة التي تهدف إلى دمج ا�عاق�
في الحياة ا�درسية بشكل عادي دون عزلهم ..إنها
فكرة جيدة يمكن لها أن تشمل اﻷطفال ا�عاق� أينما
وجدوا وحيثما وجدت ا�دارس ،ولكن هناك تحديات
كثيرة تلوح في اﻷفق ،أهمها :كيف سيصل اﻷطفال
ا�ستهدفون إلى ا�درسة؟ متى ستبنى الولوجيات في
ا�دارس ا�ستقبلة؟ هل سيتم توفير ا�عدات الﻼزمة
لكل نــوع من اﻹعــاقــة؟ هل سيسمح بدخول الرفيق
للحاﻻت التي تستوجب رفيقا؟ متى سيتم تكوين
اﻷساتذة للتعامل مع مختلف أنواع اﻹعاقات؟
أسئلة كثيرة تطرح ،وحتى إن تمكنا من تجاوز
بعضها ،فــإن بعض اﻹعــاقــات العقلية سيكون من
الصعب دمجها داخل الحياة ا�درسية ،بل إن دمجها
قد يعيق السير العادي للدراسة ،أو يشكل خطرا على
باقي ا�مدرس� ،ومــع ذلــك ،يبقى مشروع التربية
الدامجة أفضل عرض لصالح هذه الفئة إذا تم تجاوز
ا�عيقات ا�تعلقة ببنيات اﻻستقبال.

ا�ــشــاكــل الــتــي يعيشها فــي محيطه
اﻷســـري ،أو فــي البيئة التي يعيش
فيها ،على اعتبار أن أغلب التﻼميذ
ا�عتدين على أساتذتهم ينحدرون من
أحياء هامشية ،يذهبون إلى مدارسهم
محمل� بــكــم هــائــل مــن الــنــواقــص
)مشاكل أسرية ،فقر ،(...هذه ا�شاكل

التي تتحول إلى عقد نفسية يزيدها
تعقيدا تعاطي بعضهم للمخدرات
فــي ســن مبكرة ،مما يجعل التلميذ
يدخل للفصل الدراسي مشحونا قابﻼ
لﻼنفجار في أي لحظة ،وبما أن هذا
التلميذ »غير السوي« ﻻ يتقبل وضعه
اﻻجتماعي ووضع أسرته ا�ادي ،فهو
طبعا يحمل في نفسه عقدة عدم تقبل
اﻵخر ،وبالتالي ،أصبح من الطبيعي
أن يكون سلوكه عدوانيا تجاه كل من
يتعارض معه في أفكاره ،ليكون ا�درس
ضحية لطباع التلميذ ولوضعيته
النفسية.
فبدﻻ من أن يقوم التلميذ للمعلم
ويوفيه التبجيل ،يقوم عنده ويوجه
إليه بعض الطعنات التي قبل أن تؤذي
ا�ــــدرس ،فهي ت ــؤذي جسم التعليم
ككل ،وتــؤذي معه القطاع الــذي يربي
ويعلم ويـــدرس ويــخــرج لنا معلم�
وأســاتــذة وأطباء وغيرهم ،وقبل كل
هــذا ،يعطينا إنسانا واعيا بإمكانه
حمل مشعل الرقي والتقدم ،بل أين
هــي مكانة التعليم عندما أصبحنا
نرى من هم جديرين باﻻحترام والوقار
بعد الوالدين يهانون ويضربون في
الفصول الدراسية؟
لــقــد أثــــارت مختلف ا�ــنــابــر هــذا
ا�وضوع ،وتداولته مختلف البرامج
التلفزية ،وتفاعل معه ا�جتمع ا�دني،

لــكــن لــحــد اﻵن ،لــم يــتــم وضـــع اليد
على مكمن الــداء ،ولــم يتم وضــع حد
لﻼعتداءات ا�تكررة على اﻷساتذة من
قبل تﻼميذ منحرف� ،إذ تتم معالجة
ا�شكل أمنيا أو يتم زجــر ا�عتدي
بالفصل مــن الــدراســة ..لكن ا�شكل
يبقى أكبر من أن يعاقب التلميذ وكفى،
بل ا�شكل اجتماعي نفسي محض،
القضاء عليه ﻻ يخرج عن استئصال
الــظــاهــرة مــن جــذورهــا ،أي معالجة
مجموعة مــن ا�ــشــاكــل واﻻخــتــﻼﻻت
ا�جتمعية التي تبقى الرافد ا�غذي
لنزعة العنف في نفوس ا�راهق� ،أما
إذا تم طرد التلميذ ،فالشارع يستقبله
بالحضن الكبير وينمي فيه ما بدأه في
ا�ؤسسة التعليمية ،وإذذاك ﻻ يمكن
التحكم في شخص مغضوب عليه من
مدرسة هو طبعا غير واع وغير مدرك
لسلوكاته ،بل إنه في ما يقوم به يؤمن
أنه يفعل الصواب.
وهنا تشابكت الــخــيــوط ،وتأزمت
العقدة ،والبحث عن حل لها يتطلب
ا�ــزيــد مــن تــظــافــر الــجــهــود ،كــل من
مسؤوليته ومنصبه ،وهنا ﻻ أستثني
اﻷس ــات ــذة ،ا�طالب� أيــضــا بتغيير
منهجيات التدريس وكيفية التعامل
مع مثل هــؤﻻء التﻼميذ حتى ﻻ نجد
أنفسنا في يوم من اﻷيام نصلي صﻼة
الجنازة على التعليم.
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ﻫــــﺎذي اﳊــﻘــﻴــﻘــﺔ ﺗــﻘــﺘــﻔــﻲ أﺛــﺎرﻫــﺎ
ﻣـــﺎ ﻧــــﺎل ﻣــﻨــﻚ ﻫــــﺰال ﺟــﺴــﻢ زاﺋـــﻞ
ﻗـــﻠـــﻢ ﻋـــﺼـــﻲ ﻟـــــﻠـــــﺰوال ﻣــﺸــﺎﻛــﺲ
ﻫــــﻮ ﻟ ــﻠ ــﺒ ــﻘ ــﺎء وﻟـــﻠـــﺨـــﻠـــﻮد ﻣــﺮﺷــﺢ
ﻓــﻐــﺪوت ﻣﻮﻟﻴﻴﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺷﺎﻣﺨﺎ
ﻣــﻦ دوﺣ ــﺔ اﻷﺷـــﺮاف ﻗﻤﺖ ﻣﻨﺎﺿﻼ
وﻛـــﺴـــﻮت روﻧــﻘــﻬــﺎ ﺑ ــﺄﻟ ــﻒ ﻓﻀﻴﻠﺔ
ﻗﺪ ﺧﻀﺖ ﺑﺎﻟﻘﻠﻢ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻣﻌﺎرﻛﺎ
وﺳــﻄــﻌــﺖ ﳒــﻤــﺎ ﻛــﺎﻟــﺜــﺮﻳــﺎ ﺛــﺎﻗــﺒــﺎ
ﻻ ﺟ ــﻒ ﺣــﺒــﺮ ﻗ ــﺪ ﺳــﻘــﻴــﺖ ﺑﻌﻠﻤﻪ
ﻓــﺎﳋــﻠــﻒ ﺑــﻌــﺪك واﻗــــﻒ ﻣﺘﺠﻨﺪ
أﻳــﻘــﻮﻧــﺔ اﻷدﺑــــــﺎء ﻋــﺸــﺖ ﻣــﺨــﻠــﺪا
ﻓــﻠــﻴــﺮﺣــﻢ اﻟــﺮﺣــﻤــﻦ ﻓــﻴــﻚ ﺻﺤﺎﻓﻴﺎ

