اﻟﻤﺆﺳﺲ:
ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻌﻠﻮي

ﺮﻱ
باﻹضافة إلى العقوبة السجنية
ﺳ
التي صدرت في حق كل من تورط
في سرقة ساعات ا�لك ،صدرت
اﻷوامر بمعاقبة بعض البواب�
ا�سؤول� عن البوابة ا�خصصة
لدخول ا�لك إلى القصر) ،(..ويقال إن
أحد البواب� منع مسؤوﻻ أمنيا كبيرا من الولوج من
الباب ا�لكي ،ودفعه إلى اﻻلتزام بالتقاليد ا�خزنية
العريقة ،حيث يدخل زوار ا�لك دائما من الباب
ا�خصص للزوار ،في جميع القصور).(..
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ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ .ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ

دون مشاركة الفلسطيني� ،ودون موافقة
الدول العربية واﻹسﻼمية ،أعلن الرئيس
اﻷمريكي دونالد ترامب ،في مؤتمر صحفي
مشترك مــع رئيس الــــوزراء اﻹسرائيلي
بنيام� نتنياهو فــي الــبــيــت اﻷبــيــض،
يوم الثﻼثاء ا�نصرم ،خطته لحل النزاع
العربي الفلسطيني اﻹسرائيلي ،بناء على
حل الدولت� ،وبناء على اعتبار القدس
الشريف عاصمة أبدية ﻹسرائيل.
وقــــد تــحــدى تـــرامـــب كـــل ا�ــعــارضــ�
ا�حتمل� لقراره ،معتبرا أن الصفقة التي
يعرضها قد تكون آخر فرصة للفلسطيني�،
وقــال »مثلما أفعل الكثير لﻺسرائيلي�،
سأفعل أيضا الكثير من أجل الفلسطيني�
وإﻻ لن أكون منصفا« ،موضحا أن »اتفاق
اليوم هو فرصة للفلسطيني� ،وربما هي
آخر فرصة« ،وتابع دونالد ترامب خﻼل
مؤتمر صحفي رفقة بنيام� نتنياهو ،أن
الوﻻيات ا�تحدة لن تسمح بتعرض أمن
إسرائيل للخطر ،وأريــد أن يكون اﻻتفاق
مفيدا للفلسطيني� ،مشيرا إلى أن صياغة
السﻼم ب� الفلسطيني� واﻹسرائيلي�
مهمة صعبة ومعقدة.
وكــمــا لــو أنـــه يــحــاول شـــراء الصمت
العربي ،تابع الرئيس اﻷمريكي ،أنه »لن

● ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ .ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ

ﺗﺮﺍﻣﺐ ﺭﻓﻘﺔ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ
يوجد فلسطيني أو إسرائيلي سيقتلع من
بيته ،كما أن خطة السﻼم تضاعف اﻷراضي
الفلسطينية ،وتوفر  50مليار دوﻻر ،وكل
دولة تريد تحقيق ذلك ،وسيكون هناك دعم
كبير من دول الجوار ،وسيتم توفير مليون
وظيفة ومعدل الفقر سيتقلص إلى النصف،
وستوفر الفرص للشعب الفلسطيني«.

…ƒªæàdGêPƒªædGäGQhÉ°ûe
»≤jôaEGº©£H
ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ .ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ

عقدت منظمة »مغرب إفريقيا« ،التي يقودها
الدبلوماسي ا�غربي نجيب الكتاني ،مؤخرا،
اجتماعا كبيرا في الدار البيضاء بنادي الراسينغ
الجامعي البيضاوي خصص �ناقشة ا�قترحات
ا�تعلقة بالنموذج التنموي ا�غربي ا�نشود،
بمشاركة أساتذة وباحث� كبار في الشأن الثقافي
والسياسي واﻻقتصادي ،وأجمعت جل التدخﻼت
على ضرورة مناقشة ا�شاريع ا�قدمة للجنة التي
يقودها شكيب بنموسى في بعدها اﻹفريقي.
وتستعد منظمة »لوما« ،التي تشتغل عبر عدة
فروع منتشرة في القارة اﻹفريقية ،لعقد بعض
اللقاءات على ا�ستوى الوطني ،لتكوين تصور
خاص عن النموذج التنموي في أفق عرضه على
اللجنة اﻻستشارية للنموذج التنموي الجديد.

يذكر أن »صفقة القرن« لن يكون لها أي
مستقبل في ظل رفضها من طرف ا�جتمع
الدولي ومن طرف الفلسطيني� أنفسهم،
وقــد قــال الــرئــيــس الفلسطيني محمود
عباس ،بعد اﻹعﻼن عن الخطة ،أنها لن تمر
وسوف تذهب على يد الشعب الفلسطيني
إلى »مزبلة التاريخ«.

قــال سيباستيان نوبير ،الناطق باسم السفارة
اﻷ�انية في الرباط ،في معرض تفاعله مع ما نشر في
جريدة »اﻷسبوع«)» :(..إن ا�نظمات اﻷ�انية الخمسة
العاملة في ا�غرب ،ﻻ تتدخل في الشؤون الداخلية
للمغرب« ،موضحا أن جل مجهوداتها تصب في مجال
ا�شاريع التنموية.
وشدد سيباستيان ،في حديث مقتضب مع »اﻷسبوع«
من داخل مكتبه في الرباط ،على ضرورة التمييز ب�
الدولة اﻷ�انية ،وا�نظمات اﻷ�انية العاملة في ا�غرب،
والتي تعمل في استقﻼل عن الحكومة ،موضحا أن
هذه ا�نظمات ﻻ تخضع للحكومة ا�ركزية ،بل تعكس
التنوع ا�وجود داخل ا�جتمع اﻷ�اني ،وتعمل من أجل
»مصلحة الشعب ا�غربي« وتماشيا مع التوجيهات
ا�لكية.
نفس ا�صدر ،أكــد أن ا�نظمات اﻷ�انية تشتغل
بشكل مشروع فوق التراب ا�غربي ،في إطار الشراكة
مع ا�غرب والثقة ا�تبادلة ب� البلدين.

أرﺷﻴﻒ اﻷﺳﺒﻮع
ﻣﺆﺳﺲ »اﻷﺳﺒﻮع«
اﻟﺮاﺣﻞ ﻣﺼﻄﻔﻰ
اﻟﻌﻠﻮي ،ﻳﺘﻮﺳﻂ
ﻣﻮﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮري
واﻟﺰﻋﻴﻢ
اﻻﲢﺎدي اﻟﻔﻘﻴﻪ
اﻟﺒﺼﺮي ،ﰲ أﺣﺪ
ﻣﻄﺎﻋﻢ ﺑﺎرﻳﺲ،
ﻗﺒﻞ ﻋﻮدة ﻫﺬا
اﻷﺧﻴﺮ إﻟﻰ اﳌﻐﺮب
ﺑﻌﺪ  30ﺳﻨﺔ ﻣﻦ
اﳌﻨﻔﻰ).(..
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عاد قدماء ا�حارب� والعسكري� للخروج
إلى الشارع من جديد ،للمطالبة بإنصافهم
وتغيير نظام التقاعد العسكري ،حيث تجمهر
عــشــرات النساء والــجــنــود فــي العاصمة
الرباط أمــام البر�ان ،صباح يوم الثﻼثاء
ا�اضي ،مطالب� بتسوية وضعيتهم ا�ادية
وتحقيق مطالبهم اﻻجتماعية.
هذا النوع من اﻻحتجاج ،يفرض تعامﻼ
خاصا مع هــذه الفئة من ا�حتج� الذين
كانوا يحملون السﻼح في وقت سابق من
أجل الدفاع عن الوطن).(..
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يستعد مجموعة من الفاعل� الحقوقي�
�ساءلة ا�ندوب الوزاري لحقوق اﻹنسان،
حــول مصير التعاطي مع ملف "ا�هدي
بنبركة" ،حيث سجل الحقوقيون الذين
اجتمعوا من هيئات مختلفة مؤخرا في
الرباط ،عدم إشــارة شوقي بنيوب �لف
ا�ــهــدي بنبركة كملف ضمن اﻹحـــاﻻت
العالقة ،في تقرير منجز من توصيات هيئة
"اﻹنصاف وا�صالحة") ،(..وهو ما يعني
إما أن هناك جوابا رسميا لدى الدولة ،أو
أن ا�ندوب الوزاري أغفل ا�وضوع).(..
وينطلق مجموعة من الحقوقي� من
اعتبار  2020سنة الحسم في ملف الزعيم
اﻻتحادي ا�هدي بنبركة).(..
وفضﻼ عن التطورات الحقوقية �لف
بنبركة ،تعيش الساحة القانونية على
وقـــع اســتــمــرار الــجــدل حـــول مــشــروع
القانون الجنائي الذي ﻻزال يراوح مكانه،
وبينما تتجه اﻷنظار إلى كون "البلوكاج"
ناتجا عن مواد متعلقة بتقن� اﻹجهاض
والحريات الفردية ،تذهب بعض اﻷصوات
إلــى الحديث عــن مــواد ملغومة مسربة
�شروع القانون الجنائي من شأنها ا�س
بمؤسسة الجيش وا�ــلــك ،خاصة فيما
يتعلق بــإقــرار عقوبات اﻹعـــدام )تعيد
اﻷســبــوع نشر تصريح ســابــق للخبير
الــدولــي هــشــام الــشــرقــاوي لفتح نافذة
التعمق أكثر في هذا ا�شروع(.
وتبقى أكــبــر مــفــاجــأة ،هــي مــا صرح
بــه الخبير الــقــانــونــي ال ــدول ــي ،هشام
الشرقاوي ،الذي قال لجريدة "اﻷسبوع"،
بــأن ))عقوبة اﻹعــدام ا�نصوص عليها
في مشروع القانون الجنائي الخاصة
بجريمة اﻹبادة الجماعية ،والجرائم ضد
اﻹنسانية ،وجرائم الحرب ،تمس مباشرة
ا�لك والجيش واﻷجهزة اﻷمنية ،لﻸسباب
الــتــالــيــة ،حسب قــولــه ،إذ نصت ا�ــادة
 448-1على" :يعد مرتكبا لجريمة اﻹبادة
الجماعية ويعاقب باﻹعدام كل من ارتكب
قتﻼ عمديا ﻷفراد جماعة قومية أو إثنية
أو عرقية بصفتها هاته بقصد إهﻼكها
كليا أو جزئيا" ،ونصت ا�ــادة 448-3
على" :يعد مرتكبا لجريمة ضد اﻹنسانية
ويعاقب باﻹعدام كل من ارتكب في إطار
هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد
مجموعة من السكان ا�دني�" ،كما نصت
ا�ادة  448-6على أنه "يعد مرتكبا لجريمة
حرب ويعاقب باﻹعدام ،كل من ارتكب قتﻼ
عمديا ضد اﻷشخاص في إطار خطة أو
سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب
واسعة النطاق"((.
إن هذه الجرائم ،حسب قول الشرقاوي،
بمقتضى القانون الــدولــي ،تعتبر من
الجرائم الدولية التي يجب معاقبة كل
ا�سؤول� على ارتكابها ،وقد
أثبتت التجارب الدولية
بــــــأن ا�ـــســـؤولـــيـــة
ا�ـــبـــاشـــرة اﻷولــــى
عــن هـــذه الــجــرائــم
تهم رؤســاء الدول
والقوات ا�سلحة
واﻷجــــــــهــــــــزة
اﻷمنية.
كــمــا أعـــاد
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ﻣﺎ ﺧﻔﻲ
ﻛﺎﻥ ﺃﻋﻈﻢ
أنقد ظهور ناصر بوريطة في جلسة
العمل ا�لكية التي خصصت �ناقشة
أوضاع ا�غاربة العالق� في الص�،
وزيــر الخارجية من اﻻستمرار في
الــتــأويــﻼت ،بعد أن تــم إبــعــاده عن
نشاط أميري انعقد مؤخرا وحضره
الوزير ا�نعزل محسن الجازولي).(..
كثير من ا�واطن� وضعوا أيديهم
على قلوبهم وهم يتابعون احتجاجات
قدماء ا�حارب� العسكري� في شارع
محمد الخامس بــالــربــاط ..فبينما
ك ــان رئــيــس اللجنة ا�نظمة يقرأ
برقية الوﻻء واﻹخﻼص للملك محمد
السادس ،كانت جحافل اﻷمن والقوات
ا�ساعدة تستعد ﻻستعمال القوة من
أجل تفريق ا�تظاهرين).(..

ﺑﻨﺮﺒﻛﺔ
الشرقاوي التأكيد على تصريحات سابقة،
من حيث أن عقوبة اﻹعـــدام ا�نصوص
عليها ســالــفــا ،تــمــس ا�ــلــك والــجــيــش
واﻷجــهــزة اﻷمنية ،بالنظر لﻼعتبارات
التالية ا�نصوص عليها فــي القانون
الدولي الذي أصبح يسمو على القانون
الوطني ،طبقا �قتضيات دستور ،2011
وهذه اﻻعتبارات هي كاﻵتي:
أ( يكون القائد العسكري أو الشخص
القائم فعﻼ بأعمال القائد العسكري،
مسؤوﻻ مسؤولية جنائية عن الجرائم
الدولية ا�رتكبة من جانب قوات تخضع
ﻹمرته وسيطرته الفعليت� ،أو تخضع
لسلطته وسيطرته الفعليت� ،حسب
الــحــالــة ،نتيجة لــعــدم مــمــارســة القائد
العسكري أو الشخص سيطرته على هذه
القوات ،وذلك إذا لم يتخذ القائد العسكري
أو الشخص جميع الــتــدابــيــر الــﻼزمــة
وا�عقولة في حدود سلطته �نع أو قمع
ارتكاب هذه الجرائم ،أو لعرض ا�سألة
على السلطات للتحقيق وا�قاضاة.
ب( أمــا فيما يتصل بعﻼقة الرئيس
وا�ــــــرؤوس ،فيسأل
الــرئــيــس جنائيا
عــــن الـــجـــرائـــم
الدولية ا�رتكبة
مـــــــن جــــانــــب
مـــــــرؤوســـــــ�
يـــخـــضـــعـــون
لــــســــلــــطــــتــــه

ﺑﻨﻴﻮﺏ

وسيطرته الفعليت� ،نتيجة لعدم ممارسة
سيطرته على هؤﻻء ا�رؤوس�.
وأضـــاف الخبير هــشــام الــشــرقــاوي،
رئيس مركز السﻼم والعدالة ،بأن دستور
 2011ينص على أن ))ا�ــلــك هو القائد
اﻷعلى للقوات ا�سلحة ا�لكية ،وهو الذي
يعلن الحرب وحالة اﻻستثناء ،ويترأس
مجلس اﻷمن القومي الذي يرسم السياسة
اﻻستراتيجية اﻷمنية ،ويصدر القرارات
الخاصة باﻷمن القومي(( ،وهذه منظومة
يــشــارك فيها ا�لك والجيش واﻷجــهــزة
اﻷمــنــيــة بــكــل اخــتــصــاصــاتــهــا ،لــذلــك،
فمسؤوليتهم القانونية قائمة ،حسب قوله.
كما تساءل الشرقاوي عن جدوى إصدار
عقوبة اﻹعدام حول هذه الجرائم وقد سبق
للبر�ان أن صــادق على قانون حصانة
العسكري� )ا�ــادة  7وا�ــادة  ،(6بحيث
تنص ا�ادة  7على أنه ))يتمتع بحماية
الــدولــة ،العسكريون بالقوات ا�سلحة
ا�لكية الــذيــن يقومون بتنفيذ اﻷوامــر
التي تلقوها من رؤسائهم التسلسلي�..
ويتمتع العسكريون بنفس الحماية مما قد
يتعرضون إليه من تهديدات أو متابعات
بمناسبة مزاولة مهامهم ،أو أثناء القيام
بها أو بعدها(( ،وأضافت ا�ادة السادسة:
)) ...يجب على العسكري� العامل� ،ولو
بعد تسريحهم من صفوف القوات ا�سلحة
ا�لكية ،اﻻلتزام بواجب التحفظ وكتمان
أسرار الدفاع وا�حافظة عليها في كل ما
يتعلق بالوقائع وا�علومات والوثائق
التي اطلعوا عليها أثناء مزاولة مهامهم
أو بمناسبة مزاولتها ،وذلك بصرف النظر
عن أحكام القانون الجنائي وقانون العدل
العسكري(( ،إذن ،هناك تعارض قانوني
واضح ب� التنصيص على عقوبة اﻹعدام
وا�ؤبد في جرائم الحرب والجرائم ضد
اﻹنسانية وجريمة اﻹبادة ،وب� قانون
حصانة العسكري� الذي يكفل للدولة
الحق في حمايتهم بصرف النظر عن
كل مقتضيات القانون الجنائي
وقانون العدل العسكري؟

خصصت ا�فتشية العامة لــوزارة
الــداخــلــيــة تــقــريــرا فاضحا لرئيس
بلدية الفقيه بنصالح ،الوزير السابق
محمد مبديع ،سيكون له اﻷثر البالغ
في حسم السباق حول اﻷمانة لحزب
الحركة الشعبية ،بعد أن تحدثت
بعض ا�صادر عن خﻼف غير مسبوق
ب� محمد أوزين واﻷم� العام امحند
العنصر).(..
"اعطيونا الحساب ،الحموتي عندو
 4ديــال ا�ليار ،بنعزوز عندو 500
مليون ..الناس اللي كياخذوا القرارات
الفوق خاصهم يعطيونا الحساب"..
هكذا تحدث البر�اني حسن بلمقدم
مــن حــزب اﻷصــالــة وا�ــعــاصــرة في
اﻻجــتــمــاعــات التحضيرية �ؤتمر
"الـــبـــام" ،فــهــل يــوجــد مــن يــقــدم له
الجواب ،أم أن النيابة العامة مطالبة
بالتدخل للتحقيق في مصير أموال
عامة)(..؟
تجمع عشرات العامل� في نظام
النقل باﻷجرة "كريم" لﻼحتجاج قرب
أكبر كوميسارية في الرباط ،بعد أن
تم الــزج بأحد زمﻼئهم في ا�عتقل،
وتــقــول مــصــادر مطلعة أن القضية
مقبلة على تــطــورات خطيرة بعد
أن سجلت ا�واجهات ب� أصحاب
ســيــارات "كــريــم" وسائقي سيارات
اﻷجرة وقوع حوادث خطيرة وصلت
حد التهديد وتعريض حياة ا�واطن�
للخطر).(..
قدمت الص� جوابا غير مسبوق
حول طريقة مواجهة انتشار اﻷوبئة،
من خﻼل اﻹعﻼن عن بناء مستشفى
عــمــﻼق فــي  10أيــــام ،وتخصيص
شاحنات بدون سائق للمدن ا�عنية
بــالــعــدوى ،واﻹعـــــﻼن الــســريــع عن
اكتشاف الـــدواء ..با�قابل يواصل
ا�غرب مناقشة اﻻختيار ب� ا�وافقة
على ا�شروع الصيني للقطار السريع
فــي ا�ــغــرب بــقــرض دون فــائــدة من
الص� ،وا�شروع الفرنسي ا�نافس
الغارق في نسب الفائدة والتخلف
التكنولوجي).(..
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ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ .ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ
كــمــا ك ــان ــت »اﻷســـبـــوع«
قــد انــفــردت بخبر مــفــاده أن
»الــقــضــاء والنيابة العامة
تــتــوجــه إلـــى جــعــل 2020
ســنــة حــــرب عــلــى الــفــســاد
وا�ــفــســديــن« ..بالفعل ،فقد
شــرعــت النيابة العامة في
إســقــاط عــدد مــن ا�فسدين،
ومــــن تــكــثــيــف تــوجــيــهــات
ودعــاوى الرئيس محمد عبد
الــنــبــاوي إلــى جميع وكــﻼء
ا�لك ،من أجل التحرك بقوة
في مجال محاربة الفساد.
فبعد الدورية ا�كتوبة من
رئيس النيابة العامة لجميع
وكـــﻼء ا�ــلــك ،والــتــي كانت
أول م ــذك ــرة ســنــة ،2020
جــاءت فرصة افتتاح السنة
القضائية الجديدة ،اﻷسبوع
ا�اضي ،لتجديد تأكيد عبد
النباوي على أولوية محاربة
الفساد في هذه السنة ،مما
يؤشر على سقوط العديد من
رؤساء الجماعات وا�سؤول�
الفاسدين با�غرب.
إلـــى ذلــــك ،كــشــف مــصــدر

قضائي جــد مطلع ،أن عبد
النباوي الذي يرأس حوالي
ألف قاض من قضاة النيابة
الــعــامــة ،بنسبة  25با�ائة
من مجموع القضاة ،طالب
الحكومة بالعمل على توفير
 600منصب شغل لقضاة

≈∏Y øgGôj zΩÉÑdG{ ô“Dƒe
ìÉéæ∏d QGôMC’G á°VQÉ©e
ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ .ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ
قــال مصدر جــد مطلع بحزب اﻷصالة
وا�عاصرة ،أنه عكس الشعارات ا�رفوعة
والخلفيات ا�علنة في السباق نحو مقود
»الجرار« ،فإن الرهان الخفي الحقيقي في
معركة اﻷمانة العامة للحزب خﻼل ا�ؤتمر
الوطني الــقــادم ،مرتبط بحزب التجمع
الوطني لﻸحرار.
وأوضح ا�صدر ذاته ،أن الرهان الحقيقي
داخل »البام« ليس هو ا�وقف من العدالة
والتنمية بقدر ما هو مرتكز على ا�وقف
من اﻷحرار ،الذي يعيد تجربة »البام« ،بل
إن هذا الحزب بقيادة عزيز أخنوش يراهن
على كسر شوكة حزب اﻷصالة ليأخذ منه
ويتغذى على حسابه كطريق وحيد لبلوغ
القمة سنة .2021
وأكد ا�صدر ،أن من يريد أن يمسك بمقود
»الجرار« ويجعل منه حزبا قويا ،عليه أن
يواجه حزب اﻷحرار بقوة ،وخاصة عزيز
أخنوش ،الذي شرع في استقطاب بر�انيي
وأعــيــان »الــبــام« استعدادا ﻻستحقاقات
 ،2021بعدما نجح في تجربة اﻻنتخابات
الجزئية ،حيث فــاز بــقــيــادات مــن حزب
بنشماس في انتخابات جزئية للبر�ان
)أم� مال »البام« بأكادير سابقا ترشح به
أخنوش ونجح ،وأيضا رئيس غرفة التجارة
والصناعة باسم »البام« ترشح به وفاز(،
لذلك ،فمن سيربح كرسي
اﻷمانة العامة لـ»الجرار«
عــلــيــه أن يــعــي جيدا
 ﻻسيما مــع تراجعدعــم اﻹدارة  -حجم
ا�واجهة ا�رتقبة مع
اﻷحرار ومع أخنوش
ليكون حزب »البام«
قــويــا سنة 2021
ويـــحـــافـــظ عــلــى
ﻻعبيه وإﻻ
ســــــــوف
ينهزم.

ﺑﻨﺸﻤﺎﺱ

جدد من قضاة النيابة العامة
عــلــى ثـــﻼث ســنــوات ،وذلــك
لــتــفــادي الــنــقــص الــحــاصــل
فــي قــضــاة النيابة العامة،
وذلــك من أجــل قيام النيابة
العامة بــدورهــا على أحسن
وج ــه بسبب كــثــرة ا�لفات

والشكايات والتحريات التي
تقوم بها في جميع ا�لفات
قــبــل عــرضــهــا عــلــى قــضــاة
الــحــكــم ،فــهــل تــقــود حمﻼت
النيابة العامة حملة تطهير
جديدة وسط ا�نتخب� هذه
ا�رة؟

π«àa π©°ûj É«côJ ¿ÉZhOQCG
Üô¨ŸG ‘ »°SÉ«°ùdG ´Gô°üdG
ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ .ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ
قال مصدر جد مطلع بحزب العدالة والتنمية ،أن سعد
الدين العثماني رئيس الحكومة وا�صطفى الرميد وزير
الدولة ا�كلف بحقوق اﻹنــســان ،يخوضان وساطات في
صفوف نــواب حزبهم بمجلس الــنــواب ،كي يهدئوا من
غضبهم في موضوع مهاجمة وزيــر التجارة والصناعة
ﻻتفاقية التبادل الحر مع تركيا.
وأوضــح ا�صدر ذاتــه ،أن نــواب »البيجيدي« يعيشون
غليانا بسبب طريقة تهكم نواب اﻷحرار وردة فعل الوزير
حفيظ العلمي بخصوص »غول اﻷناضول« أو تحديدا على
»العدالة والتنمية التركي« ،من خﻼل إعداد أسئلة حارقة في
ا�وضوع لوزير الصناعة والتجارة ،التجمعي العلمي.
في مقابل ذلك ،رفض نبيل الشيخي ،رئيس فريق »ا�صباح«
بمجلس ا�ستشارين ،هذا التدخل من قيادات حزبه ،وسارع
وزيــر التجارة والصناعة حفيظ
إلـــى اســتــدعــاء
على عجل إلى الغرفة الثانية،
الـــعـــلـــمـــي
على كل اﻻتفاقيات التجارية
�ــســاءلــتــه
الحرة التي يعقدها ا�غرب
مــع جميع الـــدول ،ومــن ثم
تقييم كل هــذه اﻻتفاقيات،
بما فيها اﻻتفاقية ا�عقودة
مــع أمريكا والــصــ� ،للتأكد
هل في اﻷمر ضرر اقتصادي
حقيقي على ا�غرب ،أم
هي الحرب على العدالة
والــتــنــمــيــة ا�ــغــربــي
بالوكالة نظرا للتشابه
في اﻷسماء؟
ﺃﺭﺩﻭﻏﺎﻥ
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كما كانت جريدة »اﻷســبــوع« قد انفردت
بذلك قبل شهر ،ح� أكدت أن حكومة
جزر الكناري ترفض بشدة قرار ا�غرب
ترسيم حدوده البحرية ،ﻷنها ا�ستفيدة
مــن ا�ــجــال الــجــوي البحري مباشرة
بعد طرفاية ،خرج رئيس حكومة جزر
الكناري بتصريح صحفي رسمي يوم
الجمعة ا�اضية ،يؤكد ما تطرقت إليه
»اﻷسبوع«.
ا�ــســؤول اﻹسباني ،أعلن صراحة
بــأن »مصادقة البر�ان ا�غربي على
مــشــروعــي قــانــون لترسيم الــحــدود
البحرية سيخترق بها ا�ياه البحرية
لجزر الكناري ،وأنه لن يستفيد من ذلك،
ﻷن ا�جتمع الدولي ﻻ يسانده في هذا
ا�وضوع«.
الخفي الذي لم يشر إليه رئيس حكومة
الكناري بوضوح ،كما كانت قد أشارت إليه
الجريدة في خبرها الشهر ا�اضي ،هو أن
»ترسيم الــحــدود البحرية سيجعل ا�غرب

بعد اﻻستفادة من الصيد في محيطه ومياهه
اﻹقليمية ،سيستفيد كذلك من كل الرحﻼت
الجوية التي ستتم مباشرة بعد طرفاية نحو

الدول اﻹفريقية جنوب الصحراء ،وسيتكفل
بها وبرسومها ،عكس اليوم ،حيث ما دون
مــيــاه طــرفــايــة ،تتكفل بــه حكومة الكناري

وحكومة إسبانيا مراقبة وتعويضات«.
وكان البر�ان ا�غربي قد صادق على هذه
القوان� يوم اﻷربعاء ا�اضي ،بعدما أجل
ذلك مدة شهر بسبب الضغوط التي
تمارسها الحكومة اﻹسبانية على
ا�ــغــرب ،وهــي الــخــطــوة الــتــي قال
بعض ا�هتم� بالطيران الجوي،
أنها ستعقبها إجراءات أخرى لدى
ا�نظمات الدولية للطيران ليستكمل
ا�غرب استقﻼله الجوي من طنجة
إلــى لكويرة ،وليس الــوقــوف عند
نقطة سماء ا�ياه اﻹقليمية بطرفاية
فقط.
إلــى ذلــك ،وعكس موقف حكومة
الـــكـــنـــاري ،خــضــعــت الــحــكــومــة
اﻹسبانية للقوان� الدولية التي
تعطي للمغرب الــحــق الكامل في
ترسيم حــدوده البحرية ،واعترفت
للمغرب بذلك ،مقابل أخذ ضمانات من
ا�غرب للتحاور ا�باشر في حالة نشوب نزاع
أو خﻼف على الترسيم ب� ا�ياه اﻹقليمية
للمغرب وا�ياه اﻹقليمية لجزر الكناري.

zΩÉÑdG{ á°SÉFôd Úë°Tôe AÉ°übE’ …Qƒ°üæŸGh »Jƒª◊G á£N
ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ .ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ
قـــال مــصــدر ج ــد مــطــلــع من
قيادة اﻷصــالــة وا�ــعــاصــرة ،أن
الترشيحات في صفوف مناضلي
الــحــزب للظفر بكرسي اﻷمانة
العامة خﻼل ا�ؤتمر ا�زمع عقده
اﻷســبــوع ا�قبل ،بــات يطبعها
التمييع ،بسبب بلوغ ا�رشح�
الرسمي� حاليا خمسة مرشح�
)بـــيـــد ﷲ ووهــــبــــي وا� ــك ــي
الـــزيـــزي وبــلــفــقــيــه وبــوطــيــب(
والقائمة مرشحة ليصبح العدد
بالعشرات.
وأوضح ا�صدر ذاته ،أن هذه
الترشيحات الــتــي لــم تقع من
قبل في أي حزب آخر ومرشحة
لــﻼرتــفــاع ،سببها هــو القانون
اﻷساسي للحزب الذي ﻻ يشترط
العدد للترشح لكرسي اﻷمانة

العامة ،بل يظل الصراع مفتوحا
من أجل السماح ﻷي كان للترشح
ولو في آخر لحظة كما حصل مع
مصطفى الباكوري.
و�واجهة هذا التسيب الذي
قــد يحصل يــوم ا�ؤتمر ،حيث
سيكون من حق  800عضو من
أعضاء ا�جلس الوطني الحالي�
الترشح لكرسي اﻷمانة العامة
لـ»الجرار« ،يتجه تيار »ا�ستقبل«
بقيادة فاطمة الزهراء ا�نصوري
وسمير كـــودار رئــيــس اللجنة
التحضيرية والحموتي ممسك
عصا التنظيم ،إلى خطة لتقن�
وحصر التﻼعب في الترشيحات،
من خﻼل اقتراح جديد سينضاف
إلى القانون اﻷساسي للحزب،
حيث سيشترط ضــرورة قضاء
وﻻيـــتـــ� كــامــلــتــ� بــا�ــجــلــس
الوطني للحزب زائد وﻻية كاملة

ﺍﳴﻨﺼﻮﺭﻱ
با�كتب السياسي ،وهو القانون
الذي سيعرض في بداية ا�ؤتمر
للمصادقة ،وفــي حــال ما تمت
ا�صادقة عليه ،فسيكون ذلك

حــدا فاصﻼ لرفض العديد من
الترشيحات التي ﻻ تتوفر على
شرط عضوية ا�كتب السياسي،
فهل تنجح خطة ا�نصوري؟

ﻛﻮﺍﻟﻴﺲ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ
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ﻟﻔﺘﻴﺖ
بــــوزارة الــداخــلــيــة ،ﻹعـــداد التقارير
ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ .ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ
ا�ناسبة فــي حقها ،ومنها ق ــرارات
قــال مصدر سياسي جد مطلع ،أن التوقيف الــفــوري لعدد من الرؤساء
منتخبي ومسؤولي جهة سوس ماسة ونوابهم قبل اﻹحــالــة على القضاء،
وقــرارات أخــرى باﻹحالة على الفرقة
يعيشون أحلك أيامهم ،بسبب اقتراب
الوطنية للشرطة القضائية ،نظرا
حبل ا�شنقة من أعناق الكثيرين
لحجم اﻻخــتــﻼﻻت الكبيرة التي
منهم.
سجلت ،ﻻ سيما التﻼعب بمجال
وأوضــــح ا�ــصــدر ذاتــــه ،أن
العقارات العمومية والصفقات.
اعتكاف ا�فتشة العامة بوزارة
إلـــى ذلــــك ،وصـــل صــدى
الداخلية ،زينب العدوي ،الوالية
غــضــب وزارة الداخلية
السابقة لجهة سوس والخبيرة
�جلس جهة سوس ماسة
بخبايا هذه الجهة ،ﻷزيــد من
أيـــضـــا ،حــيــث تــوصــل
عــشــرة أيـــام عــلــى التفتيش
الرئيس برسالة شديدة
والتحقيقيات داخـــل بلدية
اللهجة مــن الداخلية
أكــاديــر وعـــدد مــن البلديات
حــول عــدد مــن جوانب
بــجــهــة ســـــوس ،كــشــف عن
التقصير الــذي يشوب
اخـــتـــﻼﻻت ج ــد خــطــيــرة في
عــمــل مــجــلــس الجهة
تدبير شــؤون البلدية وعــدد
فــي ارتــبــاطــه بــاﻹعــداد
من البلديات ا�جاورة ،وهي
لــلــزيــارة ا�لكية التي
اﻵن محط ملفات جاهزة من
كانت مــقــررة للمدينة،
ا�فتشة العدوي التي أحالتها
وكــــذا بــالــســيــر الــعــام
عــلــى وزيــــر الــداخــلــيــة عبد
�جلس الجهة ،وتوقف
الوافي لفتيت باﻹدارة ا�ركزية
وتعثر العديد من ا�شاريع،
بالرباط.
ناهيك عن اﻻختﻼﻻت في تدبير
ﺍﻟﻌﺪﻭﻱ
وأكــد ا�صدر ذاتــه ،أن هذه
الكثير من ا�لفات والصفقات
ا�لفات الضخمة ،التي كانت
لدعم باقي الجماعات ،فهل يقع
سببا في تأجيل الزيارة ا�لكية
زلزال سياسي حقيقي بجهة سوس
إلى أكادير ،تعكف على دراستها
قبل الزيارة ا�لكية؟
حاليا الجهات القانونية ا�ختصة
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مع ارتفاع ساكنة السجون با�غرب
واقترابها لـ  90ألف سج� وسجينة،
أعــــاد هـــذا الــضــغــط قــضــيــة اﻻعــتــقــال
اﻻحتياطي للواجهة والذي يبلغ حوالي
 40با�ائة من ا�عتقل� اﻻحتياطي�
حاليا بالسجون في انتظار محاكمتهم
نهائيا.
غير أن الجديد اليوم ،بحسب خبراء
في القضاء عاشوا نقاشات ساخنة على
هامش افتتاح السنة القضائية اﻷسبوع
ا�اضي ،هو أن النقاش العادي الذي
يتم في جميع ا�راكز والندوات ،وحتى
داخل البر�ان والحكومة ،حول التأثير
ا�باشر لﻼعتقال اﻻحتياطي في رفع
عدد السجناء ،هو نقاش مغلوط وغير
صحيح ،ﻷنه »مهما خففنا من اﻻعتقال
اﻻحتياطي سيستمر اﻻكتظاظ« ،يقول
مصدر قضائي جد مطلع ،الذي أوضح
أن اﻹشــكــال لــن يــحــل بالتخفيف من
اﻻعتقال اﻻحتياطي ،ﻷنــه ببساطة 4
با�ائة فقط من مجموع هــؤﻻء هم من
تتم تبرئتهم ،و 96با�ائة منهم تتم
إدانتهم ،لذلك ،فمهما خففنا من عدد
ا�عتقل� اﻻحتياطي� وإطﻼق سراحهم،
سيعودون للسجن مباشرة بعد الحكم
عليهم باﻹدانة ،وبالتالي ،سيقع نفس
اﻻكتظاظ.
وأضــاف الخبير القضائي ،أن الحل
الــوحــيــد ا�ــمــكــن للتخفيف مــن حــدة
اﻻكتظاظ الذي يغرق السجون ،هو إقرار
الحكومة والبر�ان ،في أسرع وقت ممكن،
لسياسة جنائية جــديــدة تكون مليئة
بالعقوبات البديلة ،فالرفع من العقوبات
البديلة عن العقوبات الحبسية هو الحل
الوحيد للتخفيف من عدد السجناء الذين
سنحكم عليهم بهذه العقوبات البديلة،
وبالتالي لن يدخلوا السجن.
وكان مشروع القانون الجنائي الذي
جاء به الرميد ح� كان وزيرا للعدل سنة
 ،2016والــذي يحمل بعض العقوبات
البديلة عن العقوبة السجنية ،كـ»الغرامة
اليومية والعمل للمنفعة العامة« ،ﻻ
يزال يقبع في ردهات البر�ان إلى اليوم،
بسبب خﻼف الفرق حول فصل اﻹثراء
غير ا�شروع.

5

∫ƒM ójóL »HõM ´Gô°U ´’ófG
ájQƒà°SódG áªµëŸG ‘ Ö°UÉæŸG áµ©c

ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ .ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ
علمت »اﻷس ــب ــوع« مــن قيادي
حزبي جد مطلع ،أن حربا ساخنة
تعيش عــلــى إيــقــاعــهــا اﻷحـــزاب
الــســيــاســيــة للظفر بالعضوية
ونصيب من الكعكة من جديد داخل
ا�حكمة الدستورية.
وأشار ا�صدر ذاته إلى أنه مع
انتهاء فترة الثﻼث سنوات اﻷولى
مــن عمر ا�حكمة ) 9ســنــوات(،
ينص القانون على ضرورة تجديد
الثلث ،أي ضرورة تجديد عضوين
من الﻼئحة التي تضم ستة أسماء
سياسية كــان قد اقترحها رشيد
الطالبي العلمي رئيس مجلس
الـــنـــواب ســابــقــا ) 3أع ــض ــاء(،
وحكيم بنشماس رئيس مجلس
ا�ستشارين ) 3أعضاء(.
وأكــد ا�صدر ذاتــه ،أن الصراع
قــد انــطــلــق الــيــوم بــ� اﻷحـــزاب
السياسية حول مقعدين جديدين
با�حكمة الــدســتــوريــة ،بــ� من

يطالب بحقه هــذه ا�ــرة في هذه
ا�ناصب ،أي بشعار »أمولة نوبة«
ﻷنه لم يستفد في السابق ،وب�
من يقول بأنه يجب أن يحافظ على
مقعده ،ﻷنه مكسب قبلي فقط يجدد
الشخص الذي ينتمي لحزبه.
وكــــانــــت قــــيــــادات اﻷحــــــزاب
السياسية ،قبل ثﻼث سنوات ،قد
اقتسمت فيما بينها كعكة مناصب
ا�حكمة الــدســتــوريــة ،ورشــحــت
شخصيات سياسية من مكاتبها
السياسية لهذه ا�حكمة عبارة
عــن شــيــوخ )مـــوﻻي عبد العزيز
الحافظي عن التجمع ،اﻷنصاري
عــن اﻻســتــقــﻼل ،الــجــوهــري عن
الــحــركــة ،بــنــعــبــد الـــصـــادق عن
الــبــيــجــيــدي ،وغــيــرهــم( عــوض
الشباب ،وعوض أن ينفتحوا على
اﻷطر والكفاءات غير الحزبية ،كما
أن ﻻئحة اﻷحزاب كانت قد افتقدت
للعنصر النسوي بصورة نهائية،
مما جعل اﻻحــتــجــاج يستشري
وسط ا�ناضﻼت من النساء.

ﻫﻞ ﺗﺤﺘﺎج اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻟﻘﺮار ﺳﻴﺎﺳﻲ؟
ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ .ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ
بعد أقل من أسبوع� على موعد اختتام
البر�ان والتفرغ للعطلة ،يتضح أن مشروع
القانون الجنائي ا�ثير للجدل ،قد دخل في
»بلوكاج« جديد عجز معه رئيس لجنة العدل
والتشريع عن برمجة هذا القانون للمصادقة
عليه بعدما توصل بتعديﻼت جميع الفرق.
مــصــدر جــد مطلع مــن ق ــي ــادات أحـــزاب
اﻷغلبية ،كشف لـ»اﻷسبوع« ،أن رئيس اللجنة

الذي كان قد قطع وعده بنجاح هذه ا�رحلة
بعد التوصل بتعديﻼت هذا القانون ،شرع في
اﻻتصال برؤساء الفرق لبرمجة هذا القانون
للمصادقة عليه ،وبالتالي تمريره واﻻنتهاء
منه ،غير أنه اصطدم باختﻼفات حــادة في
ا�واقف ب� مختلف الفرق ،مما جعله يقبر
هذا ا�شروع من جديد إلى أجل غير مسمى.
وأوضح ا�صدر ذاته ،أن سبب هذا الخﻼف
يكمن في ضغط نواب العدالة والتنمية على
رئيس اللجنة لبرمجة القانون الجنائي ا�ثير

للجدل للمصادقة عليه في أقــرب وقــت ،ﻷن
»هذا القانون جاء به زميلهم مصطفى الرميد
ح� كان وزيرا للعدل وسيعتبر انتصارا على
غريمهم اﻷصالة وا�عاصرة الذي يتهمونه
برفض ا�عاقبة على اﻹثــراء غير ا�شروع،
وبالتالي هو من يفرمل ا�صادقة على هذا
القانون« ،لكن مقابل موقف »البيجيدي« هذا،
هدد رئيسا فريقي التجمع الوطني لﻸحرار
واﻻتــحــاد اﻻشــتــراكــي بمقاطعة اﻻجتماع،
وحمﻼ رئيس اللجنة مسؤولية برمجة أي

اجتماع للمصادقة ،ﻷنهما لم يتفقا على جل
التعديﻼت التي وضعتها العدالة والتنمية
بــاســم فــرق اﻷغلبية ،وبــالــتــالــي ،فهما لن
يحضرا أي اجتماع للمصادقة دون التوافق
ب� قيادات أحــزاب اﻷغلبية حــول قضيتي
اﻹجهاض ومحاربة اﻹثــراء غير ا�شروع،
فـــ»نــحــن نــريــد قــــرارا سياسيا فــي هذين
ا�وضوع� من قيادة حزبنا قبل التصويت«
يقول ا�صدر ذاتــه ،مما جعل هذا القانون
يدخل في »بلوكاج« جديد.
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لم تعد الخرجات اﻷخيرة لزعيم اﻻتحاد
اﻻشتراكي إدريــس لشكر تخلو من توجيه
انتقادات مبطنة لغريمه في الحكومة ،حزب
التجمع الوطني لﻸحرار ،وﻻ سيما لزعيمه
عزيز أخنوش.
آخـــر لــقــاء عــقــده لــشــكــر ،يــوم
الــجــمــعــة ا�ــاضــيــة بــالــشــمــال
احــتــفــاﻻ ب ــال ــذك ــرى الــســتــ�
لتأسيس اﻻتحاد اﻻشتراكي،
كان مناسبة ليهاجم لشكر من
جديد أخنوش ويحذر على
غير عادته »من مزاوجة ا�ال
بالسلطة ،ومــن استعمال
ا�ال في اﻻنتخابات« ،لذلك
دعــا لشكر إلــى تغييرات
ﺃﺧﻨﻮﺵ

قوية على مدونة اﻻنتخابات كي تقطع
أو تحد من ا�ال اﻻنتخابي.
خرجات لشكر اﻷخــيــرة ،كانت
»اﻷسبوع« قد انفردت بها وأشارت
إليها قبل شهر ،وأوضحت حينها
أن هناك تحوﻻ جذريا في موقف
لشكر من عزيز أخنوش
ومـــــــن حــــزب
اﻷحـــرار

ﻟﺸﻜﺮ

رغم أن هذا اﻷخير هو الــذي فرضه
وأدخله إلى حكومة العثماني،
بل كــان سببا في إسقاط بن
كيران من على رأس تحالف
الحكومة مباشرة بعد نتائج
انتخابات .2016
وفـــي هـــذا الـــصـــدد ،يــقــول
مــصــدر جــد مــطــلــع ،أن
خلفيات حقد لشكر
على أخنوش ،جاءت
مباشرة بعد التعديل
الــحــكــومــي اﻷخــيــر
الـــذي حــصــل خــﻼل
أكــتــوبــر اﻷخ ــي ــر،
والذي »باع« خﻼله
لشكر حزب اﻻتحاد
اﻻشــتــراكــي جملة

وتفصيﻼ ﻷخنوش وللعثماني ،وتنازل خﻼل
مرحلة الهيكلة الحكومية عن جميع الحقائب
اﻻتحادية ،مقابل ظفره بــوزارة العدل ،قبل أن
يتلقى صفعة تعي� بنعبد القادر على رأسها،
وبالتالي ،خسر لشكر كل شيء ،الوزارة والحزب
وباقي الحقائب التي كانت لﻼتحاد بحكومة
العثماني ،ومن تم توترت العﻼقات مع أخنوش
بشكل كبير حتى وصلت للقطيعة.
وفي سياق انتقام لشكر من أخنوش ،شرع
زعيم حــزب »الـــوردة« في تقطير الشمع على
اﻷحرار في كل مناسبة ،مع كيل ا�ديح للعدالة
والتنمية ،وقد وصفه من قبل بأنه »حزب وطني
يتقاطع مع العديد من القضايا التي يدافع عنها
حزب اﻻتحاد اﻻشتراكي للقوات الشعبية« ،في
إشارة إلى الجهات التي يعنيها اﻷمر ،فهل ينجح
لشكر في الرهان على العدالة والتنمية للبقاء
على رأس اﻻتحاد اﻻشتراكي داخل الحكومة؟

 6ﻛﻮﺍﻟﻴﺲ ﺻﺤﺮﺍﻭﻳﺔ

اﻟﻌﺪد 1060 :اﻟﺨﻤﻴﺲ  30ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020

رﺋﻴﺲ »اﻟﻜﺎف« ﻳﻘﻮل :اﻟﻜﺮة ﺗﺘﺪﺣﺮج ﺑﺄﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﻴﻮن

É«≤jôaEG ÜƒæL äGAÓeEG ≈∏Y OôªàJ á«≤jôaEG ∫hO
ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺟﺪﺍﺩ .ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ

ضربة موجعة لجبهة البوليساريو والجزائر
ومعهما جــنــوب إفــريــقــيــا ،سجلها ا�غرب
بحضور رئيس اﻻتحاد اﻹفريقي
لــكــرة الــقــدم شخصيا بمدينة
الــعــيــون رفــقــة رئــيــس اﻻتــحــاد
ا�وريتاني لكرة القدم وعــدد من
أعضاء »الكاف«.
ولـــدى وصــولــه �ــطــار العيون
الحسن اﻷول ،أشاد رئيس اﻻتحاد
اﻹفريقي لكرة القدم ،أحمد أحمد،
بتنظيم مدينة العيون لنهائيات
كــأس إفريقيا لكرة الــقــدم داخــل
القاعة ،ووجــه شكره للسلطات
ا�حلية ولجماعة العيون واﻹدارة
الترابية على حسن اﻻستقبال،
مشيرا في معرض تصريحاته الصحافية،
أن زيارته �دينة العيون تأتي بصفته رئيسا
لـــ»الــكــاف« لحضور حفل افتتاح نهائيات
كــأس إفريقيا ،وأبــرز في إحالة على رفضه
التشويش الذي تعرض له اﻻتحاد اﻹفريقي
من لدن الجزائر وجنوب إفريقيا ،أن الكرة
مستديرة وتتدحرج بكل مكان ،وﻻ يمكن ﻷحد

¢ù«°SCÉJ ø∏©j •É£ÿG
á«ªbQ á°üæe
●

أن يوقفها ،وأن حضوره هو دعم لكرة القدم
بالقارة السمراء ،منوها في ذات الوقت خﻼل
زيارته ا�يدانية رفقة زكرياء ا�راحي ،رئيس
اللجنة الرياضية بجماعة العيون ورئيس

مجلس الجهة حمدي ولد الرشيد ،با�ستوى
الرائع للبنى التحتية الرياضية التي تتوفر
عليها ا�دينة والتي من شأنها ضمان انبثاق
كرة القدم خصوصا ،والرياضة على العموم،
في اﻷقاليم الجنوبية للمملكة.
ولــم تتأثر دول الــقــارة بتدخﻼت جنوب
إفريقيا التي انسحبت من هــذه التظاهرة

الرياضية بالعيون ،حيث أثــبــت ا�نتخب
اﻷنغولي وا�نتخب ا�وزمبيقي ،وا�نتخب
الغيني ،أن ما دعت إليه الجزائر ﻻ يعنيهم في
شيء ،وأنهم سيتنافسون با�جموعة الثانية
إلى جانب ا�نتخب ا�صري ،وتشكل مشاركة
منتخبي أنغوﻻ وا�وزمبيق ضربة موجعة

ÊÉàjQƒŸG øeC’Gh ¢û«÷G ƒdhDƒ°ùe
Üô¨ŸG ™e ÒÑc ídÉ°üàd ¿hó¡Á
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بــــدأ قــائــد أركـــــان الــجــیــوش
ا�ــوریــتــانــیــة ،الــفــریــق محمد
الشیخ ولد محمد اﻷمین ،زیارة
إلــى ا�غرب بعد يوم� فقط من
الزیارة التي قام بھا ا�دیر العام
لﻸمن ا�وریتاني ،الفریق محمد
ولد مكت ،إلى ا�ملكة ،برفقة وفد
یضم عــددا مــن ضباط اﻷجھزة
اﻷمنیة ،وذلك لبحث عدة ملفات
أمنیة تھم البلدین ،على رأسھا
تعزیز التدابیر اﻷمنیة في ا�عبر

»اﻟﻔﻘﻴﻪ اﻟﻠﻲ ﻧﺘﺴﻨﺎو ﺑﺮاﻛﺘﻮ دﺧﻞ ﻟﻠﺠﺎﻣﻊ ﺑﺒﻠﻐﺘﻮ«
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»الفقيه اللي نتسناو براكتو
دخــــل لــلــجــامــع بــبــلــغــتــو« ،هو
الوصف الذي يمكن أن نطلقه على
زوجــة تشتكي تعرضها لﻼعتداء
الجسدي واللفظي من طرف زوجها
الذي يشتغل إماما بأحد ا�ساجد
بالداخلة.
وأكــــــدت الــــزوجــــة مـــن خــﻼل
مراسلتها لجمعية حقوقية ،أنها
تتهم زوجها إمام ا�سجد بتهديدها
بالسﻼح اﻷبيض عبر وضعه على
بطنها وعنقها ،باﻹضافة إلى سبها

الحدودي »الكركرات«.
زیــــــارة شــخــصــیــات رفــیــعــة
ا�ــســتــوى مــن اﻷمــــن والــجــیــش
ا�ــوریــتــانــیــیــن إلــــى ا�ــمــلــكــة،
تعتبر اﻷرفــــع مــن نــوعــھــا منذ
ع ــدة ســنــوات ،وذلـــك بــعــد شبة
القطیعة التى عرفتھا العﻼقات
بین الــربــاط ونــواكــشــوط خﻼل
فترة حكم الرئیس ا�وریتاني
السابق محمد ولد عبد العزیز،
بسبب سیاساته العدائیة �صالح
ا�ملكة ،وانحیازه للجزائر وجبھة
البولیساریو.
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عــــرض ا� ــج ــل ــس الــجــهــوي
للسياحة لجهة الداخلة وادي
الذهب تجربة الجهة السياحية،
خﻼل مشاركته في أعمال الدورة
 40من معرض السياحة الرائد
حول العالم بالعاصمة اﻹسبانية
مدريد ،مؤخرا.
وقــــــام ا�ـــجـــلـــس الــجــهــوي
للسياحة خــﻼل مشاركته في
» «FITURبــمــدريــد ،ببسط
ا�ؤهﻼت الطبيعية والسياحية
التي تزخر بها اﻷقاليم الجنوبية
بصفة عامة ،وجهة الداخلة وادي
الــذهــب على وجــه الخصوص،

خضعت لها مهاجرة إفريقية من
أصول إيفوارية مرت في ظروف
عــاديــة ،وأن الهالكة خضعت
للعملية فــي حـــدود الساعة
الثالثة والنصف صباحا كللت
بالنجاح ووضعت مولودها في
ظروف طبيعية ،غير أن ا�نية
وافــتــهــا فــي الــصــبــاح الباكر،
وأضــاف الطبيب أنــه تواصل
مــع أقــاربــهــا وقــدم لهم جميع
ا�عطيات بخصوص ا�وضوع.

ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻜﻮﺕ ﺩﻳﻔﻮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ
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وشتمها بألفاظ ﻻ تمت لﻸخﻼق
بصلة ،وأضافت بأنها تعاني من
خيانة زوجها لها مع سيدة أخرى
عبر حديثه معها في الهاتف النقال
إلــى ســاعــات متأخرة مــن الليل،
وبعد مواجهتها له بما يقوم به،
قام بضربها وحجز هاتفها ومنعها
من اﻻتصال بعائلتها.
هــــذا ،وقـــد أحــيــل ا�ــلــف على
ال ــق ــض ــاء ،لــلــبــت فــيــه وتــحــديــد
مﻼبسات هــذه الواقعة ،علما أن
ا�دعية تتوفر على شهادة طبية،
في انتظار ما سيؤول إليه هذا
ا�لف.
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تدخلت القنصلية الشرفية
للكوت ديفوار بمدينة العيون
من أجــل الــوقــوف على حقيقة
وفـــاة شــابــة مــن دولـــة الكوت
ديــفــوار ،إثــر عملية جراحية
بمستشفى الــحــســن الــثــانــي
بالداخلة ،فيما أكد أحد اﻷطباء
الــــذي أشــــرف عــلــى العملية
القيصرية ،أن العملية التي

ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻷﻣﻦﻴ
ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ

لجنوب إفريقيا التي تقود حلفا معاديا للوحدة
الترابية للمملكة ا�غربية ،حيث حاولت جاهدة
ثنيهم عن ا�شاركة ﻷسباب سياسية ،الشيء
الــذي لم ينصاعوا إليه ،مفضل� ا�شاركة
بالبطولة التي تجسد السيادة ا�غربية على
كامل ترابها الوطني.

áHÉ°ûd ájOÉ©dG IÉaƒdG ócDƒj Ö«ÑW
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كشف الخطاط ينجا رئيس مجلس جهة
الداخلة وادي الــذهــب ،عــن مخطط انطﻼق
مشروع إنجاز منصة رقمية للجهة ستجمع كل
ا�علومات حول الجهة بصفة تفاعلية ،وستكون
قاعدة مهمة لجميع القطاعات ،كالسياحة
والصيد البحري والفﻼحة ،وستكون أيضا
فرصة للمستثمرين حول العالم للتعرف على
ا�ؤهﻼت اﻻقتصادية التي تتميز بها الجهة.
وأضــاف الخطاط ،أن هــذه ا�نصة تشكل
فرصة للتعريف بهذا ا�شروع الذي من خﻼله
سيتم تعميم ونقل الرؤية الشاملة عن الجهة،
باعتبارها أداة افتراضية للولوج عبر نافذتها
إلــى جميع ا�عطيات واﻷرقــام الدقيقة حول
الجهة في كل شموليتها ،كقاعدة للبيانات
وا�عطيات التسهيلية لكل ا�هتم� ،حيث سيتم
تطويرها باستخدام أحدث التقنيات في مجال
اﻹعﻼميات والحوسبة ،باﻹضافة إلى توفير
قراءة لﻺمكانيات التي تعرفها الجهة من خﻼل
العديد من ا�ــؤشــرات اﻹقليمية ،والجوانب
الخصوصية للجهة عبر كل القطاعات ،على
أساس أن لكل جهة خصوصياتها تنفرد بها
عن باقي الجهات.

●

ﺭﺋﻴﺲ »ﺍﻟﻜﺎﻑ« ﺃﺣﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺣﻠﻮﻟﻪ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ
ﻟﺤﻀﻮﺭ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎﺕ ﻛﺄﺱ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻟﻸﻣﻢ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ

إلــى جانب التعريف با�وروث
الثقافي الـــذي تتميز بــه هذه
الربوع ،فضﻼ عن إظهار الطفرة
الــتــنــمــويــة الــتــي عــرفــتــهــا هــذه
اﻷقاليم ،قصد استكشاف وجلب
فرص استثمارية عا�ية ،سيكون
لها دور إيجابي مستقبﻼ في
اﻻرتقاء با�قاربة التنموية بجهة
الداخلة وادي الذهب.
ويعتبر » FITURمــدريــد«
واحــدا من اﻷح ــداث السياحية
ا�حتملة لجهة الداخلة وادي
الذهب ،لتعزيز صورة السياحة
وزيـــــادة عـــدد الــســيــاح الــذيــن
يزورونها من العالم ،وخاصة من
أوروبا.

ﺗﻠﻜﺲ ﺻﺤﺮاوي
‘ ¿ƒ«°ùfôa ¿ƒeÉ
»∏«∏dG ó°V á«FÉ°†b iƒYO
قالت مصادر مطلعة ،أن بعض ا�حام�
الفرنسي� طرقوا أبواب القضاء الفرنسي
�قاضاة الــﻼجــيء الــســيــاســي) (..مقدم
اﻷخ ــب ــار الــســابــق فــي الــقــنــاة اﻷولـــى،
محمد راضــي الليلي ،بناء على شكاوى
مواطن� مغاربة قــالــوا إنهم تعرضوا
للتشهير في حقهم عبر وسائل التواصل
اﻻجتماعي).(..
يذكر أن راضــي الليلي اشتهر مؤخرا
بــخــرجــاتــه عــبــر مــنــابــر تــابــعــة لجبهة
البوليساريو ،وبخرجات سياسية عبر
مواقع التواصل اﻻجتماعي يهاجم فيها
ا�غرب.
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ô≤j ⁄ ¬«µa ≈°Sƒe
AÉ≤d ¤EG Üô¨ŸG AÉYóà°SG
É«Ñ«d ∫ƒM ÚdôH

اﻟﻘﻨﺎص
ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ ﺳﺮي ﻓﻲ 2020

{ÚH zâdÓ«aÉJ äGQhÉæe
Üô¨ŸGhÉ°ùfôa

فـــي عـــام  ،2019أثـــــارت »مـــنـــاورات
تافيﻼلت« الجوية ب� فرنسا وا�غرب،
حفيظة الــجــزائــر الــتــي ربــحــت حــدودهــا
والصحراء الشرقية بموجب قبول ا�غرب
دخول اﻻتحاد اﻹفريقي ،لعقيدته ا�عروفة
بشأن الحدود »ا�وروثة« حدودا »رسمية«
ب� دول القارة.
وﻻ يريد الجانب الفرنسي ،طبقا �صادر
»اﻷســـبـــوع« ،تحديد توقيت »مــنــاورات
تافيﻼلت« لعام  2020على هامش زيارة
ماكرون للمغرب ،ﻷن اﻷجندة ا�عول عليها
ستكون في النصف اﻷول من هذه السنة.
وأمام باريس فترة ما بعد يونيو القادم،
لتحديد زمــن مــنــاورات الــحــرب الجوية،
ودائما دون تصديق من اﻹليزيه.
وتــرغــب بــاريــس فــي عــدم اﻹفــصــاح عن
تــاريــخ ا�ـــنـــاورات ا�ــشــتــركــة ا�ــغــربــيــة ـ
الفرنسية فــي تافيﻼلت ،ﻷن تكتيكاتها
»قتالية وشديدة الحساسية« ،وتجري على
مقربة من الحدود الجزائرية ا�غلقة مع
ا�غرب ،ولم تتمكن ا�خابرات الجزائرية
من توصيف ا�ناورات ا�ذكورة إﻻ بعد 3
ساعات من انطﻼقها.

ﻣﻊ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ اﻟﺴﻼح اﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ »ﺗﺮاﻓﻮر«

â– á«Hô¨ŸG á°UÉÿG äGƒ≤dG
»°Tƒª◊G±Gô°TEG

ﺍﻟﺤﻤﻮﺷﻲ
منذ استعمال الشرطة ا�غربية للسﻼح
اﻹسرائيلي »تــرافــور إكــس  ،«95سربت
تل أبيب مؤخرا استخدام قــوات مغربية
خاصة لهذا الــرشــاش ،بما يؤكد تحويل
جهاز الشرطة ا�غربية في عهد الحموشي
إلى »حرس وطني« مع تدريبات في مركزها
بالقنيطرة ،على التدخل وفق بروتوكول
القوات الخاصة.
وأكـــدت اســتــخــبــارات »أمــــان« للجيش
اﻹسرائيلي مؤخرا ،أن استعمال ا�غرب
لــســﻼح »تــرافــور« ليس مــن طــرف قــوات
الشرطة ا�غربية ،بــل مــن طــرف القوات
الــخــاصــة فــي الــيــونــان وا�ـــغـــرب ،فيما
تستخدم شرطة جورجيا وهايتي والهند
هــذا السﻼح الــذي كــان له كبير اﻷثــر في
حصار كشمير ،ويمكن أن يكون له نفس
ال ــدور مــع البوليساريو ،ﻹمكانية قذفه
لقنابل محمولة بعد تحسينات وقعت في
 2014للسﻼح الذي دخل الخدمة في سنة
.2009
وحسب مصدر »اﻷسبوع« ،فإن الشحنات
اﻷولى ا�وجهة إلى ا�غرب ،لم تكن كافية،
وسعت جهود مشتركة لتسليم الكمية
ا�رغوبة إلى العاصمة الرباط ،ا�ستعدة
حاليا لشحنة من »ترافور تار .«21

ﻛﻮﺍﻟﻴﺲ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ
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∞MÉ°üe Ö∏£j …OÉ°ûàdG ¢û«÷G
¢SOÉ°ùdG óª
في اﻻجتماع التحضيري بنجامينا للوكالة
الطبية اﻹفريقية قبل لقاء أديس أبابا في
 24يناير  ،2020فاجأ ا�تحدث الرئيسي،
بأن ا�سعف� التشادي� من ا�سلم� ،في
التدخﻼت ضد ا�تطرف� ،يجدون ضالتهم
في مصحف محمد السادس.
وطالب اﻹسعاف العسكري ببعض النسخ

من جنراﻻتهم لهذا الغرض ،ﻷن مواصفاته
من كل النواحي جيدة.
وأكــد ا�تحدث أن هــذا ا�صحف يقدره
ا�سلمون في غــرب إفريقيا ،ولذلك تقرر
السماح برواج نسخ منه قادمة من السنغال
في أوســاط ا�سعف� في صفوف الجيش
التشادي.

قبل  15ساعة من انطﻼق لقاء برل� حول
ليبيا ،استشارت أ�انيا في شخص ويلي
ب ــرادت ،رئيس مفوضية اﻻتــحــاد اﻹفريقي،
موسى فكيه ،حول مشاركة ا�غرب ،ولم يرد
بأي إجابة ،وتأكد الجانب اﻷ�اني أن اﻻتحاد
اﻹفريقي ﻻ يشجع على استدعاء ا�غرب ،كذلك
الشأن مع كل اﻷطراف ،بما فيها السراج نفسه
من الجانب الليبي.
ويفصل مصدر »اﻷسبوع« فيما جــرى ،إذ
يؤكد أن ا�غرب نقل إحدى جوﻻت ا�حادثات
حول الصحراء مع الرئيس اﻷ�اني السابق
هورست كوهلر خارج أ�انيا ،وطلب عقدها
في برشلونة ،وهو ما أثار في حينه الخارجية
اﻷ�انية ،وجاءت الفرصة مواتية لرد اﻻعتبار
�ــوقــع أ�ــانــيــا فــي إفريقيا »بــعــيــدا عــن أي
تنسيق ومن أي نوع« مع العاصمة الرباط،
وعلى الدبلوماسية ا�غربية إعــادة الجسور
مع برل� ،بعد الحوادث غير ا�رغوبة التي
وقعت في قيادة كوهلر �سلسل جنيف حول
الصحراء.

ÓjóH »JGQÉeEG ìÓ°ùH á«Hô¨ŸG äGƒ≤dG ìÎ≤j ¿hôcÉe
πMÉ°ùdG øe É¡HÉë°ùfG ∫ÉM ‘ á«µjôeC’G äGƒ≤dG øY
تسربت محادثات نواكشوط
الــتــي تجمع سفير الــوﻻيــات
ا�تحدة اﻷمريكية في العاصمة
ا�ــوريــتــانــيــة مــع زمــيــل لــه في
واشنطن ،حول تهديد الرئيس
الفرنسي مــاكــرون ،بتعويض
كامل القوات اﻷمريكية ا�نسحبة
مــن منطقة الساحل بالقوات
ا�غربية ،وأن هذا القرار »تقني
وفـــــوري« إن واصــلــت إدارة
تــرامــب الــتــهــديــد باﻻنسحاب
الــذي يعارضه البنتاغون في
سوريا ومنطقة الساحل.
ويوضح مصدر »اﻷســبــوع«،
أن الــضــغــوط ا�ــتــﻼحــقــة على
ماكرون من أجل تمويل »التأم�
اﻷمــريــكــي للعمليات الخاصة
الــفــرنــســيــة فـــي ال ــس ــاح ــل«،
بــدأت بعد نفاذ الغﻼف ا�الي

السعودي و 100مليون دوﻻر
فـــي نــهــايــة  ،2019وأصــبــح
مــكــشــوفــا لــلــجــمــيــع ،أن ا�ــال
الخليجي ضمن لفترة عدم توتر
العﻼقات ب� الجنود اﻷمريكي�
والفرنسي� في منطقة الساحل.
وفي نظر باريس ،فإن التكلفة
العالية التي يطلبها اﻷمريكيون
ﻹنقاذ جنود فرنسي� وإجﻼء
الجرحى في عمليات بمنطقة
الــســاحــل ،ســبــبــت فــي إربـــاك
متواصل ،جعل ماكرون يقترح
الجندي ا�غربي ،ﻷنه ﻻ يكلف إﻻ
 20في ا�ائة من تكلفة اﻷمريكي،
في هذا الصدام القتالي الذي
يزداد عنفا في هذه ا�نطقة من
العالم.
ويـــحـــاول مـــاكـــرون تجنب
الضغوط اﻷمريكية ،باقتراح

الــجــنــود ا� ــغ ــارب ــة بتسليح
إمــــاراتــــي تــتــقــدمــه دبـــابـــات
»شـــتـــريـــت« ،قــبــل الـــبـــدء في

áfhDƒe ∫ƒM Üô¨ŸGh É«côJ ÚH Üô◊G
É«≤jôaEG ‘ ¢Tƒ«÷G
تــــعــــدى الــتــنــافــس
ا�ــغــربــي الــتــركــي كل
الحدود في إفريقيا ،إذ
تتصارع ماركتا »مارك«
و»ماغ فورس« من أجل
الــحــفــاظ عــلــى ســوق
تــزويــد جــيــوش الــقــارة
باﻷلبسة وا�ؤونة.
وت ــت ــص ــدى بــاريــس
وواشـــــنـــــطـــــن لـــهـــذه
الطلبيات التي يتنافس
عليها ا�غاربة واﻷتراك
على حــد ســـواء ،ومن
الــﻼفــت ،يــقــول مصدر
»اﻷســبــوع« ،أن ا�غرب
ســيــربــح رهـــانـــه فــي
صــفــقــات ا�ـــؤونـــة ،إن
قـــرر مــشــاركــة قــواتــه
فــي ا� ــع ــارك الــجــاريــة
بالساحل تــحــديــدا ،كما يــرغــب الرئيس
الفرنسي ماكرون.
ويــدعــم اﻷمــريــكــيــون بــعــض الــشــركــات
ا�حلية للتقرب من سلطات تلك الــدول،
لكن مستوى ا�ؤونة فرض إعادة النظر في

مناورات »اﻷسد اﻹفريقي« التي
تتحمل نفقاتها وزارة الدفاع
اﻷمريكية.

»WÉ«àM’G AGƒ∏dG
‘ ÜQóe ƒjQÉ°ù«dƒÑdG
áã«ÑN á«FÉ«ª«c πHÉæb ≈∏Y
في تحقيق تباشره أجهزة دول غربية،
فإن تعي� محمد اﻷم� البوهالي مع ما
يسمى وزير الدفاع السابق وزيرا بمكتب
جبهة البوليساريو إبراهيم غالي مكلفا
باللواء اﻻحتياطي ،هو تأكيد على تبني
خطة دفاعية لهذا اللواء ا�درب على قنابل
كيميائية خبيثة في ا�واجهات.
وحسب مصدر »اﻷســبــوع« ،فــإن جبهة
البوليساريو عوض أن تكذب التسريبات
التي نقلتها جهات استخبارية غربية،
فضلت أن يتبنى رئيسها السياسة الجديدة
للواء اﻻحتياطي وينسبها لرئاسة الجبهة.

بعض الصفقات ،ليفكر الجيشان ،اﻷمريكي
والــفــرنــســي ،فــي تــوزيــع مــتــســاو لسوق
ا�ؤونة في القارة ،وتحاول الرباط توسيع
معامﻼت سوق ألبسة جيوش القارة إلى
الضعف ،في سياق دبلوماسيتها الدفاعية
ا�عروفة بسريتها.

ﺍﻟﺒﻮﻫﺎﻟﻲ
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ملف العــدد

تقرير الإليزيه الذي �أجه�ض �أكادميية حممد ال�ساد�س للغة العربية

لماذا المعهد
الملكي
للثقافة
األمازيغية في
مجلس اللغات؟
حسابات األمن اللغوي مع «معهد التعريب»
حاولت الدولة املغربية دائما نطق الفصحى بطريقة مفارقة عن املشرق العربي ،من تسمية الركنية بالزاوية يف ميدان كرة القدم وإلى
التمسك برواية "ورش" يف تالوة القرآن الكريم أو رفع األذان بلكنة خاصة ،وللحفاظ ىلع هذا املوروث ،تقدمت الحكومة باقتراح إخراج
معهد التعريب عن مجلسها للغات والثقافة الذي تدور رحاه إلخراج املعهد امللكي للثقافة األمازيغية هو اآلخر من نفس املجلس،
املهدد بإفراغه من أي محتوى ،ويستمر التنافس املريض بين أنصار اللغتين الرسميتين للمملكة.
وتتخوف دوائر القرار من نطق العربية بكل أحوالها املشرقية ،ألن اململكة ليس لديها مجمع للغة العربية يدافع عن خصوصيتها،
وعرقلت بعض األطراف إطالق أكاديمية اللغة العربية ،فزاد تدهور املنافسة ،فيما التعريب عن الفرنسية يختلف عن التعريب عن
اإلنجليزية الذي يسود دول الشرق األوسط ،وانتصارا للفرنكفونية ،أبقت الحكومة معهد التعريب بعيدا عن املجلس ،وستشكل "شرقنة"
اللغة العربية صعوبة إضافية عند املتعصبين لـ"تمغربيت" التي أطلقها علي الهمة يف تأسيسه لحزب األصالة واملعاصرة قبل أن
يصبح مستشارا للملك ،فيما يذهب مستشاره اآلخر ،أندري أزوالي ،إلى الصويرة ،إليجاد موضع قدم للعبرية الشلحية أو "املغربية" من
خالل "بيت للذاكرة" ومركز دولي وبيعة للصالة ،وقبلها زار بابا الفاتيكان للدفاع عن حاملي ثقافات جنوب الصحراء يف اململكة.
ويدخل املغرب مرحلة توزيع الكعكة اللغوية التي ضربت األمازيغيات املحكية ،وحاولت تصنيع لغة مخبرية عبر معهد تراه دوائر القرار
عبئا ىلع الهوية ،ألنه انتصر لألمازيغية اإلقليمية من ليبيا إلى أزواد ،وهمش الريف الجزء الثائر دائما ضد املركزية اللغوية ومركزية
الدولة ،بما يفيد بذر "حرب أهلية" يخشاها الجميع ىلع املدى املتوسط.
أعد الملف :عبد الحميد العوني
حزب االستقالل يريد االستقالل
المالي واإلداري ألكاديمية اللغة العربية
والمعهد الملكي للثقافة األمازيغية
قد ينظر البعض إلى حزب االستقالل
جــزء من تصعيد التنافس اللغوي بني
العربية واألمــازيــغــيــة ،استثمارا منه
ملنافسة لغة «دارجة» مع لغة «مخبرية»،
لكن البعض اآلخر يقرأ املسألة ،باستمرار
التعايش التاريخي الذي يحمل كثيرا من
االستقاللية بني اللغتني.
وتـــداول مجلس الــنــواب التعديالت
التي أدخلتها الجلسة العامة ملجلس
املستشارين على مشروع قانون املجلس
الوطني للغات والثقافة املغربية ،ومن
املهم معالجة مفارقتني:
 )1أن املعهد امللكي للثقافة األمازيغية
منسوب للملك ،وهو رمز مشترك ال يمكن،
في ظل وجود مجلس وطني ،تمييز معهد
بهذا االسم إال إن انطلقت وجرى تفعيل
أكاديمية اللغة العربية بنفس االســم،
محمد السادس.
 )2أن قانون املجلس الوطني للغات
يفترض أن تكون الثقافة مغربية وليس
هناك ثقافة أمازيغية وأخرى عربية؟ بل
هناك لغات ،ويمكن في هذه الحالة تعديل
تسمية املعهد املذكور بما يناسب رؤية ما
بعد دستور .2011
وتقدمت النسخة الثانية من حكومة
الــعــثــمــانــي ب ــإخ ــراج مــعــهــد التعريب
مــن تشكيلة مجلس اللغات ،ويصعب

اســتــدراكــه تشريعيا فــي نظر مراقبني
بحكم إلــزام القانون الــنــواب بمناقشة
املواد التي جرى تعديلها فقط من مجلس
املستشارين ،ومن حق الحكومة إجراء
هذا التعديل بحكم اختصاصها إلى حني
املصادقة النهائية ونشره في الجريدة
الــرســمــيــة ،والــكــل يــريــد «الــبــلــوكــاج»
استمرارا ملا حدث مع أكاديمية محمد
السادس للغة العربية.
وتفضل هــذه األط ــراف إربــاك إخــراج
املجلس إلبقاء الوضع الحالي على ما هو
عليه ،ألنه يمنع أكاديمية اللغة العربية،
ويتواصل الوضع الحالي للمعهد امللكي
للثقافة األمازيغية.
ويرغب املشرعون في تكوين مجلس
منسجم للغات ،واقترحت الفرق البرملانية
االحتفاظ باستقاللية جميع املؤسسات
التي يضمها مجلس اللغات ،بما في ذلك
أكاديمية محمد السادس للغات.
وتخوفت جــهــات عليا مــن أن تكون
األكاديمية املذكورة واملعهد امللكي للثقافة
األمازيغية باسم امللك أرنب سباق نحو
تنافس لغوي هوياتي ينزل معه املغرب
إلى الهاوية التي تعانيها شعوب الشرق
األوسط.
وعـــوض أن يــمــر مــشــروع الــقــانــون
التنظيمي الخاص بمجلس اللغات إلى
املحكمة الدستورية بعد مصادقة لجنة
التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية
بمجلس املستشارين باإلجماع عليه بعد
الــقــراءة األولــى والثانية ،انتهى األمر

إلــى تنبيه عالي املستوى ،قد يتحدث
معه املغاربة بنفس الطريقة الشرقية،
وحــافــظــت الــخــصــوصــيــة أو البصمة
اللغوية لعربية املغرب على نفسها عبر
معهد التعريب ،ألن هــذا املعهد يجعل
العربية شطرين :مــا يعربه املغاربة،
ومــا يعربه املشارقة في العلوم وباقي
جوانب الحياة ،رغم عرقلة تعريب العلوم
في اململكة في التعليمني االبتدائي إلى
الثانوي وعودتها إلى الفرنسية.
ويسعى اللوبي الفرنكفوني إلى تمويل
شق العربية نصفني ،وفصل املغاربيني
عن املشرقيني ،كي ال يــذوب املغاربيون
بعد التحول اللغوي الحاد الذي تعرفه
املنطقة ،عقب دمقرطة تونس وجزئيا
الجزائر ،وفوز رئيس دولة ألنه فصيح في
نطقه العربية فقط على الطريقة الشرقية،
لتعلن حالة الطوارئ في اإلليزيه ،ويتقرر
دعم وتوحيد اللغة املغاربية (الدوارج)
من املحكيات املغاربية للفصحى.
وتبعا لهذه الخطة الــطــارئــة ،قــررت
حكومة العثماني إخراج معهد التعريب
من مجلس اللغات ،لدفاعه عن «الفصحى
املغربية».
إن تمويل «التمزيق» جــزء من خطة
الغرب ،كي ال يكون العرب املغاربيون
امــتــدادا للمشرق العربي ،وكــي تسود
الهوية املغاربية (ماغريبني) كجزء من
هيمنة فرنسا على شمال إفريقيا التي
يقاتل جيشها في منطقة الساحل.
وتجري محاولة حثيثة لتوحيد اللغة