ﻗــﺪ ﻋــﺸــﺖ دﻫـــﺮك ﺳــﺎﺑــﺮا أﻏــﻮارﻫــﺎ
ﻓــﺎﻟــﻌــﻘــﻞ ﻣــﻨــﻚ ﻣــﺘــﺎﺑــﻊ أﺧــﺒــﺎرﻫــﺎ
ﻻ ﻳ ــﺮﺗ ــﻀ ــﻲ ﻣـــﻮﺗـــﺎ وﻻ أدوارﻫــــــﺎ
ﺧــﺒــﺮ اﳊ ــﻴ ــﺎة ﻣــﺼــﺎﺣــﺒــﺎ أﺣ ــﺮارﻫ ــﺎ
ﻋــﻮﺿــﺖ ﻫــﻴــﻜــﻠــﻬــﺎ ﻓــﺼــﺮت ﻣــﻨــﺎرﻫــﺎ
ﺟــﺴــﺪت ﻫــﻴــﺒــﺘــﻬــﺎ وﻧــﻠــﺖ ﻓــﺨــﺎرﻫــﺎ
وﺟــﻨــﻴــﺖ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟــــﺪؤوب ﺛﻤﺎرﻫﺎ
أﺿــﺤــﻴــﺖ ﰲ ﻋــﺰ اﻟــﻮﻏــﻰ ﻣــﻐــﻮارﻫــﺎ
رﻏــــﻢ اﳌ ــﺘ ــﺎﻋ ــﺐ ﺧــﺎﻃــﻔــﺎ أﻧـــﻮارﻫـــﺎ
ﻏـــﺎﺑـــﺎ زرﻋــــــﺖ ﺑــﻬــﻤــﺔ أﺷ ــﺠ ــﺎرﻫ ــﺎ
ﺻ ــﻮب اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻳﺠﺘﻠﻲ أﺳــﺮارﻫــﺎ
أﺳـــﻄـــﻮرة ﺣــﻔــﻆ اﻟـــﺰﻣـــﺎن أوارﻫــــﺎ
أدى اﻟـــﺮﺳـــﺎﻟـــﺔ ﺣـــﺎﻣـــﻼ أوزارﻫــــــﺎ
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النوايا الحسنة ﻻ تصنع وحدها اﻷهداف
ا�نشودة .هذا ما ينبغي أن تستوعبه هاتيك
الجمعيات والهيئات التي تجندت للذود
عن حقوق ا�رأة ،فكثيرة هي اﻻحتجاجات
التي تنظمها ،وعديدة هي الصرخات التي
تلهج بها حناجر الخائضات غمار هذه
ا�ظاهرة ،أو تلك الوقفة ،لكن معالم التغيير
الفعلي تبقى أثارا على رمال متحركة ،نظرا
لطابع اﻻندفاع الذي يغلف اﻷجــواء التي
يتم فيها ذلك الحماس الزائد ،واﻻنفعال
الطائش! على هامش حدث كانت ضحيته
امـــرأة ،فاستثار الــعــواطــف ،واستجمع
الــحــشــود ،فاندفعت تعلوها الشعارات
ا�نطوقة وا�كتوبة ،والتقطت الصور،
وأخــذت التصريحات الغاضبة ،وتفرقت
عقب ذلك الجموع ،وطوى النسيان الحدث
في بطء ،أو على عجل!
إن القضايا التي تخص ا�رأة متعددة،
وﻻ تنتظر معالجتها مثل هــذه اﻷشكال
من الكفاح والنضال التي ﻻ تثمر اليانع
من الثمار ،طال الزمان أم قصر ،فسماع

الجعجعة ﻻ يشبع نهم مــن يتطلع إلى
رؤيــة الدقيق يدخل اﻷكــيــاس ،على هذه
الجمعيات والهيئات إذن ،أن تعلم أنها
مطالبة بالتوعية الــهــادئــة ،واﻹرشـــاد
الــهــادف داخــل عالم ا�ــرأة ،حيث ينبغي
تكوينها وتوجيهها وتربيتها على معرفة
الواجب ،وحسن القيام به ،والحق وكيفية
صيانته ،والدفاع عنه بالتي هي أحسن،
تحت مظلة القانون الساري ،بدل الخنوع
ا�طلق ،أو التمرد الجانح ،سواء داخل مقر
عملها ،وهي تمارس ما لها وما عليها إلى
جانب شقيقها الرجل تحت قبة ا�ساواة
التي ﻻ تحابي هــذا ،وﻻ تنتقص من قدر
تلك ،أو داخــل البيت ،وما يستوجب من
اقتسام لــﻸدوار بدون حيف وﻻ جور ،في
نطاق »مهمتي تنتهي عندما تبدأ مهمتك«،
كما أنــه على تلك الجمعيات والهيئات،
التعامل مع شؤون ا�رأة في عمومها ،إذ ﻻ
ينبغي اﻻنشغال بأمور فئة من النساء على
حساب أخرى ،فمطالب ا�رأة العاملة على
سبيل ا�ثال ﻻ ينبغي أن تدفع ا�ناضﻼت
في الجمعيات ،والهيئات ا�ــذكــورة ،إلى
إغفال أمر الخادمات ،والتلميذات ،وأولئك

الــﻼئــي طــوحــت بــهــن ال ــظ ــروف ا�ــاديــة
الصعبة إلــى أرصفة الـــدروب ،ونواصي
الــشــوارع ،من أجــل التسول بكل الطرق
والسبل ،وأولئك اللواتي يخضن معترك
الكفاح ا�ضني قصد كسب لقمة العيش
بعرق الجب� ،فــي اﻷســـواق ومــا إليها،
وا�ؤسسات العامة لﻺشراف التام على
أعمال النظافة بمختلف أشكالها ،ووسط
الحقول والضيعات ،للمساهمة في زرع
وتعهد وجني ا�حاصيل.
الدفاع عن قضايا ا�رأة ،أيتها ا�ناضﻼت،
ﻻ ينبغي مطلقا أن يكون مناسباتيا ،ينتظر
يوما محددا من أيام العام ،أو يتلقف حدثا
عرضيا ،فيطرح وسط الزوبعة التي تلفه
كل الرغبات ،حتى ولو تجاوزت الحدود
ا�عقولة ،وخرقت سقف ا�طالب ا�رجوة،
أضف إلى ما سبق ،فإنه يلزمه أن يكون
كفاحا مستميتا من أجل حماية حقوق ا�رأة
كاملة ،أيا كان سن تلك ا�رأة ووضعيتها
اﻻجتماعية ،وا�حيط الــذي تعيش فيه،
فالنضال الــذي يلجأ إلــى اﻻنتقاء داخل
صفوف الفئات ا�ستهدفة ،نضال نخبوي
ﻻ ترجى منه منفعة عامة.
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قال الفنان التونسي لطفي بوشناق،
إنه رفض الغناء بجانب فنان إسرائيلي
في إحدى التظاهرات الفنية ،رغم اﻷجر
ا�غري الذي عرض عليه.
وأشـــار بوشناق خــﻼل استضافته
على إذاعــة »موزاييك« التونسية ،أنه
رفــض عرضا مغريا للغناء مــع فنان
إسرائيلي مقابل  3مﻼي� درهم ،نظرا
لتعارض ذلك مع مواقفه تجاه القضية
الفلسطينية ،مضيفا أنه لن يبيع مبادءه
من أجل ا�ال.
وكشف الفنان التونسي ،أن اﻷمــة
العربية تمر من فترة صعبة ،مشيرا
إلى أن القضية الفلسطينية باتت تمس
العرب جميعا وليس فقط الفلسطيني�،
وتابع قائﻼ» :أعبر عن دعمي للقضية
عن طريق الغناء«.
أن لــطــفــي
يــــشــــار إلـــى