املحكية املغاربية تحت مسمى «الدارجة
العربية املغاربية» تحت رقم «إيزو ـ 639
ـ  ،»3ويصل عــدد متحدثيها إلــى 105
ماليني نسمة.
وتحاول املؤسسة األكاديمية الفرنسية
تذويبني :تذويب الدارجة املغربية ضمن
الــدارجــة املعيارية املغاربية ،وتعزيز
الفصحى املغربية بلكنتها املعروفة أمام
دول املشرق ،وبدفاع اللوبي الفرنكفوني
عن الخاصية املغربية ضمن املغاربية
في مقابل املشرق العربي ،تحمي باريس
أراض استعمرتها في القرن املاضي،
وتريد الهيمنة عليها اليوم.
وتحتضن العاصمة الرباط حسابات
الــخــطــوتــن مــعــا ،فاحتضنت اململكة
مؤتمرا حول الدارجة املغاربية ،وطالبت
الــحــكــومــة أخــيــرا بــاســتــقــالــيــة معهد
التعريب عن مجلس اللغات.
ويعتمد التكتيك الجديد ،باإلضافة إلى
تمييز الدارجة املغاربية عن املشرق ،على
خطوات منها:
 )1صــنــاعــة عــائــلــة غــربــيــة للعربية
ال ــدارج ــة ،واملــعــتــمــدة أســاســا على ما
يسمى قوام أو «سوبسترا» األمازيغية،
وهو اصطالح في اللسانيات التاريخية
والسوسيولوجيا اللسانية ،ملجموع
الــعــنــاصــر الــرئــيــســة فــي لــغــة الشعب
األصلي (أوطوكتون) ،وباعتماد العربية
على األمازيغية ،يمكن خصخصتها عن
املشرق ،لفصل شرق العالم العربي عن
غربه ،ولذلك ،فبناء هذه العربية يشمل

بوكوس

العربية الفصحى ستدخل
املتاحف مع اجمللس
اجلديد للغات ،وإن اندمج
«معهد التعريب» حتت
هذه السقوف ،ستموت
خاصية املغرب يف نطق
العربية ،وتوصي اخملابرات
الفرنسية باحلفاظ على
العربية «املغربية» ،يف
مقابل «املشرقية» ،لتمييز
باريس بني املنطقة
املغاربية والشرق األوسط

كل الدول املغاربية إلى مالطا ،باإلضافة
إلى دول منطقة الصحراء الكبرى.
وحــيــث أن األمــازيــغــيــة لـــم تــوحــد
املنطقة ،فإن تسييد «العربية املحكية»
لتمييز املنطقة عن املشرق ،أو الجناح
الــشــرقــي للعالم الــعــربــي ،هــو ركــيــزة
الفرنكفونية السياسية ،انطالقا من
الــدرس األكــاديــمــي( )1تحت ما يسميه
املتخصصون األملان بـ«العربية الغربية
لــلــمــغــاربــيــن»( ،)2وت ــراه ــا املــدرســة
األنجلفونية ضمن «لهجات العربية»()3
عــنــد املــعــتــدلــن مــن دارســيــهــم ،فيما
كــريــســتــوف بــيــريــرا يــذهــب بــعــيــدا في
اعتبار العربية املحكية هــي العربية
الحية التي تستوجب آخر تطورات اللغة
السامية(.)4
ويسير هــذا الــصــراع بني املدرستني
اللسانيتني ليؤسس صراعا سياسيا،
ألن إسكات تيار األمازيغية من خالل دعم
العربية املرتكزة على قوام األمازيغية،
وقبولها االصطالحات املفرنسة ،جزء من
تقسيم يتعمق برؤية العربية عربيتني:
عربية املشـرق العربي ،وعربية املغرب
العربي.
 )2تقسيم العربية املغاربية إلى
بدوية تشمل العربية الهاللية
واملــاقــلــيــة والسليمية ،وهي
معروفة أيضا بالعربية الليبية
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يتحدثها  4ماليني في ليبيا و 320ألفا
في مصر ،وهناك العربية املدينية ،عربية
اليهود أو العربية العبرية ،ضمن 5
مجموعات مقسمة بدورها إلى ما يسمى
عربية الجزيرة العربية وعربية الشام،
وعربية الــعــراق ويتحدثها  15مليون
شخص ،حسب إحصاءات  ،1996وأخذت
عالمة «إيزو» تحت الرقم 2ـ 639قبل أن
يكرس االحــتــال األمريكي للعراق هذا
التمييز املدروس لفصل لغة العراق عن
لغة الجزيرة العربية ،ويكرس الفرنسيون
لغة املــغــرب الــعــربــي عــن لغة املــشــرق،
واختالف التعريب بني املغرب العربي
واملــشــرق العربي ،هــو الــجــزء الرئيس
فــي هــذه الخطة الــتــي ال يــخــرج عنها
تمييز معهد التعريب عن باقي املعاهد
واملــؤســســات التابعة ملجلس اللغات
الجديد في املغرب.
االنتصار للتعريب المغربي في مقابل
التعريب المشرقي ،ترتيب فرنكفوني
أمام األنجلفونية ،بغرض دعم خصوصية
األقاليم المستعمرة سابقا من فرنسا
مقابل الشرق األوسط ،وهي محاولة لبناء
فضاء جديد بين المغرب الكبير ومنطقة
الساحل في مقابل عربية النيل
بناء العربية للنيل منفصلة عن شمال
إفريقيا ،هو جزء من خطة لسانية قادها
شــارل فيرغسون ووليام بارسي ،ورأت
أن العربية املغاربية مختلفة ومتميزة
كلغة عن غيرها ،بل إن األكاديمي أبو
اإلمـــام ،املــعــروف ،حــاول أن يجعل من
«الفرنكو -جزائرية» لغة مستقلة ،وتمثل
الخصوصية املغاربية.
ودفـــاع حكومة العثماني عــن معهد
الــتــعــريــب ،هــو رف ــض لــذوبــان املــغــرب
في «الفرنكفونية الجزائرية» ،البديل
اللساني الــذي تقترحه باريس لوحدة
اإلقــلــيــم ،وال تمانع فــي تمييز إضافي
للمغرب لبناء لغة أخــرى تزيد التفرقة
واالختالف مع املشرق العربي ،وهو املهم
لسيادة وقيادة فرنسا لشمال إفريقيا
التي تخسر جزءها الليبي ،بفعل عودة
تركيا وإرثها العثماني في املنطقة من
جديد.
ويـــدافـــع امل ــغ ــرب ع ــن خصوصيته
واستثنائه ،من خالل كل الخطط املتفاعلة
واملتصارعة في شمال إفريقيا ،فهو من
أقر كتابة «تيفناغ» بدولة مالي للسانه
األمازيغي املوحد ،بعيدا عن ثالثة ألسن
محلية ،ويسعى إلى الحفاظ على لسان
عربي بلكنة خاصة تميزه عن غيره.
لذلك ،فما تقترحه الحكومة بشأن معهد
التعريب ،له أفق استراتيجي يهندسه
القصر ،ليتجاوز الخالف الحاد مع التيار
األمــازيــغــي املتمثل فــي املعهد امللكي،
واملرغوب أن يكون ضمن مجلس اللغات
لعدم تمييز الثقافة األمازيغية عن الثقافة
املغربية.
من جهة ،ألن األمازيغية مكون أصيل
لهذه الثقافة ،وليس املغرب أمازيغي
يقود ويمثل  38مليون ناطق بهذا اللسان
فــي الــعــالــم ،مــن  15مليون نسمة في
املغرب ،و 12مليونا في الجزائر ،وأكثر
من مليونني في فرنسا ،ومليون و100
ألف في الدول املنخفضة ،وأخيرا ،وبفعل
الهجرة ،يتحدث اللغة األمازيغية في كندا
ما يقارب  30ألف نسمة.
ويـــدافـــع امل ــغ ــرب ع ــن خصوصيته
األمازيغية في تمايز كبير عن الجزائر
وش ــم ــال مــالــي الــتــي يــكــتــب بحرفها
التاريخي ،في أكبر قرصنة تفرض على
املغرب أحد أمرين :االعتراف بالحدود
املوجودة وبالسيادة الثقافية إلى جانب
السيادة السياسية للدول ،أو الغرق في
مصير إقليمي واحــد قد يغير الخرائط
مجددا.
وم ــن جــهــة أخــــرى ،يــاحــظ الجميع
أن الرؤية األمازيغية للمغرب ،تخالف
الــوحــدة الــتــرابــيــة والــســيــاســيــة التي
تعتمدها سياسات الجوار والسياسة
اإلقليمية للمملكة ،وخوفا من أي انزالق
للصراع الجيوسياسي مــع الجزائر،
ال ترغب العاصمة الــربــاط فــي تحويل
صــراع الصحراء إلــى مملكة أمازيغية
ضد دولــة عربية تعلنها البوليساريو
في املنفى ،كما ال ترغب في إعطاء طابع
عرقي للمملكة ورث إمبراطورية تاريخية
من املرابطني الذين رفضوا إطالق خالفة
أمازيغية مسلمة في غرب املتوسط ،في
مقابل بغداد.
إن رفــض املغاربة التاريخي لتمزيغ
إمبراطوريتهم فــي عهد املــرابــطــن أو
تعريبها عبر عائالت حاكمة أخرى ،دليل

األمازيغية المخبرية التي
أنتجها المعهد الملكي للثقافة
األمازيغية ،خطر وجودي على
الشعب الناطق بها

إبداع «نيو -تيفيناغ»
أو «تيفيناغ» اجلديدة،
جعل ما قرره
القبايليون اجلزائريون
يف سبعينات القرن
املاضي حرفا مغربيا،
هو أول خطيئة يجب
أن يعاجلها جملس
اللغات
على أن أي بناء لدولة عرقية في املغرب،
نهاية لتاريخ كل املنطقة ،وبداية ملغامرة
مجهولة خــارج املألوف ،خصوصا وأن
اإلثنيات األمازيغية متنافرة ،من الشاوية
والشلوح وإشنويني وإنفوزن والقبائل
واملــوزابــيــن والــريــفــيــن واإلزنــاســيــن
والـــطـــوارق والــزيــانــيــن والــزنــاقــيــن
واإلنغوانشيني وغيرهم.
وال يمكن ملغرب لم يعرف كيف يحتوي
ريفه أن يقود زعامة إثنيات عرفت عبر
التاريخ دوال صغيرة ،وأقاليم ذات حكم
ذاتي قريبة أو بعيدة عن السلطان.
وال يزال إلى اآلن جزء من تراب الريف
املغربي تحت االحتالل (سبتة ومليلية)،

اللغة الفرنسية لغة جامعة للمزيد من
التعدد اللغوي
أصــبــحــت الــلــغــة الــعــربــيــة متفجرة
عبر دوارجــهــا ،كذلك األمــر مع الــدوارج
األمازيغية ،لتكون الفرنسية لغة جامعة
لهذا الخليط اللغوي ،ألن الحرب على
الفصحى واللغة املعيارية في األمازيغية،
أصبحت جزء من االستراتيجيا الفرنسية
التي ال تدفع إلــى انشطار األلسن في
املنطقة ،بل محاولة ترسيم كل لسان ،أو
على األقل اعتماد لغات وطنية متعددة،
ويدفع تيار واســع من اللسانيني إلى
تكريس التعدد باملزيد من التعدد.
وال يعرف الجميع أن املجمعات اللغوية
للعربية ،لعبة غربية كي ال يجتمع اللسان
العربي املعاصر على «معيارية» واحدة،
وبالفعل ،سادت خالفات في اإلطالق بني
دمشق والقاهرة وبغداد ،واملغرب عبر
معهده للتعريب ،كي ال يــذوب إقليميا

وحــالــيــا ،تــنــافــس الـــدارجـــة اللغة
األمازيغية ،واإلنجليزية تقاتل الفرنسية،
والخسارة املتوقعة كبيرة ،من جهتني:
 )1أن قدرة مجلس اللغات املغربي على
االنفتاح على اإلنجليزية ،سيكون أكبر
من الفرنسية في مرحلة الفوضى التي
نعيشها.
 )2العربية الــدارجــة واألمــازيــغــيــة
دخلتا خطب منابر املساجد ،ويشكل هذا
التطور دليال إضافيا على تجاوز ارتباط
اللغة باملقدس.
تقول الباحثة إيزابيل فيوليت« :إن
الفرنسية خرجت من فرنسا ،وإفريقيا
تموت ،ألن إشكالية الفرنكفونية مشحونة
بالتناقضات(.)5
ويــعــيــش املـــغـــرب تــنــاقــضــاتــه مع
الفرنكفونية إلــى حد بعيد ،وتستعني
بــاريــس على سياستها ،بــإغــراقــه في
تناقضات أخرى مع عربيته وأمازيغيته
على حد سواء ،فلن تتوقف الحرب على

وفي آخر أوراق األكاديمية املذكورة،
فــإن مــســألــة املــعــاهــد املحلية للثقافة
األمازيغية ،ليست الخيار االستراتيجي
ألمازيغية منفصلة عن املنظومة اللغوية
للدول والشعوب املغاربية في املنطقة.
ويدفع املعهد امللكي ثمن عــدم كتابة
األمــازيــغــيــة بــالــحــرف الــاتــيــنــي ،وإن
اعتبره البعض جزء من سياسة ورؤية
«األكاديمية» ،لذلك ،فاملغرب يعيش بثالثة
حروف للكتابة و 5لغات على األقل.
ويعاني ديداكتيك الطفل املغربي من
تعقيد بنيوي بسبب هــذا الوضع ،بما
يجعل الفرنكفونيني رافــضــن لتعقيد
وصولهم إلى الطفل املغربي في البادية
قبل املدينة.
وحسب مهندس اللغة البربرية ،فإن
على املغرب أن يحافظ على:
 )1الــرأســمــالــيــة ،مــن خـــال خلفية
«الشعب األصلي».
 )2إع ــادة تعريف عالقة «البربري»

املخابرات الخارجية الفرنسية مولت بمليون يورو خالفات الفصحى املغربية عن املشرقية يف أقل من  5سنوات
كما أن جنوب اململكة يعاني من دعوة
إلى دولة عربية ،وقد لعب املغرب ورقة
خطيرة على أمنه ،بدعمه الحكم الذاتي
للقبايل ،وحكم ناشطني من دعاة الحكم
الذاتي ملنطقة الريف ،بما يعد انزالقا
إقليميا ال يزال املغرب يدفع ثمنه حقوقيا
وإنــســانــيــا ،وعــلــى صعيد املصالحة
الوطنية.
وحــرق ريفيون مهاجرون أمــام إقامة
امللك في فرنسا صوره ،في أكبر تحدي
يــواجــه الــعــرش العلوي منذ االنــقــاب
الــعــســكــري الـــذي قـــاده مــنــحــدرون من
املنطقة في الصخيرات ،فيما جوارهم
من أمازيغ جزر الكناري ،ينتسبون إلى
اململكة اإلسبانية ويعتنقون املسيحية.
وال يــمــكــن فـــي مــجــلــس الــلــغــات،
التعاطي مع لغة أمازيغية «معيارية»
مع لغات إثنية مختلفة إلى جانب لغة
أمازيغية جزائرية «معيارية» أيضا،
ولغتني وطنيتني :تماشق شمال مالي،
وتواليميت النيجيرية في مجموعة تحت
«إيزو 2ـ ،»639أي أننا أمام تحالف بني
الرمزين 2ـ 639و3ـ ،639األمازيغيات
والدوارج العربية في املنطقة.
وتتعمق املشكلة اللغوية أكثر ،نتيجة
أمرين ،أن اللغات الرسمية في األمازيغية،
«معيارية» ،فيما املحكيات األمازيغية،
مــثــل املــحــكــيــات الــعــربــيــة «الـــــدوارج»،
وتحويل اللسان األمازيغي إلى مثل ما
هو عليه اللسان العربي ،يخلق إشكاال
إضافيا ال يمكن تجاوزه قريبا.

ضمن توحيد الفصحى ،ويحاول تذويب
ألسنته وطنيا ضمن مجلس اللغات.
وكل محاولة لحصر الرؤية األكاديمية
تجاه الفصحى ،تهدد مجالها التداولي،
ويــشــجــع الــفــرنــكــفــونــيــون فــي الــغــرب
اإلســامــي واألنجلفونيون في املشرق
تــــداول الــلــهــجــات ،إلضــعــاف العربية
الفصحى ،كي ال تكون لغة جامعة لعالم
ثقافي ،ألن إشكالية الفرنكفونية قائمة
بني البعد املعرفي والجغرافي ،وتحيز
الــنــاطــقــن بالفرنسية ،يــصــادم لغات
قوية في إفريقيا ولغة مقدسة واحــدة
متمثلة في العربية ،وكما هو معلوم ،ال
لغة مقدسة للكتاب املقدس في التبشير
املسيحي ،فيما اإلســـام يــرافــق لغته
املقدسة.
تقول وثيقة التبشيريني :إن اللغة
األمازيغية قد تتحول إلى لغة مقدسة إن
تحول الطقس املسيحي إلى هذه اللغة،
وهو ما ال يعطيه اإلسالم إال للعربية ،لكن
تراجع التدين بني األمازيغ يزداد.
ولن ينجح مجلس علماني للغات في
هذه الــدول (املغرب الكبير) ،ألن اللغة
الــعــربــيــة الــتــي تصلى بــهــا ،إلثنيات
مهمشة.
إن خلق معادلة جــديــدة فــي املغرب
ال ــع ــرب ــي ،ضـــــرورة وجــــود بالنسبة
للفرنسيني ،فالتقسيم الحالي :العلوم
للفرنسية والــديــن للعربية والــدنــيــا
لألمازيغية ،ليست متداولة لدى أجيال
األنترنيت.

العربية إال بالتدريس بالعامية وليس لغة
القرآن ،الفصحى ،ولن تتوقف تعقيدات
األمازيغية إال في حال كتابتها بالحرف
الالتيني تبعا لألكاديمية البربرية في
فرنسا التي بدأ العمل فيها يوم  14يونيو
 1966وتوقفت لضغوط فرنكفونية.
األكاديمية البربرية الفرنسية ترى حل
المسألة البربرية من خالل مجلس اللغات
جــــرى تــعــلــيــب الـــــدرس األكــاديــمــي
األمازيغي ،في عالقة األكاديمية البربرية
في فرنسا واألمازيغية في الجزائر التي
تولتها مؤسسة رسمية.
ويتابع الكل توصيات األكاديمية التي
دعمها املثقفون في املغرب لحل القضية
األمازيغية عبر مجلس للغات ،وليس عبر
معهد يصدر لغة مخبرية ال وجــود لها
على أرض الواقع.
وحـــســـب امل ــؤس ــس ــن عــبــد الـــقـــادر
الــرحــمــانــي ،حــامــل الــوســام الفرنسي
واملــشــارك فــي الــحــرب ضــد ثــورة بــاده
ضابطا في القوات الفرنسية ،ومحند
سعيد حــانــوز ،الفرنسي الجنسية من
ســوق أونـــا ،ومــهــنــدس الــرؤيــة «جــاك
بينيت» العسكري في الحرب العاملية
الثانية ،فــإن املسألة البربرية ليست
لغوية ،وقد علق صديقه سيمون بيربان،
بــأن كتابة لغة بديلة للعربية بالحرف
الالتيني ،هي الخالص في استراتيجية
فرنسا.

واملــــرأة الــبــربــريــة ،مــن خ ــال عــاقــات
اجتماعية جديدة.
 )3أن إعادة التدقيق في قدماء البربر
وتاريخهم ،هو الجزء الرئيس في املعادلة
التي تقرر الحل في الفرنكفونية ،ورفض
الحسن الثاني هذه الخالصات جملة،
ردا على طلب ميتران كما يسرد باتريك
روتمان.
وحـــاول امللك محمد الــســادس فصل
الــثــقــافــي فــي املــســألــة األمــازيــغــيــة عن
االستراتيجي واالســتــخــبــاري ،ويــورد
ب ــاس ــك ــال كــــــروب ،عـــاقـــات مــهــنــدس
البربرية جاك بنيت املتوفي في ،2009
مع استخبارات بـــاده( ،)6وفــي خدمة
ميتران تحديدا( ،)7وهو ما دفع الحسن
الثاني لرفض بعض املطالب البربرية
في حينه ،لربط اإلليزيه بني األمازيغية
والفرنكفونية السياسية ،وأراد العرش
الــعــلــوي فصلهما ،كــي يجعل املشكل
ثــقــافــيــا ،وعــبــر املــعــهــد املــلــكــي لغويا،
وحصرا عبر مجلس اللغات.
وانتقال العاصمة الرباط من املقاربة
الثقافية إلى املقاربة اللغوية الصرفة،
هو الحل الذي يضمن الحكم الذاتي في
الصحراء ،إذ ال تعترف اململكة بالحسانية
لغة رسمية ،وأن يكون الجميع تحت
السقف اإلداري الخالص ملجلس اللغات
في الحالة األمازيغية ،أي تحت السقف
اللغوي وحسب ،لعدم تحويل
«الثقافي» إلى أزمــة ،كما هو
الواقع حاليا.
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وتبعا لهذا التدقيق ،فإن إدماج املعهد
امللكي لـ«الثقافة األمازيغية» وليس «اللغة
األمازيغية» ،له ما يبرره في حسابات
الــدولــة ،تماما كما هو الشأن بالنسبة
لقرار الحكومة إخــراج معهد التعريب
من مجلس اللغات ،ألنه مؤسسة منتجة
وتقنية ،ويخدم الخصوصية املغربية.
ومن املهم ،أن نعرف أن «األكاديمية
البربرية» املسماة «أكــراو إيمازيغن»،
لــم تتمكن مــن تعديل اسمها فــي عهد
الــبــرملــانــي يــوســف عــاشــور بــن 1959
و 1962عـــام اســتــقــال الــجــزائــر في
الجمهورية الخامسة.
وفعال ،تمكنت الضغوط الجزائرية
من حل األكاديمية في سنة  ،1978لكنها
بقيت متفاعلة عبر كاريزماتها من أجل
الوصول إلى الجمهور األمازيغي ،حيث
أصبحت األمازيغية قضية أساسية في
املغرب كما في باقي الدول الناطقة بهذه
اللغة.
ومن املهم ،أن املغرب أعلن استقالل
منظوره عن باقي جيرانه واملنطقة.
مــن جهة ،ال يــزال شعار األكاديمية
البربرية هو شعار األمازيغ إلى اليوم،
على أســاس أبجدية «تيفيناغ» ،التي
كتب به الجزائريون قبل أن يتحول في
املغرب إلى حرف وكتابة رسمية ،ومن ثم
جزء من صراع جيوسياسي بني الجارين
املتنافسني ،وال يستطيع قــادة الحركة
األمازيغية العمل على تجاوز الخالف
االســتــراتــيــجــي بــن الــربــاط والــجــزائــر
العاصمة وإن باملزيد من العمل األمازيغي
املوحد ،ألن الفرنكفونية السياسية منعت
هذا التطور.
مصير المعهد الملكي للثقافة
األمازيغية في  2020سيكون مصير
األكاديمية البربرية في فرنسا عام
 ،1978ألن فرنسا أدركت أن أمنها في
المغرب الكبير سينتهي بتسييس أكبر
لهذه القضية رغم وجهها الثقافي
على املــغــرب أن يــكــون واضــحــا في
اعتبار املسألة األمازيغية مسألة لغوية
صرفة ،وليست مسألة ثقافية في املغرب،
ألن إع ــادة تشكيل مثل هــذه الــصــورة،
سيعقد املشهد إلى أبعد الحدود.
وتبعا لهذه التقديرات ،فــإن فرنسا
تدعم املغرب في النظر إلى األمازيغية
مسألة لغوية صرفة في مجلس اللغات،
الــذي يسحب الشحنة الثقافية من
الــلــغــات الرسمية أو الوطنية
ومنها الحسانية فــي اإلقليم
املتنازع عليه.
مــن جــهــة أخــــرى ،يــجــري
تصريف أجــنــدة األكاديمية
الـــبـــربـــريـــة عـــبـــر مــكــاتــب
املــخــابــرات املحلية ،وال داع
ألي تصريف بديل.
وبإدماج املعهد امللكي للثقافة
األمازيغية في مجلس اللغات ،يعاد
تعريف الثقافة األمازيغية تحت السقف
اللغوي الصرف ،وهو في نظر دوائر
القرار ،جزء من تصحيح املسار.
تقول وثيقة األكاديمية البربرية« :إن
األمازيغية ليست قضية لغة ،بل قضية
شعب مغاربي شمال إفريقي يريد تقرير
مصيره انــطــاقــا مــن وحـــدة الساكنة
واألرض».
ورأت فرنسا منذ سبعينيات القرن
املاضي ،أن مثل هذه الدعوة خطر على
األمن القومي الفرنسي ،وحاليا ،تحول
التهديد إلى أمن الدول التي فيها ناطقون
باألمازيغية.
ليس املهم فصل األمازيغية عن دوائر
االستخبارات الفرنسية ،بل أيضا عن
دوائر االستخبارات املحلية ،خصوصا
في املغرب والجزائر ،لتورط عسكريني
ومدنيني في انقالبات تحت هذه اليافطة،
لكن األهم ،أن ينطلق املغرب في مقاربة
األمازيغية والعربية تحديدا من منطلق
لــغــوي صــــرف ،ألن الــجــانــب النفعي
والعملي املبرر لسيادة الفرنسية في
املغرب ،غائب في قراءة الرسميني ملوقع
اللغة العربية ،وقد تكون األمازيغية هي
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«تمازغا» ،اإلمرباطورية التي حكمت بدون لغة موحدة
الجزء املستجيب لوازع نفسي هوياتي
صــرف ،وبالتالي ،فإن مزيدا من عوملة
اململكة ،هو خفض مؤكد ملوقع األمازيغية،
وانتهت في املغرب ،حسب آخر استبيان
للمجلس االقتصادي واالجتماعي عن
الــنــمــوذج التنموي الــجــديــد ،مفاهيم:
العامل الهوياتي ،والتاريخي ،إذ سجال
نسبا تقارب الصفر في املائة.
وبــنــاء عليه ،فــإن املــقــاربــة التقنية
واللغوية هي الحل ملغرب تعددي دون
ك ــوارث ،وبالتالي ،فقدرة اململكة على
استيعاب تحديثها ،ليس نجاحا ،رغم
تفكيرها في تغيير نموذجها التنموي.
اللعبة المزدوجة للمخابرات الفرنسية،
تكشف لماذا رفضت باريس دعم الثقافة
األمازيغية وتركت على أراضيها دعاة
تقرير مصير لقبايل
من املهم أن تنتصر الثقافة الفرنسية
في شمال إفريقيا ،لذلك ترفض الدوائر
املختلفة فــي بــاريــس أي دعــم سياسي
للثقافة األمازيغية أو العربية ،وتحظر
االســتــثــمــارات الضخمة فــي األقــالــيــم
الترابية لألمازيغ ،ليبقى مستوى الفقر
مرتفعا ،وبالتالي ،يبقى منطق تقرير

الثاني قبل امليالد ،بما يؤكد أن الدرس
اللغوي ينقصه البعد األركيولوجي الذي
يجعل املغاربة ،إلــى جانب الالتينية،
ناطقني بالليبية القديمة قبل األمازيغية
الحالية.
وحاول املعهد الذي صنع لغة من أربعة
متون لغوية دون أي خلفية أركيولوجية
أو تاريخية متينة ،أن يكون عائقا علميا
يشوه التاريخ الحقيقي للمنطقة.
ويمكن في حالة واحدة قبول أمازيغية
«أسيناغ ـ تيفيناغ» تحت سقف التداول،
ولذلك ،يرغب في تسخير الدولة لخلق
أجيال تتحدثها في املــدارس إلعطائها
شرعية ما.
ل ــق ــد أوقــــــف امل ــع ــه ــد كــــل دراســـــة
ألركيولوجيا اللغات في املغرب ،ومول
بشكل عناصري كتابات ال تدخل في أي
باب.
وإرجــــــاع املــعــهــد املــلــكــي للثقافة
األمازيغية إلــى قبول «األركيولوجي»
واالختالف امليتودولوجي أو املنهجي
ملقاربة ثالوث األمازيغية :آراموفينيقية
الصحراء (الليبية) ،والبونيقية ،إلى
جانب القرطاجية ،يعد ضــرورة ،بعيدا
عــن التغليب األلسني (مــن البنيوية
التكوينية) الــذي يسود بجسارة إلى

األمــن اللغوي للمملكة ،كــي ال تشجع
الدولة أو تكون طرفا في «التعريب» أو
«التمزيغ».
إن تسقيف عمل املؤسسات العمومية
في اللغة ال غير ،يقاوم «األدلــجــة» أو
االنــزالق في مشاكل التوتير الهوياتي،
حيث انتهى األمــازيــغــيــون إلــى رفض
تدريس املواد العلمية بالعربية ،وبالتالي،
سيرفض العرب تدريس األمازيغية ضمن
امل ــواد األدبــيــة ،وهــكــذا يعمل اإلقصاء
املتبادل لصالح الفرنسية ،املساهمة في
بناء منظومة تربوية وتعليمية مهزوزة.
أكاديمية محمد السادس للغة العربية
التي لم تر النور ،في مقابل معهد ملكي
للثقافة األمازيغية
يعرف الجميع كيف أجهض تحالف
«األمــازيــغــوفــيــلــيــا» و«الفرنكوفيليا»،
الــدرس األكاديمي لتطوير العربية ،كي
يسهل أخيرا تمرير فرنسة املواد العلمية.
ولو عرفت أكاديمية محمد السادس
للغة العربية الــنــور ،لحلت إشكاليات
واسعة في التعليم الديداكتيكي للعلوم
الطبيعية والرياضية ،فاملناورة معقدة
إلــى حد بعيد ،حيث ربحت الفرنسية

جمل�س اللغات �سيدير معركة احلفاظ على الفرن�سية يف ظل عوملة الإجنليزية
إيميي

يستثمر اللوبي الفرنكفوني كثيرا في المغرب ،ألن مدير المخابرات
الفرنسية الخارجية رفع درجة مراجعة تداول الفرنسية في المغرب
ضمن المؤشرات التي يرعاها اإلليزيه

املــصــيــر فــي بــعــض أقــالــيــم «تــمــازغــا»
واردا ،ورف ــض هــذا الــحــل فــي مناطق
أخرى ،للحفاظ على الحدود التي قررها
الفرنسيون قبل انسحابهم من املنطقة.
«أسيناغ أكولدان تومنا تمازيغت»
أو المعهد الملكي للثقافة األمازيغية..
الورقة التي انتهت في مجلس اللغات
املعهد أو املؤسسة باألمازيغية وبلغة
«سيبوانو» أو«ســيــبــو» فــي الفيلبني،
تسمى «أســيــنــاغ» ،وبــالــراء «أسينار»
بالقشتالية القديمة ،و«أكولدان» امللكي
أو العالي من الذهب ،ألن امللك مشهور
بامتالكه أو لباسه الذهب ،وهي إلى اآلن
مستخدمة في اإلنجليزية ،و«توسنا»،
ما يتبقى أو ينتظر في القلب والعقل،
أي الثقافة ،وهــي معروفة بـ«توسنا»
في  15لسانا ،وكما في كتاب «األمازيغ
واألمازيغية فــي  26لغة قديمة» ،فإن
األمازيغية هي إحدى اآلراميات ،تركيب
اســم املعهد آرامـــي غربي قديم للقرن
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اآلن ،وال يستطيع باحث في املعهد معرفة
كيف تــحــدث املــرابــطــون باألمازيغية،
وكيف انتقلت إلــى جــزر الكناري ،وما
حــدث فــي الــقــرون الــتــي بــعــدهــا ،بدقة
اصطالحية واضحة.
إن تغليب لغة وتغليب شعب ألنه
أمــازيــغــي ،انتهى بقتل البعد العلمي
الصرف ،لفشل الدرس األركيولوجي في
املغرب ،فأصبح واجبا أن يباشر مجلس
اللغات «اللغة األمازيغية».
ومـــن الــبــديــهــي أن يــقــرر املــغــربــي
مستقبال لغة التدريس ،فتعميم الدولة
الــقــســري ألي لــغــة ضــد الــقــانــون ،ألن
الحاجة التداولية وحاجة السوق ،أي
االنتشار والربح ،هما العامالن املؤثران
في اختيار لغة محددة.
ال مندوحة مــن الــقــول أن التغاضي
عــن الــهــويــة مــن منطلق إيــديــولــوجــي،
جزء من حل املسألة اللغوية في كل بلد،
ووجود املعهد امللكي للثقافة األمازيغية
وأكاديمية محمد السادس للغة العربية
تحت سقف مجلس اللغات ،في فائدة
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عــرقــلــة أكــاديــمــيــة مــتــخــصــصــة للغة
وتطويرها.
كل األطراف متورطة في تأخير العربية
في املغرب ،وجرى تمرير فرنسة املواد
العلمية قبل السماح باشتغال أكاديمية
محمد الــســادس للغة العربية كــي ال
تكون عائقا ،وانطالقتها حاليا ستكون
بــدون انعكاس أو تأثير على العملية
البيداغوجية للمملكة.
وتضمن تقرير اإليليزيه القول في
 2011بــأن «أكــاديــمــيــة اللغة العربية
فــي املــغــرب لــن تنطلق إال بــعــد عــودة
الفرنسية إلــى املـــواد العلمية فــي كل
األس ــاك» ،وهــذه العبارة استراتيجية
بالنسبة لألمن اللغوي في املغرب تحت
الحسابات الصرفة للفرنكفونية ،ال ترسم
اململكة سياستها اللغوية بقلم أو إرادة
مستقلني ،بــل مــن أدوات تتبع برامج
إقليمية وتمويلية سمحت بتمويل أزمة
التعليم ،إلعادة هيكلته من خالل إعادة
التحكم في البرنامج االستعجالي ،إذ
ال أحــد يدفع الثمن في وزارة التربية
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الوطنية ،ألن الكل ربــح املــال وخسرت
الــعــربــيــة املــــواد العلمية فــي السلك
االبتدائي وإلى الثانوي.
لم يكن مهما عدد املاليني التي خسرها
املغرب ألجل هذه االنتقالة ،ألنها مجرد
قــروض سيتم تسديدها ،فربح الخارج
أهدافه واملال أيضا.
هذه الصورة املكررة من األزمة ،تؤكد
أن قدرة املغاربة على تدبير مؤسساتهم
أضــعــف فــي وضـــع أج ــن ــدة ،وأهــــداف
استراتيجية لعملية تعليمية وطنية
ناجحة.
و«الوطنية» ،في هذا التقدير ،تعني
كــامــل الــتــراب الــوطــنــي ،أو العقيدة
الترابية ال غير ،فيما املضمون الرمزي
غير مطروح البتة إال بقدر ما تدافع فيه
اإليديولوجيا الضيقة عن نفسها ،من
منطق أن من يتحدث العربية فهو عربي،
ومن يتحدث األمازيغية أمازيغي ،رغم أن
الكل فرنكفوني.
ونجحت بسترة اللغة العربية من
خالل «الفصحى» ،وبسترة األمازيغية
عبر «معياريتها» ،وتطرح اللغة املتداولة
مشكلة بني «الكتابي» و«املحكي» ،بما
يجعل الحل ،في الفرنسية ال غير ،ويزيد
هــذا التموقع من إقحام وجــدان الطفل
املغربي في الروض.
لعبة فرنسا في حرب لغوية بمستوى
ضعيف بين األمازيغية والعربية
لم يقم املغرب بتعريب إدارتـــه ،ولم
يقم بــأي مجهود لتعريب تعليمه ،بل
قصره جزئيا على الرياضيات والعلوم
الطبيعية من املستوى االبتدائي وإلى
التأهيلي ،وأدارت فرنسا تعريبا فاشال.
وتبعا ملــذكــرات ســريــة ،فــإن باريس
اقــتــرحــت مــن الــنــاحــيــة الديداكتيكية
مخاطبة العلوم بالعربية أو اللغة األم،
لتسهيل الفهم ،لكون االستيعاب في حالة
دراسة العلوم بغير العربية ،استيعاب
مركب يضم اللغة واملحتوى العلمي.
وطبقا لتقرير املخابرات الخارجية
الــفــرنــســيــة ســنــة  ،1982فـــإن ع ــودة
الفرنسية بشكل نهائي ،لن يكون إال بعد
تعريب (هيتروجني) غير منسجم وغير
شامل لكل املستويات ،بما ال يسمح له
باالستمرارية ،لذلك ،فاملؤامرة لها أياد
داخلية من أجل محاولة تمييز التعريب
املغربي عــن املشرقي كــي ال ينجح أي
تعاون في هذا الصدد.
وتــتــواصــل نــفــس الــســيــاســات من
ثمانينيات القرن املاضي إلى اآلن ،فيما
الفرنسية تــراجــعــت فــي استخدامها
وموقعها الدولي ،وفي  17أكتوبر ،2011
حاول املغرب أن يصنع «تيفيناغه» بعيدا
عن «التيفيناغ األصلية» للطوارق.
إننا بعيدون عن التاريخ ،وعن القرن
الرابع قبل امليالد ،وعن األركيولوجيا،
وأيضا العلمية ،ومندهشون بالصناعة
املــخــبــريــة الــتــي صــنــعــت أمــازيــغــيــة
التــاريــخــيــة ،إذ ال أرض تتحدثها في
املــغــرب ،هــو مــحــاولــة لصناعة دارجــة
موحدة يفهمها الجميع ولــن يتحدثها
أحد.
وانعكاسا لنتائج هذه املقاربة ،فإن
صراعات اإليديولوجيا واالستراتيجيا
يجب أن تتوقف ببوابة مجلس اللغات
وال تدخله ،كي ينجح املغاربة في ربح
رهان مستقبلهم.
إن األمن اللغوي والتاريخي للمملكة،
يفترض تــوازنــات جديدة ترفضها كل
مــراكــز الــقــرار ،ولــذلــك ،تــحــاول أطــراف
الذهاب باململكة أبعد إلى مصير واحد،
فالحكم الــذاتــي لــلــصــحــراء لــم يمنح
الحسانية أي تقدم عن غيرها ،واللغة
األمازيغية انتهت بتوترات مع الريف،
وزعامة سياسية وثقافية سوسية تقود
املرحلة ،وترفض الحرف العربي ،وتجد
في صناعة لغة جديدة تسويقا لزمنهم
السياسي فــي السلطة ،فيما العربية
ـ املغربية  -موجهة أن تــكــون مجرد
«عامية» ،ويحاول الجميع اللعب خارج
أي مجلس أو هيئة ،إذ خرجت اللعبة عن
السيطرة.