{á«FÉªæ«°S áNô°U ..zπ«µdG íØW
‘ áë°üdG ´É£b OÉ°ùa ¬Lh
بوشناق أنتج العديد من اﻷغاني ا�ؤيدة
لحقوق الشعب الفلسطيني كان آخرها
أغنية »أجراس العودة« التي انتقد فيها

»صفقة القرن« خﻼل حفل له بلبنان قبل
عام� ،كما قــام بالعديد من الحفﻼت
الخيرية لصالح الشعب الفلسطيني.

ô¡°T ‘ zGôŸG πLGQ{ …hÉ£°ùÑdG
πÑ≤ŸG¿É°†eQ
أنــهــى ا�ــمــثــل ا�ــغــربــي أســامــة
البسطاوي ،تصوير مشاهد فيلم
تلفزيوني يحمل عنوان »راجل
ا�را« ،الذي من ا�رتقب أن يتم
عرضه على القناة اﻷولى خﻼل
شهر رمضان ا�قبل.
وي ــش ــارك فــي الــفــيــلــم إلــى
جــانــب الــبــســطــاوي ،عــدد من
نجوم الشاشة ا�غربية ا�عروفة،
من بينهم كريمة غيث التي اشتهرت
بــدورهــا فــي مسلسل »ســر ا�ــرجــان«
بجزأيه.

وسبق ﻷسامة البسطاوي أن شارك
في بطولة عدة أعمال تلفزية ،أبرزها
»دار ال ــغ ــزﻻن« ومسلسل »وعـــدي«
و»رضاة الوالدة« و»أوشــن« ،وغيرها
من اﻷعمال الفنية.
تــجــدر اﻹشــــــارة إلـــى أن أســامــة
البسطاوي ،كان قد بدأ مشواره الفني
با�شاركة في برنامج اكتشاف ا�واهب
الغنائية »استوديو دوزيم« ،كما أصدر
أغنيته »غلطة« ،إﻻ أنه اختار السير
على نفس درب والــده الراحل محمد
البسطاوي في مجال التمثيل.

…hÉæ`µdG ø`ØdG ø`e á«`KGôJ á`«dÉØàMG
تـــنـــظـــم الـــجـــمـــعـــيـــة ا�ـــغـــربـــيـــة
لــلــبــحــث وا�ــحــافــظــة عــلــى ال ــت ــراث
الكناوي ،بمناسبة مصادقة منظمة
اليونسكو ،على تصنيف فن تاكناويت
بشكل رســمــي ضــمــن ﻻئــحــة الــتــراث
العا�ي الﻼمادي لﻺنسانية ،أمسية من

الفن الكناوي ،وهي احتفالية تراثية من
الفن الكناوي تتضمن فقراتها عروضا
فنية �جموعة مــن الــفــرق ا�نضوية
تحت لوائها ،من أطفال وشباب ونساء
و»مــعــلــمــ�« رواد تــاكــنــاويــت ،تحت
قيادة ا�علم رشيد ضهوصة.

وستتوج هذه اﻻحتفالية بتكريم أحد
رمــوز هــذا الفن العريق ،يتعلق اﻷمر
بالقيدوم ا�علم بوجمعة الواصف ،وذلك
يوم الجمعة  28فبراير  2020ابتداء من
الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال
با�ركز الثقافي سﻼ الجديدة.

∫ƒ∏ZR ódÉN Qƒ°ù«ahÈdG ËôµJ
بعد أكثر من ثﻼثة عقود من العمل لصالح
ا�جتمع ،وتدريس الطلبة على أعلى مستوى،
نظمت مصلحة طب العيون لﻸطفال ،ومصلحة
طب الكبار ،بشراكة مع كلية الطب والصيدلة
بالدار البيضاء ،حفﻼ تكريميا للبروفيسور
خالد زغلول ،بمناسبة حصوله على التقاعد.
حفل كبير حضرته عائلة ا�حتفى به ،بمن
فيهم زوجته وأخويه ،صديقينا سعيد وإبراهيم
زغلول ،والعديد من الطلبة الذين استفادوا
كثيرا من التجربة الطويلة ومن احترافية خالد
زغلول كما أشار إلى ذلك العديد من اﻷساتذة
ا�تدخل� الذين نوهوا بكفاءته ،وحبه الكبير
�هنته.
وفـــي تــدخــل لــرفــيــق دربــــه ،الــبــروفــيــســور
عبد الواحد العمراني ،الــذي عايشه كثيرا،
أشــاد بخصاله الحميدة ،وبحسه اﻹنساني،
كما تطرق للعديد من الجوانب الخفية في
حياة زغلول ،كعشقه الﻼمنتهي لوداد اﻷمة،
ولﻼهتمام الكبير الذي يوليه للتراث ا�غربي،
خاصة ا�وسيقى والفن الشعبي...

ﺍﻟﺮﺒﻭﻓﻴﺴﻮﺭ ﺧﺎﻟﺪ ﺯﻏﻠﻮﻝ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﳲ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻄﺐ
ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺮﺒﻭﻓﻴﺴﻮﺭ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﻳﺎﺽ )ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻮﺯ ﻋﻮﺍﻡ(

تستعد القاعات السينمائية ا�غربية بالدار البيضاء ومراكش
والرباط وطنجة وفاس وتطوان ،لعرض الفيلم الجديد للمخرج
ا�غربي محسن بصري بعنوان »طفح الكيل« ،وذلك ابتداء من 26
فبراير الجاري.
واختير هــذا الفيلم لتمثيل ا�غرب في مهرجان »بوسان«
السينمائي الدولي بكوريا الجنوبية ،وفي ا�سابقة الرسمية
�هرجان مراكش الدولي ،وعرض أيضا بمختلف ا�هرجانات
الدولية بمصر واﻷردن وفرنسا وبلجيكا والسويد ،حيث نال
جوائز هامة.
ا�ستشفى ،هو عالم الفيلم ،تجتمع فيه قصص عديدة ،تكشف
فساد قطاع الصحة وغياب العدالة في توفير العﻼج للمواطن�
الفقراء ،الذين يعانون من ثقافة راسخة للرشوة.
هي بداية قصة ،تدور أحداثها وسط أجــواء صاخبة ،حيث
يبدي أبطال الفيلم استعدادهم للذهاب إلى أقصى حــدود ما
يستطيع اﻹنسان فعله ﻹنقاذ أقرب الناس إليه.

á«FÉªæ«°S Égƒ``Lh Ωô`µJ á`éæW
تستعد مدينة طنجة ﻻحتضان فعاليات ال ــدورة الواحدة
والعشرين للمهرجان الوطني للفيلم ،من  28فبراير الجاري إلى
 7مارس ا�قبل ،إذ ستشهد هذه الدورة ،تكريم وجوه بارزة في
السينما ا�غربية ،ويتعلق اﻷمر بكل من ا�خرج� فريدة بورقية
وعبد ا�جيد ارشيش ،والراحل محمد
الـــتـــازي بن
عبد الواحد،
إلــــى جــانــب
ا�مثل محمد
رزيـــــن ،وفــق
بــــﻼغ صـــادر
عــــن ا�ـــركـــز
الــســيــنــمــائــي
ا�غربي.
لــــﻺشــــارة،
فـــا�ـــهـــرجـــان
الوطني للفيلم،
ذات طــابــع فني
يعتبر تظاهرة
وثقافي وترويجي ،تروم تشجيع تطوير اﻹنتاج السينمائي
الوطني ،وا�ساهمة في نشر وتوزيع الفيلم ا�غربي ،وإحداث
فضاء للقاء والحوار والنقاش حول السينما با�غرب.

¢Vô©J è∏©d áHÉÑd
{¿Gƒ£àH zIOó©àe äGƒ°UCÉH IOÉŸG
يحتضن رواق
ا�ــركــز السوسيو
ثــقــافــي �ــؤســســة
مــحــمــد الــســادس
للنهوض باﻷعمال
اﻻجــــتــــمــــاعــــيــــة
للتربية والتكوين
بتطوان ،اﻷعمال
الــجــديــدة للفنانة
الـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــة
والكاتبة ا�غربية،
لبابة لعلج ،من 20
فبراير الجاري إلى
 12مــارس ا�قبل،
حيث اختارت لعلج
»ا�ـــادة بــأصــوات متعددة« شعارا
�عرضها الفردي.
وتــجــدر اﻹشـــارة إلــى أن لوحات
لــبــابــة لــعــلــج ،مــتــغــايــرة اﻷشــكــال

والبنيات التصويرية ،موسومة
بالتجديد والتحديث ،وهــي تعتبر
مــن أبـــرز اﻹضــافــات الــنــوعــيــة في
مجال الفن التشكيلي داخل ا�غرب
وخارجه.
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ó`«©°S Iô`«ª°S Ö`«¨J GPÉª`d
?π`«ãªàdG ∫É› øY
سلطت الديفا سميرة سعيد ،الضوء
على غيابها عــن التمثيل ،مــؤكــدة أن
مستوى اﻷعمال التي كانت تعرض عليها
ضعيف وﻻ يتماشى مع شخصيتها.
وأوضــحــت سميرة سعيد في بعض
تصريحاتها ،أنــهــا كــانــت تتمنى أن
تجسد بطولة فيلم استعراضي غنائي،
إﻻ أن نوعية هــذه اﻹنــتــاجــات مكلفة
جدا ،وتابعت قائلة» :كنت أحلم بتقديم
فيلم استعراضي غنائي ،ولــكــن كان
مــن الصعب تحقيق هــذا الــحــلــم ،ﻷن
هــذه النوعية مــن اﻷفــﻼم مكلفة جــدا،

ﻣﺬﻛﺮاتﺳﺎﺧﻨﺔ
ﻟﻨﻮر اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺮﻳﺎﺣﻲ

وشركات اﻹنتاج في مصر حينها
كانت تبحث عن اﻷعــمــال ذات
التكلفة الرخيصة ،وهــذا كان
مــن ســوء حظي فــي بداياتي
بمصر التي ذهبت إليها وأنا
عمري  20سنة«.
يشار إلى أن سميرة سعيد،
شاركت في بدايتها الفنية في
مجموعة من اﻷعمال ،من بينها
مسلسل »مجالس الفن واﻷدب«
سنة  ،1968وفيلم »سأكتب اسمك
على الرمال« سنة .1978

‘ á«Hô¨ŸG áaÉë°üdG ó«ªY AÉKQ
≈Ø£°üe …’ƒe ≥jó°üdGh ñC’G
¬«∏Y ˆG áªMQ …ƒ∏©dG

OQÉ°ûàjQ »°ùfôØdG RÉÑÿG
Üô¨ŸÉH πë«°S â«æ«JÒH

{ó©H ∫ÓL Iõjõ©d zÒÑc ¥ôa
áæ°S 34 AÉæ¨dG É¡dGõàYG
بعد اعتزالها الفن �دة  34سنة ،تستعد الفنانة ا�غربية الكبيرة عزيزة
جﻼل ،لطرح أغنية جديدة تحمل اسم »فرق كبير«.
وقال جميل محمود ،ملحن اﻷغنية ،في تصريحه لبرنامج  ETبالعربي،
أن أغنية عزيزة جﻼل الجديدة ،من كلمات الشاعر الراحل إبراهيم
خفاجي ،ومن ا�قرر طرحها قريبا في اﻷسواق.
وكانت الفنانة ا�غربية الكبيرة عزيزة جﻼل ،قد أحيت في شهر دجنبر
ا�اضي ،حفﻼ غنائيا كبيرا على خشبة مسرح العﻼ با�ملكة العربية
السعودية ،في موسم »شتاء طنطورة« ،وهو أول حفل لها بعد عودتها
للفن من جديد.
وقدمت الفنانة ا�غربية عــددا كبيرا من أغنياتها القديمة ،أبرزها
أغنيتها الشهيرة »مستنياك« ،باﻹضافة لعدد من أغاني مطربات الزمن
الجميل ،أمثال أم كلثوم واسمهان.
يذكر أن الفنانة ا�غربية عزيزة جﻼل ،قد اعتزلت الفن في أوج عطائها،
بعدما تعرفت على زوجها السعودي الراحل ،عن طريق الصدفة ،في
منطقة ماربيا الساحلية بإسبانيا أثناء قضاء عطلة الصيف.
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من ا�قرر أن يصل رئيس الطهاة والخباز الفرنسي،
ريتشارد بيرتينيت ،هذا الشهر إلى ا�غرب ،كجزء من
مبادرة لتعزيز التبادل الثقافي ب� البلد الذي يقيم فيه،
بريطانيا وا�غرب .
ويخطط بيرتينيت ،خﻼل هذه الزيارة ،للقيام بزيارات
إلى القرى ا�حلية ا�حيطة بمراكش ،حيث سيتعرف
على طريقة تحضير الخبز التقليدية بأفران الخشب في
ا�غرب ،باﻹضافة إلى أنه سيقوم بتدريس مادة صنع
الخبز في مدرسة »التعليم للجميع« للنساء القرويات
ا�غربيات.
وأعرب توماس رايلي ،السفير البريطاني في ا�غرب،
عن سعادته باستضافة رئيس الطهاة قائﻼ» :يسعدني
أن أرحب بالسيد بيرتينيت في ا�غرب ،ومتحمس للغاية
ﻷتمكن من اصطحابه إلى بعض اﻷماكن الجميلة .أنا
أحب صنع الخبز ..إنه فن وسحر في حد ذاته«.