1- Melissa Barakatt, les dialectes maghrébins
dans les détermination d'indices acoustiques
robustes pour l'identification automatique des
parles arabes, thèse, université lumière, Lyon
2,2000.
2- Hans Rudolf singer, das westarabische oder
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تتجه اﻷنــظــار يــوم السبت،
فاتح فبراير ،إلى مركب محمد
السادس لكرة القدم با�عمورة،
الــذي سيحتضن يوما دراسيا
حــول تطوير البنيات التحتية
في مجال كرة القدم ،من تنظيم
اﻻتــحــاد الــدولــي بــشــراكــة مع
الكونفدرالية اﻹفريقية لكرة
القدم ،وبحضور أكثر من 200
مــشــارك يمثلون جميع الــدول
ا�نضوية تحت لــواء »الكاف«،
وأعــضــاء مــن الفيفا ،برئاسة
الــرئــيــس جــيــانــي إيفانتينو،
وطبعا رئيس اﻻتحاد اﻹفريقي
ا�لغاشي أحمد أحمد.
هذا الحدث الرياضي العا�ي،
تحدثت عنه وبإسهاب جميع ا�نابر اﻹعﻼمية
الدولية ،التي أشــادت بالدور الكبير الذي
يلعبه ا�ــغــرب مــن أجــل تطوير كــرة القدم
اﻹفــريــقــيــة ،حيث أصــبــح بلدنا م ــﻼذا لكل
اﻷنشطة الرياضية اﻹفريقية والعا�ية ،بفضل
البنيات التحتية التي تتوفر عليها ،آخرها
مركب محمد السادس لكرة القدم ،الذي يعتبر
وبشهادة ا�هتم� وا�حلل� العا�ي� ،من

أكبر وأرقى ا�ركبات على الصعيد العا�ي.
لن يكتفي ا�غرب باحتضان هذا ا�ؤتمر
فحسب ،بل سيحتضن كذلك يوم  2فبراير،
اجتماعا للمكتب التنفيذي لﻼتحاد اﻹفريقي
بنفس ا�ركب ،قبل أن يتوجه الجميع إلى
مدينة عيون الساقية الــحــمــراء ،لحضور
اﻷدوار النهائية لكأس إفريقيا لﻸمم داخل
القاعة في كرة القدم.
كــل هــذه اﻷنشطة الرياضية على أعلى

اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم

á«Hô¨ŸG ¿ƒ«©dG áæjóÃ áYÉ≤dG πNGO Ωó≤dG Iôµd É«≤jôaEG ¢SCÉc äÉ«FÉ¡f

أعلن اﻻتحاد الدولي لكرة القدم ،وبالبند
العريض ،عبر حسابه على موقع التواصل
اﻻجــتــمــاعــي ،أن مــديــنــة الــعــيــون ا�غربية
ستحتضن نهائيات كأس إفريقيا لﻸمم داخل
القاعة لسنة  ،2020خﻼل الفترة ا�متدة من
 28يناير إلى  7فبراير ا�قبل.
هــذا الــبــﻼغ الــقــوي ،أقــرتــه الكونفدرالية
اﻹفريقية لكرة القدم ،بالرغم من خبث وكيد

الكائدين ،خاصة الجزائر ا�غبونة ودولــة
جنوب إفريقيا.
قرار »الفيفا« وتأكيد »الكاف« ،يعتبر بمثابة
صدمة قوية ،وصفعة مؤ�ة ﻷعــداء وحدتنا
الترابية ،الذين يتلقون هذه اﻷيــام الضربة
تلو اﻷخــرى ،وخاصة بعد أن فتحت العديد
من الــدول اﻹفريقية الصديقة قنصلياتها
با�دن الجنوبية للمملكة.

واﻟﻠﻪ ﻋﻴﺐ
ﻓﻀﻴﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺜﻘﻴﻞ
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 ...مــازالــت ا�لفات
الضخمة ،والتعاقدات
الــغــامــضــة ف ــي عهد
الـــــوزيـــــر ال ــس ــاب ــق
للشباب والــريــاضــة،
الــطــالــبــي الــعــلــمــي
الغير مــأســوف على
إبــعــاده ،تثير الجدل
لــدى جميع ا�هتم�
بــالــشــأن الــريــاضــي
الوطني.
فبعد وصول فضائح
اﻷلعاب اﻹفريقية التي
احــتــضــنــهــا ا�ــغــرب
في الصيف ا�اضي،
إلـــى مــكــتــب إدريـــس
جطو رئيس ا�جلس
اﻷعــلــى للحسابات،
ومـــا نــتــج عــنــهــا من
تﻼعبات وهــدر ا�ــال
العام ،جاء الدور على فضيحة
أس ــت ــاذ جــامــعــي يــدعــي بــأنــه
بــاحــث فـــي مــجــال الــقــوانــ�
الرياضية ،وسبق له أن اتهم
أبطالنا العا�ي� فــي ألعاب
الــقــوى ،وعــلــى رأســهــم البطل

الكبير هشام الكروج ،بتناول
ا�نشطات دون أن يوضح ذلك
أو يأتي ببراه� علمية واضحة
بشأن هذا اﻻتهام الخطير.
هــذا »الــبــاحــث« عــن العقود
الدسمة ،سبق للوزير السابق
أن نفى تعاقد وزارته معه ،وأنه

ﻻ تربطه أي عﻼقة مع هذا
الــقــطــاع ،لكن العقد ا�برم
ب� الوزارة وهذا »الباحث«،
كــذب ادع ــاءات الوزير الذي
أمضى هذا العقد بخط يده،
يحصل بموجبه »الباحث«
على مبلغ  30مليون سنتيم
مقابل عدم انتقاد الوزارة.
يحيى السعيد ،وهو اسم
هــذا الــبــاحــث ،أقـــام الدنيا
وأقــعــدهــا� ،ــا أغلق الوزير
الــحــالــي ،الــحــســن عبيابة،
صنابير هذا السخاء الغير
مــبــرر ،وواجــهــتــه وزارتــــه
بــالــحــجــج والـــبـــرهـــان ،بل
طالبته بــإرجــاع كــل ا�بالغ
ا�الية التي أخذها بدون حق
من أموال دافعي الضرائب.
هكذا نﻼحظ ،وبكل أسف،
ه ــدر ا�ـــال الــعــام مــن طــرف
الوزير السابق الذي أغرق هذا
القطاع با�شاكل ،التي يحاول
الــوزيــر الحالي حلها وإنقاذ
ما يمكن إنقاذه ،ﻹعــادة وزارة
الشباب والرياضة إلى السكة
الصحيحة.

مــســتــوى ،خلقت صــدمــة كبيرة
للجزائر التي ﻻزالــت تعيش في
وحـــل اﻻحــتــجــاجــات الشعبية
ضد »العسكر« الذين أبانوا عن
حقدهم الدف� وكراهيتهم الغير
مــبــررة تجاه ا�ــغــرب ،الــذي كان
دائما سندا لهم في أحلك اﻷوقات،
و�ا أراد الحكام الجزائريون أن
يــظــهــروا عقدهم تــجــاه ا�ملكة،
أع ــط ــوا تــعــلــيــمــاتــهــم للجامعة
الجزائرية لﻼحتجاج على تنظيم
ا�غرب لنهائيات كــأس إفريقيا
لــﻸمــم بــالــعــيــون ،وبالضبط في
الفترة ما ب�  28يناير و 7فبراير
ا�قبل.
فبالرغم من أن الجزائر ﻻ عﻼقة
لها ،ﻻ من قريب وﻻ من بعيد بتنظيم هذه
البطولة بالعيون ،ﻷنها وبكل بساطة لم
تتأهل للمشاركة في هذه النهائيات ،لكنها
أقامت الدنيا ولم تقعدها ،وقد هددت »الكاف«
بعدم ا�شاركة في احتفاﻻتها بالذكرى 63
لتأسيسها ،يــوم  8فبراير ا�قبل ،والتي
ستحتضنها كذلك مدينة العيون ا�غربية.
جامعة الجزائر ا�غلوبة على أمرها ،لم
تكتف بهذه الــقــرارات الغريبة ،بل أقنعت
دولــة جنوب إفريقيا بعدم ا�ــشــاركــة ،مما
سيعرضها لعقوبات ثقيلة ،وحاولت كذلك
منع بعض الدول من ا�شاركة ،لكنها فشلت،
مادامت معظم دول ا�عمور تعترف بمغربية
الــصــحــراء ،وﻻ يمكن لها أن تمنع ا�غرب
من تنظيم تظاهرة في مدينة العيون ،التي
سبق لها أن احتضنت العديد من التظاهرات
الدولية والقارية ،حضرها كبار نجوم العالم.
هكذا نــرى بــؤس ودنــاءة حكام الجزائر،
الذين مازالوا يمارسون قمعهم وجبروتهم
على شعبهم اﻷعــــزل ،ويــتــدخــلــون فيما ﻻ
يعنيهم ،على غــرار ا�ثل الشعبي ا�غربي:
»الدجاجة تبيض والديك ...يعاني«.

ﻫﺬا اﻟﺨﺒــﺮ
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● الصحابي سبب مشاكل ال ــوداد وكان
يتمنى خسارة الفريق
ﺯﻭﺭﺍﻥ ،ﺍﳴﺪﺭﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻮﺩﺍﺩ
● الصحابي كله مشاكل ،حرام »يدور« قرب مركب
الوداد
● زوران نكرة وندمت على اﻻشتغال مع
مدرب أقل مني كفاءة
ﺍﳴﺪﺭﺏ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﻲ
● ﷲ يعطينا وجهك ،واللي ندمتي ،عﻼش مازال
ﻻصق؟
● أقلنا فاخر لحمايته
ﺳﻴﺪﻳﻨﻮ ،ﺭﺋﻴﺲ ﺣﺴﻨﻴﺔ ﺃﻛﺎﺩﻳﺮ
● هاذي وﻻت حرب ماشي كرة...
● ﻻ أكترث للمشوش�...
ﻃﺎﻟﻴﺐ ،ﻣﺪﺭﺏ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﳴﻠﻜﻲ
● أنت هو ا�شوش اﻷول...
● أشكر ا�كتب ا�سير للفتح الرباطي على
تسهيل مغادرتي لـ»الدحيل«
ﺍﻟﺮﻛﺮﺍﻛﻲ ،ﺍﳴﺪﺭﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻔﺘﺢ
● راهم فرحان� ،عاد تهناو من مشاكلك!
● أتمنى رفع كأس العصبة أو كأس محمد
السادس
ﻋﻤﻴﺪ ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ،ﻣﺘﻮﻟﻲ
● ّ
وﻻ كاع بجوج!
● اشتباك باﻷيدي ب� ا�درب أحمد البهجة
ورئيس الكوكب ا�راكشي
ﺻﺤﻒ
● »يا حسرة« على الكوكب...
● نزاع الجامعة ومساعد رونــار السابق
بوميل ،يصل إلى الفيفا
ﺟﺮﺍﺋﺪ
● وجﻼخة هاذ بوميل ،ما بغايش يتفاك؟!

رﺋﻴﺲ اﻟﺰﻣﺎﻟﻚ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻣﻨﺼﻮر واﻟﻤﺪرب ﻓﺎﺧﺮ:

Ió```MGhá``∏ª©d¿É```¡Lh
برر مدرب حسنية أكادير ا�قال مؤخرا،
امحمد فــاخــر ،الــهــزائــم الكثيرة التي
حصدها الفريق السوسي منذ إشرافه على
إدارته التقنية ،بأعمال الدجل والشعوذة
التي لحقت بمعظم ﻻعبيه ،الذين أصبحوا
يتساقطون الواحد تلو اﻵخر ويعانون من
اﻹصابات ا�تكررة ،وأضاف أنه لم يعش
طوال حياته تجربة سيئة كهاته.
تــصــريــحــات فــاخــر الــغــيــر مــعــقــولــة،
والبعيدة كل البعد عن ا�نطق ،تذكرنا
بالتصريحات ا�ستفزة وا�جنونة لرئيس
الزمالك ،مرتضى منصور ،الذي يتحدث
دائما عن السحر والشعوذة والدجل.
فإذا كان مرتضى منصور معروفا لدى
اﻷوســــاط الــريــاضــيــة ا�صرية
واﻹفـــريـــقـــيـــة ،بــحــمــاقــاتــه،
وتفاهاته ،فإن صاحبنا فاخر،
درس »يا حسرة« في مرحلته
اﻻبــتــدائــيــة والــثــانــويــة في
إحــدى البعثات الفرنسية،
وكان دائما يتحدث ويحاول
إقـــنـــاع اﻵخـــــر بــالــحــجــج
والبراه� العلمية ،إلى أن
تفاجأنا بتصريحاته ،التي
أثــــارت دهــشــة واســتــغــراب
الجميع ،بل أصبحت
مـــــــادة دســمــة
اس ــت ــغ ــل ــه ــا

ﺍﳴﺪﺭﺏ ﻓﺎﺧﺮ

ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻣﻨﺼﻮﺭ
»أصــحــاب دعــوتــه« فــي منصات
التواصل اﻻجتماعي للسخرية
منه وتصفية بعض الحسابات
القديمة معه.
أما نحن ،فننصحه بـ»الرجوع
إلى ﷲ« ،والبحث عن اﻷسباب
الحقيقية لتراجع مستوى ﻻعبي
الفريق السوسي.
للتذكير ،فــإن فــريــق حسنية
أكــاديــر أقـــال امحمد فاخر
لـ»أسباب أمنية«!!
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بخﻼف كــل ا�رشح� لقيادة
حــــزب اﻷصـــالـــة وا� ــع ــاص ــرة،
والبالغ عددهم حتى اﻵن خمسة
مرشح� ،اخــتــار ا�حامي عبد
اللطيف وهبي ،تلميذ ا�حامي
الــراحــل بنجلون) ،(..أن يعلن
عن ترشحه لقيادة حزب اﻷصالة
وا�عاصرة مرفوقا بالجدل ،بعدما
صرح يوم الخميس ا�اضي ،من
داخل مقر الحزب في الرباط ،بأن
))إمارة ا�ؤمن� جزء من اﻹسﻼم
السياسي((.
وبينما كــان ينتظر أن يقطع
حــزب اﻷصــالــة وا�ــعــاصــرة مع
اﻷساليب التي أدت إلى اندحاره
بسبب الحروب التي شنها في
الــســنــوات اﻷخــيــرة على إمــارة
ا�ــؤمــنــ� ،جـــاء وهــبــي الــيــوم
ليكمل ا�سيرة التي بدأها إلياس
العماري وأصدقاؤه) ،(..فكﻼمه
بغض النظر عــن الــجــدل الــذي
رافقه ،هو نوع من الهجوم على
أحد الثوابت ا�لكية).(..

وبغض النظر عن اﻻتهامات
الــتــي يــكــيــلــهــا أعـــضـــاء حــزب
اﻷصــالــة وا�ــعــاصــرة لبعضهم
البعض والــتــي تصب كلها في
خانة اﻻتهامات ا�تعلقة بالذمة
ا�الية لبعض اﻷعضاء ،واتهامات
بالتﻼعب في ا�ﻼيير ،وهــو ما
لم يتحدث عنه وهــبــي) ،(..فقد
جرت العادة أن تصدر عن حزب
اﻷصالة وا�عاصرة تصريحات
معادية ﻹمارة ا�ؤمن� أو ﻹحدى
تجلياتها ،كما كان يحصل أيام
خديجة الرويسي وزميلها في
حركة "اليقظة ا�واطنة" ،الناشط
أحــمــد عــصــيــد ،أو عــلــى لسان
اﻷمـــ� الــعــام الــســابــق إلــيــاس
العماري ،الذي خلف رحيله عن
الحزب مزيدا من "التيه" داخل
هــذا التنظيم السائر في طريق
التفكك ،مــا معنى أن يتحالف
الجميع ليذهب العماري ثم يأتي
واحد من ا�تحالف� ،هو وهبي،
لــيــردد نــفــس الــكــﻼم الـــذي كــان
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يقوله إلياس ..فهل هو التناوب،
أم تقاسم اﻷدوار)(..؟
تبقى أكــبــر تــنــاقــضــات كبير
مـــحـــامـــيـــي حــــــزب اﻷصــــالــــة
وا�عاصرة ،هي اعتباره ﻹمارة
ا� ــؤم ــن ــ� جــــزء مـــن اﻹســــﻼم
السياسي ،بينما يعتبر حزب
العدالة والتنمية ،وهو التجلي
الــواضــح لــﻺســﻼم السياسي،
بــأنــه حـــزب دي ــم ــق ــراط ــي)،(..
وهو ما يعني أن وصفة وهبي
لقيادة حزب اﻷصالة وا�عاصرة
تقوم على مخطط بارز ،هو فتح
الباب للتحالف مع حزب العدالة
والتنمية ،لضمان مقعد وزاري في
ا�ستقبل) ،(..لذلك ،ﻻ غرابة أن
تقرأ لوهبي وهو يقول)) :عندما
تحدثت عن إمارة ا�ؤمن� كجزء
مــن اﻹســــﻼم الــســيــاســي ،فإني
تحدثت عن توصيف أنا مقتنع
بـــه ..الفصل  41مــن الدستور
ينص على أن ا�ــجــال الديني
محصور لدى جﻼلة ا�لك ،الذي

لديه سلطات يمارسها من خﻼل
موقعه كأمير للمؤمن� ،وعندما
وصل جﻼلة ا�لك إلى السلطة،
فإن أول إجراء قام به كان إجراء
ديــنــيــا ،هــو الــبــيــعــة) ،(..وإذا
كــان ا�ــجــال الــديــنــي محصورا
للملك ،فــإن ا�ــجــال السياسي
مــفــتــوح للجميع ..إنــنــي وفقا
لهذا التحليل ،ﻻ أرى أن حزب
العدالة والتنمية جزء من اﻹسﻼم
السياسي ..((..هكذا إذن ،دافع
وهبي عن حزب العدالة والتنمية
باعتباره حزبا ديمقراطيا في
حواره مع جريدة "أخبار اليوم"
) 29يــنــايــر  ،(2020وهــاجــم
إمـــارة ا�ــؤمــنــ� معتبرا إياها
إســﻼمــا سياسيا ،وربــمــا نسي
وهبي أن حزب العدالة والتنمية
لــيــس ســـوى وجـــه مـــن وجـــوه
حــركــة "الــتــوحــيــد واﻹصــــﻼح"،
وهـــي الــحــركــة الــدعــويــة التي
تسعى للحكم من خﻼل ممارسة
السياسة عن طريق حزب العدالة

والتنمية).(..
طبعا ،كﻼم وهبي لم يجد أي
ترحيب مــن قبل قــيــادة الحزب
ا�شتتة ،ول ــوﻻ الــنــزاع القائم
بــ� أعــضــاء ا�كتب السياسي،
لصدر في حقه بــﻼغ لطرده من
"البام" ،لذلك ﻻ غرابة أن يكون
أول ا�نتقدين لوهبي هو اﻷم�
العام لحزب اﻷصالة وا�عاصرة
حكيم بنشماس ،الذي انتبه إلى
خطورة تصريحاته على مستقبل
الحزب ،إذ ﻻ يتصور أن يكون
هناك مستقبل انتخابي لحزب
يعارض إمارة ا�ؤمن� ،كما أنه
ﻻ يمكن إعﻼن الحرب على إمارة
ا�ؤمن� ثم التظاهر بالتعاون مع
ا�لكية من جهة أخرى).(..
يقول حكيم بنشماس في بﻼغ
غير مسبوق يــصــدر عــن حزب
اﻷصــالــة وا�ــعــاصــرة ..)) :إنه،
تبعا �ا تم بيانه ،يكون إنــزال
مؤسسة إمارة ا�ؤمن�
أسفل من منزلة تجار
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هل تكون الدعوة للخروج عن ح�ضن الدولة وح�ضن �إمارة امل�ؤمنني مقدمة للخروج عن قانون الأحزاب؟
املشترك الديني ،الذين يشترون
ب ــال ــرأس ــم ــال الـــرمـــزي لــلــديــن
اإلســـامـــي عــرضــا م ــن مــواقــع
حزبية ،وانــتــدابــات انتخابية،
ووظائف تنفيذية ،عالمة دامغة
على جهل مطبق بمقومات النظام
الــدســتــوري لبالدنا ،وتبخيسا
فــي منتهى السماجة ،ملؤسسة
إمـــارة املؤمنني ولصالحياتها
الدستورية ..ومن ثم ،ال يسعني
إال أن أعبر عن استنكاري ملنطوق
هــذا الــكــام الــذي يتعارض في
الجوهر مــع الــدســتــور املغربي
وأحكامه الـــواردة ،على النحو
الــذي تــم بيانه أعــاه ،باعتبار

تبقى أكرب تناقضات
كبري حماميي
حزب األصالة
واملعاصرة ،هي
اعتباره إلمارة
املؤمنني جزء من
اإلسالم السياسي،
بينما يعترب حزب
العدالة والتنمية،
وهو التجلي
الواضح لإلسالم
السياسي،
بأنه حزب
دميقراطي()..
إمارة املؤمنني مكونا مركزيا في
النسق الدستوري والتاريخي
للدولة املغربية ،لكونها تقوم
على البيعة ،وباعتبارها مؤسسة
بعيدة عن التجاذبات والصراعات
الـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــقـــائـــديـــة
واإليديولوجية)).
نفس املصدر يقول(( :نظرا ملا
يحمله هذا التصريح من مغالطات
صارخة ،وانزالقات فادحة ،وشني
أخالقي فاضح ،فإني أبلغ عموم

املناضالت واملناضلني والــرأي
العام الوطني ،أن ما صــرح به
السيد عبد اللطيف وهــبــي ال
يــلــزم الــحــزب فــي ش ــيء ،لكونه
يــتــنــاقــض أصـــا مــع تــوجــهــات
الــحــزب ومرجعياته ومواقفه،
ويجافي املواقف املبدئية للحزب
ومنطلقاته وأدبياته املعتمدة من
طــرف أجهزته واملــنــشــورة على
املــأ ،ويكفي أن نذكره بمذكرة
الحزب املرفوعة للجنة امللكية
التي أشرفت على دستور ،2011
والـــتـــي أقــــرت بــشــكــل واضـــح
بــمــركــزيــة إمــــارة املــؤمــنــن في
الوثيقة الدستورية ،باعتبارها
مــكــونــا تــاريــخــيــا وحــضــاريــا
وثقافيا لبالدنا ،وصمام األمن
الروحي املتني لشعبنا)).
أخطر ما في كالم وهبي ،حسب
بنشماس ،وحسب من يوافقونه
بنشماس يقود اجتماعا سابقا للمكتب السياسي لـ"البام"
الرأي ،هو محاولة تحويل إمارة
املــؤمــنــن إلــى خصم سياسي،
فـــ((الــقــول الــشــائــن أن إم ــارة يــقــولــه "املــؤســس" فـــؤاد عالي وراءه استقالة تاريخية أكد
املــؤمــنــن هــي إســـام سياسي ،الهمة ،الــذي ساهم في تأسيس فيها انــحــراف ح ــزب األصــالــة
حــــــــزب األصـــــالـــــة واملعاصرة (انظر نص االستقالة
يــضــرب فـــي الــعــمــق
رفقته) ،فـ((املواطن
كــــل الـــصـــاحـــيـــات
املغربي صوت لفائدة
والــــــــوظــــــــائــــــــف
أحــزاب اشتغلت إلى
الــديــنــيــة املــتــعــلــقــة
جانب جاللة امللك في
بــــإمــــارة املــؤمــنــن
مشروع مغربي واضح
ومــــؤســــســــاتــــهــــا،
املعالم ،))..واملشروع
ناهيك عن املدلوالت
الــواضــح املــعــالــم هو
الـــخـــطـــيـــرة لــهــذا
أن(( :املـــغـــرب دخــل
التصريح ،ملا يترتب
اآلن في حلقة مفتوحة
عنه من استنتاجات
على مــحــاربــة األمــيــة،
ت ــح ــول بــمــوجــبــهــا
ومحاربة الفقر ..وهذا
إمــارة املؤمنني إلى
هو مشروع امللك محمد
خ ــص ــم ســيــاســي،
الـــــســـــادس ،هـــــذا هــو
وفــي النهاية ،فإن
مــشــروع مــغــرب الــيــوم،
هذا القول القبيح،
أظـــن أن ال ــرج ــوع إلــى
ال يخدم إال مرامي
األصـــل أصـــل ،والــيــوم
من يتخذهم السيد
أقول لجميع الطاقات في
عـــبـــد الــلــطــيــف
جميع املناطق املغربية
وهــبــي أولــيــاء له
وخــارج املغرب أنه حان
مــن قــوى اإلســام
الوقت لخدمة وطننا))..
الــــســــيــــاســــي))
(املــصــدر :تصريح فــؤاد
حسب بنشماس.
عالي الهمة فــي برنامج
وانــــــــظــــــــروا
"ضيف خاص" على القناة
لـــلـــزمـــان كــيــف
الثانية ،يــوم اإلثنني 10
دار دورتـــه ،فكل
شتنبر .)2007
الــذيــن التحقوا رسالة ا
الستقالة الشهرية ل
فؤ
اد
عال
ي
طبعا ،لم تعد هناك أي
بــحــزب األصــالــة
ا
له
مة
م
ن "البام"
التي
عالقة بني الهمة ومشروع
واملـــــعـــــاصـــــرة
تؤكد االنحراف()..
"الــبــام" ،رغــم أن البعض
الــتــحــقــوا بــه،
يــحــاول اســتــغــال صفته
لــكــونــه كـــان حــزبــا يــدافــع عن واملـــعـــاصـــرة،
املــشــروع امللكي ،وهــذا مــا كان قبل أن يــغــادر السفينة تاركا كمستشار ملكي إلعطاء بعد آخر

لم تعد هناك أي عالقة بين الهمة ومشروع "البام"،
رغم أن البعض يحاول استغالل صفته كمستشار
ملكي إلعطاء بعد آخر للصراع الداخلي ،كما حصل مع
العضو الذي يقول بأن "هذا الحزب عندو مواليه"()..

لــلــصــراع الــداخــلــي ،كما حصل
مع العضو الذي يقول بأن "هذا
الحزب عندو مــوالــيــه"( ،)..لكن
املــهــم ،هــو أن عــددا كبيرا ممن
ركــبــوا سفينة الــحــزب كــانــوا
يؤمنون باالنخراط في الدفاع
عن مشروع امللك ،وليس محاربة
إمارة املؤمنني..
وكــانــت ب ــوادر انــحــراف حزب
األصــالــة واملــعــاصــرة قــد ظهرت
بشكل جلي أي ــام األم ــن العام
السابق إلياس العماري ،الذي
كان يقول بأن ((حــزب األصالة
واملعاصرة لم يسبق له أن أعلن
أنــه جــاء لــيــدافــع عــن املــشــروع
امللكي ،وإنما جاء للمساهمة من
موقعه في تطوير البالد ..وألن
األمر كذلك ،فقد أعلنا منذ البداية
أنــنــا ضــد خــوصــصــة القضايا
والثوابت املشتركة بني املغاربة))
(تصريح إلياس العماري لجريدة
املساء 17 .فبراير .)2012
كالم إلياس العماري ،كان يأخذ
أبعادا خطيرة إذا أخذنا بعني
االعتبار صدى تحركات من كانوا
يطوفون في فلك حزب األصالة
واملعاصرة ،أمثال الناشط أحمد
عــصــيــد ،الـــذي شــكــك فــي نسب
املــولــى إدري ــس مؤسس الدولة
العلوية ،معتبرا أن ((الرسالة
املحمدية ،تهديدية ،إرهابية))
(املــصــدر :كــام عصيد في ندوة
دعــت إليها الجمعية املغربية
لحقوق اإلنــســان بــالــربــاط25 .
أبريل .)2013
يذكر أن إعــان ترشيح عبد
اللطيف وهبي للتنافس على
كــرســي األمــانــة الــعــامــة لحزب
األصــالــة واملعاصرة ،قد طبعه
بدعوته العتبار إمــارة املؤمنني
إســامــا ســيــاســيــا ،وبــدعــوتــه
للخروج من حضن الدولة ..لكن،
ألــن يكون الــخــروج عــن حضن
الدولة ،وحضن إمارة املؤمنني،
مــقــدمــة لــلــخــروج عـــن حضن
"الشرعية" وقانون األحزاب()..؟
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بالتزامن مع اتخاذ سلسلة
احــتــيــاطــات ضـــد انــتــشــار
فيروس »كورونا« ،ترأس ا�لك
محمد الــســادس يــوم اﻹثن�
بالقصر ا�لكي بالرباط ،جلسة
عمل خصصت لدراسة وضعية
ا�واطن� ا�غاربة ا�وجودين
بإقليم ووهان الصيني ،الذي
وضعته السلطات الصينية
تحت الحجر الصحي ،بسبب
الفيروس.
الجلسة حضرها كــل من
رئيس الحكومة سعد الدين
العثماني ،وا�ستشار ا�لكي
فـــؤاد عــالــي الــهــمــة ،ووزي ــر
الداخلية عبد الوافي لفتيت،
ووزيـــر الــشــؤون الخارجية
والتعاون اﻹفريقي وا�غاربة
ا�ــقــيــمــ� بــالــخــارج نــاصــر
بوريطة ،ووزير الصحة خالد
أيت الطالب ،والجنرال دوكور

دارمــــي مــحــمــد حــرمــو قائد
الدرك ا�لكي.
وقـــد أعــطــى ا�ــلــك محمد
السادس تعليماته العاجلة،
ﻹعــادة ا�ائة مواطن مغربي،
الذين يشكل الطلبة أغلبيتهم،
ا�وجودين حاليا بهذا اﻹقليم،
إلى أرض الوطن.
ك ــم ــا أمـــــر ا�ـــلـــك مــحــمــد
الـــســـادس ،بـــأن يــتــم اتــخــاذ
التدابير الﻼزمة على مستوى
وســــائــــل ال ــن ــق ــل الـــجـــوي،
وا�طارات ا�ﻼئمة والبنيات
التحتية الصحية الخاصة
لﻼستقبال ،ودعا ا�سؤول�،
كــل فــي مــجــال اختصاصه،
لتأم� ا�تابعة والتنسيق
الــﻼزمــ� ،وهــي اﻹجــــراءات
التي تم العمل بها منذ وصول
أول دفعة من ا�غاربة ا�عني�
إلــى مــطــار محمد الخامس
بالدار البيضاء.
وكان من تداعيات انتشار
الفيروس في الص� ،أن جعل

عشرات ا�ﻼي� من ا�سافرين
عالق� في أكبر موسم للعطل
خﻼل العام ،كما هز اﻷسواق
العا�ية ،وارتفع إجمالي عدد
الحاﻻت التي تأكدت إصابتها
فــي الــصــ� إلـــى مــا يناهز
 5000حالة ،وناشدت وزارة
الهجرة الصينية ا�واطن�،
ﻹعادة النظر في توقيت السفر
إلى الخارج ،للحد من الحركة
عــبــر الـــحـــدود ،وا�ــســاعــدة
فـــي احــــتــــواء الـــفـــيـــروس،
وهــوت أســواق ا�ــال العا�ية
وتراجعت أسعار النفط إلى
أقــل مستوى لها منذ ثﻼثة
أشــهــر ،كما انخفضت قيمة
ال ــي ــوان الــصــيــنــي إلـــى أقــل
مستوى منذ بدء العام الحالي
تأثرا بمخاوف ا�ستثمرين
مــن تــضــرر الــصــ� ،صاحبة
ثاني أكبر اقتصاد في العالم،
مـــن قــــــرارات حــظــر الــســفــر
وتمديد عطلة العام القمري
الجديد.
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أعــلــن نــاصــر بــوريــطــة ،وزيـــر الــشــؤون
الخارجية والتعاون اﻹفريقي وا�غاربة
ا�قيم� بالخارج ،يــوم الجمعة ا�اضي
بالرباط ،أن ا�غرب قرر فتح قنصلية في
تورنتو قريبا جدا ،وذلك لتحس� الخدمات
القنصلية لفائدة الجالية ا�غربية ا�قيمة
بكندا ،وقال في لقاء صحافي عقب مباحثاته
مــع وزيـــر الــشــؤون الــخــارجــيــة الكندي،
فرانسوا فيليب شامبان ،أنه »باﻹضافة إلى

الرغبة في تقديم خدمات أفضل للمغاربة
ا�قيم� بــهــذه ا�نطقة ،فــإن الــهــدف هو
التفاعل بشكل أكبر مع السلطات الكندية
على ا�ستوى ا�حلي ،وذلك من أجل تعزيز
العﻼقات الثنائية وا�بادﻻت ب� البلدين«.
نفس ا�ــصــدر ،أكــد أن البعد اﻹنساني
يشكل مــصــدر ق ــوة لــلــعــﻼقــات ا�غربية
الكندية ،موضحا أن حــوالــي  160ألف
مغربي يعيشون في كندا ،بمن فيهم 40
ألــف يهودي و 4آﻻف طالب في مختلف
الجامعات ومراكز التكوين.

á«dÉ÷G ¢ù∏› áaÉ«°V ‘ »°ùfôØdG Iôé¡dG Öàµe ôjóe

فازت الصحافية والكاتبة
ذات اﻷصول ا�غربية ،سعاد
ا�ــخــنــث ،مــؤخــرا فــي لــوس
أنــجــلــوس ،بجائزة القيادة
الدولية التي يمنحها ا�ركز
اﻷمريكي »سايمون فيزنتال«،
وذلك خﻼل حفل أقيم مؤخرا
فـــي مــتــحــف »الــتــســامــح«
بــحــضــور شــخــصــيــات من
مشارب متنوعة.
وقال ا�ركز اﻷمريكي» :لقد
عرفت سعاد ا�خنث بعطائها
الغزير وشجاعتها كصحافية
وكاتبة« ،مشيدا بشكل خاص
بـــ»دورهــا ا�ــحــوري فــي حل
قضية كبرى تتعلق بمجرم
حرب نازي«.
وكانت ا�خنث قد اشتغلت
لحساب »نــيــويــورك تايمز«
و»هــيــرالــد تــريــبــيــون« ،عبر

تــحــقــيــق نــشــر ســنــة 2014
حول آريبرت هايم ،الذي لقب
بـ»طبيب ا�ــوت« النازي في
معسكر ماوتهاوزن ،والــذي
كان أحد أبرز مجرمي الحرب
ا�بحوث عنهم في العالم.
وانــتــقــل هــايــم ،الـــذي ظل

فارا من العدالة طيلة نصف
قرن ،لﻼستقرار في القاهرة
بهوية م ــزورة ،منذ أواســط
سبعينيات الــقــرن ا�اضي
وحتى وفاته سنة  1992عن
عمر ناهز  78عاما بسبب
مرض السرطان.
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أكدت القنصلية العامة للمملكة
ا�غربية بتونس ،مصرع مواطن
مغربي مقيم بليبيا ،جراء سقوط
قذيفة فــي منطقة ع ــرادة بسوق
الجمعة شرق طرابلس.
وق ــال ــت الــقــنــصــلــيــة ف ــي بــﻼغ
لــهــا ،أنــهــا »علمت بــأســف شديد
بوفاة ا�واطن ا�غربي )ع .ش(
البالغ من العمر  42سنة وا�قيم
بليبيا ،جــراء سقوط قذيفة في
منطقة عرادة بسوق الجمعة شرق
العاصمة طرابلس مساء أمس
السبت  25يناير .«2020
وبــاشــرت القنصلية مع وزارة
الــشــؤون الــخــارجــيــة والــتــعــاون
اﻹفــريــقــي وا� ــغ ــارب ــة ا�قيم�

بالخارج ،فور توصلها بالخبر،
بحسب مــا أكـــده الــبــﻼغ ذاتـــه،
إجـــــراءات الــتــعــرف عــلــى أســرة
ا�ــرحــوم ﻹبــﻼغــهــا بــهــذا الخبر
ا�فجع.
كما باشرت القنصلية العامة،

بــاتــخــاذ الــتــرتــيــبــات ال ــﻼزم ــة
بالتنسيق مع السلطات الليبية
ا�ختصة ،لترحيل جثمان ا�واطن
ا�ــغــربــي ،بعد إتــمــام اﻹجـــراءات
القانونية واﻹداريــة ا�عمول بها،
إلى أرض الوطن ليوارى الثرى.
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فــي أواخـــر السنة ا�ــاضــيــة ،وقــعــت جماعة
الــربــاط اتــفــاقــيــة لــلــتــعــاون مــع بــلــديــة بــاريــس
الفرنسية ،وهـــذه اﻻتــفــاقــيــة هــي الثانية من
نوعها مع مدينة فرنسية بعد مدينة مارسيليا،
وبعدهما دشنت عندنا في مقاطعة الجامعة
أكدال -الرياض ،مجموعة مدارس »جاك شيراك«،
الرئيس اﻷسبق للجمهورية الفرنسية ،الذي
كان يحظى باحترام كبير من الشعب ا�غربي،
�واقفه النبيلة وسياسته الرشيدة وإنسانيته
ا�ثلى تجاه ا�غاربة ،وعند مرضه ثم وفاته ،كان
ا�غاربة حريص� ومواظب� على تتبع أخباره،
ومتعاطف� مع الشعب الفرنسي ،الصديق اﻷبدي
الذي نرتبط معه بقرون من التاريخ ا�شترك في
كل ا�جاﻻت.
وفــي اﻷيــام ا�قبلة ،ننتظر الــزيــارة الرسمية
للرئيس إيمانويل ماكرون للمملكة ،ليستأنف
بناء العﻼقات الثنائية ا�تميزة ب� البلدين
اللذين لم تعد تجمعهما الصداقة فقط ،بل تعدتها
إلــى ا�ــصــاهــرة والـــدم ا�شترك بــ� فرنسي�
ومغاربة ،هذا فضﻼ عن العﻼقات الثنائية في
مجاﻻت الثقافة واﻻقتصاد والنضال للتحرر من
قبضة التبعية �عسكر من ا�عسكرات ا�هيمنة
على العالم.
فهذه العﻼقات ب� القطرين الفرنسي وا�غربي،
ينبغي استثمارها من أجل تعزيز اﻻتصاﻻت ب�
ا�دن والقرى ﻻستنساخ النموذج الفرنسي في
تنمية حواضرنا وبوادينا ا�تأخرة عن مثيﻼتها
الفرنسية ،وبالتالي ،تشييد دبلوماسية حقيقية
للشعوب بعيدا عن الدبلوماسية الحكومية.
فمثﻼ العاصمة الرباط هي في حاجة إلى تعاون
مثمر مع »زميلتها« بــاريــس ،في ميدان نقلها
العمومي وطرقاتها وأسواقها وإنارة شوارعها
ومحطاتها ونظافتها وحدائقها وتعميرها
وعمرانها ومرافق إداراتها ا�حلية ،وكذا تقسيم
مقاطعاتها ...إلخ ،ونريده تعاونا ناجحا ،وليكون
كذلك ،ﻻ بد من مراعاة ا�صالح ،سواء بالصفقات
التجارية والصناعية والسياحية ،أو بتبادل
اﻷطر.
فزيارة الرئيس الفرنسي للمملكة ،نتطلع إلى
قراراتها التي لن تكون إﻻ في صالح الشعب�،
كما ننتظر من اتفاقية الرباط وباريس ،تعبيد
الــطــريــق �ــســار عاصمت� فــي تحقيق أماني
سكانهما ومرحبا بالرئيس ماكرون.

ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻭﺍﺩ
نستأنف شهادات الرائد الزعيم ا�رحوم أحمد
بﻼفريج ،الذي كان وطنيا فذا ومناضﻼ كبيرا قبل
اﻻستقﻼل ،وبعد اﻻستقﻼل تقلد عدة مناصب
حكومية توجها بمنصب رفيع ترجم مكانته
ا�رموقة وكفاحه ا�رير في سبيل الوطن ،منصب
لم يتكرر بعده ،ويتعلق اﻷمر بـ »ا�مثل الشخصي
لجﻼلة ا�لك«.
هذا السياسي ا�حنك ،كان رحمه ﷲ من اﻷدباء
الذين اهتموا باﻷدب اﻷندلسي وألف كتابا في
ا�وضوع سنة  1941بمعية ا�رحوم اﻷستاذ عبد
الجليل خليفة ،وا�فاجأة في هذا الكتاب الذي
تمت إعادة طبعه في السنة ا�اضية ،أنه يكشف
جانبا ظل »مبهما« في مسار عمﻼق السياسة،
حيث كان رحمه ﷲ عاشقا للشعر الرفيع والزجل
الراقي اﻷندلسي ،وفي هذا الصدد يعرفنا بالزجال
اﻷندلسي أبو بكر بن قزمان القرطبي ا�توفي سنة
 ،1160ويذكرنا بأحسن ما قاله من اﻷزجال:
وعريش قلبي قد قام على دكان بحال رواق
وأسد قد ابتلع ثعبان في غلظ ساق
وفتح فمه بحال إنسان فيه الفواق
وانطلق يجري على الصفاح ولقى الصباح.
وتمعنوا في مفردات هذا الزجل الذي نقله إلينا
وإلى التاريخ واﻷدب ا�غربي ولﻸجيال ،إنسان
غير عــادي ،إذ ﻻ يمكن أن يسطر هــذه اﻷبيات
الزجلية إﻻ إذا كانت ذات حمولة سياسية ،وقد
نقلناها من كتاب »اﻷدب اﻷندلسي« ص.131 :
رحم ﷲ زعيمنا الذي خلف وراءه أعماﻻ جليلة،
ونترحم على روحه الطاهرة التي ستكون منتشية
بوفاء مدينته لنضاله الشامخ وأدبه الهادف.

ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﻳﺎ ﺣﺴﺮﺓ
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نعتذر عن إقحام الصورة ا�رفقة بموضوع
حير الــربــاطــيــ� ،وإن كــانــت ذات حمولة
إنسانية من مقاطعة رباطية ،وحيرة أهل
الرباط تكمن في مجانية خدمات ا�وت ودعم
باﻹعفاء من الضرائب واﻷربــاح على مواد
تدعمها الحكومة دعما كامﻼ ،وكلها من أكبر
مسببات مرض الكولسترول ،وهي بذلك تخرب
اﻷجسام وتسلمها قربانا ﻷفتك اﻷمراض مثل
السكري ،ومنه إلى تجمع اﻷسقام الخطيرة
ا�رتبطة بهذا »العدو« الذي تجمع التقارير
الطبية على »تغذيته« وتكوينه من مواد
تدعمها وتعفيها الحكومة من كل الضرائب،
بل وتبيعها بأقل من تكلفتها وتتدخل لتسهيل
نقلها وانتشارها ،ونحن لن ننتحل صفة
طبيب لتشخيص مسؤولياتها في اﻷمراض
»القذرة« التي تنتجها ،فالحكومة هي طبيبها
ا�كلف بصحة ا�واطن� وبمحاربة اﻷوبئة،
وبدراسة وترخيص أثمان اﻷدوية.
فكيف للمواد التي تساعد على انتشار
اﻷمراض معفية من الضرائب ومعززة مكرمة
بالدعم وتعرفونها ،في ح� أن أدوية عﻼجها
أو التخفيف من آﻻمها ،خاضعة للضرائب
وال ــرس ــوم ومــصــاريــف الــنــقــل والــوســاطــة
التجارية والتسويق اﻻمتيازي لشركة معينة،

دون الحديث عن نفقات العﻼج أو الجراحة،
الــتــي قــد تــكــون أثمنتها
صاروخية ،خاصة
إذا كـــان ا�ــرضــى
مــن العاجزين عن
تــوفــيــر الــســيــولــة
ا�ـــالـــيـــة �ــواجــهــة
مــتــطــلــبــات الـــــداء،
الذي قد يكون تسرب
مــن استهﻼك ا�ــواد
ا�ــدعــمــة ،فليهنئوا،
ﻷن بعض ا�نتخب�،
وبــــهــــذه الـــــبـــــادرة،
ضمنوا دفــن جثام�
ا�ــــرضــــى ا� ــت ــوف ــ�
با�جان ،أمــا إذا أطال
ﷲ أعمارهم وأضربوا
عن ا�واد ا�دعمة اتقاء
لﻸمراض ،فستتكفل بهم،
وفــي كــل شــهــر ،فواتير
ا�ــاء والكهرباء ا�ثقلة
بــالــضــرائــب والـــرســـوم
الـــدســـمـــة ،بـــاﻻرتـــفـــاع
الــصــاروخــي وا�ــهــول وا�ــرعــب فــي اﻷثمنة

اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ إﺟﺒﺎري واﻟﻤﺆﻣﻦ ﻓﻲ ﻳﺪ ا

ا�فروضة على مــاء كــان من
ا�مكن أن تدعمه الحكومة
بتخصيص صــنــفــ� منه:
مــاء للشرب ،ومــاء للسقي
والصناعة والنظافة ،وهو
غير مكلف ،وعلى كهرباء
تــهــدر طاقتها فــي حــدود
 % 80على مصابيح سيئة
الــصــنــع ،وعــلــى كــابــﻼت
وتــجــهــيــزات بــالــيــة »مــن
مصنوعات ما قبل الثورة
الصناعية«.
فقبل أن »يتبرع« علينا
منتخبونا  -جزاهم ﷲ
خيرا  -بدفننا مجانا،
عليهم أن »يتركونا«
أحياء ،ويفرضوا الدعم
عــلــى مــصــدر الــحــيــاة
ولــيــس عــلــى هﻼكنا
ثــم دفننا ،فبذلك هم
يخسروا أصواتنا في
بــورصــة اﻻنــتــخــابــات،
ومرة أخرى نعتذر عن الصورة مع تقديرنا
�بادرة ا�قاطعة ا�عنية.

أﺳﺮار اﻟﻌﺎ
ﺻ
ﻤ
ﺔ
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عناوين براقة وجذابة لهذه »التعاضديات
الــعــامــة« وال ــت ــي تــضــم مــنــخــرطــ� موظف�
ومتقاعدين يفوق عددهم ا�ليون منخرطا ،هم
حسب القانون ،ا�قررون وا�سيرون لكل شؤونها،
بما فــي ذلــك انتخاب الــرؤســاء ومساعديهم
وا�صادقة على حساباتها وقراراتها.
ونحن نفضل وضع أسئلة على هذا ا�ليون
منخرط ،هــل يتوصلون بــإشــعــارات لحضور
اﻻجــتــمــاعــات؟ هــل يــعــبــرون عــن آرائــهــم حول
التسيير؟ وه ــل هــم راضــــون عــن خدماتها؟
والتعاضديات جمعيات تعتمد على انخراطات
أعضائها ،وبعضها »تتحكم« فيها نقابات في
إطار »قسمة« لكل نقابة ،ربما لـ»خدمة« أفضل
لكل ا�نخرط� ،وها هي التعاضدية ،وبعد 60
سنة من تأسيسها ،لم ترق بعد إلى التعاضد
الفعلي لفائدة أعضائها ،وكان بإمكانها أن ﻻ
تكتفي بدور ا�حاسب صاحب الصندوق ،ولكن
أن تنتصب مدافعا وناطقا باسم مؤتمنيها
لدى مقرري وواضعي واجــب اﻻستشفاء لدى
اﻷطباء وا�صحات ومراكز الترويض ،وتكون
لسان ا�كتوين بنيران الــزيــادات الفوضوية
»ا�ــدفــوعــة تــحــت الـــطـــاوﻻت« ،وقــلــم ضحايا
اﻷخطاء الطبية ،بالترافع أمام اﻹدارة والقضاء،
لفرملة اﻻبتزازات وا�تاجرة بصحة أعضائها،
وتكون ا�دافعة ،بل والرافضة ﻻستغﻼل مأساة

ﺗـــﺮددﻧـــﺎ ﰲ ﻧــﺸــﺮ ﻫـــﺬه اﻟـــﺼـــﻮرة ﺣﺘﻰ
ﻧﺴﺘﻮﻋﺐ ﻣــﻐــﺰاﻫــﺎ ،ﻇــﺎﻫــﺮﻳــﺎ ﻓﻬﻲ ﻷﻗــﺪم
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﰲ ﺷــﺎرع ﻣﺤﻤﺪ اﳋــﺎﻣــﺲ ﺑﺤﻮﻣﺔ
اﳉــــﺰاء ،وﻋــﻠــﻰ ﻋﺘﺒﺘﻬﺎ ﺟــﻠــﺲ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ
ﻳﺘﺼﻔﺢ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﺑﻜﻞ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﰲ وﻗﺖ أﺻﺒﺤﺖ
ﻓﻴﻪ اﻟﻘﺮاءة ﻣﻦ »اﻟﺘﺮاث« ،وﻫﻜﺬا ﻫﻮ ﻳﻮﻣﻴﺎ
ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎل ﺑﻜﺴﺎد ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟــﻜــﺘــﺐ ..وﻟﻜﻦ
ﻣﻐﺰى اﻟﺼﻮرة ﻳﻜﻤﻦ ﰲ أﻧﻪ ورث ذﻟﻚ اﶈﻞ
ﻋــﻦ أﺑــﻴــﻪ رﺣــﻤــﻪ اﷲ ،ﻓﻈﻞ وﻓــﻴــﺎ ﳊﺮﻓﺔ
أﺑﻴﻪ وﻟــﻺرث اﻟﺜﻤﲔ  /اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺣﺘﻰ ﺑﺪون
»ﻣﺪﺧﻮل« ،راﻓﻀﺎ »ﻣﺴﺨﻪ« واﻟﺘﻨﻜﺮ ﻷﻣﺎﻧﺔ
أﺑﻴﻪ ،وﻗﺪ ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﲢﻮﻳﻠﻪ إﻟﻰ ﻣﺘﺠﺮ
ﰲ ﺣﻲ ﲡﺎري ﺗﺴﺎوى ﻓﻴﻪ »ﺑﻨﻴﻘﺔ« ﻣﺌﺎت
اﳌــﻼﻳــﲔ ..إﻧــﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰي أﻃــﺎل اﷲ
ﻋﻤﺮه ،اﳌﺪﻋﻢ ﻟـ »ﺗﺎج اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ«،
ﻓﻤﺜﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﳉﻤﺎﻋﺔ ﻣﻨﺤﻪ ﻣﻨﺤﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﰲ واﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻫﻲ ﻋﺎﺻﻤﺘﻬﻤﺎ.

اﻷمراض لتكون مصدرا �داخيل مجحفة ومؤ�ة
لصندوق الضرائب.
وهنا نذكر بأنظمة التعاضد فــي إسبانيا
وفرنسا وأ�انيا وهولندا ،فتعاضدياتها فرضت
على مصحات وعيادات اﻷطباء نظاما إلكترونيا
عبارة عن آﻻت يكتفي ا�ريض ا�ؤمن بإدخال
بطاقة انخراطه لتحل محل »الكاشي« ،بينما
الوصفة الطبية لﻸدوية الﻼزمة ،فتستنسخ عند
أقرب صيدلية ،وإذا كان ا�ريض في حاجة إلى
أي آلة طبية ،فهي اﻷخرى يجدها في انتظاره
عند أقرب شركة للمعدات الطبية دون أن يدفع
أورو واحــدا ،وﻻ يقف اﻷمر عند هذا الحد ،بل
يخبر الطبيب أقرب مساعدة اجتماعية لسكنى
ا�ــريــض ،لتتبع حــالــتــه ،وذلـــك عــلــى حساب
التعاضدية.
وهذا هو ا�طلوب من تعاضدياتنا ،أن تقوم
بتغيير قوانينها اﻷساسية مــادامــت مصنفة
جمعيات ،وإضافة الخدمات الﻼزمة والتمثيلية
الواجبة وتنص عليها فــي أهــدافــهــا ،مــا عدا
ذلك ،فهي تبقى جد متأخرة عن ركب التأمينات
الذكية واﻻجتماعية �ؤمنيها ،حتى أنها صارت
إجــبــاريــة ،بينما ا�ــؤمــن فــي يــد ﷲ مــادامــت
متحضنة من طرف صندوق تتقاسمه تعاضديات
همها مداخيل منخرطيها ،أما حقوقهم فالـله
يحفظها منها و»البركة« في حصانة النقابات.

❐ هيكلة اﻹدارة الجماعية مثل تصميم »البراريك
الــقــصــديــريــة« ،ﻻ عــﻼقــة لها مــن بعيد أو قريب
بمكانة ا�دينة كعاصمة ا�ملكة والتراث اﻹنساني
والثقافة واﻷنــوار والتنوير واﻻستشفاء والسياحة
واﻻستثمار ..فكل هذه »التيجان« التي توجت بها
الرباط بفضل سواعد ونبوغ أبنائها ،لم تثر بعد
انتباه ا�نتخب� ،ﻷنها ليست مثل ا�نح واﻷسفار
والتوظيفات والصفقات ،وفيها »غير صداع الراس«،
وراجعوا لوائح أقسامها ومصالحها ولجانها ،فلن
تجدوا سوى عناوين من ا�اضي »التي ترفح أحسن«.
❐ مرة أخرى ،يستمر بعض ا�نتخب� في
ضياع بعض اختصاصاتهم ومعها مداخيلها،
مثل رســوم الحالة ا�دنية ،وا�صادقة على
الــوثــائــق ،وا�طابقة بــ� اﻷص ــول والنسخ،
ومواردها ا�الية حوالي  700مليون سنويا.
ما هذه إﻻ بداية لتغيير جذري في اختصاصات
اﻹدارة بصفة عامة واﻹدارة ا�حلية بصفة
خاصة ،لذلك نبهنا أعﻼه إلى ضــرورة إعادة
هيكلة اﻹدارة ا�حلية ،وما إعفاء ا�واطن�
من اﻹدﻻء بوثائق إداريــة ،إﻻ انطﻼقة فعلية
لـــ»الــخــدمــات الــذكــيــة« الــقــادمــة ونحن إليها
سائرون.
❐ ليكن فــي علم الجماعة ومقاطعاتها ،أن
ا�ادة ا�خصصة لطﻼء ممرات الراجل� وفواصل
الطرقات تخضع �واصفات تقنية دقيقة ،ﻻرتباطها
بسﻼمة وأمن الناس وعرباتهم ..فﻼ يمكن وﻻ يجوز
ا�خاطرة بــاﻷرواح باستعمال مــواد عشوائية ﻻ
تناسب مهامها الخطيرة ،وذلك لتفادي اﻻنزﻻقات
عند هطول ا�طر أو »التبخر« مع أشعة الشمس،
ومنذ شهرين» ،زلخوا« ا�مرات واﻷرصفة بلون
أبيض باهت وكأنه من مادة الطباشير سرعان ما
محته قطرات مطرية ومعه طارت  100مليون :ثمن
تلك »الصباغة«.
❐ أثارت انتباهنا وإعجابنا حكمة مغربية
رباطية ج ــاءت فــي مداخلة للدكتور رشيد
الرينكة ،شــارك بها في نــدوة أقيمت لتكريم
الدكتور محمد احميدة ومــدونــة في كتاب:
»قيم النهوض الحضاري للعالم اﻹسﻼمي
من خﻼل أثار الدكتور عباس الجراري« ص:
 ،99ونصها» :علم وعمل ﻻ يساويان نهضة،
ﻷن ا�عادلة الحقيقية التي تحقق النهضة
هــي :علم  +عمل  +أخــﻼق= نهضة ،فالثغرة
الحقيقية تكمن في غياب اﻷخﻼق« .كم من حكم
تتجاهلها العيون واﻵذان ،فتلتقطها الرباط
العاصمة الثقافية ،اعتزازا بمثقفيها وافتخارا
بعلومهم الغزيرة.
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مراكش

الـمراك�شيونغا�ضبـونبعدنقـلتظاهـرة�إفريقيــة�إىلالربــاط
عزيز الفاطمي
نزل القرار املفاجئ القاضي بنقل
فعاليات «عاصمة الثقافة اإلفريقية»
من مدينة مراكش نحو مدينة الرباط،
ثقيال عــلــى املــراكــشــيــن ،ال سيما
وأنــه ال تفصلنا إال أيــام قليلة على
االنطالقة الفعلية لفعاليات الحدث
اإلفريقي الذي فازت مراكش بشرف
استضافته في نونبر  2018خالل
الطبعة الثامنة من «أفريكيس :مجمع
السلطات املحلية في إفريقيا» الذي
تــم تجميعه داخـــل املـــدن املتحدة
والحكومات املحلية إفريقيا ،وكان
من املقرر سلفا أن ينطلق الحدث
اإلفريقي املتميز في  31يناير 2020
بحفل شعبي كبير يجمع نخبة
من الفنانني األفــارقــة واملغاربة في
احتفالية عبر الشوارع.
ولإلشارة ،فهذا الحدث اإلفريقي
ينظم مــرة كل ثــاث ســنــوات ،حيث
سينتقل من الرباط إلى مدينة كيغالي
بدولة رواندا سنة .2023

ألعــــود بــحــضــراتــكــم إلـــى صلب
املــوضــوع ،والتركيز على دواعــي
وتداعيات القرار السالف الذكر ،حيث
صرح الحسن عبيابة وزير الثقافة

والشباب والرياضة الناطق الرسمي
بــاســم الــحــكــومــة ،أن نقل تظاهرة
«عــاصــمــة الــثــقــافــة اإلفــريــقــيــة» من
مراكش إلى الرباط ،أملته اعتبارات

تدبيرية وتقنية لتوفير إمكانيات
وفرص نجاح تظاهرة من هذا الحجم
املتميز بمشاركة دولية ،لينتهي كالم
الوزير فاسحا املجال لكالم الشارع
املــراكــشــي ،وعــلــى األخـــص نخبة
املثقفني واملهتمني الذين منهم من
ربط نزول القرار الذي سحب البساط
مــن تحت أقـــدام مسؤولي مراكش
بغضبة ملكية أثناء الزيارة األخيرة
للملك للمدينة الحمراء ،والتي لم
تشهد أي تدشني في إطار مشاريع
«مـــراكـــش الــحــاضــرة املــتــجــددة»،
املشروع الــذي لم تنته أشغاله بعد
وفــق البرنامج املــقــدم أمــام أنظار
امللك أثــنــاء واليــة العمدة السابقة
فاطمة الزهراء املنصوري عن حزب
األصالة واملعاصرة ،كما يروج كالم
مغاير تماما ملا سبق ســرده ،يرجع
أسباب نزول القرار ،إلى كون املجلس
الجماعي ملراكش لم يتحمس بما فيه
الكفاية لتنظيم هذا الحدث اإلفريقي،
مع تسجيل تحفظي عن هذا الرأي،
لكونه سند ضعيف ،فيما يرد آخرون

على تصريح املسؤول الحكومي في
موضوع نقل هذا العرس اإلفريقي
إلــى الــعــاصــمــة الــربــاط ،مستدلني
بطبيعة الــلــقــاءات واملــهــرجــانــات
واملــؤتــمــرات الــعــاملــيــة الــتــي تنظم
على أرض البهجة طيلة السنة،
منها اختيار الجامعة الدولية لكرة
القدم مراكش دون غيرها من املدن
اإلفريقية لتنظيم مؤتمرها السنوي،
دون حاجة للتذكير بفعاليات مؤتمر
املناخ «كــوب  »22الــذي احتضنته
املدينة الحمراء ونجحت على جميع
املستويات التدبيرية والتقنية مع
توفير جميع اإلمكانات ،كما أن املدينة
تتوفر على أرقى املنشآت الفندقية
واإلقامات السياحية ،مما يعني أن
تصريح الوزير يفتح باب القراءات
املتعددة والتأويالت املختلفة ،إلى
أن يتبني الخيط األبيض من األسود،
مع املتمنيات ملدينة الرباط العاصمة
اإلدارية للمملكة املغربية بإنجاح هذا
الحدث ،وكلنا مغاربة من طنجة إلى
الكويرة.

عمدة �سبتة املحتلة ي�ستغيث بعد الإفال�س
عيـن على ال

شمال

إعداد :زهير البوحاطي

مختصرات شمالية
■ يتساءل العديد من التطوانيني عن سبب تحول
بعض الضباط وأعوانهم الذين يشتغلون في قسم
املصادقة على الوثائق واإلمــضــاءات بالجماعة
الترابية ،إلى «صحفيني» يستبقون األحداث داخل
امللحقات اإلداريــة التي يشتغلون بها ،ويقومون
بنشر أخبار خاصة وسرية تتعلق ببعض رجال
السلطة عبر بعض املواقع اإلخبارية أو االجتماعية
كـ«الفيسبوك».
ومن بني هذه امللحقات التي يتم تسريب أخبارها،
امللحقة اإلداريــة سيدي طلحة ،التي تحولت هذه
األيام إلى مركز للعديد من رؤساء الجمعيات الذين
ينتحلون صفة الصحافة بمساعدة بعض أعوان
السلطة الــذيــن يستغلونهم فــي التبليغ وتتبع
عمليات البناء غير املرخص الذي يظل محصورا
بني هؤالء الجمعويني وأعوان السلطة.
■ بعدم علمها أن وفــدا وزاريــا يضم وزيــرة إعداد
التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ،نزهة
بوشارب ،وضيفها وزير السكنى والنظافة العامة بدولة
السنغال ،سيقوم بزيارة املدينة العتيقة لتطوان ،قامت
السلطة املحلية صباح يوم السبت  18يناير ،2020
بإخالء أزقــة املدينة العتيقة وإلــزام أصحاب الدكاكني
بإدخال بضائعهم إلى محالتهم ..لكن وبعد مرور املوكب
الــوزيــري ،عاد كل شيء إلى سابق عهده ،من فوضى
وإغــاق األزقــة بالباعة و«الــفــراشــة» وعــرض أصحاب
الدكاكني لبضاعتهم خارج محالتهم.
■ علمت «األس ــب ــوع» ،أن الرئيسة الجديدة
للجماعة الترابية أزال التي هي زوجــة الرئيس
السابق الذي فضل ترؤس جماعات البيئة لصدينة
عــوض حل املشاكل التي تتخبط فيها جماعته،
اتــخــذت لنفسها مستشارا قانونيا خــارج إطــار
الجماعة ويتم تعويضه مــن ميزانية الجماعة
رغم أنه غير موظف بها ،تستشير معه في األمور
املتعلقة بالتعمير وبعض الصفقات من أجل إيجاد
مخرج قانوني لها ،لكونها ال تتوفر على خبرة
كافية تمكنها من تسيير الشأن العام ،وفي بعض
األحيان تتصل به من أجل استشارته في املصادقة
أو منح بعض الوثائق لطالبيها ،خصوصا املتعلقة
باألراضي ،حيث وصاها زوجها قبل مغادرته ،بأن
تتخذ لنفسها مستشارا قانونيا خارج الجماعة من
أجل حماية نفسها من التالعب الــذي تعرفه هذه
األخيرة.

عبر عمدة سبتة املحتلة ورئيس
الحكومة املستقلة املنتمي للحزب
الشعبي امل ــع ــارض ،فــي رســالــة
إلــى رئيس الحكومة االئتالفية
بإسبانيا ،بيدرو سانشيز ،املنتمي
للحزب االشتراكي ،عن استغاثته
وتــحــذيــره مــن الــعــواقــب املحدقة
باقتصاد املدينة ومن ثم بالساكنة.
وقد لخص عمدة سبتة املحتلة
رسالته بعد مقدمة طويلة ،في
سبع نقاط ،وهي مطالب أساسية
مــن أجــل النظر فــي األزم ــة التي
تمر منها املدينة منذ إغالق معبر
«طــراخــال »2فــي وجــه التهريب،
ومـــن بــن الــنــقــاط املـــدرجـــة في
الــرســالــة :النقطة األولـــى :سبتة
تحتاج إلــى خطة تــدابــيــر لدعم
النشاط االقتصادي وخلق فرص
العمل من أجل التغلب على األزمة
التي تمر بها املدينة ،ومعالجة
الــقــضــايــا املــعــلــقــة مــثــل إدمـــاج
املدينة في االتحاد الجمركي ،كما
أن التوقعات االقتصادية ليست
إيجابية وهــي في أمــس الحاجة

خوان فيفاس ،عمدة مدينة سبتة املحتلة ،يف لقائه
برئيس الحكومة اإلسبانية ،بيدرو سانشيز
إلى تدابير عاجلة ،بينما النقطة
الــثــانــيــة ،فــقــد خصصها عمدة
سبتة للحدود االستعمارية بني
املــديــنــة املحتلة وبــاقــي الــتــراب
املغربي ،حيث جــاء فيها :هناك
حاجة ماسة إلى املزيد من املوارد

البشرية واللوجستية ،وتحسني
البنية التحتية ،خصوصا بمعبر
«ط ــارخ ــال» الـــذي يــتــواجــد على
خــنــدق يتسلل مــنــه املــهــاجــرون
السريون يوميا ،حيث ال يمكن
الــســيــطــرة عــلــى هــاتــه الحلقة

الحرجة كما ينبغي ،وكذلك زيادة
في عناصر الحرس املدني ونقلهم
إلى النقاط السوداء التي تعرف
تسلل املهاجرين غير الشرعيني
وعـــنـــد نــقــطــة عـــبـــور وولـــــوج
املسافرين بـ«باب سبتة» ،وهذا
ضمان لنزاهة وشفافية الجهاز
األمني اإلسباني الذي يقوم بهذه
املهمة عند الحدود وباملعبر ،وفق
ما جاء في الرسالة.
أمــا ثالث املشاكل التي تطرق
لها عمدة الثغر املحتل ،فتتعلق
بمصير  7.2ماليني املفقودة التي
كــانــت تمنح للمدينة كمساعدة
لــأشــخــاص فــي وضــعــيــة الفقر
والهشاشة وذوي االحتياجات
الــخــاصــة ،وك ــذل ــك دعـــم بعض
القطاعات التي تسهم في التنمية
والثقافة ،لكن بمنع هذه املساعدات
عن املدينة املحتلة ،تلقت السلطات
السياسية والقطاع االقتصادي
والساكنة ضربة جد قوية ،جعلت
الــعــمــدة يــســتــغــيــث بــالــحــكــومــة
املركزية.

توزيع الألعاب ال�صيفية على الأطفال يف ال�شتاء
اســتــغــرب ســكــان الجماعة الترابية
للعليني التابعة لعمالة املضيق ـ الفنيدق
شمال املغرب ،للمبادرة التي أقدم عليها
أحد املنتخبني باملجلس اإلقليمي والذي
اشتهر بتحركاته وزياراته لعدة جماعات
هــذه األيــام ،حيث قــام مؤخرا ،بتوزيع
بعض املــابــس واأللــعــاب على أطفال
هاته الجماعة ،والــتــي هــي عــبــارة عن
ألعاب لألطفال يتم اللعب بها في رمال
الشواطئ في فصل الصيف (الصورة).
يقع هــذا في الوقت الــذي كانت فيه
ساكنة هــذه الجماعة تنتظر وصــول
املــبــادرة الوطنية للتنمية البشرية
إليها ،من أجل فك العزلة عن مجموعة
مــن الــدواويــر الــتــي تعاني مــن غياب
البنية التحتية واإلنــــارة العمومية
ومــيــاه الــشــرب والــصــحــة وغــيــرهــا من

األمور الضرورية التي تساهم في تنمية
الجماعة ،التي يفضل بعض مسيريها
االهــتــمــام بمجال منح رخــص البناء
وشواهد تقسيم األراضــي وغيرها من
الوثائق التي تتعلق بالتعمير ،لتبقى
تنمية املنطقة هي آخر شيء يفكر فيه
منتخبو الجماعة ،وفق تعبير الساكنة
خالل حديثها لـ«األسبوع».
وتساءل العديد من املتتبعني للشأن
العام بعمالة املضيق ،حول مبادرة توزيع
األلعاب الصيفية في فصل الشتاء ،هل
هي في إطار االستهزاء بالسكان القرويني
وأطفالهم الذين يغرقون في األوحــال
الناتجة عن التساقطات املطرية ويجدون
صعوبة في الوصول إلى مدارسهم وإلى
املؤسسات االستشفائية ،أم أنها لغاية
في نفس يعقوب()..؟

ﻛﻮﺍﻟﻴﺲ ﺟﻬﻮﻳﺔ
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في إطار الحركة التنقيلية التي
أجــرتــهــا ا�ــديــريــة الــعــامــة لﻸمن
الوطني مــع بــدايــة الــعــام الجديد
في صفوف بعض نسائها ورجالها
ببعض ا�ــنــاطــق ،عينت مديرية
الحموشي هــذه اﻷيـــام ،بسطات،
ا�راقب العام مولود نشكره ،رئيسا
�صلحة الشرطة القضائية قادما
إليها من مدينة القنيطرة بعدما
ظل هذا ا�نصب شاغرا لعدة شهور
ويــديــره بالنيابة أحــد ا�سؤول�
ا�نتم� لنفس ا�صلحة.
وقــد جــاء هــذا التعي� ،حسب
بعض ا�صادر ،من أجل ضخ دماء
جــديــدة وإعــطــاء نفس جديد لهذا
الجهاز القضائي الذي عانى بعض
اﻷعطاب في بعض الدوائر اﻷمنية
الفرعية با�دينة ،وأيــضــا بسبب
تــقــاعــس بــعــض ا�ــســؤولــ� وعــدم
بتهم في مجموعة من الشكايات
والتظلمات في وقتها ا�طلوب كما
حصل مؤخرا في الــدائــرة اﻷمنية
»دﻻس« ا�ــعــروفــة بشتى أن ــواع

الجريمة ،الــتــي عــ� على رأسها
والي اﻷمن الشواي عبد ا�جيد ،أحد
خبراء جهاز الشرطة القضائية،
فؤاد عبد العزيز ،الذي سيعمل على
إخراج بعض الشكايات من جمودها
بعد أن ظلت حبيسة الــرفــوف في
عهد سلفه ،وعــلــى سبيل ا�ــثــال،
الشكايات ا�ــتــكــررة التي تقدمت
بها أسرة أستاذة اللغة اﻹنجليزية
ا�قتولة على يد جارها الجزار في
إطــار جريمة التحرش وظلت في
سلة ا�همﻼت ،ومــا تولد عن هذا
التقاعس مــن حــركــات احتجاجية
نسائية واسعة عبر مواقع التواصل
اﻻجتماعي ووقفات بشوارع ا�دينة،
واصــفــ� ا�دينة بأنها تقع تحت
طائلة اﻻنــفــﻼت اﻷمــنــي بالدائرة
اﻷمنية ا�ذكورة.
وفي سياق هذه التغييرات التي
أقــدمــت عليها مديرية الحموشي
وطنيا ومحليا ،وا�بنية على الكفاءة
وا�ــردوديــة ،باتت بعض ا�طالب
ملحة سواء من الشارع السطاتي،
أو من طــرف الجمعيات النشيطة
با�دينة ،إلى الجهة الوصية على

دكــت الــجــرافــات رصــيــف ش ــارع الجيش
ا�لكي ،أحد أكبر شــوارع أكادير ،بتعليمات
عليا وجهت مساء يوم الجمعة  24يناير 2020
�سؤولي ا�دينة ،حسب مــا ذكــرتــه مصادر
محلية ،حيث شرعت عدد من اﻵليات في إزالة
الرصيف الذي وضع مؤخرا في إطار إعادة
تهيئة الشارع ،بحضور السلطات ا�حلية.
وكان نشطاء مدنيون با�دينة ،قد وجهوا
عريضة »عدم الرضى« للمجلس البلدي
ﻷكادير ،بسبب رداءة جــودة اﻷشغال وسوء
التدبير في تهيئة شوارع ا�دينة رغم ميزانيته
التي قــدرت بحوالي  6مﻼيير سنتيم ،وقع
عليها حوالي  2182مواطنا با�دينة.

جــهــاز اﻷمـــن ا�ــعــروف بحكامته
وشفافيته ،من أجل أن تشمل هذه
الحركة تغيير بعض اﻷسماء اﻷمنية
الــتــي عــمــرت طــويــﻼ فــي مناصب
ا�سؤولية باﻹقليم ،واعتبروا حرسا
قديما يصعب التصدي لهم في إطار

ﺑﻨﻲ ﻣﻼل

ﺳﻮق اﻟﺴﺒﺖ أوﻻد اﻟﻨﻤﺔ
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أقــدم مواطن في مدينة
بــنــي مـــﻼل عــلــى تخييط
فمه ،وإضرابه عن الطعام،
يـــوم الــخــمــيــس ا�ــاضــي،
احــتــجــاجــا عــلــى رفــض
سلطات ا�دينة قيامه ببناء
كشك تجاري مصنوع من
الحديد.
وحسب ما أفاد به مصدر
مــطــلــع ،فــــإن الــســلــطــات
ا�حلية بــا�ــديــنــة منعت
الــبــائــع ا�ــذكــور مــن بناء
كشكه بالحديد ،بدعوى
مخالفته �ا هو متفق عليه،
مطالبة إيــاه بصنعه من
الخشب بدﻻ عن الحديد،
وهو اﻷمر الذي لم يستسغه ،فلجأ إلى إغﻼق فمه
بشكل كامل عن طريق تخييطه تعبيرا عن رفضه لقرار
السلطات ا�حلية.
تجدر اﻹشــارة إلى أن البائع ا�ﻼلي ،متزوج وله
أبناء ،وقد نقل مساء اليوم الثاني )الجمعة( من
خياطة فمه وإضرابه عن الطعام ،إلى مستعجﻼت
ا�ستشفى الجهوي ببني مﻼل ،بعد أن سقط مغميا
عليه با�كان ا�عتصم فيه.

¿hó`H¿hOô`°ûe
..ihCÉ`e

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻬﺪأ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺼﻮﻳﺮة ﻟﻴﻼ وﺗﺨﻴﻢ
اﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ أﺣﻴﺎﺋﻬﺎ وﻳﻌﻮد اﳉﻤﻴﻊ
ﳌﻨﺎزﻟﻬﻢ ،ﻳﺒﻘﻰ اﳌﺸﺮدون ﰲ اﻟﺸﻮارع
ﻳﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ ﻣﻜﺎن ﻳﺄوﻳﻬﻢ ..رﺟﺎل وﻧﺴﺎء
وأﻃﻔﺎل وﺷﻴﻮخ ،ﻳﻔﺘﺮﺷﻮن اﻟﻜﺮﻃﻮن
وﻳﻠﺘﺤﻔﻮن اﻟﺴﻤﺎء ،ﻳﻘﺎوﻣﻮن اﻟﺒﺮد
اﻟﻘﺎرس ﰲ وﺳﻂ ﺗﻨﻌﺪم ﻓﻴﻪ أدﻧﻰ ﺷﺮوط
اﳊﻴﺎة ،وﺗﺘﻜﺮر ﻣﻌﺎﻧﺎة اﳌﺸﺮدﻳﻦ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ
ﺷﺘﺎء وﻗﺪ أﺻﺒﺢ اﻟﺒﺮد ﻳﻘﺘﻞ ﺑﻌﻀﻬﻢ..
ﻓﻬﻞ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ أو ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ ﻃﺮف
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﶈﻠﻴﺔ واﳌﻨﺘﺨﺒﲔ واﻷﻋﻴﺎن
وﲡﺎر اﳌﺪﻳﻨﺔ ،ﻹﻳﺠﺎد ﻣﺄوى ﻟﻬﺆﻻء
اﳌﺸﺮدﻳﻦ؟

نسجهم لشبكة من العﻼقات العامة،
رغم أدائهم ا�تواضع ،خاصة وأن
بعضهم يتحمل اليوم مسؤوليات
كبيرة في مناصبهم دون اعتبارات
واضحة وأصبحوا من الخالدين في
أماكنهم ولم تطلهم التنقيﻼت.

وجــه مجموعة مــن ا�ــواطــنــ� بسوق
السبت أوﻻد النمة إقليم الفقيه بن صالح،
شكاية إلى كل من رئيس ا�جلس الجماعي
لــســوق الــســبــت ،وقــائــد ا�لحقة
اﻹداريــة الثانية ،وباشا ا�دينة،
من أجل رفع الضرر الذي لحقهم
من أحد اﻷفــران التقليدية لطهي
الخبز ،نتيجة اﻷدخــنــة الكثيفة
ا�تطايرة بسبب الحرائق الناتجة
عن البﻼستيك ا�طاطي وخشب
الــنــجــارة الــتــي تعتبر مــن ب�
الــوســائــل ا�ستعملة فــي طهي
الخبز بهاته اﻷفــران ،مما تسبب
لهم في عدة حاﻻت اختناق ،ناهيك
عن اﻷضرار الكبرى التي تسببها
هذه اﻷدخنة للمﻼبس واﻷفرشة
داخل ا�نازل ا�جاورة.
فهذا الــوضــع ،يحيلنا أيضا،
بعد تــضــرر الساكنة ،إلــى وضــع ســؤال
التلوث البيئي الناتج عن اﻷفران التقليدية
داخل ا�دينة ،في ظل الشعارات الخاصة
بالبيئة وضــرورة ا�حافظة عليها ،وذلك
باتخاذ تدابير ملموسة للحفاظ على سﻼمة
ا�واطن� وحرصا على تحس� بيئتهم ،ﻷن

ﺻﻮرة

هذا التلوث البيئي الواضح الناتج عن مثل
هذه اﻷفرنة ،يستوجب إعادة النظر في مثل
هذه التصرفات اليومية ا�ضرة با�تطلبات
اﻵنية وا�ستقبلية للفضاء البيئي ،كما
يجب على مثل أصحاب هذه اﻷفــران ،أو

ا�ــقــاوﻻت إن صح التعبير ،القيام بدور
القاطرة فــي هــذا ا�ــجــال ،كما عليهم أن
يقتنعوا بحتمية التغيير وإعــادة النظر
في تدبير عملهم حتى يستطيعوا مسايرة
الركب العا�ي في مجال الحفاظ على البيئة
وعلى جودة الهواء الذي هو ملك للجميع.