ﻫ ــﺬا ﻣﻜﺘﺒﻚ ﻫ ــﺬه ﺣﻘﻴﻘﺘﻚ ﻫ ــﺬا ﻗﻠﻤﻚ
ﻫــﺬه أوراﻗـــﻚ وﺻ ــﻮرك ﺗﺸﻜﻲ ﻣــﻦ ﻳﺠﻴﺒﻬﺎ؟
ﻫــﺬه ﻗﻬﻮﺗﻚ ﻫــﺬه ﺟﺮاﺋﺪك ﻫــﺬا ﻣﺤﻤﻮﻟﻚ
ﻫــﺬه ﻟــﻮﺣــﺎﺗــﻚ ﻫــﺬه ورودك ﻣــﻦ ﻳﺴﻘﻴﻬﺎ؟
ﻛــﻞ ﺟﻤﺎد أﺣﺒﺒﺘﻪ ﲢــﺮك ﳌــﺎ ﺳﻤﻊ ذﻛــﺮك
ﻫــﻞ ﻟــﻠــﻘــﺒــﻮر ﻗــﺼــﻴــﺪة أﻫــﻴــﻢ ﰲ ﻗــﻮاﻓــﻴــﻬــﺎ؟
ﻣــﺎﻟــﻲ ﻗــﺪ ﺟــﺌــﺖ ﻣــﻨــﺰﻟــﻚ وﺷــﺮﺑــﺖ اﻟــﺸــﺎي
ﻣــﺎﻟــﻲ ﳌــﺎ اﻧــﺼــﺮﻓــﺖ أﻳــﻦ ﻃﻠﻌﺘﻚ أﻧﺎﺟﻴﻬﺎ؟
ﺗــﺼــﺎﺣــﺒــﻨــﻲ ﺣــﺘــﻰ اﻟ ــﺒ ــﺎب ﻋــــﺎدة أﺷــــﺮاف
وﺗﻮدﻋﻨﻲ ﻛﻠﻤﺎ ﻃﺮﻗﺘﻪ ﻓﻤﻦ ﻟﻲ ﻣﻨﺴﻴﻬﺎ!؟
ﻟــﻢ ﺗــﻘــﻒ إﻻ ﻟــﻠــﺮﺟــﺎل وﻟ ــﻢ ﺗــﺮﻛــﻊ إﻻ ﳊــﻖ
وراﻓــــﻊ ﺳ ــﻤ ــﺎوات دون ﻋــﻤــﺪ ﻓــﻴــﻚ ﻣﻠﻘﺎﻫﺎ
اﻟ ــﻴ ــﻮم ﰲ ﺑــــﺮزخ اﻟــﺸــﻬــﺪاء ﻃــﺒــﺖ ﻣــﻘــﺎﻣــﺎ
وﻏ ــﺪا ﻓـــﺮدوس ﻧﻌﻴﻢ ﻛــﻞ اﺑــﻦ آدم اﺷﺘﻬﺎﻫﺎ
ﻣﺎ وﻃﺌﻬﺎ إﻻ أوﻟــﻮ ﻋــﺰم ﻣﺜﻠﻚ ﺣﻘﺎ وﻣﻼﺋﻜﺔ
اﳋــﻠــﺪ ﺣــﺮاﺳــﺎ ﻣــﻦ روﺿـــﺔ ﺟــﺪك ﻣﺴﻘﺎﻫﺎ
ﻣــﻦ ﺣــﻮﺿــﻪ ﳌــﺎ ﻋﻄﺸﺖ أﻓــــﻮاه ﻧــﻠــﺖ ﺷﺮﺑﺔ
ﺣﻖ وﻋــﺪل ﻛﻨﺖ ﺑﺮوﺣﻚ اﻟﻄﺎﻫﺮة ﺗﻔﺪﻳﻬﺎ
وواﻛــﺒــﺖ اﳌــﻠــﻮك ﺛــﻼﺛــﺔ وﻟ ــﻢ ﺗﻌﻴﺎ ﺧــﺪﻣــﺔ
وإﺧﻼﺻﺎ ﻳﻜﻔﻴﻚ ﻓﺨﺮا ﺗﻌﺰﻳﺘﻬﻢ ﻣﺎ أﻏﻼﻫﺎ!
ﻗــﺪ ﻛﻨﺖ ﺑــﺎﻷﻣــﺲ ﺗﺘﻠﻘﻰ رﺳﺎﺋﻠﻬﻢ أﺳ ــﺮار
ﻣﻠﻚ ﺣﻔﻈﺖ ودروﺳـــﺎ أﻋﻄﻴﺖ ﻟــﻢ ﻧﻨﺴﺎﻫﺎ!
ﻓﻨﻢ ﻗﺮﻳﺮ ﻋﲔ ﻋﻠﻰ وﻃﻦ وﻣﻠﻚ ﻓﻘﺪ ﺑﻨﻴﺖ
ﺳﺎرﻳﺔ ﻣﺠﺪه ﻻ ﻳﺤﺮﻛﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﻮاج أﻋﺘﺎﻫﺎ!
ﺑﻼدي ﻧﺎدي أرﺣﺎم ﺑﻨﺎﺗﻚ ﺗﻠﺪ ﻣﺜﻞ اﳌﺼﻄﻔﻰ
ﺑــﻼدي دﻋﻴﻨﻲ ﻣﻌﻚ أﺳﺘﺤﻠﻔﻬﺎ وأﺗﺮﺟﺎﻫﺎ
رﺟﻼ ﻟﻢ ﺗﻠﺪ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﺜﻠﻪ ﳌﺎ ادﻟﻬﻤﺖ ﻇﺮوف
وﻏــﺪا ﰲ ﻏﺒﺎر اﳊــﺮب ﺑﺴﻴﻒ اﳊﻖ ﻳﻐﺸﺎﻫﺎ
ﻟﻢ ﻳﺨﻒ ﻟﻮﻣﺔ ﻻﺋﻢ ﰲ ﺣﻖ وﻟﻢ ﻳﺘﺂﻣﺮ ﺑﺼﻤﺖ
إﻗﺪام أﺟﺪاده ﺟﻤﻊ ﻣﻦ ﻛﻞ أرض ﺷﻤﻠﺖ ﻧﺪاﻫﺎ

ﻋﺒﺮ اﻹﻳﻤﻴﻞ
ﻟﻠﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﺑـ
اﺷﺘﺮﻛﻮا ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ رﻗﻢ  ١ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب
ﺗﺼﺪر ﻣﻨﺬ 1965

ﺟﺮﻳﺪة اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ  -اﻷﺧﺒﺎر اﻟﺴﺮﻳﺔ  -واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳋﺎﺻﺔ
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ  -ﻣﺤﺎﻳﺪة  -ﺗﺴﺒﻖ اﻷﺣﺪاث  -ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ اﻷﺧﺒﺎر

ﺗﻮﺻﻠﻮا ﺑﻬﺎ ﻟﻴﻠﺔ ﺻﺪورﻫﺎ أﻳﻨﻤﺎ ﻛﻨﺘﻢ!
ﻧﻌﻢ أرﻳﺪ اﻻﺷﺘﺮاك ﳌﺪة ﺳﻨﺔ ﰲ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺼﺤﻔﻲ ) 48ﻋﺪد(
 190درﻫﻢ
اﻻﺳﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ:
اﻟﻌﻨﻮان اﻟﻜﺎﻣﻞ:
رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ:
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ:

)ﻋﺮض ﺧﺎص(

ﻋﻮض  290درﻫﻢ
ﻟﻠﺘﺴﺪﻳﺪ :ﺑﻌﺚ ﻫﺬه اﻟﻘﺴﻴﻤﺔ ﻣﻊ ﺷﻴﻚ
ﺑﻘﻴﻤﺔ  190درﻫﻤﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷﺮﻛﺔ »دﻧﻴﺎ
ﺑﺮﻳﺲ« ﻟﻠﻌﻨﻮان اﻟﺘﺎﻟﻲ:

اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺼﺤﻔﻲ
 12ﺷﺎرع اﻷﻣﻴﺮ ﻣﻮﻻي ﻋﺒﺪ اﷲ،
ص .ب  - 439اﻟﺮﺑﺎط

اﻟﻌﺪد 1063 :اﻟﺨﻤﻴﺲ  20ﻓﺒﺮاﻳﺮ 2020
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اﻟﺘﺰام ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻌﻠﻮي ﻣﻊ ﻗﺮاﺋﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ :
يواصل الراحل مصطفى العلوي التزامه مع قرائه رغم وفاته ،فقد كان الراحل حريصا على ترتيب مواعيده مع قرائه من خﻼل كتابة ما يجب أن يكتب ،في انتظار نشره،
بل إن طاقم »اﻷسبوع« ،بعد التنقيب في خزانة الفقيد ،عثر على مقاﻻت وروايات واقعية مكتوبة بخط يده ،ولم تنشر من قبل ،سنعمل على اﻻستمرار في نشرها وفاء
لروح أستاذنا مصطفى العلوي في ركن »الحقيقة الضائعة«.

ﺗﻌﺎﻟﻮا ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻹرﻫﺎب

ÜÉgQE’G ¬ª°SG OƒdƒÃ »HhQhC’G ¢TGôØdG ¿GORG ÉeóæY
ﺑﻘﻠـــــــﻢ:
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ

كلما حطت بالواحد منا ،واحدة
مــن ه ــذه الــطــائــرات الضخمة في
مدرج مطار »شارل دوكــول« ،القابع
وسط غابات »رواسي« في ضواحي
بـــاريـــس ،وابــتــلــعــتــه الــســراديــب
الكهربائية ا�تحركة لتلفظه وسط
آﻻف الـــرائـــحـــ� والـــغـــاديـــن في
الصالونات الزجاجية ،فيغرق في
عالم حالم مــن ا�وسيقى الهادئة
واﻷصـــــوات الــرنــانــة والضحكات
الهامسة ،وتضيع عيونه ب� القدود
الجذابة ،واﻷزياء الخﻼبة ،إﻻ وتزداد
دقــــات قــلــبــه لــهــفــة عــلــى الــوصــول
السريع إلى قلب باريس ،التي جفت
أقﻼم الرومانسي� من كثرة الكتابة
عنها ،ونــفــذت كلمات اﻹبــــداع من
قواميس الشعراء وفوانيس الفنان�
ونــوامــيــس الــرســامــ� فــي التغزل
بجمالها.
ونــضــيــع جميعا تــحــت أضـــواء
بــــاريــــس ،وتـــنـــعـــدم ا�ــقــايــيــس،
وتــــذوب الــشــخــصــيــات فــي صخب
»الــشــانــزيــلــيــزي« ،حــيــث ﻻ يبقى
للمصروفات حد وﻻ لﻸموال مقياس
وﻻ في الجيوب رصيد.
ومــــن تــحــت ن ــاط ــح ــات ســحــاب
»مونبارناس« التي تهافت اﻷغنياء
على شراء شققها ،تتحرك ا�صاعد
الزجاجية نحو اﻷعــلــى لتحتضن
اﻷع� من صالونات سطوحها ،هذا
العالم الخﻼب الذي تنطق كل حجرة
من بناياته الداكنة ،بجملة من تاريخ
الحضارة الغربية ،وأمجاد الثورة
الفرنسية ،حتى ليكاد ا�صغي أن
يسمع أصوات »لويس الرابع عشر«
وهو يتحشرج تحت وقع ا�قصلة،
و»فيكتور هوغو« وهو يــردد آهات
البؤساء وأناشيد ا�نتصرين.
بــاريــس هــاتــه ،الــتــي س ــال على
جنبات جمالها لعاب النازي� ولم
يهدأ لهم بال حتى احتلوها ،كانت
على مدى اﻷبد ،مدينة الحب والحرية
والسﻼم ،حتى أن التائه فيها يكاد
يلمس مدلول الحرية في كل موقع
�سه من جنباتها.
ونــســتــغــرب حــيــاة ا� ــﻼي ــ� من
ا�ــتــحــركــ� فيها مــمــن شــبــعــوا من

اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻷوﻟﻰ
جمالها ،فانشغلوا عما يشغلنا من
التهام أبصارنا ﻷطرافها ،وغرقوا
كلهم في عالم اﻻستطﻼع ،حاشرين
أنوفهم  -كلهم بــدون مبالغة  -ب�
صفحات الجرائد ،وكأنهم يبحثون
عن كلمة ضائعة ،على كراسي ا�قاهي،
وفي مقاعد التاكسيات ،وفي مدارج
ا�مرات ،وحتى في دهاليز »ا�يترو«
الساخنة.
وسرعان ما يضيع فضولنا حول
هــؤﻻء الباريزي�  -الذين يعيشون
لــيــقــرؤوا  -عندما نغرق فــي ليالي
باريس الصاخبة ،حيث ا�تعة التي ﻻ
تعرف بدا ،وا�حرمات التي ﻻ تعرف
حدا.
وكثيرا ما يصحى الواحد منا في
الصباح ا�تأخر ليطلق آهة ارتياح
على وجوده في بﻼد النور والحرية
والحبور في باريس ،كما في لندن،
فــي »الــســوهــو« و»الــبــيــكــاد يللي«،
و»هــامــبــورغ« في حي »الريبابان«،
وبروكسيل فــي الــحــدائــق ،وجنيف
على ضفاف البحيرة ،وفي كل عواصم
الغرب ا�حظية بالنعيم ،ونكاد نقرأ
على سحنات اﻷوربي� مسحات من
الحزن ا�ك� ،والحقد الدف� ،كلما
�حت عيونهم صاحب سحنة عربية،
أو شعر أدكــن وشنبات شرقية ،فقد
تــســمــمــوا بــأفــكــار الــعــصــر وأخــبــار
النشر ،وأيقنوا بــدون هــوادة أن كل
عربي يحمل في طيات سترته  -وﻻ
شك  -شحنة من اﻹرهاب.
وكيف نواخذ الرأي العام اﻷوربي
على هوسه وهو الذي حقنت أجهزة
اﻹعﻼم شرايينه بمقادير من اﻷخبار
ا�صنوعة في مختبرات الصهيونية
العا�ية ،التي نجد أنفسنا في غنى
عن اﻻستدﻻل بالحجج الدامغة عنها،
وكنا نــرى آنــذاك »مردخلي« يصبح
ا�لك الثاني في بريطانيا قابعا على
عرش الصحافة  -على سبيل ا�ثال
ﻻ الحصر  -مثل قبوع »هيرسان« في
ذلك الوقت ،على عرش الصحافة في
الجمهورية الفرنسية.
ولكن صفاء النية العربية ،يجعلنا،
ونــحــن نلحس بــأهــدابــنــا واجــهــات
الحضارة البراقة في شوارع أوروبا،
ﻻه� عن استكناه النظرات ا�تبرمة
التي تصلي قفا كــل واحــد مــر منا،
كما تشغلنا ارتباطاتنا ومواعيدنا،
وهيامنا بزجاجات العطر الفرنسي
ومعاطف الفرو البريطاني ،ومنتجات
الشوكوﻻطة السويسرية ،عن حقائق
عــدة ،تضيع ما ب� وصــول طائرتنا
وإقﻼعنا على م� طائرة أخرى.
بينما الحقيقة التي نــراهــا ،هي
أكــبــر م ــن الــجــمــال الــــذي يلهينا،
وأوسع من الشوارع التي تلتهمنا..
إنها أضخم من برج »إيفل« ،وأكثر
صعقا مــن ضــربــات »بيك بــن« ،ذلك
أن اﻷصــبــاغ الــلــمــاعــة الــتــي تذهب
بألبابنا ،واﻷضــــواء الــبــراقــة التي
تنعش أبصارنا ،والنغمات الرنانة
الــتــي تسكر أســمــاعــنــا ،إنــمــا هــي-
مجتمعة -عبارة عن غﻼف شفاف يلف
واقعا مزيفا سرعان ما تظهر بشاعته
بمجرد أن تمر أناملنا على صفحته
ا�ــذهــبــة ،لتنكشف لنا مــن اﻷهــوال

واﻵﻻم واﻷوساخ والقاذورات ،والف�
وا�قرفات ،والفضائح وا�وبقات ،ما
تشمئز له النفس ،وتدعو مواجهته
إلى الغثيان.
ولو قدر ﻷي واحد منا أن يبحث عن
سر تلك الصفارات التي تخترق كبد
الليل ب� الفينة واﻷخــرى ،منبعثة
من ســيــارات النجدة أو اﻹنــقــاذ ،أو
أن يدخل مكاتب الوثائق في مخافر
الشرطة ،أو ملفات القضاء ،ﻻستقرت
سفينة فضوله على شاطئ من الريبة
والشك في سﻼمة ذلك الواقع البراق
الجذاب.
ولــو أصغى الــواحــد منا بسمعه

ﻻﺋﺤﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﺴﻔﺎﻛﻴﻦ ﻭﺍﻟﻘﺘﻠﺔ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺩﻭﺍﻓﻊ
ﺟﺮﺍﺋﻤﻬﻢ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ،
ﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺧﻠﻘﻮﺍ
ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺯﺭﻋﻮﺍ ﺑﺬﻭﺭﻩ
ﻓﻲ ﺃﺭﺟﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻓﺎﺭﺗﻌﺸﺖ ﻟﻬﺎ ﻓﺮﺍﺋﺼﻪ
ﺳﻨﻴﻦ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ
ﺗﺮﻣﻰ ﺩﻣﺎﺀ ﺟﺮﺍﺋﻤﻬﻢ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻤﻴﺺ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ

لحظات إلى اﻷخبار التي تــذاع بعد
منتصف الليل ،عما يجري أو جرى من
جرائم وموبقات� ،ا استطاع إغماض
عينيه لحظة واحدة على اﻹطﻼق.
إن الذي يقلب غطاء الواقع اﻷوربي
ويمسح الــواقــع ا�ــظــهــري الــبــراق،
ليكشف أن لــيــس هــنــاك خــلــف كل
أكمة ،أجمة فقط ،وإنما سيرى أن
الساحة اﻷوربية الجذابة ،برخامها
وتماثيلها وسنابل مياه نافوراتها
وزهــور حدائقها ،ليست في الواقع
إﻻ غــابــة موحشة قــفــراء ،أو بيداء
قاحلة صفراء ،تتقاتل فيها ا�خلوقات
البشرية بضراوة الوحوش ا�فترسة،
وتــتــحــ� فــيــهــا اﻷج ــه ــزة الــقــائــمــة،
بــدون رحمة ،فــرص الغدر والتسلط
بحدة اﻷفاعي السامة ،تمتص فيها
اﻹمبراطوريات ا�الية دماء ضحاياها
مثلما تمتص النمور البرية دمــاء
فرائسها من الوعول اﻵمنة.
وب ــدءا بأجهزة ا�ــخــابــرات ،التي
تساير كالظل كل ساكن ومتحرك ،بدءا
بتعقب الخطوات وانتهاء بالتنصت
على ا�ــكــا�ــات ،تلك اﻷجــهــزة التي
تستعبد اﻹنــســان اﻷوربـــي والــزائــر
اﻷجنبي ،وتحبسه في شباكها مهما
كــانــت حــدود بــراءتــه ،تلك اﻷجــهــزة