تــداول ا�لوليون مؤخرا أنباء تشير إلى
أن وزيــر الداخلية أصــدر قــرارا يقضي بعزل
الحس� العسري رئيس جماعة أيــت ملول
ونائب� له :النجيري ،والعوامي عن حزب
العدالة والتنمية ،وذلك بعد اكتشاف تجاوزات
خطيرة مــن طــرف ا�فتشية العامة لــوزارة
الداخلية ،وأحالت ا�صالح ا�ركزية لــوزارة
الداخلية قــرار العزل على ا�حكمة اﻹداريــة
ﻷكادير مساء يوم اﻹثن� ا�اضي ،مع تكليف
عامل عمالة إنزگان أيت ملول بمتابعة ا�وضوع
واﻹشراف على باقي اﻹجراءات القانونية.
أســفــرت عمليات ا�ــراقــبــة التي باشرتها
السلطات ا�حلية با�قاطعة الحضرية الثانية
لباشوية بيوكرى بإقليم اشتوكة أيت باها،
عــن ضبط م ــواد تنظيف وتجميل منتهية
الصﻼحية ،تقدر قيمتها بأزيد من  200ألف
درهــم ،وتأكد حسب البحث والتحريات ،أن
تلك ا�ــواد منتهية الصﻼحية لعدم مراعاة
شروط حفظ الصحة والسﻼمة وانتهاء تاريخ
صﻼحيتها ،حسب مصادر محلية ،التي أكدت
أن السلطات قامت بإتﻼف تلك ا�حجوزات عن
طريق الحرق.
تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة
أك ــادي ــر ،ي ــوم اﻹثــنــ� اﻷخــيــر ،مــن توقيف
شخص يبلغ من العمر  34سنة ،يشتبه في
ارتــبــاطــه بشبكة إجــرامــيــة متخصصة في
القرقوبي«،
ترويج ا�خدرات وو»»القرقوبي
و»القرقوبي« ،كما تم ضبط
سيارة خفيفة بأحد أحياء ا�دينة وبداخلها
 63كيلوغراما من مخدر »الشيرا« وكميات من
القنب الهندي ،وصفائح ترقيم مــزورة ،وتم
اﻻحتفاظ با�شتبه فيه تحت تدابير الحراسة
النظرية إلى ح� الكشف عن جميع ا�تورط�
ا�فترض� في هذه القضية.
تمكنت عناصر الشرطة القضائية ﻷمن
أك ــادي ــر م ــن اعــتــقــال ســيــدتــ� مــتــزوجــتــ�
متلبست� بالفساد في شقة مفروشة معدة
للدعارة بشارع الحسن الثاني بأكادير ،وذلك
في الساعات اﻷولــى من صباح يــوم اﻹثن�
ا�اضي ،وذلــك بعد الشكاية التي تقدم بها
زوج إحدى السيدت� للمصالح اﻷمنية ،التي
قامت باعتقال ا�تهمت� رفقة عراقي� يحمﻼن
الجنسية السويدية ،وتم فتح تحقيق أولي
معهم وضعوا بعده تحت تدابير الحراسة
النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه
النيابة العامة ا�ختصة.

ﻃﺎﻃﺎ

ﺗﻌﻠﻴـﻖ
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يضطر تﻼميذ قرية أوديد بجماعة إسافن بإقليم طاطا
لقطع مسافة  6كيلومترات ذهابا وإيابا عبر الــوادي
مصحوب� بإحدى نساء القرية من أجل الوصول إلى
ا�ــدرســة الفرعية ،مع ما يتهدد حياة هــؤﻻء اﻷطفال
الصغار من أخطار الطريق في ظل اﻻنتشار الواسع
للخنازير البرية.
ورغم طرقهم أبواب ا�ديرية اﻹقليمية للتعليم بطاطا من
أجل وضع حد �عاناة التﻼميذ وأسرهم ،إﻻ أن مطلبهم
قوبل بالرفض والتجاهل والنسيان ،يــوازيــه تجاهل
جماعة إسافن التي طالبت أســر التﻼميذ بــأداء مبلغ
شهري لتغطية مصاريف سيارة النقل ا�درسي ا�خصص
لهم ..فإلى متى ستستمر معاناة هؤﻻء التﻼميذ؟ ومن
ينقذهم من ﻻمباﻻة ا�ديرية اﻹقليمية وتجاهل الجماعة؟
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ولدت إليزابيث تايلور في عاصمة
الضباب لندن من عائلة كانت تعشق
التحف الفنية ،حيث كــان والدها
ووالــدتــهــا يمارسان تــجــارة القطع
الفنية والتحف وا�قتنيات النادرة،
فتشبعت بهذا العشق وتغلغل حب
ا�عادن والقطع النادرة في نفسها
الصغيرة وهي تقطع أولى أشواط
حياتها دون أن تدرك بأن تلك الحياة
كانت تتأهب �نحها كل ما تشتهيه
أي امــرأة ،بفضل جمالها وقوامها
ا�مشوق ،لكن ورغــم كل ذلــك ،فإن
الــفــاتــنــة الــبــريــطــانــيــة ،الــيــهــوديــة
الديانة ،لم تعرف ولم تتذوق طعم
اﻻستقرار في كنف رجل واحد ،ولم
تستمتع بحياة عائلية هادئة كما
كان الحال بالنسبة لوالديها ،حيث
انطلقت مثل الحصان الجامح باحثة
عن الشهرة منذ مطلع مراهقتها،
فتعرفت على منتج� ومخرج�
انبهروا بموهبتها فمنحوها أدوارا
صغيرة كانت أولها في فيلم One
 Born Everyالــذي تم عرضه في
سنة  ،1942وكانت آنذاك ﻻ تتجاوز
العاشرة مــن عمرها ،بينما كانت
انطﻼقتها الحقيقية بعد سنت� من
ذلــك ،عبر فيلم National Velvet
الــذي كــان موعدا كبيرا ﻹليزابيث
تايلور مع الشهرة والنجاح ،حيث
تهافت عليها ا�خرجون وا�نتجون
لتغرق فــي العمل ويصبح ليلها
ونهارها مخصص� لنشاط واحد،
هو تصوير ا�زيد وا�زيد من اﻷدوار
القوية التي طبعت ذاكــرة جمهور
سنوات خمسينيات القرن ا�اضي
بوهج نجمة قل نظيرها.
وعلى الضفة اﻷخرى ،كانت هناك
منافسات قويات ﻹليزابيث تايلور
كــن يجعلنها تعيش عــلــى إيــقــاع
انفﻼت عــرض النجومية من تحت
قدميها ،فكانت ﻻ تتوقف عن وصف
صوفيا لورين وجينا لولو بريجيدا،
بافتقاد الجاذبية وعدم القدرة على
تجسيد الجمال اﻷنثوي الحقيقي.
ولــــم يــمــنــع ال ــن ــج ــاح وتـــوالـــي
اﻷدوار القوية إليزابيث تايلور من
إفساح ا�جال وفتح اﻷب ــواب على
مصراعيها لقلبها الضعيف ليقع
فــي عشق الــرجــال ،حيث كــان من
رابع ا�ستحيﻼت ،بل من سابعها،
أن تستطيع الصبر على وجود أي
رجــل فــي حياتها ،وكــانــت الوحدة
تشكل كابوسا عرفت كيف تحاربه
بسﻼح واحــد ،هو الـــزواج ،فكانت
كلما وقعت في غرام رجل من رجال
حياتها إﻻ وسارعت إلى قبول طلبه
ليدها ودخول بيته عروسا متجددة
الجمال واﻻستعداد لخوض تجربة
زوجية جديدة ،وكانت ﻻ تكل وﻻ تمل
من الوقوف أمــام مسؤولي توثيق
الــزواج متـأبطة ذراع حبيب جديد
تكون قد تعرفت عليه بعد انفصالها
مباشرة عن زوج سابق.
وبــــا�ــــوازاة مــع عــشــق الــرجــال
والحرص على توثيق عﻼقاتها معهم
بوثاق الــزواج ،فقد كانت إليزابيث
تايلور من عبدة ا�اس وا�جوهرات
النفيسة والقطع الفنية النادرة ذات

ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻤﻴﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻘﻄﻊ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ،ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺎﺳﻴﻢ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﻣﺮﺳﻮﻣﺔ ﺑﺪﻗﺔ ﺟﻌﻠﺘﻬﺎ ﻣﺜﺎﻻ ﻟﻠﺴﺤﺮ ﺍﻟﺨﻼﺏ ،ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻋﻴﻨﺎﻫﺎ
ﺑﻠﻮﻥ ﺑﻨﻔﺴﺠﻲ ﻧﺎﺩﺭ ﻋﺮﻓﺖ ﻛﻴﻒ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﻟﺴﺤﻖ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻊ ﻰﻠﻋ ﻋﺮﻭﺵ ﺍﻟﺠﺎﺫﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻬﺮﺓ ﻭﺍﻟﺜﺮﺍﺀ ﺍﻟﻔﺎﺣﺶ ..ﺇﻧﻬﺎ
ﺣﺴﻨﺎﺀ ﻫﻮﻟﻴﻮﺩ ﺍﻟﺮﺍﺣﻠﺔ ﺇﻟﻴﺰﺍﺑﻴﺚ ﺗﺎﻳﻠﻮﺭ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﻲﻓ ﺑﺪﺍﻳﺎﺕ ﺭﺑﻴﻊ ﺳﻨﺔ .1932
اﻷسعار التي قد ﻻ تتسع لها صفحات
وصفحات فــي اﻻقــتــصــاد العا�ي،
وعندما تعرفت عليها خــﻼل رحلة
قمت بها إلى لندن ،كانت متزوجة
من ريتشارد بيرتون الذي كان يحمل

»لو لم يقدم لك ريشارد تلك الهدية،
فهل كنت ستقبل� به زوجــا لــك؟«،
صمتت هنيهة من فرط الحرج قبل
أن تجيبني» :كنت سأقبل الــزواج
منه بسبب حبي لــه ،ولكني كنت

سواه؟« ،أجابتني» :الكرم .إنه رجل
كريم حتى أبعد الحدود« ،فسألتها:
»ومــا هي الصفة التي تخيفك من
احتمال انهيار زواجكما؟« ،قالت لي
فــورا» :غيرته الشديدة .إنه يخنق

رقــم  5بــ� أزواجــهــا ،والـــذي هام
بها هياما جعله يدخل مزادا علنيا
ويــنــافــس ا�ــلــيــارديــرات مثله على
قطعة نادرة كانت على شكل كمثري
وكان سعرها قد استقر على مليون
دوﻻر ،فلم يتردد في شرائها وإطﻼق
اســم »بــيــرتــون تــايــلــور دايــمــونــد«
عليها ،ليحملها على طبق من حب
وعشق إلــى إليزابيث طالبا منها
الــقــرب ،فأصبحت جميلة هوليود
على الفور تحمل لقب »مسز بيرتون«
بعد أن تأكدت من حب ريشارد لها
واستعداده ﻹنفاق الغالي والنفيس
من أجل عينيها البنفسجيت�.
وعــنــدمــا جــلــســت م ــع النجم�
العا�ي� إليزابيث تايلور وريشارد
بيرتون بعد أن توسط لي صديقي
النجم الــعــا�ــي ريــشــارد ويــدمــارك
لديهما لتحديد موعد لقاء صحفي
معهما ،وجدتهما في قمة اﻻنسجام،
حيث كــان يــنــظــران إلــى بعضهما
البعض ويتبادﻻن ابتسامة كانت
تعبق بالحب ،فسألت إليزابيث:
»هل يمكن القول بأنك قبلت الزواج
من ريشارد بسبب إهدائه لك قطعة
مــجــوهــرات ماسية بلغت قيمتها
مليون دوﻻر؟« ،فأجابتني بهدوء
تام» :يمكن أن نقول ذلك ،فقد قبلت
عــرض ريــشــارد بعد أن تــأكــدت من
مكانتي لديه ،فــا�ــرأة التي تعرف
قيمة نفسها ﻻ يمكنها أن تقبل
اﻻرتباط بزوج ﻻ يقدرها ،وبالنسبة
لي ،فإن الهدية النفيسة والباهظة
السعر التي قدمها لــي ريــشــارد ﻻ
تعني إﻻ شيئا واحد ،هو تمسكه بي
وتقديره لي ،فكلما ارتفع سعر وقيمة
هدية الزوج كلما كان ذلك دليﻼ على
تعلقه بزوجته« ،فسألتها مجددا:

سأظل خائفة من احتمال وقوعي
في خطإ اﻻرتباط برجل ﻻ يحبني
وليس على استعداد ﻹنفاق وتقديم
أي شــيء إكراما لــي ،فالزوج الذي
يقدم الغالي والنفيس للمرأة يعتبر
في نظري نموذجا للرجل الذي يمكن
لها اﻻعتماد عليه في أوقات الشدة«،
ثم سألتها» :ومــا هي الصفة التي
جعلتك تعشق� ريشارد بيرتون دون

حريتي بهذه الغيرة ،ويمكن في أي
لحظة أن يعيل صبري عليه ،ﻷنني
وبطبعي أعشق التحرر من القيود
كيفما كانت« ..وحاولت تدارك اﻷمر
وهي تنظر لزوجها الذي كان يطالع
وجهها بمتعة واضحة فقالت له:
»سأطلب مــن هــذا الصحفي بأنك
ستكون آخر زوج في حياتي ﻷنني
عشقتك ونحن نصور فيلم كليوباترا،
وعشقتك بعد أن تأكدت من أنني
حصلت على رجــل يمكنه أن يكون
سندي بعد أن خصصت لي ثروتك
كلها« ،وكــنــت صامتا وأن ــا أتابع
كﻼمها قبل أن أوجه لها سؤاﻻ كان
يثير فضولي وفضول كل العارف�
بخبايا الحرب التي كانت ناشبة
بينها وب� جميﻼت أوروبــا ،وعلى
رأسهن صوفيا لورين وجينا لولو
بريجيدا ،فسألتها» :هــل تعتقدين
بأنك أجمل امرأة في العالم؟« ،فقالت
لــي» :نــعــم .أنــا أجــمــل مــن الجمال
نفسه« ،ثــم سألتها الــســؤال الــذي
كنت أستدرجها نحوه» :هل تعتبرين
نفسك أجمل من صوفيا لورين؟«،
أجابتني بابتسامة ساخرة» :صوفيا
لــوريــن ليست جميلة بــا�ــرة ،فــإذا
دققت النظر فــي وجهها فستجده
شبيها بوجه الجمل ،وفمها واسع
لدرجة تثير الغثيان ،أما قوامها فهو
شبيه بقوام رجل مرهق« ،وسألتها:
»وجــيــنــا لــولــو بــريــجــيــدا؟« ،قالت
بسرعة» :إنها نصف امرأة ونصف
رجل .وقد هرب منها زوجها ميلكو
سكوفيك بسبب افتقادها لﻸنوثة
بشكل تام«.
وانــتــهــى حـــواري مــع إليزابيث
تايلور ال ــذي تــم بحضور زوجها
ريــشــارد بــيــرتــون دون أن ينتهي

ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﺮ،
ﻏﻴﺮﺕ ﺇﻟﻴﺰﺍﺑﻴﺚ ﺗﺎﻳﻠﻮﺭ
ﻭﺟﻬﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ،ﻟﺘﺸﺎﺭﻙ
ﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ
ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻀﻮﺭ
ﻣﺘﻤﻴﺰ ،ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ
ﻣﺴﻠﺴﻞ GENARAL
 ،HOSPITALﺍﻟﺬﻱ ﺑﺮﻋﺖ
ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺗﺠﺴﻴﺪ ﺩﻭﺭ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ
ﻣﺴﺎﺭﻫﺎ ﺍﻷﻧﺜﻮﻱ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ
ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻫﺒﺘﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺟﺎﺫﺑﻴﺘﻬﺎ ﻛﺎﻣﺮﺃﺓ ،ﻛﻤﺎ ﺻﺒﺖ
ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ،ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺓ
ﺻﺪﻳﻘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺮﺏ ،ﺭﻭﻙ
ﻫﻮﺩﺳﻮﻥ ،ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 1985

تتبعي ﻷخبارها ،ﻷسمع بعد سنوات
بطﻼقها منه ،ثم عودتها إلى عصمته،
لتنتهي عﻼقتها بطﻼق نهائي تارك�
لبعضهما متعة النظر إلى ابنتهما
وتمرة حبهما ،ماريا بيرتون.
وواصـــلـــت إلــيــزابــيــث تــايــلــور
حياتها الفنية والعاطفية مرتبطة
بجون وارنــر ،ثم ﻻري فورتنسكي،
وبزواجها من هــذا اﻷخير ،أكملت
إليزابيث عــدد  7رجــال عاشت مع
كل واحــد منهم تحت سقف واحد
وأنجبت في ا�جموع أربعة أبناء.
وبعد تقدمها فــي العمر ،غيرت
إليزابيث تايلور وجهتها الفنية،
لتشارك في عدة أعمال تلفزيونية
كـــان لــهــا فــيــهــا حــضــور متميز،
وخاصة في مسلسل GENARAL
 ،HOSPITALالـــذي بــرعــت فيه
في تجسيد دور بعيد عن مسارها
اﻷنثوي معتمدة على موهبتها أكثر
مــن جاذبيتها كــامــرأة ،كما صبت
اهتمامها في تلك ا�رحلة من حياتها
على اﻷعمال الخيرية ،وخاصة بعد
وفاة صديقها ا�قرب ،روك هودسون،
في عام  1985بسبب إصابته بمرض
اﻹيــــدز ،وهـــو اﻷمـــر الـــذي دفعها
لتأسيس منظمة تبحث عــن عﻼج
لهذا ا�ــرض العضال ،وقــد أطلقت
إليزابيث هذه ا�نظمة التي حملت
اسمها في سنة  1991لتقدم الدعم
للمصاب� بذلك ا�ــرض ،ولتساهم
في تطوير اﻷبحاث العلمية والطبية
بشأنه.
وفـــي أواخــــر حــيــاتــهــا ،غـــادرت
إلــيــزابــيــث تــايــلــور اســتــوديــوهــات
التصوير حاملة معها عــددا كبيرا
مــن الــجــوائــز الــتــي حصلت عليها
خﻼل مسارها الفني ،ومنها جائزة
معهد الفيلم اﻷمريكي AFI Life
 ،Achievementوفي سنة 2000
منحت لقب »الــســيــدة« وهــي رتبة
تشريفية مــن رتــب اﻹمــبــراطــوريــة
الــبــريــطــانــيــة تــخــصــص لــلــنــســاء
ا�تميزات.
وفي مطلع التسعينات ،تعرضت
إليزابيث تايلور لعدة مشاكل صحية
على مستوى القلب والكليت� ،كما
تجرعت مرارة اﻹصابة بداء السكري
وخضعت لعملية استبدال �فصل
الورك ،وفي سنة  ،1997إصيبت بورم
في الدماغ فخضعت بسببه لعملية
دقيقة وخطيرة اعتقد الكثيرون بأنها
كانت ستخرج منها جثة هامدة ،إﻻ
أن أجلها كــان لم يصل بعد ،وبعد
ذلك بسنت� ،خضعت لعملية على
القلب تكللت بالنجاح ،فعاد اﻷمل في
استمتاعها بجزء من صحتها ليطفو
مجددا في حياتها ،غير أنها تعرضت
لفشل قلبي احــتــقــانــي فــي مطلع
شهر فبراير  ،2011تطلب إدخالها
للمستشفى ،فرقدت في إحدى غرف
العناية بمستشفى ،Cedars-Sinai
لتظل هناك لبضعة أيام ،غادرت على
إثرها هذا العالم تاركة خلفها كل ما
حصدت من أعمال فنية ومجوهرات
وقصور وأموال ،لتكشف �ن له ذرة
عقل بأن الحياة فانية وأن كل شيء
فيها زائل.

الرأي

العدد 1060 :الخميس  30يناير 2020

حتى ال يبقى ال�شعب يف دار غفلون

ظهـر احلـق يف البـر ويف البحــر
منذ  45سنة ونحن نحارب عدوا اسمه
الــبــولــيــســاريــو ،أتــــدرون مــا معنى هــذا
االســم؟ إنه يعني حرفيا «جبهة من أجل
تحرير الــصــحــراء الــغــربــيــة» ،مما يفهم
منه أن هناك احــتــاال يجب على سكان
هــذه املنطقة إجـــاءه ،والــحــالــة أن هذه
البقعة الجغرافية استرجعها املغرب
بفضل املسيرة الخضراء املظفرة ،وهي
وسيلة سلمية شارك فيها الشعب بجميع
طبقاته ،وقد أصبح املغرب في صحرائه
والصحراء في مغربها ،وهذا العدو الذي
يتكون من خليط من املرتزقة جــاؤوا من
مالي وموريتانيا ومن بعض املحتجزين
املغاربة ،ظل يحاربنا على جميع الوجهات،
واملحافل الدولية ،بفضل ما يتلقاه من دعم
من أعداء املغرب .خالصة القول ،أن بالدنا
ردت إلينا ،فالتاريخ واملحاكم الدولية أقرت
بأن قبائل هذه املنطقة كان في عنقها ذمة
الوفاء والبيعة للسلطة املركزية املغربية،
حيث ال زال بعض رؤسائها يحتفظون
بظهائر تعيينهم من طرف سالطني املغرب،
أما السبب الذي جعلني أعود إلى تناول
هــذا املــوضــوع ،فيكمن فــي زي ــارة وزيــرة
الخارجية اإلسبانية الجديدة لبالدنا،
التي فضلت تخصيص أول خــروج لها،
للمغرب بدل زيــارة جيرانها األوروبيني،
وذلك ليس من باب املجاملة التفضيلية أو
الدبلوماسية املحنكة ،بل ألن املغرب قام
برسم حدوده البحرية ،ومعلوم دوليا أن
كل البلدان التي تطل على أحد البحار ،لها
سيادة برية وبحرية تشمل مساحة بحرية

محددة يعترف بها القانون الدولي وتشكل
جزء من سيادتها بحيث يمنع اختراقها أو
الدخول إليها بغير موافقة البالد املعنية،
وهــنــا تظهر أهمية وخــطــورة استمرار
سيطرة إسبانيا واحتاللها ملدينتي سبتة
ومليلية ،فقد أثــارت الــوزيــرة اإلسبانية
موضوع هذه الحدود البحرية مع نظيرها
املغربي ،ويبدو أن موقفها كان فيه شيء
من التشدد ،األمــر الــذي جعل وزيرنا في
الخارجية يصرح أن هذه املسألة ال تقبل أي
مساومة ،واتفق الوزيران على فتح حوار
جديد للوصول إلى حل يرضي الطرفني.
ولقد سبق لنا في هذا الركن ،أن طالبنا
األحــزاب السياسية بــدون استثناء ،بأن
تتحد حول موقف صريح إزاء هذا املشكل،
ألن وحدة املغرب لن تكتمل إال باسترجاع
املدينتني السليبتني ،إذ يبدو أن الحكومة
املحلية ليست لها الجرأة وال الشجاعة
لتقدم على هذه املبادرة ،العتبارات شتى،
نذكر منها حسن الجوار واحتالل إسبانيا
للرتبة األولى في املعامالت التجارية ،فضال
عن املشكل العويص واألكثر تشعبا والذي
يتجلى في وضعية ممر جبل طارق ،إذ نجد
عدة أطــراف معنية بالحدود البحرية في
شمال املغرب ،فهناك بريطانيا التي تحتل
هذا املوقع االستراتيجي الدولي ،وهناك
إسبانيا الــتــي تطالب بــاســتــرجــاع هذه
الصخرة التي تعتبرها جزء ال يتجزأ من
ترابها الوطني ،وأخيرا نجد املغرب يطل
هو اآلخر على هذا املمر الدولي الهام حيث
ال تفرق بينه وبني جبل طارق إال كيلومترات

الحسين الدراجي

قليلة ..فمن يا ترى من هذه األطراف الثالثة
يحق له أن يطالب باحترام حدوده البحرية
في هذه املنطقة؟
أمــا مغربية صــحــرائــنــا ،فقد اعترفت
بها أكثر من  165دولة ،مما يجعل وجود
بعثة «املينورسو» في صحرائنا وتجديد
وجودها كل سنة ،أمرا ال طائل منه سئم
منه الشعب املغربي ،فإذا كنا قد نجحنا
فــي تقليص االعـــتـــراف بالبوليساريو
كـ«دولة» من طرف جميع القارات ،يبقى
وجوده في منظمة الوحدة اإلفريقية أمرا
غير منطقي وغير معقول ،وإذا كان النظام
الداخلي لهذه املنظمة يمنع أي عضو فيها
باملطالبة بإقصاء أو طــرد ،أو على األقل
تعليق العضوية ،فلماذا ال يلجأ املغرب
وهو يتمتع بتعاطف أغلبية أعضائه ،إلى
تحفيز حلفائه للقيام بهذا الدور ،إذ ال يعقل
أن نحارب هــذا العدو ونقبل بالجلوس
معه بنفس املكان ،وهي مهمة يجب على
دبلوماسية بالدنا أن تركز نشاطها على
تحقيقها حتى تتخلص من الكيان الوهمي
الذي سئمت من تالعيبه عدة دول فقررت
مؤخرا سحب اعترافها بــه ،وهــي أيضا
ظــروف تساعد املــغــرب على التحرك في
هــذا االتــجــاه ،ويجب عليه أن يقدم على
ذلك قبل أن يأتي دوره في رئاسة االتحاد
اإلفــريــقــي ،وهــي فــرصــة ستمكن املغرب
فعال من التعرف على أصدقائه وأعدائه،
مصداقا للمثل الشعبي القائل «عدو كبالة
وال صديق بهات».
يتبع

نافذة للرأي

�سـ�ؤال النمـوذج التنمـوي اجلديـد
يف الأقاليم ال�صحراوية؟
ونحن نتفاعل مع اللجنة امللكية املكلفة
بإعداد النموذج التنموي الجديد ،الشك أن
هناك إجماعا حول كون واحدة من اإلشكاالت
املتعلقة بسؤال التنمية ،ذاك الجانب املتعلق
بالعدالة املجالية ،أي العدالة في توزيع الثروة
واالستثمارات بني مختلف جهات ومدن اململكة،
مع أهمية األخذ بعني االعتبار خصوصية كل
منطقة جغرافية عن األخــرى ،إما العتبارات
تاريخية أو جغرافية أو مرتبطة بخصوصية
سياسية معينة محلية/جهوية ،وواحــدة من
الجهات أو األقاليم التي لها هذه الخصوصية
التي تستوجب تعاطيا خاصا من طرف اللجنة
أثناء إعــدادهــا للنموذج التنموي في بعده
املجالي الجغرافي ،هي املنطقة املشكلة لألقاليم
الصحراوية الجنوبية بجهتيها الكبريني
بالنظر لوضعية هذه األقاليم التاريخية عالقة
بــالــنــزاع املفتعل حــول الــصــحــراء املغربية،
وعالقة بشكل أكثر خصوصية بمقترح املغرب
لحل وإنهاء هذا النزاع املفتعل حول الصحراء،
مقترح الحكم الذاتي ،هذا الوضع أضيف له
هذا املقترح باألسئلة التي ظلت تطرح حول
املنطقة ووضعيتها من البوابة االجتماعية
واالقتصادية ثم الثقافية ،واألجوبة العملية
التي ستطرحها اللجنة ،فهي يجب عليها
أن تراعي طبيعة املنطقة تاريخيا ،ووضعها
السياسي ،ثم كذلك طبيعة النزاع املتواجد
واملفتعل حولها ،فعمل اللجنة يجب أن يكون
ضمنه ومن داخل التصور الذي وضعه املغرب
إلنهاء الــنــزاع ،إذ ال يمكن أن تقدم اللجنة
رؤيتها للنموذج التنموي دون مراعاة لهذه
الخصوصية ،ودون أن تــكــون املقترحات
املقدمة للمنطقة تراعي وتتماشى مع مبادرة
الحكم الذاتي التي تظل مبادرة سياسية ،لكن
بأبعاد ومضامني اقتصادية ،واجتماعية ،على
اعتبار أن جــزء من اإلشــكــاالت التي خلقها
الــنــزاع ،هــي إشــكــاالت مرتبطة بالجوانب
االجتماعية وانعكاساتها على الساكنة وعلى
مختلف األجيال التي واكبت النزاع ،كما أن
هذا الوضع كان له انعكاس على رجال أعمال

املنطقة واملتحدرين منها الذين تتوزع غالبية
استثماراتهم بني املنطقة وموريتانيا والس
باملاس ،وهو معطى واقعي مرتبط بالحركية
التجارية تاريخيا لساكنة املنطقة.
إن أي نموذج تنموي يجب أن ينتبه إلى
أن جزء أساسيا ممن يعنيهم العرض الذي
ستقدمه اللجنة ،وسيواكبونه ويواكبون
مخرجاتها ،خاصة ما يتصل بالجواب عن
سؤال التنمية باألقاليم الجنوبية الصحراوية
إلــى جانب الساكنة املحلية خاصة شبابها
ومختلف الفئات التي قد تكون غير مستفيدة
اجتماعيا ،هم ساكنة املخيمات ،هذه الساكنة
رغم تواجدها القسري هناك ،بسبب الحصار
الذي فرض عليها وقيد حركتها ومنعها من
العودة لوطنها األم ،ستكون في حالة ترقب
ملا ستقدمه اللجنة من خطوط استراتيجية
لتنمية املنطقة ،لذلك ،فاللجنة قد تكون عنصرا
مساعدا لها ،عنصر يتجه نحو تجديد الثقة
وبعثها في املغرب وفي مبادرته إلنهاء النزاع،
فعندما ستجد نفسها  -أي ساكنة املخيمات-
معنية باملخطط التنموي للمغرب ،وأنها جزء
منه ومن خطته املستقبلية التي سيرسم من
خاللها املغرب الذي نريد ،ستكون أكثر شجاعة
في تقرير مصيرها والعودة لوطنها املغرب
دون انتظار إنهاء املسار السياسي ،وستجد
قيادة البوليساريو نفسها أمام معطى واقعي،
أمــام عــودة جماعية لساكنة املخيمات نحو
املغرب ،ألن ما سيقدمه لها إلى جانب العرض
السياسي املتمثل في الحكم الــذاتــي ،هناك
عرضا اجتماعيا واقتصاديا واضحا يحقق
لها العيش الكريم ،ويخرجها من حالة التسول
التي وضعتها فيه البوليساريو وقيادتها ،مما
سيجعلها تشعر بأن هذا النموذج التنموي
سيعيد لها كرامتها ،كما أن التضحيات التي
يقوم بها العديد من الشباب ومن املناضلني
باملخيمات ،ستكون ذات جـــدوى ،ولــهــا ما
يبررها ،كما سيجدون ما يقدمونه لساكنة
املخيمات في خطابهم السياسي البديل عن
خطاب الجبهة الفاقد لصالحيته.

نوفل البعمري
إن اللجنة ليست أم ــام عمل يشبه عمل
مكاتب الدراسات ،بل أمام الخلفية التي يجب
أن تحكمها وهي تشتغل على مضامني مشروع
متعلق بمعالجة مختلف اإلشــكــاالت التي
طرحت وستطرح على املغرب عالقة بمختلف
امللفات ،على رأسها ملف الصحراء الذي له
إلــى جانب البعد السياسي ،بعدا آخــر هو
البعد االجتماعي التنموي ،وما تقرير املجلس
االقتصادي واالجتماعي والبيئي الصادر منذ
سنوات حــول املغرب الــذي كــان قد خصص
فقرات مهمة منه لتشريح الوضع االجتماعي
بــاملــنــطــقــة ومــخــتــلــف تــعــقــيــداتــه ومشاكله
االجتماعية ،قد يكون مسعفا للجنة في فهم
الوضع ،لذلك ،هناك ضرورة ملحة قصد انفتاح
اللجنة وتخصيص جلسة لالستماع للفاعلني
املحليني باملنطقة واملجتمع املدني الصحراوي،
خاصة منه من اشتغل على الوضع االقتصادي
بالصحراء وكانت له تقارير محترمة مستندة
عــلــى الــحــقــوق املــحــددة فــي الــعــهــد الــدولــي
الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية ،فاملجتمع املدني املحلي له تصور
واضــح عن الوضع في املنطقة واملخرجات
املمكنة اجتماعيا واقتصاديا لتقديم األجوبة
امللحة عن األسئلة املقلقة بشأن االختالالت
االجتماعية التي عاشتها املنطقة وشكلت
ممرا سهل تسلل عناصر البوليساريو قصد
استقطاب وتجنيد بعض الشباب والقاصرين
خــدمــة ألجندتها فــي األقــالــيــم الصحراوية
الجنوبية مختبئني وراء هــذه االخــتــاالت
وتحت غطاء شعارات براقة يبيعون من خاللها
الوهم ملن يسقط في شباكهم ،لذلك ،فاللجنة
قادرة على سد هذا الفراغ ،وقطع الطريق أمام
متصيدي الفرص ،وتكون من خالل عملها وما
ستقدمه للجنوب املغربي من عناصر تجعله
ينطلق اجتماعيا وتنمويا ،وتجعل التنمية
بوابة نحو تعزيز مقترح الحكم الذاتي ،الذي
وإن كانت مالمحه الكبرى سياسية ،فجزء
كبير من تنزيله وتنفيذه له ارتباط بالسياسة
االجتماعية صحراويا.

الرأي
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الراحل مصطفى العلوي يجلس بجانب عبد اهلل
إبراهيم واملهدي بنربكة يفرتش األرض
كان من اهتمامي منذ سنوات ،جمع مجالت وجرائد وطنية
وشرقية على اختالف تخصصاتها ،ومن املجالت التي كنت
متتبعا لصدورها ،مجلة «األطلس» املغربية وبعدها مجلة
«املشاهد» ،التي كان الراحل مصطفى العلوي مديرها.
إن الذين عايشوا الصحافة الوطنية وإصداراتها قبل
الستينيات ،سيطرحون أكثر من سؤال عن نشاط العلوي
رحمه هلل مدة ستة عقود من حياته ،فكثيرة هي الجرائد التي
أصدرها ،وكثيرة هي املحاكمات التي تعرض لها بسبب مقال
أو خبر ،كل ذلك لم يفت من عضده أو يثني عزيمته ليتوقف
عن الكتابة وإصدار كتب في التاريخ املغربي بمنظور نقدي
ال يخلو من تحليل في ضبط مواقف املسؤولني ممن حكم
املغرب من سالطينه وقواده وعماله وعالقتهم بالساكنة وما
عانوه من مواقف املسؤولني ممن حكم وتولى شؤونهم.
ومما يفيد في ما كتبه الراحل موالي مصطفى املؤرخ،
ما كتبه وترجمه ،إلتقانه باللغة األجنبية ،من طرف الحكام
املستعمرين الذين عرفهم املغرب وعلى رأسهم املاريشال
ليوطي ،وكذلك ما كتبه الباحثون العسكريون فسجلوا
مواقفهم وخواطرهم الفكرية واألدبية .وكتابات العلوي ال
تعتبر مؤلفات تاريخية ،بل تعتبر كتابات يعري بها الكاتب
ما جاء في مؤلفه «مذكرات صحافي وثالثة ملوك».
إن أروع مواقف العلوي ،إيمانه بصدق الكلمة وخدمتها
والبوح بها بحرية ،فالخبر عنده مقدس والتعليق حر،
يؤكد ذلــك ،معاناته أيــام أوفقير وإدريــس البصري ،وما
نشره في الجرائد التي كان يديرها كـ«أخبار الدنيا» و«دنيا
األخبار» و«الكواليس» و«األسبوع السياسي والصحفي»،
وتعتبر جرائد مصطفى العلوي املنبر الحر لكل متضرر أو
مظلوم ،دون اعتبار الحزبية أو املركز املالي والعلمي ،فقد
قال مخاطبا قراء «املشاهد»(( :إن نقدهم لنا ولو كان مرا،
واقتراحاتهم املوجهة إلينا ولو كانت قاسية ،إنما هي أعمدة
نشيد عليها أركان «املشاهد» على أساس متني)) .واملتتبع ملا
نشر ،سيجد انتقادات تمس كتابات العلوي بواسطة الكتابة
أو املكاملة واملهاتفة له ،ورغم ذلك ،فهو يقبل النقد في نفسه
وتوجيهه له وملا جاء في مقاالته ،بعكس ما ال يقبله أصحاب
املنشورات والصحف الحزبية بالذات ،وهذا ما دفع باحثني
ألن يكون العلوي ،الظاهرة التي يجب أن تكون موضوع
دراسة ،ونبل أطاريح جامعية من طرف باحثني ،وممن نوه
بكتاباته ،الراحل محمد الخامس ملك املغرب رحمه هلل ،في
إشارة إلى مجلة «املشاهد» ،بتاريخ  ،1956وكذلك رسالة من
رئيس الجمهورية املصرية جمال عبد الناصر بإمضائه،
يقول فيها(( :السيد مصطفى العلوي ،في الوقت الذي
تنطلق القومية العربية نحو استكمال مقوماتها ،يسرنا أن
تظهر مجلة «املشاهد للمغرب العربي» لتصبح دعامة من
دعائمها ،ورسالة تعبر عن مشاعر العروبة وآمالها ،ولتؤدي
واجبها نحو الشمال اإلفريقي واملغرب العربي بما يتفق مع
املثل العليا واألهــداف النبيلة التي سوف تدعم املستقبل
العربي املتحرر في نضاله املجيد لتدعيم الكيان العربي
بما يحقق الوحدة العربية بالتضامن والتماسك في طريق
كفاحنا الشاق املتواصل ضد االستعمار ،ولبناء غد مشرق
لبالدنا العربية)).
إن ما تميز به كتاب «مذكرات صحافي وثالثة ملوك»،
ما تميزت به عناوين مواضيعه بدقة مختصرة وتركيز في
مواضيعها ،فالعنوان يؤكد قوة ما احتواه موضوعه كقول
الكاتب في عنوان «الطفل الذي قدم الورود ملحمد الخامس»،
وعنوان «لخضر غــزال ..مرشدي إلى الصحافة» ،وعنوان
«كيف حرمتني الصحافة مــن نصيبي مــن االســتــقــال»،
وعنوان «يــوم عاتب محمد الخامس وزيــره الــذي يقاضي
مصطفى العلوي» ،وتتعدد العناوين املــركــزة املواضيع
لتؤدي دورها الفكري واملعنوي ،كما تلعب الصور الواردة
في الكتاب دورها هي األخرى ،من ضمنها الصورة املحتوية
على الــراحــل مــوالي عبد هلل إبراهيم والــراحــل مصطفى
العلوي واملهدي بنبركة رحم هلل الجميع.
يتبع
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! ádGó©∏d ÜÉàc π°†aCG ËôµdG ¿BGô≤dG ∞æ°üJ OQÉaQÉg á©eÉL
بــعــد دراســــات علمية مطولة
بحثت بشكل مكثف قواعد العدالة
الــتــي يحتويها الــقــرآن الكريم،
صنفت جامعة هارفارد اﻷمريكية،
ال ــق ــرآن الــكــريــم كــأفــضــل كتاب
للعدالة.
وحسب ا�وقع الرسمي للمجلس
الــعــا�ــي للمجتمعات ا�سلمة،
فقد استشهدت لجنة التصنيف
بجامعة هــارفــارد ،ببعض آيات
القرآن الكريم في التقييم النهائي،
والتي تؤكد أن القرآن الكريم كتاب
حافل بقواعد العدالة اﻹنسانية،
وأن ﷲ سبحانه وتعالى وجه

البشرية من خﻼله إلــى الطريق
الصحيحة ،وأن اﻹســـﻼم ليس
لديه مجال للظلم ،بل يشتمل على
التسامح واحترام اﻵخر.
وبــــدأت الــقــصــة ســنــة ،2013
عندما وضعت كلية القانون في
جامعة هــارفــارد ضمن سلسلة
سمتها »كلمات الــعــدالــة« ،اﻵيــة
 135من سورة النساء ،على إحدى
بواباتها ،واعتبرتها إحدى أقوى
التعبيرات على عدالة القرآن.
ووضعت الجامعة اﻵية القرآنية
مترجمة إلــى اﻹنجليزية ،على
بوابة مكتبها في كلية القانون.