التي تسقط رؤس ــاء الـــدول ،وتملي
إرادات أصــحــاب الـــقـــرار ،وتفلي
شــعــرات اﻷحـــداث ا�تشابكة شعرة
شــعــرة ،عبر الوقائع واﻻحــتــمــاﻻت،
وتغربل حبات الحروف ا�نطوق بها
في الجلسات وا�ناقشات ،ا�نقولة
نــصــا نــصــا عــبــر هــيــاكــل اﻷجــهــزة
ا�تمثلة في سائق التاكسي ،ونديم
ا�قهى ،وخادم الفندق ،عبر الطبيب
والصيدلي ،عبر الترجمان والكاتب،
عبر السكرتيرة وا�ضيفة ،فتتم قراءة
ا�ذكرات الشخصية ،وترجمة الوثائق
ا�صورة ،وتحليل البصمات ،كما يتم
تصوير الــحــركــات والسكنات كلما
تعلق اﻷمر بشخصية من صنف ما
يسمى »بالفي أي بي«.
وﻻ يتوقف نشاط ا�خابرات عند
حد التجسس وإحصاء اﻷنفاس ،بل
إنه عند الحد إنما يكون قد بدأ العد،
فنشاط ا�خابرات  -بالنسبة للكل ﻻ
للبعض  -يبدأ عندما يصبح رجالها
م ــح ــاوري ــن ،ت ــج ــارا ومــفــاوضــ�،
مستشارين ومحلف� ،وﻻ ينتهي ذلك
الــدور إﻻ عندما تكون أجهزتها قد
أصبحت طرفا فاعﻼ في القرار ،حتى
عندما يتعلق اﻷمر بعﻼقة بريئة ب�
شخص�.
وتجد الفرنسي العارف ا�طلع،
يتحسس باستمرار ريحا باردة تنفخ
في قفاه ،نائما أو صاحيا ،بينما ﻻ
يعتبر أي أوربــي نفسه خارجا عن
طائلة السيف ا�سلط على الرؤوس
كــلــهــا ،بــاســم الــقــانــون ،الـــذي يتم
تفسيره حسب الــظــروف وتأويله
حسب الواقع� تحت طائلته.
ولــيــس الــقــانــون وحـــده م ــزدوج
اﻷوجه ،بل أجهزته كلها..
وﻻ يخلو مــقــال ،وﻻ تقرير وﻻ
قصة ،ﻻ شريط سينمائي وﻻ حوار
سياسي ،من الحديث بكل بساطة
عــن الجهاز ا�ـــوازي )الباراليل(،
الذي يعني نوعا آخر من الشرطة ﻻ
تلبس حزاما وﻻ تتمنطق بمسدس،
وﻻ تخضع لقانون.
و»الــبــاربــوز« تسمية شائعة في
أطراف أوربا ،تعني رجال ا�خابرات
ا�تسيس� الــذيــن يــزاولــون ا�هام
القبيحة عن اقتناع وعقيدة ﻻ نتيجة
ارتباط وظيفي.
ولـــو نــطــق الــنــهــر الــحــالــم الــذي
يخترق باريس مثﻼ في هدوء سحري
وانسياب شاعري ،عما أغرقت فيه
من جثث في زمن مضى ،وجرت على
جنباته من جرائم في سنوات خلت،
لتفادى الناظر إلى صفحته كل إغراق
للبصر في مداه.
فعالم ا�خابرات مرتبط عضويا،
مــاديــا ،وسياسيا ،بعالم ا�ــخــدرات
الــتــي تعتبر الــســيــدة الــكــبــرى في
جميع الظروف واﻷوس ــاط ،حيث ما
يسمى »الفرينش كونيكشن« كان هو
السلسلة التي تشد هياكل إمبراطورية
ا�خدرات إلى الكيان الغربي عبر مياه
ا�حيط اﻷطلسي.
وعالم الدعارة الــذي تعدت سوقه
في ضخامتها آنــذاك أهمية الحلف
اﻷطلسي وأنشطة السوق اﻷوربية
ا�شتركة ،حتى أن تجارها ﻻ يخجلون

لحظة واحدة عند افتخارهم باﻻنتماء
إلـــى دولــــة الـــدعـــارة الــتــي تسمى
»البروكسينيتيزم« ،ولو قرأنا مذكرات
نــجــوم السينما ومــلــكــات الجمال،
وأولــئــك الــذيــن يكسبون ا�ــﻼيــ�..
لعرفنا السبب الذي يجعلهم يموتون
فقراء ،أو يقضون بقية حياتهم في
مستشفيات ا�ــعــتــوهــ� ،ﻷنــه كلما
أضــاءت مصابيح الشهرة وكشافات
ا�جد وجها ،إﻻ وأضيف اسمه إلى
الﻼئحة الطويلة لضحايا اﻻبتزاز
ا�ــنــظــم وا� ــق ــ� وا�ـــعـــروف بــاســم
»الــراكــيــط« ،بينما تبقى الــشــوارع
واﻷزقة ،والقصور والشقق الفاخرة،
وا�ــقــاهــي وا�ــقــاصــف ،والــفــنــادق
والــبــيــوت الــخــاصــة ،مرتعا �ــا دون
ذلك من نصاب� محترف� ،ومحتال�
مــســتــقــلــ� ،ومــــزوريــــن مــقــتــدريــن،
وانتهازي� بارع� ،أولئك الذين ﻻ
يخلو منهم معبر وﻻ طوار ،يبحثون
عن ضحاياهم بالليل والنهار ،يكتفون
تارة بالحصول على نسبة مائوية في
كل نشاط مهما كانت تفاهته ،وتارة
بالخطف والنهب وحتى اﻻغتيال ،ﻷن
الفلسفة العقائدية هنا هي فلسفة
»الحوت في قعر البحر« ،حوت كبير
يأكل كل حوت صغير ،فﻼ يوجد حد
لدغل اﻻفتراس اﻷبدي لكل الساكنات
وا�تحركات.
هذا هو »الوجه اﻵخــر للميدالية«
كما يقول ا�ثل الفرنسي ،وهذه هي
الحقيقة ا�ــريــبــة الــقــابــعــة فــي تلك
السن� خلف الصور الجميلة.
وهــذا هو بالتحديد ،ا�زرعة التي
كانت تترعرع في أوحالها قوات الشر
واﻹرهاب.
وفــي أوكـــار هــذا الدهليز ا�ظلم
ال ــع ــم ــي ــق ،تــفــرعــنــت ا�ــــنــــاورات
اﻹسرائيلية وا�ؤامرات الصهيونية،
وأصــبــحــت كــاﻷخــطــبــوط ا�تشعبط
بحباله في كل أطراف الواقع الخبيث،
وأعطت هذه الصﻼت الفاسدة نباتا
اسمه اﻹرهــاب ،نما وترعرع في هذا
ا�ستنقع العفن اﻷفن ،فأعطى أقطاب
القتل والسفك» ،كارلوس« وقبله »بادر
ماينهوف« وقبلهما »جواتيا« ،وقبلهم
اﻹخــــوة الــيــهــود »زمـــــور« ،وقبلهم
»جيريني« ،وقبلهم »الكابون« ،وقبلهم
ﻻئحة طويلة من السفاك� والقتلة
الذين كانت دوافع جرائمهم سياسية،
هــم الــذيــن خلقوا اﻹرهـــاب وزرعــوا
بذوره في أرجاء العالم فارتعشت لها
فرائصه سن� طويلة قبل أن ترمى
دماء جرائمهم على القميص العربي،
ليتخذوه ذريعة لتحميل العرب جرائم
ارتــكــبــهــا أســـﻼف اﻹرهــــاب الغربي
وراثيا أبا عن جد.
وإذا كــان اﻷمــر ﻻ يتعلق في نظر
الــعــرب بــإطــﻼق اﻻتــهــامــات فــي حق
الــغــرب عــلــى عــواهــنــهــا ،فليمهلني
قــرائــي حــتــى أفــتــح مــعــهــم ا�ــلــفــات
وأتطرق لﻸسماء واﻷماكن ،باﻷرقام
وبــالــتــواريــخ ،ﻷن تــاريــخ اﻹرهـــاب
الغربي في هــذا العصر ،خليق بأن
نــقــرأه ونعيه ،ونعلقه على جــدران
ذاكرتنا مثلما فعلنا با�علقات العشر.
ﻳﺘﺒﻊ