تنعقد بمدينة فــاس ،ما ب� 30
يناير الــجــاري و 2فبراير ا�قبل،
الــدورة الرابعة من مهرجان فاس
للشباب ا�بدع تحت شعار» :بالفن
أيضا ..ندافع عن وحدتنا الترابية«.
وأطــلــق مهرجان فــاس للشباب
ا�بدع ،الــذي تنظمه جمعية الفن
والــتــنــمــيــة ،اس ــم ا�ــمــثــل ا�غربي
الــراحــل محمد الــبــســطــاوي ،على
الدورة الحالية ،تكريما لهذا العلم
الذي بصم في مشواره الفني على
أعمال سينمائية وتلفزية ومسرحية
خالدة.
واختارت إدارة ا�هرجان شعار
الــــدورة ،مــن أجــل إبـــراز اﻷهمية

ô©°û∏d ‹hódG ¿ÉLô¡ŸG ¥Ó£fG
..Üô¨ŸG ‘ ¿ƒæØdGh
يــــنــــطــــلــــق
ا�ـــــهـــــرجـــــان
الــدولــي للشعر
والـــــــفـــــــنـــــــون
بــا�ــغــرب ،خــﻼل
الفترة مــا بــ� 2
و 8فبراير القادم،
بـــمـــســـرح مــحــمــد
الخامس بالرباط،
مــراكــش ،وفضاءات
أخرى ،بمشاركة فرق
مسرحية من ا�غرب،
فلسط� ،السعودية،
تونس وفرنسا ،إضافة
إلى »أمسيات شعرية«،
كتب وإص ــدارات أدبية
وتــوقــيــع
وعلمية ،وإقــامــة معارض للتشكيل ،فضﻼ عن ندوة
أكاديمية رئيسية تحت عــنــوان» :إشكالية التحديث
الثقافي بــ� السيكولوجية وا� ــس ــرح« ،بمشاركة
متخصص� وأكاديمي� عــن إدارة ا�جلس الدولي
وجمعية »اﻷمل« وبأمر منها.
وسوف يشارك في هذا ا�هرجان ،وفد من إيطاليا من
أكاديمية »فريديريكو الثاني« برئاسة الدكتور صﻼح
محاميد صاحب نظرية »اﻷمواج الجاذبية« ،والدكتورة
إيلينا سانطانا ،أديبة ومحامية إيطالية.

contact@alousboue.com

:ôjôëàdG Iôjóe
»≤∏N áª«µM
hakimadirection@gmail.com

:ôjôëàdG ¢ù«FQ
ÊÉëjôdG ó«©°S
journal_said@yahoo.fr

فــــاس لــلــشــبــاب ا�ـــبـــدع ،فــرصــة
�ــجــمــوعــة مــن الــشــبــاب مــن أجــل
اﻻحتكاك بتجربة رواد الفن ا�غربي
والنهل منها

واكتساب أدوات جــديــدة تساعد
الجيل الجديد من ا�بدع� الشباب
عــلــى تــطــويــر مــهــاراتــهــم الفنية
والفكرية والثقافية.
ويتضمن برنامج مهرجان فاس
للشباب ا�ــبــدع ،لــقــاءات وموائد
مستديرة وورشــــات فنية يسهر
على تأطيرها باحثون وأســاتــذة
متخصصون ،وهي أنشطة تهدف
باﻷساس إلى منح الشباب ا�بدع
فرصة إبــراز مواهبهم عبر تنظيم
مسابقة وطنية في مجاﻻت مختلفة
مــن أج ــل اخــتــيــار مــواهــب فنية
ستعرض تجربتها أمــام جمهور
عريض.

±GÎYG ≈∏Y π°ü– øjƒNC’G á©eÉL
á«LƒZGó«ÑdG á«dÉ©ØdÉH ‹hO
حظي نــظــام الفعالية البيداغوجية
لجامعة اﻷخوين ،من حيث التعلم ونجاح
الطلبة ،بتنويه من قبل وكالة اﻻعتماد
اﻷمريكية الشهيرة )لجنة نيوإنغﻼند
للتعليم العالي(.
وكانت الجامعة التي تخلد هذا السنة،
 25عــامــا مــن عمرها ،قــد حصلت سنة
 2017على اعتماد من قبل هذه الوكالة
التي تعتبر اﻷسمى في العالم ،علما أنها
منحت اعتمادها �ؤسسات رفيعة من
قبيل »هارفارد« و»معهد ماساشوسيتس
للتكنولوجيا«.

وفي رسالة موجهة إلى رئيس الجامعة،
أعــربــت الــوكــالــة عــن تقديرها للجهود
ا�تواصلة وا�مارسات ا�عتمدة من قبل
جامعة اﻷخوين لرفع تحديات التعليم
العالي في القرن الـ .21
وحــســب بـــﻼغ لــلــجــامــعــة ،فـــإن اﻷمــر
يتعلق باعتراف دولي لﻼمتياز اﻷكاديمي
للمؤسسة وتزكية لجودتها وانفتاحها
على محيطها الدولي ،مضيفا أن خريجي
الجامعة معترف بتكوينهم الــرصــ�،
وتملكهم لروح ا�بادرة ،وقابليتهم للتكيف
مع ا�حيط.

ا�ــســرحــي ا�ــغــربــي خـــﻼل العشرية
اﻷخــيــرة ،بهدف منحها قيما جديدة
ونوعية تزيد من جماليتها وتأثيرها
في متلق� متمكن� من أدبيات التحليل
والتفكيك الفني�.
ه ــو مــعــرض تــتــشــكــل ف ــي لــوحــاتــه
الــثــمــانــ� ا�ــعــروضــة ،وم ــن خﻼلها،
مساحات اﻻنفعال والتفاعل مع لقطات
اخترقت الخشبات والقاعات ا�سرحية
لتخلق لنفسها حياة أخرى داخل فضاء
آخر بشروط عرض أخرى.

:»°VÉjôdG º°ù≤dG
»¡HOEG Ëôc
idbihi62@gmail.com

:…CGôdG ÜÉàc
É«aƒ°U …õeQ
»LGQódG Ú°ù◊G
ÉjÉHCG ¢ùjQOEG
»°ùjQOE’G Ö«©°TƒH
Oƒ©°ùªæH óMGƒdG óÑY
:¿ƒ∏°SGôŸG
»WÉMƒÑdGÒgR
OGóL ˆG óÑY
…hGôg øjódG Qƒf
™«é°T óª
»ªWÉØdG õjõY
:¿Gƒæ©dG
…’ƒe ÒeC’G ´QÉ°T 12
ˆG óÑY
439 :ójÈdG ¥hóæ°U
•ÉHôdG
:∞JÉ¡dG
0537708047

:¢ùcÉØdG
0537708049

:ÊƒfÉ≤dG ´GójE’G
1965 ¿GƒL 28

:Öë°ùdG
âæjôHƒµjEG
:™jRƒàdG
¢ùjôHÉ°S
:…QÉéàdG º°ù≤dG

á«æWƒdG ábhQC’G øe GOóY ÜƒŒ »Hô¨ŸG ìô°ùŸG IôcGP
يحتضن رواق »محمد الدريسي للفن
ا�عاصر« بمدينة طنجة ،فــي الفترة
ا�ــمــتــدة مــن  1إلــى  8فــبــرايــر ،2020
مــعــرضــا لــلــصــور ا�ــســرحــيــة للفنان
الفوتوغرافي محمد الحقوني ابن مدينة
الحسيمة.
ويندرج هــذا ا�ــشــروع ،الــذي اختار
لــه الحقوني تسمية »لنعش ا�سرح
بنفس مغاير« revivrons le théâtre
 ،autrementفي سياق إعــادة إنتاج
فني لعروض مسرحية بصمت ا�شهد

:¢ù°SDƒŸG
…ƒ∏©dG ≈Ø£°üe
:ô°ûædG ôjóe
…ƒ∏©dG Ö«£dG

´óÑŸG ÜÉÑ°û∏d ¢SÉa ¿ÉLô¡e øe á©HGôdG IQhódG
الكبيرة للفن بمختلف تعبيراته في
الدفاع عن القضية اﻷولى للمغرب،
وهي الوحدة الترابية.
وبــرمــج ا�ــنــظــمــون فعاليات
مــتــنــوعــة ت ــت ــﻼق ــح فــيــهــا
مجموعة مــن اﻷشــكــال
اﻹبــداعــيــة ،باﻹضافة
إلــى تكريم العديد
مــــــن الـــــوجـــــوه
الفنية واﻷدبــيــة
ا�غربية ا�حلية
والوطنية.
وتـــــشـــــكـــــل
الــدورة الرابعة
مــــن مــهــرجــان

alousbouea@gmail.com

هـــذا ،وإلـــى جــانــب ا�ــعــرض الفني
ا�ذكور ،تعتزم ا�ديرية الجهوية لوزارة
الثقافة والشباب والرياضة  /قطاع
الثقافة ،بجهة طنجة تطوان الحسيمة،
تنظيم ورشة تكوينية في مجال التصوير
الفوتوغرافي اﻻحترافي ،سيعمل على
تأطيرها ع� ا�سرح الساحرة ،الفنان
محمد الحقوني ،كما يستعد هذا اﻷخير
لتقديم لوحاته الفنية خﻼل جولة وطنية
ستجوب عددا من اﻷروقة الفنية بعدة
مدن عبر تراب ا�ملكة.

0661 405 287
contact@avenirmedia.ma

øY Qó°üJ ´ƒÑ°SC’G
¢ùjôH É«fO ô°ûædG QGO
IOhó ácô°T
40.000 Oó©dG Gòg øe ™ÑW

ﺍﻟﻤﻨﺒﺮ ﺍﻟﺤﺮ

اﻟﻌﺪد 1060 :اﻟﺨﻤﻴﺲ  30ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020

21

?≈```àe ¤EG ..»``æ¨dG AÉ``æZEGh ô``«≤ØdG ô``«≤ØJ
ﺟﻤﻴﻠﺔ ﺣﻠﺒﻲ
خﻼل العقدين اﻷخيرين ،كثرت اﻻحتجاجات
اﻻجتماعية في ا�غرب ،وكل هذه اﻻحتجاجات
واﻹضــرابــات التي عرفتها وتعرفها معظم
الــقــطــاعــات ،منطلقها واحـــد ،هــو ا�طالبة
بتحس� ا�ستوى ا�عيشي لفئات عريضة من
الساكنة ا�تضررة جراء الزيادات ا�تتالية في
أثمنة كل ا�واد اﻻستهﻼكية ،وكل الحاجيات
وا�ستلزمات الضرورية في الحياة اليومية
للمغاربة.
وطبعا ،يتم هــذا دون مراجعة ا�رتبات
الشهرية للمواطن� ،وخــاصــة فــي القطاع
الــخــاص ،والــتــي بقيت على حالها سنوات
طويلة ،اللهم بعض اﻻستثناءات في بعض
الــقــطــاعــات ،رغــم قــوة اﻻحــتــجــاجــات ،ورغــم
الوعود التي تقدمها الحكومة والتي تقدمها
النقابات كل فاتح ماي ،إﻻ أن دار لقمان ﻻزالت
على حالها ،والــزيــادات ﻻزالــت ماضية في
اﻻرتفاع دون أن يكترث ا�سؤولون لوضعية
فــئــات عريضة مــن الشعب ا�ــغــربــي تعاني
الهشاشة ا�زمنة والفقر ا�دقع والبؤس ،في
ظل غياب فرص شغل تناسب مستوى اﻷعداد
الكبيرة من الخريج� الذين ﻻ يسمح لهم
مستواهم اﻻجتماعي بالدراسة والحصول
على دبلومات موازية لسوق الشغل الذي بقي
حكرا على أوﻻد الطبقة ا�يسورة ،وهنا مربط
الفرس ،فالسياسة ا�تبعة منذ ما يربو عن

العشر سنوات أو العشرين ،ساهمت بشكل
كبير في تباين الفوارق اﻻجتماعية في بﻼدنا،
حيث هرول منحنى الغنى بسرعة قياسية نحو
اﻷعلى ،في ح� بقيت نسبة كبيرة من ا�غاربة
قابعة في القعر ،تتصارع من أجل لقمة العيش
ومن أجل تحقيق حاجيات بسيطة في الحياة
اليومية ،وما يعيشه سكان ا�غرب العميق
ﻷبلغ دليل على تجذر الــفــوارق اﻻجتماعية
بشكل صارخ ب� ا�غاربة ،وخاصة في فصل
الشتاء حيث تعزل الثلوج ساكنة الجبال عن
العالم وتكبدهم معاناة كبيرة ،وتــزداد هذه
النسبة سنويا حتى أصبح ا�ــغــرب يحتل
مراتب جد متأخرة في تصنيف الفقر ب� دول
ا�عمور ،حيث احتل ا�رتبة اﻷولى في شمال
إفريقيا ،حسب التقرير الذي أصدرته منظمة
»أوكسفام« مؤخرا ،وا�رتبة  143من ب� 153
دولــة حسب ا�ؤشر العا�ي للفوارق ،حسب
التقرير اﻷخير للمنتدى اﻻقتصادي العا�ي
لسنة  ،2020ليكون ا�غرب هو »البلد اﻷكثر
ﻻمساواة في شمال إفريقيا ،ومن ب� نصف
دول العالم اﻷكثر ﻻمساواة« ،حسب التقرير
دائما.
وهــذا التقرير وغيره من التقارير ،تطرح
على ا�غرب سؤال التنمية اﻻجتماعية ،خاصة
عندما تطل علينا تقارير من وقت ﻵخر تصنف
أثرياء ا�غرب في خانة مليارديرات العالم،
والذين تتركز في جيوبهم ثروات خيالية ،مع
العلم أنهم هم الذين يشغلون في شركاتهم
أعـــدادا كبيرة مــن ا�وظف� وا�ستخدم�،

وعلما أيضا أن نسبة كبيرة من العامل� في
القطاع الخاص ﻻ يتجاوز مرتبهم الحد اﻷدنى
لﻸجور ،الــذي ﻻ يسمن وﻻ يغني من جوع،
ليبقى الفقير منغمسا في فقره والغني يرفل
في غناه ،وها نحن نترقب ما ستسفر عنه لجنة

¢û```cGôe ´É```©°TEG
ﺭﺣﺎﻝ ﻫﺮﻣﻮﺯﻱ
مراكش كانت تعني عند قدماء اﻷجانب،
ا�ــغــرب كــلــه ..مــن زارهـــا صيفا تستقبله
بحرارة تكاد تحصر الحركة تحت سقوفها
ومبانيها نهارا ،مما يرجئ
نشاطها إلى ما بعد الغروب،
وهــذا النشاط الليلي الذي
اقتبسته م ــدن أخــــرى ،هو
في مراكش أصيل ،فرضته
الــظــروف ا�ناخية منذ زمن
طــويــل ،ومــن زارهـــا شتاء،
ينعم بأجمل وقع مطري على
جريد النخل وعلى شجيرات
الـــورود ،ومطرها تستقبله
النفوس بارتياح كبير بعد
الــحــر الــشــديــد ،فتتواصل
الــحــركــة دون انــقــطــاع ليﻼ
ونهارا.
في مراكش تعايش النخيل
واﻻخــــضــــرار مـــع ا�ــبــانــي
تعايش أصيل ،ويمكن القول
بأن اﻷصل فيها هو النخيل
واﻻخ ــض ــرار ،والــبــنــاء ح ــادث تعايش مع
خضرتها ،بينما يعتبر اﻻخضرار في جل
ا�ــدن ا�غربية محدثا وســط ا�باني أسوة
بمراكش.
لهجة ا�راكشي� محببة لدى السائح�

من الخارج وزوارها من الداخل على السواء،
فموقع مراكش وسط ا�غرب جعل منها ملتقى
للهجات ولغات الجنوب والشمال والشرق
والــغــرب ،فدمجتها وخلقت لنفسها لهجة
محببة لدى الجميع ،فإن تجاوزت مراكش
جنوبا طغت اﻷمــازيــغــيــة ،وإن تجاوزتها

شماﻻ طغت العربية ،أمــا هــي ،فقد دمجت
كل ذلك وأصدرته في نبرة مراكشية محببة
ومتفردة.
الظرف واللباقة واﻻبتسامة والنكتة في
هذه ا�دينة موروث تصادفه حيثما سحت في

النموذج التنموي الجديد ،والتي ﻻزالت في
إطار ا�شاورات ب� مختلف القطاعات التي
تمتلك مفاتيح الخروج بالبﻼد من ا�شاكل
اﻻجتماعية التي تتخبط فيها شريحة كبيرة
من ا�واطن�.

ÚY ó©H ôKCG º«ª°üdG øH ≈Ø°ûà°ùe

دروبها القديمة وساحاتها ا�تميزة ومآثرها
التاريخية ،وذلــك ناتج عــن تــراكــم تاريخ
سياحي طويل ولعله اﻷقـــدم فــي ا�غرب،
وبنايات مراكش يطغى عليها اللون اﻷحمر
وما اشتق منه دكنة أو فتحا ،وهذه اﻷلوان
 ألوان مراكش -استعارتها جل ا�دن والقرىا�غربية خﻼل العقود اﻷخيرة..
حتى الـــدار البيضاء العمﻼقة
بدأت تفرط في بياضها وتستعير
ألـــوان مــراكــش ،وكــذلــك البيوت
ا�غربية الحديثة ا�شتتة في كل
بقاع ا�غرب سرقت ألوانها وكأن
الكل يطمح ﻷن يكون مراكش.
فهل بالغ قدماء اﻷجانب عندما
كانوا يطلقون على ا�غرب كله
مــراكــش؟ ﻻ أعتقد أنهم بالغوا،
وأتمنى أﻻ أغضب أحدا إذا قلت
أن مــراكــش هــي اﻷصــل والباقي
تجمعات حــاولــت أو تــحــاول أن
تــكــون م ــراك ــش ف ــي سياحتها
وساحاتها وأســوارهــا وأبوابها
وحمرتها ونخيلها ولطف أهلها
ولياليها وسهرها و»حلقاتها«
و»دقــــتــــهــــا« و»طــنــجــيــتــهــا«
و»كوتشياتها« ..ولــم تستطع أي مدينة
مجاراتها ،ﻷن كل ذلك في مراكش له أصول
وفي غيرها منقول ،وﻻ أستثني من ذلك إﻻ
عــروس الشمال طنجة ،التي لها تفردها
وتفعل فعل مراكش في ما حولها.

ﻣﺎﻟﻜﻲ ﻋﻠﻮﻱ ﻣﻮﻻﻱ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ
شـــاء ﷲ أن أزور مستشفى بــن الــصــمــيــم يـــوم اﻷحــد
 2019/12/29صباحا صحبة الدكتور هاشمي موﻻي هاشم،
الصيدﻻني بقرية ع� العودة.
دخلنا هذا ا�ستشفى وتجولنا فيه بيتا بيتا ،وطابقا عن
طابق ،وقاعة السينما وقاعة اﻻجتماعات وقاعة الفحص
باﻷشعة ،وباختصار ،فقد طفنا بجميع ا�رافق ،فلم نتمالك
أنفسنا إﻻ ونحن نذرف الدمع الهتون على هاته ا�علمة التي
أهملت إهماﻻ ،وصارت أثرا بعد ع� ،كأن لم ت� باﻷمس ،بل
صارت كما قال الشاعر العربي:
ﻛﺄن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﲔ اﳊﺠﻮن إﻟﻰ اﻟﺼﻔﺎ أﻧﻴﺲ وﻟﻢ ﻳﺴﻤﺮ ﲟﻜﺔ ﺳﺎﻣﺮ
لست أدري من ا�سؤول عن إغﻼق هذا ا�ستشفى ا�علمة من
الحكومات ا�غربية ،التي حكمت ا�غرب منذ فجر اﻻستقﻼل،
ومن وزراء الصحة الذين تحملوا حقيبة وزارة الصحة كذلك؟
لقد عاث اللصوص وا�فسدون في هذا ا�ستشفى فسادا ما
بعده فساد ،فنهبوا أبوابه وخيوط الكهرباء وأزرار اﻹنارة
وزليج الجدران وأقفال اﻷبواب ،وباختصار ،فإنهم لم يتركوا
إﻻ ما عجزوا عن إزالته.
وشاء ﷲ أن نجد أحد الشباب من مدينة ميدلت ،جاء هو
أيضا ليزور هذا ا�ستشفى ا�هجور ،فتألم هو أيضا مثلنا
لحالة ا�ستشفى ،ونحن نتجول با�ستشفى ،وجدنا العبارة
التالية مكتوبة بخط واضح بالعربية والفرنسية وهي» :ﻻ
أسألك عن دينك وﻻ عن جنسك ،ولكن ما هو أ�ك« ،وعن جدران
ا�ستشفى ،فهي ﻻزالــت صامدة صمود الزمن لم تؤثر فيها
عوامل الزمن وﻻ ثلوج ا�نطقة وﻻ أمطارها وﻻ رياحها العاتية.
وﷲ من وراء القصد.

!?äÉeƒ∏©ŸG »g øjCÉa ..äÉ©bƒàdG »g √òg :ájƒ÷G Iô°ûædG
ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻣﺤﻤﻮﺩ
في ظل الثورة الرقمية التي يشهدها
العالم ،لم يعد تقديم توقعات أحوال
الطقس حكرا على اﻹذاعة والتلفزة كما
كــان الحال عليه إلــى عهد قريب ،فها
هي الحواسب ا�حمولة والثابتة ،وها
هي الهواتف الذكية ،تتبع التغيرات
التي تعرفها اﻷجواء أوﻻ بأول ،فتعلن
في الح� عن درجــة الــحــرارة ،ونسبة
الرطوبة ،واحتمال تساقط اﻷمطار في
هــذه الساعة أو تلك بنسب متفاوتة
على مستوى الدقة في تحديد الوقت،
فصار الفرد دائم اﻻستفسار لهاتفه في

كل ما يهم الطقس ،بدءا من خروجه إلى
العمل ،وانتهاء بعزمه على السفر.
وعلى الرغم من هذا الحضور الفعال
لتوقعات الطقس فــي حــيــاة الــنــاس،
وســهــولــة اﻻطــــﻼع عليها فــي جميع
اﻷوقات ،ومختلف اﻷمكنة ،فإن النشرة
الجوية كما تسميها قناتنا اﻷولــى،
ﻻ زالت على حالها ،حيث تقدم بنفس
الطريقة ،وفي الوقت ا�علوم )بعد نشرة
اﻷخبار الرئيسية ليﻼ( ،وفــي دقائق
معدودة بدون زيادة وﻻ نقصان ،كما لو
أن ا�شرف� على هاتيك الفقرة اليومية
فقدوا البوصلة التي تحدد اﻻتجاه إلى
حيث التطوير والتجديد ،الذي يجعل
منها فقرة مواكبة للتطور الذي تشهده
الخدمات التي تقدمها في هذا الشأن

اﻷجهزة اﻹلكترونية ،التي غدت طوع
اليد في الحل والترحال .وهنا أتساءل:
�ــاذا ﻻ يتم استثمار النشرة الجوية
في تقديم معلومات مناسبة في معية
تقديم توقعات حالة الطقس ،أو في
نهايتها ،فا�شاهد الذي يسمع ضمنها
مصطلح الصقيع على سبيل ا�ثال ،أﻻ
يكون ممتنا لــذاك الــذي يقدم له خﻼل
هذه النشرة ،أو في نهايتها معلومات
مركزة ،وبشكل تنشيطي تفاعلي تحضر
فيه الــصــورة والــصــوت والتوضيح
ا�بسط ،عن تشكل الصقيع ،والعوامل
ا�ساهمة في ذلك ،بل باﻹمكان تجاوز
نــطــاق ا�ــعــلــومــة إل ــى الــتــوجــيــه على
أكثر من صعيد ،وفي نشرات متعددة،
كإبراز كيفية حماية النبتة من تأثيره،

وكيفية السياقة فــي الــطــرقــات التي
يتشكل عليها ،واﻻحــتــيــاطــات التي
يــلــزم الــفــرد اتباعها لتﻼفي تأثيره
على بشرته ،وما إلى ذلك ،وقس على
هذا فيما يخص الرياح واتجاهاتها،
والسحب وأنواعها ،وارتفاع الحرارة
أو انخفاضها ،وا�د والجزر ،وارتفاع
الضغط وانخفاضه ،وغير هذا كثير ،ﻷن
مقدم أو مقدمة النشرة يستعمل يوميا
مصطلحات في حاجة إلى أن تقرب إلى
أذهــان ا�تابع� وا�تابعات ،بالطرق
ا�ثيرة والسهلة التي غدا الحاسوب
في الخدمة أثناء التفكير في عرضها
وتــقــريــبــهــا بشكل ﻻفـــت ومــثــيــر ،وﻻ
يحتاج إﻻ إلى ا�تحمس� إلى اﻹبداع
في مجال تقديم ا�علومة إلى أكبر عدد

ممكن من ا�شاهدين في حدود الدقيقة
والدقيقت� ﻻ أكــثــر ،فيومها تصبح
على هامش النشرة الجوية موسوعة
مبسطة تتضمن معلومات غنية ،تنور
أذهان ا�شاهدين ،وتجعلهم على دراية
بمضام� مــا يــذكــر مــن مصطلحات
عــديــدة ،وهــذا من شأنه أن يستقطب
مشاهدين كثر �تابعتها يوميا.
فلتحضر إذن ،ا�علومات إلى جانب
التوقعات فــي النشرة الجوية التي
تقدمها قناتنا اﻷولى ،حتى ﻻ يحرمها
اﻻجترار الذي بات يطبعها هذه اﻷيام،
من ا�تابع� وا�تابعات ،بعدما صار
تلقف توقعات أح ــوال الطقس سهﻼ
سهولة استفادة الغالبية العظمى من
خدمات الهواتف النقالة.
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قضت محكمة استئناف دبي ،بإبعاد الفنانة ا�غربية
مريم حس� عن اﻹمــارات بشكل نهائي ،وحبسها �دة
الــــــعــــــرض
شهر بدل  3أشهر ،بتهمة هتك
بـ»الرضا« ،مع مغني راب،
أثــنــاء احــتــفــاﻻت رأس
السنة ا�يﻼدية.
كـــــمـــــا بـــــــرأت
ا�ــــحــــكــــمــــة،
اﻹعـــــــﻼمـــــــي
صـــــــــالـــــــــح
الـــجـــســـمـــي،
بــعــدمــا كــانــت
قــــد أصـــــدرت
في وقت سابق
حــكــمــا يــقــضــي
بـــإدانـــة الــطــرفــ�
مريم حس� بالسب
والـــــقـــــذف ،ولــصــالــح
الجسمي بالسب والقذف،
وتم الحكم بدفع غرامة
 100ألــف درهــم
مناصفة ب�
الــطــرفــ�،
باﻹضافة
إلــــــــــى
إغـــﻼق

حساباتهما في »سناب شات« �دة شهر.
ومباشرة بعد إعﻼن صالح الجسمي عن قرار ا�حكمة،
نشرت مريم عبر حسابها الرسمي بموقع »إنستغرام«،
تدوينة قالت فيها» :اللي يشوف هذا الكﻼم يقول قاتلة
قتيل أو مجرمة أو ..ما راح أقــول غير حسبي ﷲ
ونعم الوكيل ..وربــي يأخذ حقي من الكل ..اللي
يتدخلون بحياتي ..وهم مالهم دخل بحياتي«.

:ídÉŸG OÉL
{zIôcGòdG â«H
ájƒb á©aO »£©j
QGƒ◊Gh ΩÓ°ùdG º«≤d
êhôj »àdG ìÉàØf’Gh
Üô¨ŸG É¡d
أكد الفنان الكوميدي الفرنسي ا�غربي ،جاد ا�الح ،أن »بيت
الــذاكــرة« با�دينة العتيقة للصويرة ،الــذي زاره ا�لك محمد
الــســادس مــؤخــرا ،يعطي دفعة قوية لقيم الــســﻼم والــحــوار
واﻻنفتاح التي تروج لها ا�ملكة ا�غربية.
وقال جاد ا�الح بهذه ا�ناسبة في تصريح للصحافة» :إن زيارة
ا�لك لهذا الصرح الروحي والتراثي ،تعد بمثابة إشارة قوية
من جانب جﻼلته للطائفة اليهودية با�غرب وا�جتمع الدولي
وا�تتبع� عبر العالم ،ﻹعطاء دفعة للسﻼم والحوار واﻻنفتاح«.
وبعدما أكد أن ا�غرب يعد نموذجا فريدا من نوعه في العالم
للحوار ب� الديانات في وقت صار فيه من الصعب تحقيق ذلك
في باقي البلدان ،اعتبر الفنان الكوميدي ،أن ا�ملكة تبعث اليوم
بـ»رسالة سﻼم وانسجام ولحمة وتفاهم وحوار ب� الطوائف«.
ويحتضن »بيت الذاكرة« ،وهو فضاء فريد من نوعه في العالم
اﻹسﻼمي ،بعد أشغال ترميمه ،كنيس »صﻼة عطية« ودار الذاكرة
والتاريخ »بيت الذاكرة« ،و»ا�ركز الدولي للبحث حاييم وسيليا
الزعفراني حول تاريخ العﻼقات ب� اليهودية واﻹسﻼم«.

É¡LGhR ÈN ≈∏Y ≥∏©J ìhó‡ ≈æe
ôgÉ°ùdG ºXÉc øe

á©°SÉàdG áî°ùædG ø°†à– IóLh
º∏«Ø∏d »HQÉ¨ŸG ¿ÉLô¡ŸG øe
أعلنت جمعية »سيني مغرب وجــدة« ،أن
اللجنة التنظيمية للمهرجان ا�غاربي للفيلم،
بصدد وضع اللمسات اﻷخيرة على برنامج
النسخة  9للمهرجان ،ا�زمع تنظيمها أيام
 30و 31مــاي و 1و 2و 3يونيو ا�قبل�،
تحت شعار» :جهة الشرق بوابة السينما
ا�غاربية«.
ودعا بﻼغ للجمعية جميع الفاعل� ،لدعم
دورة هــذه السنة ،وذلــك من أجــل »ضــرورة
اﻻرتقاء بالفن السابع في جهة الشرق ،وفق
شروط ا�هنية واﻻحتراف ،والعمق الثقافي
والتميز ذي البعد الفلسفي الذي تقوم عليه

مؤسسة ا�هرجان« ،معتبرين أن رصيدهم في
ذلك يكمن في ثقة الجمهور الواسع ،والداعم�
والشركاء وأصدقاء وضيوف ا�هرجان.
وأضــافــت اللجنة ا�نظمة لــهــذا الحدث
السينمائي الــذي أصبح يستقطب كل سنة
رواد السينما ا�غاربية والعربية والعا�ية،
أنــه تــم فتح بــاب ا�ــشــاركــة فــي مسابقتي
اﻷفﻼم القصيرة والطويلة ،في وجه ا�خرج�
السينمائي� ا�غاربي� الذين يودون ا�شاركة
في نسخة هذا العام ،محددة نهاية شهر أبريل
القادم كآخر أجل للتوصل باﻷعمال الراغبة
في التنافس على جوائز ا�هرجان.

بعد انتشار صور لهما على مواقع التواصل
اﻻجتماعي وتداول أخبار عن ارتباطهما ،نفت
الفنانة ا�صرية منى ممدوح زواجها من النجم
كاظم الساهر ،وذلك بأن نشرت صورة تجمعها
به عبر صفحتها الشخصية بـ »اﻹنستغرام«
وعلقت عليها قائلة» :ﻻ تعليق«.
وكــانــت الــصــورة ا�ــتــداولــة للفنانة
منى ممدوح بصحبة كاظم الساهر ،قد
التقطت خــﻼل لقائهما في برشلونة
بــإســبــانــيــا ،ونــشــرت ال ــص ــورة عبر
»إنستغرام« معلقة» :مبسوطة إني
شوفتك بعد  15سنة �ا كنت هعمل
مــعــاك كليب ،و�ــا كلمت أمــي ﷲ
يرحمها في التلفون وقالتلك إنك
مطربها ا�فضل ،وفرحت أكثر
إني سمعتك ﻻيف حقيقي نجم
كبير ،وسعيدة إنــي شوفتك
بعد كل السن� دي طولة العمر
ليك والنجاح والتقدم الدائم..
الفنان الكبير كاظم الساهر«.
يذكر أن الفنان كاظم الساهر،
كان قد أعلن في إحدى الحفﻼت
عــن خطوبته رسميا مــن فتاة

..É°ùfôØH É¡FÉ°†YCG øe á©HQCG AÉØàNG ó©H
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تبرأت جمعية »تيزويت قلعة مكونة
للتنمية وإحياء التراث« ،من ا�تورط� في
مغاردة ا�جموعة واﻻختفاء
فــي فرنسا ،فــي سلوك أســاء
للفرقة الفنية.
وجــاء فــي بيان للجمعية،
أنه »في إطار جولتها الفنية
بمجموعة من ا�دن الفرنسية
لــلــتــعــريــف بــالــفــن الــتــراثــي
�نطقة قلعة مكونة والجنوب
الشرقي والفولكلور ا�غربي
عموما ،فوجئ أعضاء فرقة
شباب تيزويت رقصة النحلة،
باختفاء أربعة من عناصرها
بشكل مفاجئ ،وصادم وغير
متوقع«.
وبـــــنـــــاء عــــلــــيــــه ،فــقــد

أعلنت الجمعية لــلــرأي الــعــام ا�حلي
والــوطــنــي ،اســتــنــكــارهــا لــهــذا السلوك

الغادر من طرف أشخاص استغلوا ثقة
الجمعية وسمعتها ،مشيرة إلى أن فرقة
شباب تيزويت سبق لها أن قامت بجوﻻت
إلى عدة دول منها فرنسا
وكندا مؤخرا دون وقوع
أية مشاكل.
وأكـــــدت الــجــمــعــيــة أن
رئيسها والــفــرقــة وباقي
أعضائها ،ﻻ يتحملون أي
مسؤولية في فرار اﻷعضاء
اﻷربــعــة ،ولــم يكن لهم أي
علم مسبق بما خططوا له،
داعــيــة الجهات ا�سؤولة
بــفــرنــســا وبــا�ــغــرب ،إلــى
تفعيل ا�ساطر القانونية
الــــــﻼزمــــــة ضـــــد هـــــؤﻻء
اﻷشخاص.

تونسية تدعى ســارة ،وأعلن القيصر الخبر
على ا�ــﻺ أمــام جمهوره ،مؤكدا أن اﻷمــر لم
يتعد الخطوبة ،وأنه لم يتزوج بعد ،وفي حالة
الزواج سيعلن ذلك.

¿ÉLô¡e ∞«°†à°ùJ á«YÉª°ûdG
áaÉ≤ãdGh çGÎ∏d ∫hC’G ájôª◊G

تستضيف مدينة الشماعية بإقليم اليوسفية ،من  30يناير
الجاري ،إلى  2فبراير ا�قبل ،فعاليات الدورة اﻷولى �هرجان
الحمرية للتراث والثقافة ،الذي تنظمه جمعية »نساء شمس
ا�غرب«.
وتعقد هــذه التظاهرة اﻻحتفالية الفنية تحت شعار:
»ا�وروث الثقافي بمنطقة احمر جزء مهم من تاريخ ا�غرب«،
بشراكة مــع مجلس جهة مــراكــش أســفــي ،وبــدعــم موقع
»الكنتور للمجمع الشريف للفوسفاط« ،وتعاون مع عمالة
إقليم اليوسفية والجماعة الترابية لليوسفية وا�جلس
اﻹقليمي.
وتتميز هذه التظاهرة التراثية ،بتقديم عروض للفروسية
التقليدية بمشاركة أمهر الفرسان في ا�نطقة طيلة أيام
ا�هرجان ،فضﻼ عن أنشطة موازية ،من نــدوات يؤطرها
باحثون وأكاديميون في التراث ،وأمسيات فنية متنوعة،
وفقرات موسيقية بمشاركة فرق محلية ووطنية.
ويسعى هذا ا�هرجان الثقافي ،إلى إبراز ا�ؤهﻼت التراثية
والفنية والتاريخية للمنطقة ،إضافة إلى خلق متنفس فني
واحتفالي للساكنة ،وا�ساهمة في تحقيق مزيد من اﻹشعاع
وتحقيق مرامي التنمية ا�ستدامة في ا�نطقة.
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تـــريـــد عــــارضــــة اﻷزيــــــاء
ا�كسيكية آنا جابريﻼ مولينا
التي ولدت بﻼ ذراع� ،تحدي
ا�فاهيم التقليدية لجاذبية
الجسم ،والفوز في مسابقة
مــلــكــات الــجــمــال فــي مسقط
رأسها بوﻻية فيرا كروز.
وقالت مولينا ،خريجة علم
النفس التي تبلغ  24سنة
من عمرها» :إن قبول حالتها
كان صعبا ،ولكنها أرادت أن
تكون قدوة لﻶخرين ا�صاب�
بإعاقة« ،وأضافت في تصريح
لوكالة »رويــتــرز« فــي مدينة
الساحلية
كواتزاكوالكوس
بشرق ا�كسيك» :نجحت في
التغلب على كل شيء صادفني
في حياتي كلها« ،وأوضحت
أن وﻻدتــهــا دون ذراعـــ� لم

تمنعها من تناول الطعام أو
استخدام الهاتف ا�حمول أو
الكتابة بقدميها.
وســـتـــشـــارك مــولــيــنــا في
شهر مارس في مسابقة ملكة
الجمال في وﻻيــة فيرا كروز
ا�طلة على خليج ا�كسيك،
والتي يبلغ عدد سكانها أكثر
من ثمانية مﻼي� نسمة ،وفي
حالة فوزها ،ستتأهل �سابقة
ملكة جمال ا�كسيك في يونيو
ا�قبل.
وقالت» :ســـأواجـــه نفس
اﻻخ ــت ــب ــارات مــثــل الجميع
وســأجــتــازهــا .أشــعــر كــأي
شخص آخــر طبيعي ،ﻷنني
عشت حياتي على هذا النحو،
لذلك ،فبالنسبة لي إعاقتي
ليست قيدا بل على العكس«.

áÁôL ‘ É¡LhR •QƒJ øe ºZôdÉH
É¡àbƒH ™àªà°ùJ ΩôéY »°ùfÉf ..πàb
في ظل أزمتها ،شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ،مساء يوم
اﻷحد ا�اضي ،مع متابعيها عبر حسابها الرسمي بـ»اﻹنستغرام«،
صورا لها وهي تستمتع بمناظر الثلج.
وكانت نانسي عجرم قد قررت استئناف نشاطها الفني ،إذ ستحيي
غنائي� جديدين ،اﻷول يــوم  28فبراير
حـــــفـــــلـــــ�
بمناسبة عيد الحب ،والثاني يوم 2
ا�ـــقـــبـــل
أبريل القادم في مدينة جدة با�ملكة
العربية السعودية ،باﻹضافة إلى
طرحها ﻷغنية جديدة »سنغل«
نهاية الشهر الجاري ،كما أنها
تعمل على الترويج لبرنامج
»ذا فويس كيدز
كيدز« عبر مواقع
التواصل اﻻجتماعي.
يذكر أن زوج نانسي
عجرم ،فادي الهاشم،
يتابع حاليا بتهمة
القتل العمد ،بعد
قتله شابا سوريا
حــــــــاول ســـرقـــة
ممتلكات داخــل
مــنــزلــه ،وعــرض
حــيــاة عائلته
لــلــخــطــر ،على
حد قوله.

ﻣﺬﻛﺮاتﺳﺎﺧﻨﺔ
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¿É©ªàéj IQƒ£°SC’Gh º∏©ŸG
‘ GOó› Üô¨ŸG

بدأت اﻻستعدادات لفعاليات الــدورة � 19هرجان موازين
إيقاعات العالم ،كما باشرت جمعية »مغرب الثقافات« ا�نظمة
لهذا الحدث الفني الضخم ،في التفاوض مع مجموعة من
النجوم ا�غاربة والعرب والعا�ي� ،من أجل تقديم مجموعة من
العروض والسهرات.
وأكــدت مصادر موثوقة ،أن »مغرب الثقافات« بــدأت في
مفاوضات جدية مع نجم اﻷغنية الشبابية سعد �جرد والنجم
ا�صري محمد رمضان ،من أجل إحياء سهرة مشتركة خﻼل
فعاليات هذا ا�هرجان.

í«°ùŸG IQƒ°U áÄ«g ≈∏Y √Qƒ¡X ôKEG Ωƒé¡∏d ¢Vô©àj …ÉH ó«©°S
أثـــارت ص ــورة نشرها ا�مثل ا�غربي
سعيد باي ،عبر حسابه على »إنستغرام«،
جــدﻻ واســعــا بسبب دمــج وجــهــه بلوحة
تعتبر للمسيح ،حيث رفض جمهور مواقع
الــتــواصــل اﻻجــتــمــاعــي
الصورة ،متهم� الفنان
بتعمد خلق الجدل ،وهو
مــا دفــعــه إلــى الــخــروج
عن صمته والــدفــاع عن
نفسه.
ون ــش ــر ســعــيــد بــاي
عــبــر »اﻹن ــس ــت ــغ ــرام«
نسخة معدلة من لوحة
تــمــثــل ا�ــســيــح رافــعــا
يـــده الــيــمــنــى وحـــول
رأســـه هــالــة مــن نــور،
لــكــنــهــا لــــم ت ــك ــن إﻻ
لحظات حتى انهالت
عليه تعليقات حــادة
بــســبــب مــا اعــتــبــروه
إهــــانــــة لــلــمــســلــمــ�
وا�ــســيــحــيــ� عــلــى
حــد س ــواء ،واتهموه
بمحاولة لفت اﻷنظار
بــــأي طـــريـــقـــة ،كما

ﺍﻟﻤﻨﻮﻋﺎﺕ

23

طالب الجمهور من الفنان بتوضيح مقصده
من نشر مثل هذه الصور ،واصفينه بعدم
احــتــرام العقائد ومعتنقيها ،فيما اعتبر
البعض اﻵخر ،أن الصورة التي علق عليها
ا�مثل بـ»أشهد أن ﻻ إله إﻻ ﷲ محمد رسول

ﷲ« ،عادية وﻻ تهدف لشيء.
وبعد الجدل الكبير الــذي أثــاره الفنان
ا�غربي ،رد معلقا على منتقديه وموضحا
سوء الفهم» :حتى يفهم الجميع ،أنا بعيد
كل البعد عن ركوب الترند وخلق الجدل.
أنـــا فــقــط ح ــاول ــت أن أقــتــســم
هـــذه الـــصـــورة مع
ا�تابع� ،وصلتني
مــن أحـــد ا�عجب�
وهي من إنجازه ،هذا
الشخص من مبدعي
الفوتوشوب«.
وأضــــــــاف بــــاي:
»ذنبي الوحيد أنني
اقتسمت الــصــورة..
لــكــنــنــا ولــــﻸســــف،
نعيش في زمن يهتم
فيه الناس بالتجسس
على اﻵخــريــن غافل�
أمـــورا أهـــم ،جاهل�
لحس اﻹبداع والفكاهة
بمفهومها اﻹجمالي.
شــكــرا �ــن فهم مغزى
الــصــورة فــي معناها
الحقيقي والفني«.

امــتــزجــت شخصية مــيــرابــو بطقوسها السياسية
والخطابية وحتى ا�يوﻻت الفنية لهذا السياسي الكبير
الذي كانت تحركه ا�غامرات النسائية الكثيرة ،وكان يعترف
بأن الفساد الخلقي طبيعة ثانية في شخصيته ،وهو الذي
تعلم مبادئ التاريخ والفلسفة ،وقيل عنه أنه قرأ فولتير
ففقد دينه ،وقرأ روسو فتعلم كيف يتعاطف مع العامة ،وبعد
تخرجه ،التحق بسﻼح الفرسان فحصل على رتبة مﻼزم في
الفرقة العسكرية ،وعندما عاد إلى فرنسا ،انصرف إلى حياة
القمار وا�غامرات وا�شاجرات ،وأسرف في اﻻقتراض حتى
أصبح الدائنون يطاردونه في كل مكان ،و�ا أصدر ا�لك
قرارا بإبعاده بناء على رغبة والده ،وحتى يكون في مأمن
من الدائن� ،هرب مع عشيقته ،ا�اركيزة دي مونييه إلى
هولندا ،وهناك احترف الكتابة ،وعندما اكتشف البوليس
أمــره أرسله إلــى قلعة »فنسان« حيث ظل أربــع سنوات
اكتشف فيها نفسه ،وتجلت مواهبه الخطابية وفصاحته
عندما وقف يدافع عن نفسه في ساحة ا�حكمة والبر�ان في
قضية الطﻼق التي رفعتها زوجته ضده ،وعندما سافر إلى
بريطانيا ،زار مجلس العموم البريطاني وشاهد كيف تسير
الديمقراطية ،وكيف يستطيع أن يفوز بالسلطة أكثر الناس
جرأة وفصاحة ،وعندما سمع وليام بيت الصغير يخطب في
مجلس العموم ،أدرك دور الخطابة في إبراز مقدار القوة.
وعاش ميرابو اثن� وأربع� عاما في النفي والسجن
واﻻغتراب بسبب مغامراته العاطفية ونزواته ،لكنه كان في
كل الظروف واﻷحوال يدرس ويقرأ ،وعندما بدأت الثورة
الفرنسية ،وساءت أحوال البﻼد وأوشكت على اﻹفﻼس،
اضطر لويس السادس عشر أن يدعو مجلس طبقات اﻷمة
للنظر في سياسة اﻹصﻼح اﻻقتصادي التي وضعها الوزير
نكر �عالجة اﻷزمة ا�الية في  ،1788فأسرع ميرابو من برل�
إلى باريس طامعا في ترشيح نفسه لعضوية ا�جلس ب�
النبﻼء ،بحكم طبيعة وﻻدته اﻷرستقراطية ،و�ا أنكر عليه
النبﻼء ذلــك ،اتجه إلــى الشعب ورشــح نفسه عن العامة
مناديا بحق الشعب ومنددا بامتيازات النبﻼء ،فف� الشعب
بهذا النبيل الذي يدافع عن حقوقه حتى بلغ اﻷمر بالعامة
أن قبلوا اﻷرض التي تسير عليها عجﻼت عربته ،ومن
أقواله)) :إن استمرار دكتاتورية الشعب يعرض الحرية
للدمار ،وإذا اعتاد الشعب على الفوضى والقتل ،فإنه لن
يحقق الحرية ،ولكنه سيسقط في هاوية العبودية(( ،وهنا
تجلت عبقرية ميرابو الذي وهبته الطبيعة الرأس الضخم
والقامة الطويلة وا�نكب� العريض� والشعر الكثيف
والعين� ،اللت� وصفهما شاتو بريان وزيــر خارجية
فرنسا ،بـ)):رأيت في عينيه الكبرياء والرذيلة والعبقرية((،
كما وهبه ﷲ صوتا كان يعرف كيف ينوعه بذكاء ومهارة،
فــتــارة يكون عذبا ناعما ،وت ــارة يكون صاخبا هائجا
والنضج والتجربة والقدرة على إرسال العبارة التي تحمل
في معناها ما تحمله خطبة كاملة.
وعندما تردد ا�لك في ا�وافقة على حقوق اﻹنسان ،وقف
ميرابو يحاول التوفيق ب� ا�لك والشعب ،وفي رده على
اقتراح يجعل الكاثوليكية دينا رسميا ،رفض وقال)) :هذا
استبداد يحرم حرية العبادة وﻻ يصلح نموذجا لشعب حر((،
وقد استطاع أن يوظف التاريخ أحسن توظيف في الدفاع
عن ا�لكية وضرورتها في اتخاذ القرارات اﻷكثر حسما في
تاريخ الشعوب ،ومن جملة أقواله التي عجز خصومه عن
تفنيدها :ألم يستطع بركليز ،خطيب أثينا ،أن يفوز بتأييد
الجمعية الوطنية ﻹعﻼن الحرب على البلوبونيز؟ ألم تكن
روما جمهورية وقرار الحرب في يد القيصر؟ هل ﻷن للملكية
أخطاءها تريدون أن تمنعوا امتيازاتها عن الشعب؟ وهل ﻷن
النار تحرق في بعض اﻷحيان ،تريدون أن تحرموا الناس
حرارتها ودفئها؟ أجيبوني إن استطعتم ثم نادوا بعد ذلك
بحياتي وعاري ،فأنا أعلم أن ا�سافة قريبة جدا ب� صخرة
»تاربيان« التي كان الرومان يلقون من فوقها الخونة وب�
»الكابيتول« الذي كانت روما تحتفل فيه بالقادة ا�نتصرين،
ورغم محاوﻻت ا�لك وا�لكة ودفع القصر لديونه ،إﻻ أنه لم
يفرط في عقيدته في الدعوة إلى قيام حكم ملكي ديمقراطي
في فرنسا على غرار النظام البريطاني ،و�ا شعرت الجمعية
بتقرب القصر إليه ،سن قانون دستوري ﻻ يجيز أن يتولى
الــوزارة أحد أعضائها ،وقد حاول أن يمنع سن مثل هذا
القانون حتى ﻻ تحرم الوزارة من كفاءات الجمعية وحتى
ﻻ يختار ا�لك وزراءه من بطانته فقط ،وقال وقد كان يعرف
أنه هو ا�قصود بالقانون)) :يكفيكم أيها السادة أن تجعلوا
قراركم مقصورا على الكونت ميرابو(( ،ولكن الشعب عرف
إخﻼصه وفضله وكفاحه ،واختاره في أواخر سنة 1790
رئيسا لـ»النادي اليعقوبي« ،وفــي فبراير  1791رئيسا
للجمعية الوطنية ،لكنه لم يلبث أن وقع فريسة ا�رض في
مارس  1791ليفارق الحياة بعد شهر.
هكذا فقدت الثورة الفرنسية رجلها ،وا�لكية نصيرها،
وكان أول من دفن في »البانثون« من العظماء ..لكن كلية
الحقوق في سبعينات القرن ا�اضي ،لم تحرم من اسمه
الذي ارتبط ارتباطا وثيقا بأساتذتها وطلبتها وبغرامياته
ومرافعاته التي كانت محكمة اﻻستئناف بالدار البيضاء،
وﻻزالــت ،تطل على ساحاته بمرافعات قانونية بلغت في
تسعينات القرن ا�اضي أهمية وشــأوا كبيرا ،جعل ملك
البﻼد ا�غفور له الحسن الثاني يتتبعها بصفة شخصية
ومباشرة في إحدى القضايا الشهيرة .

ﻳﺘﺒﻊ
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اﻟﻌﻠﻮي ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻤﻮﻋﺪه ﻣﻊ ﻗﺮاﺋﻪ رﻏﻢ وﻓﺎﺗﻪ
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 وقصص وروايات واقعية مكتوبة
بخط يده ،ولم تنشر من قبل ،سنعمل على
نشرها وفاء لروح أستاذنا مصطفى العلوي

في ركن »الحقيقة الضائعة«.
في هذه الحلقة يحكي الراحل مصطفى العلوي
عن »ا�غاربة اﻹسرائيلي�« واليهود الذين
رفضوا اﻷساليب الصهيونية).(...

‘ á«Hô¨ŸG zôéØdG{h á«°ùfôØdG zófƒeƒd{ ÚH ..ô°UÉædG óÑY øeR

{á«fƒ«¡°üdG ácô◊G ó°V GƒØbh øjòdG Oƒ¡«dGh z¿ƒ«∏«FGô°SE’G áHQÉ¨ŸG
اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

ﺑﻘﻠـــــــﻢ:
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ

بعد أن وجــدت نفسي فــي قلب
الصراع العربي الصهيوني)(...
وبعد أن لجأ وزير اﻹعﻼم ا�غربي
لجريدة فرنسية هــي »لوموند«
لــكــي ي ــرد عــلــى جــريــدة »الــفــجــر«
التي كنت رئيس تحريرها)(...
أجريت اتصاﻻ مع مراسلة جريدة
»نيويورك تايمز« با�غرب ،التي
انقضت على الــفــرصــة ،ونشرت
بتاريخ  22فبراير  1962استجوابا
لوزير الداخلية ا�غربي ،تناقلته
جــمــيــع أجــهــزة اﻹعــــﻼم الــعــا�ــي
وا�غربي.
وهـــذا نــص اﻻســتــجــواب ،كما
نقلته وكالة ا�غرب العربي لﻸنباء
برقيا بتاريخ  23فبراير :1962
))ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﻣﺒﺎرك اﻟﺒﻜﺎي
إﻟــﻰ ﺻﺤﻴﻔﺔ »ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺎﳝﺰ«:
ﺗﻠﻘﻴﻨﺎ ﻣﻦ دﻳــﻮان وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟــﺬي أدﻟــﻰ ﺑﻪ
اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺒﺎرك اﻟﺒﻜﺎي إﻟﻰ ﺻﺤﻴﻔﺔ
»ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺎﳝﺰ«.
ﻓﻘﺪ ﻋﺒﺮ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮزﻳﺮ ﰲ ﻫﺬا
اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻋــﻦ أﻣــﻠــﻪ ﰲ أن ﳝﻜﺚ
اﻟﻴﻬﻮد اﳌﻐﺎرﺑﺔ ﰲ وﻃﻨﻬﻢ ﻟﻴﻌﻤﻠﻮا
ﺟــﻨــﺒــﺎ إﻟـــﻰ ﺟــﻨــﺐ ﻣــﻊ اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ
اﳌــﺴــﻠــﻤــﲔ ﰲ ﺑــﻨــﺎء دوﻟــــﺔ ﻗــﻮﻳــﺔ
اﻟﺪﻋﺎﺋﻢ ﻣﺰدﻫﺮة ،ﺛﻢ أدان اﻟﺴﻴﺪ
وزﻳــــﺮ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ ﺑــﺸــﺪة ﻧﺸﺎط
اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻬﺪام اﻟﺮاﻣﻲ
إﻟﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻴﻬﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻠﻲ
ﻋﻦ اﳌﻐﺮب.
وﻓــﻨــﺪ اﻟﺴﻴﺪ اﻟــﺒــﻜــﺎي ﺗﻔﻨﻴﺪا
ﻗﺎﻃﻌﺎ ﻣﺎ روﺟﺘﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺤﻒ
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﻨﺤﺮﻓﺔ ،ﺣــﻮل ﻇﻬﻮر
ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺰﻋﻮﻣﺔ ﻣﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻴﻬﻮد
ﰲ اﳌﻐﺮب ،وﺣــﻮل ﻣﻨﻊ اﻟﻴﻬﻮد ﻣﻦ
اﻟﺴﻔﺮ إﻟﻰ اﳋﺎرج.
وزاد اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺒﺎرك اﻟﺒﻜﺎي ﻣﻌﺒﺮا
ﻋﻦ إﳝﺎﻧﻪ ﺑﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﳉﻤﻴﻊ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ،ﻓﺄﻛﺪ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻦ

ﻳﺮﻓﺾ أي ﺟــﻮاز ﺳﻔﺮ ﻷي ﺷﺨﺺ
ﻳﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺒﻪ إذا ﻛﺎن ﻣﺘﻮﻓﺮا ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﺮوط اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻮل ﻟﻪ
ذﻟﻚ.
وﻗــﺎل ﺑﺄن ﻟﻠﻴﻬﻮد اﳌﻐﺎرﺑﺔ ﻣﻄﻠﻖ
اﳊــﺮﻳــﺔ ﰲ اﻟــﺘــﻮﺟــﻪ إﻟــﻰ أي ﺑﻠﺪ
ﻳﺸﺎؤون ﻣﺎ ﻋﺪا إﺳﺮاﺋﻴﻞ ،واﺳﺘﻄﺮد
اﻟﺴﻴﺪ وزﻳــﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻗﺎﺋﻼ ،ﺑﺄن
اﳌﻐﺮب ﻟﻢ ﻳﻌﺘﺮف ﺑﺈﺳﺮاﺋﻴﻞ ،اﻷﻣﺮ
اﻟﺬي ﻳﺠﺮد ﺟﻮازات اﻟﺴﻔﺮ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻣﻦ ﻛﻞ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻞ
أﺑﻴﺐ ﲤﺎﻣﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺸﺄن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﺠﻮازات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﰲ أﻟﺒﺎﻧﻴﺎ أو
اﻟﺼﲔ اﻟﺸﻴﻮﻋﻴﺔ.
وأﺿﺎف اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﺄن اﻟﻴﻬﻮد اﳌﻐﺎرﺑﺔ،
اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳــﺬﻫــﺒــﻮن إﻟ ــﻰ إﺳــﺮاﺋــﻴــﻞ،
ﻳﺘﺤﻤﻠﻮن ﻋﻮاﻗﺐ ﻋﻤﻠﻬﻢ ،وﻫﻲ ﻧﺰع
اﳉﻨﺴﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﻬﻢ وﻣﺼﺎدرة
أﻣﻼﻛﻬﻢ وأﻣﻮاﻟﻬﻢ ﺑﺎﳌﻐﺮب ،وأﺷــﺎر
إﻟــﻰ أن اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻗــﺪ أﻋﻄﻴﺖ
إﻟــﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻋــﻤــﺎل اﻟــﻨــﻮاﺣــﻲ ﻟﻜﻲ
ﲤﻨﺢ ﻟﻠﻴﻬﻮد ﺟﻮازات اﻟﺴﻔﺮ ﺑﻨﻔﺲ
اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﲤﻨﺢ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ.
وأﻛ ــﺪ اﻟــﻮزﻳــﺮ أﻧــﻪ وﻗــﻊ اﻋﺘﻘﺎل
ﺑﻌﺾ اﻟﻴﻬﻮد أﺛﻨﺎء زﻳــﺎرة اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﻟﻠﻤﻐﺮب ،ﺛﻢ
أﻃــﻠــﻖ ﺳﺮاﺣﻬﻢ ﺑﻌﺪ أن ﺗﺒﲔ أﻧﻪ
ﻻ ﻳﺨﺸﻰ ﻣﻨﻬﻢ ﺧﻄﺮ ،وﻗــﺪ وﻗﻊ
اﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻢ ﺧﺸﻴﺔ اﻻﺻــﻄــﺪام ﻣﻊ
ﺣﻤﺎس اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ أﺛﻨﺎء
زﻳﺎرة ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ ،ﻛﻤﺎ أﻛﺪ
أن رﺟــﺎل اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻗــﺪ اﺳﺘﻌﻤﻠﻮا
اﻟﻌﻨﻒ ﻣــﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻴﻬﻮد ،ﻟﻜﻦ ﻟﻢ
ﻳﻜﻦ ذﻟــﻚ إﻻ ﻋﺮﺿﻴﺎ وﻟــﻴــﺲ ﻋﻦ
ﻗﺼﺪ ،وﻫــﺬا ﻳﺤﺪث داﺋﻤﺎ ﻟﺮﺟﺎل
اﻟﺸﺮﻃﺔ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ ﺑﻼد اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وأﺷﺎر وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﰲ اﻷﺧﻴﺮ،
إﻟــﻰ أن اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﻨﻮي ﻣﺴﺎﻋﺪة
اﳉ ــﺎﻟ ــﻴ ــﺔ اﻟــﻴــﻬــﻮدﻳــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺣﻞ
ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﺘﺪﺷﲔ
ﻣﺆﲤﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﳉﺎﻟﻴﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ((.
كان هذا بطريقة غير مباشرة ردا
على الحملة الصهيونية ،وعلى
مهاجمة جريدة »لوموند« الفرنسية
لجريدة »الفجر« ا�غربية ،وتأكيد
شــجــاع مــن طــرف وزيــر الداخلية
ا�ــغــربــي على ا�ــواقــف الرسمية
للمغرب ،وفــي نفس الــوقــت ،كان
دفاعا صريحا عن مواقف ا�غرب
الواضحة في منبر أمريكي كبير.
فــي نفس الــوقــت ،سجلت بهذا
اﻻستجواب انتصارا شخصيا على
وزير اﻹعﻼم ا�غربي ،الذي كان هو
الوزير أحمد العلوي ،والذي سبق
لــه بعد صـــدور مــقــال »لــومــونــد«،
أن عقد نــدوة صحفية طمأن فيها
اﻷطراف اليهودية في ا�غرب ،وقال
للصحفي�)) :إن اﳌــﻘــﺎل اﻟــﺼــﺎدر
ﰲ ﺟﺮﻳﺪة اﻟﻔﺠﺮ ﻻ ﻳﻌﺒﺮ إﻻ ﻋﻦ
رأي ﺻﺎﺣﺒﻪ ،وﺧﻼﻓﺎ ﳌﺎ ﻳﻘﺎل ،ﻓﺈن
ﺟﺮﻳﺪة اﻟﻔﺠﺮ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ أي ﻃﺎﺑﻊ
رﺳــﻤــﻲ ،وﻻ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺎﻟﺮﺳﻤﻲ ،وﻻ
ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ إﻃــﻼﻗــﺎ ﻣﺘﻜﻠﻤﺔ
ﺑﺎﺳﻢ اﳊﻜﻮﻣﺔ(( )جريدة »ليكو دو
ماروك« عدد  24يناير .(1961

وطبعا ،لم يكن كﻼم وزير اﻹعﻼم
يحتوي على أي قسط من ا�صداقية،
ﻷن جريدة »الفجر« التي كنت رئيس
تحريرها ،لــم تكن ملكا شخصيا
لي ،وإنما كانت اللسان ا�عبر عن
الــحــكــومــة) ،(...وهــي حقيقة كان
يعرفها كل الصحفي� الذين كانوا
يستمعون لتصريحات وزير اﻹعﻼم.
هنا تكمن أهمية اﻻســتــجــواب
ا�نشور لوزير الداخلية آنذاك في
جــريــدة »نــيــويــورك تايمز« ،وهــذه
الــقــضــيــة تــبــرز حقيقة الــصــراع
الــداخــلــي الـــذي ك ــان وﻻزال ب�
اﻻتجاهات ا�ختلفة في الحكومة
ا�غربية.
هكذا ،أصبح الصراع مفتوحا في

واﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﻻ ﻳــﺴــﻠــﻤــﻮن ﰲ اﳌــﺼــﺎﻟــﺢ
اﳌﺼﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﺠﺎﻟﻴﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻫــﻲ ﻣﻨﺎ ،ﻧﺪﻳﻦ ﻋﻠﻨﺎ وﺑــﺪون
ﻏــﻤــﻮض ،اﻟــﺪﻋــﺎﻳــﺔ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ
ﻛــﺄداة ﻟﻺﻣﺒﺮﻳﺎﻟﻴﺔ ،وﺳــﻼح ﻟﻀﺮب
اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﳌﻐﺮﺑﻲ..
ﻧﻌﻠﻦ اﺳﺘﻨﻜﺎرﻧﺎ ﻟﻠﺘﺼﺮﻓﺎت اﳌﺜﻴﺮة
ﻟﻠﺼﻬﻴﻮﻧﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺰاﻳﺪون ﻋﻠﻰ
ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻴﻬﻮد اﳌﻐﺎرﺑﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻋﻦ
اﻟﻜﺮاﻣﺔ واﻟﻌﻴﺶ اﻟﻜﺮﱘ واﻻﺳﺘﻘﺮار،
اﻟﺪاﻓﻌﲔ ﺑﺎﻟﻴﻬﻮد ﻧﺤﻮ اﻟﻬﺠﺮة ،ﰲ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟــﺬي ﻳﺘﺤﺘﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻬﻮد
واﳌــﺴــﻠــﻤــﲔ ﰲ اﳌــﻐــﺮب أن ﻳﻜﺘﻠﻮا
ﺟﻬﻮدﻫﻢ ﻹﲤﺎم اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،
وﺧﻠﻖ إﻃﺎر ﳊﻴﺎة ﺳﻌﻴﺪة ﰲ وﻃﻨﻬﻢ
ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ اﻟــﺪﳝــﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ،

ﺍﳴﻠﻚ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺭﻓﻘﺔ ﺟﻤﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ
واضحة النهار ،ب� جريدة »الفجر«
الحكومية التي كنت رئيس تحريرها،
وب� أباطرة »الصهيونية« ،الذين
كــانــوا يــتــبــاكــون عــلــى مــا تدعيه
الصحيفة ا�غربية ،خصوصا بعد
أن انبرت جريدة »العمال« التي كان
يصدرها اﻻتحاد العام للشغال�،
�ساندة جريدة »الفجر« الحكومية،
فاجتمعت نخبة يهودية من نوع
جديد ،وتدارست ا�وقف ،فلم يجدوا
بــدا على »جــريــدة« الفجر ،علنا،
ﻻ على شكل منشور ســري ،وإنما
بإصدار بﻼغ أمضى عليه كل حراس
ا�صحة اليهودية با�غرب ،وقد صدر
هذا ا�وقف في شكل ورقة مطبوعة
باللغة الفرنسية ،عليها عنوان كبير:
تصريح .Déclaration
وقد بدأ هذا التصريح ،فأخبر بأن
منشورا سريا ذا مصادر صهيونية،
قد تم توزيعه با�غرب ،واتخذوا
من هذه الذريعة مدخﻼ لتصريحهم
الذي أنشر أسفله ترجمته بالحرف
وأسماء ا�مض� عليه:
))ﺗــــﺼــــﺮﻳــــﺢ :ﻧ ــﺤ ــﻦ اﳌ ــﻐ ــﺎرﺑ ــﺔ
اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻴــﻮن ،اﳌﻤﻀﻮن أﺳﻔﻠﻪ،
اﻟﻮاﻋﻮن ﺑﺎﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻮﻃﻨﻨﺎ،

اﳊ ــﻴ ــﺎة اﻟــﻜــﺮﳝــﺔ ،واﻻﺳ ــﺘ ــﻘ ــﺮار،
وﻣــﺪﻓــﻮﻋــﲔ ﺑﺎﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ دﻓــﻊ ﻛﻞ
ﺷﺒﻬﺎت اﻟﻘﺬف ﰲ ﺣﻖ وﻃﻨﻨﺎ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ
ﻧﺴﺘﻨﻜﺮ اﳊﻤﻠﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﺸﻨﻮﻧﺔ
ﺿﺪ اﳌﻐﺮب ﻣﻦ ﻃــﺮف اﻻﻧﺘﻬﺎزﻳﲔ
اﻹﻣﺒﺮﻳﺎﻟﻴﲔ اﻟﺮاﻏﺒﲔ ﰲ ﺧﻠﻖ ﺟﻮ
ﻣﻦ اﳌﻴﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي ﺣﺘﻰ ﻳﺼﻠﻮا إﻟﻰ
ﺗﻔﺮﻳﻖ اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻟﻴﻬﻮد ﰲ اﳌﻐﺮب
ﻋﻦ اﻟﻜﻴﺎن اﻟﻮﻃﻨﻲ.
إن ﻣــﻮﻗــﻔــﻨــﺎ ﻫـــﺬا ﻟــﻴــﺲ ﻣﺸﻮﺑﺎ
ﺑﺎﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ إرﺿﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻤﻮﺣﺎت
ﻷي ﻛــــﺎن ،وإﳕــــﺎ ﻫـــﻮ ﺻــــﺎدر ﻋﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ وﻃﻨﻴﺔ اﻟــﺘــﺰﻣــﺖ ،ﺣﺘﻰ
ﻗﺒﻞ اﺳــﺘــﻘــﻼل اﳌــﻐــﺮب ،ﲟﺒﺎدﺋﻬﺎ
اﳌﻨﺒﻌﺜﺔ ﻣﻦ أن اﳌﻐﺮب ﻫﻮ وﻃﻨﻬﺎ.
ﻟﻬﺬا ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻌﻠﻦ ﺑﻨﻔﺲ اﻹﺻﺮار،
اﺳــﺘــﻨــﻜــﺎرﻧــﺎ ﻟــﻜــﻞ ﻣــﻈــﺎﻫــﺮ ﻣــﻌــﺎداة
اﻟــﺴــﺎﻣــﻴــﺔ ،وﻣــﻌــﺎداﺗــﻨــﺎ ﻟﻜﻞ ﲤﻴﻴﺰ
ﻳﻬﺪد ﺣﻘﻮﻗﻨﺎ وﺣﺮﻳﺘﻨﺎ ﻛﻤﻮاﻃﻨﲔ
ﻣﻘﺘﻨﻌﲔ ﺑﺄن ﻫﺬا اﻟﻮﻃﻦ وﻃﻨﻨﺎ وﻻ
ﺗﻮﺟﺪ أي ﻗﻮة ﻗــﺎدرة ﻋﻠﻰ زﺣﺰﺣﺔ
ﻣﻮﻗﻔﻨﺎ.

اﻹﻣﻀﺎءات:
»أﺑـــﺮاﻫـــﺎم ﺳــﺮﻓــﺎﺗــﻲ« ﻣﻬﻨﺪس
ﻣﻨﺎﺟﻢ؛ »ﺟــﻮزﻳــﻒ ﻟﻴﻔﻲ« ﻣﻮﻇﻒ
ﺑﺈدارة اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ؛ »روﺟﻲ
ﻛــﻮﻫــﲔ« ﻣﻜﻠﻒ ﲟﻬﻤﺔ ﰲ اﻟﺒﻨﻚ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ؛ »داﻓﻴﺪ ﻛﻮﻫﲔ«
ﻃــﺒــﻴــﺐ ﰲ اﳋـــﻤـــﻴـــﺴـــﺎت؛ »ﺟ ــﻮ
ﺑــﻦ دﻻك« ﻃﺒﻴﺐ ﰲ ﺧﺮﻳﺒﻜﺔ؛
»ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﺑــﻦ ﻫــــﺎروش« ﻣــﺪﻳــﺮ ﰲ
اﳌﻜﺘﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻔﻮﺳﻔﺎط؛ »إﻳﻔﻠﲔ
ﺳﺮﻓﺎﺗﻲ« ﻛﺎﺗﺒﺔ ﰲ اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء؛
»راﺋــﻒ ﺑﻦ ﻫــﺎروش ﻣــﺎودي« ﻣﺤﺎﻣﻲ
ﺑــﺎﻟــﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء؛ »روﻧـــﻲ أوﺣــﺎﻧــﺎ«
ﻣﻠﺤﻖ ﲟﺤﻜﻤﺔ اﻟـــﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء؛
»ﺟــــﻮدا أزوﻳـــﻠـــﻮش« ﻧــﺎﺋــﺐ ﻣــﺪﻳــﺮ
ﺑﻮزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ؛ »ﻟﻴﻮن اﳌﺎﻟﻴﺢ« ﻣﻔﺘﺶ
اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑــﺎﻟــﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء؛ »ﺳﻴﻤﻮن
ﻟــﻴــﻔــﻲ« أﺳــﺘــﺎذ ﺑــﺎﻟــﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء؛
»إﻳﻠﻲ ﻛﺎﺑﺎي« ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺪرﺳﺔ ﺑﺎﻟﺪار
اﻟﺒﻴﻀﺎء؛ »أﻣـــﺮام اﳌــﺎﻟــﻴــﺢ« أﺳﺘﺎذ
ﺑــﺎﻟــﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء؛ »إﺳــﺤــﺎق ﻟﻴﻔﻲ«
أﺳــﺘــﺎذ ﺑـــﺎﻟـــﺪار اﻟــﺒــﻴــﻀــﺎء؛ »ﺳــﺎم
زرﻳــﻬــﻢ« أﺳــﺘــﺎذ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑــﺎﻟــﺪار
اﻟﺒﻴﻀﺎء؛ »ﻫﻮﻛﻴﻂ اﻟﺮوﳝﻲ« ﻣﻌﻠﻤﺔ
ﺑــﺎﻟــﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء؛ »أﻟﺒﻴﺮ واﻛﻨﲔ«
ﻣﻮﻇﻒ ﲟﺼﻠﺤﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺑﺎﻟﺪار
اﻟﺒﻴﻀﺎء؛ »ﺷــﺎرل اﳊﻠﻮف« ﻃﺒﻴﺐ
ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط؛ »أرﻣــﺎن اﻟﻌﻄﺎر« ﻣﻬﻨﺪس
ﺑــﺎﻟــﺪار اﻟــﺒــﻴــﻀــﺎء؛ »ﻣــﺎﻳــﻴــﺮ أﻟــﺒــﻮ«
ﻣﻔﺘﺶ ﻣﻮاﺻﻼت ﺑﺎﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء؛
»ﺳﻤﻮﺋﻴﻞ ﻋﻤﺎر« ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺎﻟﺪار
اﻟﺒﻴﻀﺎء؛ »أﻻن ﻓﻴﻤﺎت« ﻣﻬﻨﺪس
ﺑــﺎﻟــﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء؛ »ﺟــﺎك اﻟﺼﺒﺎع«
ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺎﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء(( انتهى
التصريح.
وهــــو بــــدون شـــك  -وفــــي تلك
الـــظـــروف ال ــح ــرج ــة مـــن تــاريــخ
اليهودية ا�غربية -يعتبر موقفا
وطنيا صادقا ،وفــي نفس الوقت،
يمثل وجهة نظر ا�جموعة التي
تــريــد أن تــوقــف الخطر عــن يهود
ا�غرب ،ذلك الخطر ا�تمثل من جهة
في الحملة الصحفية التي خاضتها
جــريــدة »الفجر« الحكومية ،ومن
جــهــة أخـــــرى ،فــيــمــا أس ــم ــوه في
النشرة بـ»تنكيل رجال الشرطة«..
فهل كلفت هذه ا�جموعة بممارسة
اﻹعﻼن عن سياسة النعامة ،أم أنها
كانت صادقة في ادعاءاتها؟
إن التحليل البسيط ﻷصحاب
اﻹمــضــاءات ،يغني عن كل تعليق،
فبصرف النظر عن ا�مض� على
هذا التصريح ،الذين لم يبقوا كلهم
في ا�غرب بعد حمﻼت الهجرة ،فإن
بعضهم ﻻزال ــوا با�غرب ملتزم�
باﻷفكار الواردة في هذا التصريح،
بينما حرص ا�غرب وا�غاربة على
الــوفــاء لهم ،أمــثــال سيمون ليفي
الــذي ظل عضوا في حــزب التقدم
واﻻشتراكية ا�غربي.
ﻳﺘﺒﻊ

ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﳴﻘﺒﻠﺔ:
ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻱ ﺍﳴﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺎﺭﺽ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺳﺎﻧﺪ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ

