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العالم

العالم

مقابلة

نانا لبات
الرشيد

أجرتها لينا كنوش

مستشارة رئيس «الجمهورية
العربية الصحراوية الديمقراطية»
لشؤون العالم العربي
ُت ّ
قدم نانا لبات الرشيد ،مستشارة رئيس «الجمهورية الصحراوية العربية
الديمقراطية» ،في مقابلة مع «األخبار» ،قراءتها لخلفيات ّ
تجدد الصراع
مع المغرب ،وتداعياته على المستويين المحلي واإلقليمي

اختصارًا باإلسبانية) ،السيد إبراهيم
غــالــي ،أعـلــن يــوم الجمعة  13نوفمبر
(تشرين الثاني) انتهاء التزام الجبهة
بوقف إطالق النار األممي مع املغرب،
َ
بعد أن قامت قوات من الجيش امللكي
املـغــربــي صبيحة الـيــوم نفسه بخرق
ع ـس ـك ــري لـ ـه ــذا االت ـ ـفـ ـ ًـاق ال ـق ــائ ــم مـنــذ
ع ــام  ،1991م ـسـتـهــدفــة ف ــي هجمتها
حـ ــوالـ ــى خ ـم ـســن م ــدن ـي ــا ص ـح ــراوي ــا
ك ـ ــان ـ ــوا ي ـ ـت ـ ـظـ ــاهـ ــرون بـ ـشـ ـك ــل س ـل ـمــي
أمـ ــام الـ ـج ــدار ال ـع ـس ـكــري امل ـغــربــي في
منطقة الكركرات ،في أقصى الجنوب
الغربي للجمهورية الصحراوية /أو
الصحراء الغربية كما ُت َ
عرف باسمها
الجغرافي.

■ أعـلـنــت «جـبـهــة ال ـبــول ـي ـســاريــو» ،الجمعة
املــاضــي ،انتهاء وقــف إطــاق النار الساري
منذ ما يقرب من  30عامًا ،ما هي العوامل
التي دفعت إلى هذا القرار؟
 ف ــي الـحـقـيـقــة ه ـنــاك ع ــوام ــل كـثـيــرة،ّ
منها املباشرة ،أو «القشة التي قصمت
ظ ـهــر ال ـب ـع ـيــر» ،وم ـن ـهــا م ــا ه ــو أعـمــق
وأك ـب ــر ،تــراكـمــت آث ــاره طـيـلــة  30سنة
م ــن ص ـبــر وم ـع ــان ــاة والـ ـت ــزام الـشـعــب
الـ ـصـ ـح ــراوي ب ــات ـف ــاق س ـ ــام ل ــم ي ــأت
أبـدًا بسبب العراقيل املغربية .رئيس
الجمهورية الصحراوية ،واألمني العام
لـلـجـبـهــة الـشـعـبـيــة لـتـحــريــر الـســاقـيــة
الـحـمــراء ووادي الــذهــب (بوليساريو

● ُّ
تجدد الصراع سببه عدم التزام
المغرب بوقف إطالق النار
● ّ الشعب الصحراوي عازم على نيل
حقه في تقرير المصير

نتائج اللوتو اللبناني
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أفقيا

 -1بواسطتي – خير األمور –  -2بكاء شديد – مدينة عراقية –  -3إحدى القرى التابعة
ملركز ّ دير مواس بمحافظة املنيا في جمهورية مصر العربية – مواطن يعيش حياة
ّ
مؤخر السفينة
التنقل والترحال في بعض البلدان –  -4وكالة أنباء عربية – آلة في
–  -5إح ـســان – عــاتـبــه – نــوتــة موسيقية –  -6ينبح الـكـلــب بالعامية – ب ـلــدان – -7
جزيرة ايطالية صغيرة – نبات مائي ينتشر على ضفاف املستنقعات –  -8خاصم
أشـ ّـد الخصومة – أخبار باألجنبية –  -9عـ ّـدد محاسن الشخص – من الحيوانات –
متشابهان –  -10يستخرج من الحليب – نكتب على ورقة

عموديًا

 -1ولــد أنـثــى – مدينة سويسرية – إســم مــوصــول – ُ ُ -2يـحــادث السياسي – يرخي
الستار –  -3يبذر األرض – في الجسم – ّ
صخري ّ
ّ
جبار في مصر
فك املسألة –  -4نصب
روض الحيوان ّ
فرعوني هائل –  -5حرف عطف – ّ
ّ
وطوعه –  -6للندبة – عاصمة
لصنم
عربية –  -7ابتلعه – من جبال لبنان –  -8مدينة مغربية على مضيق جبل طــارق –
إمارة عربية –  -9سحب – للتمني – حرف أبجدي –  -10رئيس حكومة لبناني راحل

أفقيا
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شروط اللعبة
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مشاهير 3602

حلول الشبكة السابقة

 -1وادي الحجير –  -2يلب – بسترما –  -3كادونا – زلغ –  -4هبط – نفي –  -5او – نفير –
رع –  -6يال – فل –  -7كزاز – روسيا –  -8سابور – قم –  -9جاموس – ّ
حية –  -10كوال –وارن

5

4

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.

1

 -1ويك – ايكا –  -2األهواز – جو –  -3دبدب – ال سال –  -4وطن – زاما –  -5ابن – فو – بو – -6
ّ
روسو – ّ -7
لساني – ّ
حت – فرفور –  -8جرزي – ّ
لس – حر –  -9يمل – يقني –  -10راغب عالمة

عموديًا

ل ـكــن ف ــي ال ـح ـق ـي ـقــة ،ل ــم ي ـكــن االعـ ـت ــداء
ال ـع ـس ـكــري ال ـجــديــد وحـ ــده سـبـبــا في
ات ـخــاذ الـجـبـهــة ه ــذا ال ـق ــرار ،بــل هناك
أسـ ـ ـب ـ ــاب عـ ـ ــديـ ـ ــدة ،م ـن ـه ــا أن املـ ـغ ــرب
ق ـ ــد تـ ـ ـم ـ ــادى أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن الـ ـ ـ ـ ــازم خ ــال
السنوات القليلة املاضية في استفزاز
ّ
ال ـص ـحــراويــن ،وف ــي ات ـب ــاع سـيــاســات
سـتـيـطــان واح ـتــال مـتــواصـلــة ،حيث
اَ ّ
ك ــث ــف م ــن ن ـه ـبــه ال ـ ـثـ ــروات الـطـبـيـعـيــة
ال ـ ـص ـ ـحـ ــراويـ ــة ب ـ ـتـ ــواطـ ــؤ م ـ ــع ب ـعــض
الـ ـش ــرك ــات ال ــدولـ ـي ــة وبـ ـع ــض الـ ـ ــدول،
وتمادى في انتهاكات حقوق اإلنسان
ضـ ّـد املدنيني الـصـحــراويــن ،وتـمــادى
ّ
التهرب من مسؤولياته كبلد
أيضًا في
ّ
م ـح ـتــل ّف ــي م ــا ي ـخــص ات ـف ــاق ال ـســام
َ
الـ ــذي وق ـع ـن ــا عـلـيــه م ـعــه س ـنــة ،1991
وال ــذي كــان مــن املفترض أن يـتـ ّـم وفق
تسلسل منطقي هو وقف إطالق النار
ل ـتــوف ـيــر األجـ ـ ـ ــواء امل ـن ــاس ـب ــة لـتـنـظـيــم
اسـتـفـتــاء لـتـقــريــر املـصـيــر يـخـتــار فيه
الشعب الصحراوي ما يريد ملستقبله،
ًّ
ً
اسـتـقــاال كــان أو حــا آخــر .هــذا مــا لم
يحصل ،ولألسف أثبتت األمم املتحدة
ً
ف ـع ــا أن ـه ــا ع ــاج ــزة ع ــن ف ــرض تنفيذ
قراراتها ،مثلما هي عاجزة في العديد
مــن الـقـضــايــا األخ ـ ــرى ،وبــاتــت بعض
الـ ـق ــوى الـ ـن ــاف ــذة ف ـي ـهــا والـ ـت ــي تــدعــم
نظام االحتالل املغربي تحاول فرض
هــذا األم ــر الــواقــع االسـتـعـمــاري ،وهو
مــا لــن يسمح بــه الشعب الصحراوي،
الــذي وقــف يــوم الجمعة وقفة وطنية
شاملة ملواجهة هذا االعتداء العسكري
َ ّ
املغربي الـجــديــد ،بعد أن تخلص من
القيود التي كانت موضوعة في يديه

إعداد
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م ـخــرج ومـنـتــج سـ ــوري (ُ .)2016-1938يـعـتـبــر م ــن ك ـبــار وأوائ ـ ــل املـخــرجــن
التلفزيونيني في سوريا .أنتج وأخــرج مسلسالت دريــد لحام منها «مقالب
غوار وصح النوم»
 = 3+4+7+1+2+6البقاء الــى مــا ال نهاية ■  = 11+10+8مــن إنـتــاج البحر ■
 = 8+9+5رقد

حل الشبكة الماضية :همفري بوغارت

جــرى مـســاء أمــس سحب الـلــوتــو اللبناني
لإلصدار الرقم  1859وجاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقــام الرابحة34 - 25 - 21 - 15 - 13 - 8 :
الرقم اإلضافي29 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
ـ قيمة الجوائز اإلجمالية :ال شيء
 عدد الشبكات الرابحة :ال شيء الجائزة اإلفرادية لكل شبكة :ال شيء¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقام مطابقة مع
الرقم اإلضافي):
 قيمة الـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حسب املرتبة: 169,056,128ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة :شبكتان الجائزة اإلفرادية لكل شبكة84,528,064 :ل.ل.
¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قيمة الجوائز اإلجمالية 44,761,770 :ل.ل. عدد الشبكات الرابحة 25 :شبكة ق ـي ـم ــة الـ ـج ــائ ــزة اإلفـ ـ ــراديـ ـ ــة ل ـك ــل ش ـب ـكــة: 1,790,471ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة:
 44,761,770ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 946 :شبكة. قيمة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة47,317 :ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قيمة الـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حسب املرتبة: 114,704,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 14,338 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولى واملنقولةللسحب املقبل 1,958,034,334 :ل.ل.
نتائج زيد
جـ ــرى م ـس ــاء أمـ ــس س ـحــب زيـ ــد رقـ ــم 1859
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح28997 :
¶ الجائزة األولى 75,000,000 :ل.ل.
 عدد األوراق الرابحة :ورقة واحدةقيمة الجائزة اإلفرادية 75,000,000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.8997 :
 الجائزة اإلفرادية 900,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.997 :
 الجائزة اإلفرادية 90,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم .97
 الجائزة اإلفرادية 4,000 :ل.ل.نتائج يومية
جرى مساء أمس سحب «يومية» رقم 1081
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة271 :
• يومية أربعة3282 :
• يومية خمسة33653 :

طيلة  30سنة من انتظار وعود كاذبة.
■ ت ــزع ــم ال ـس ـل ـط ــات امل ـغ ــرب ـي ــة أن عـمـلـيــة
كــركــرات ّتمت بطريقة «سلمية ومتناسبة
ّ
وتهتم بسالمة املدنيني» ،فما هي الحقيقة؟
ّ
 كــل هــذا مجرد كــام أفــام ودعــايــات،ّ
ي ـت ـحــدث فـيـهــا امل ـع ـت ــدون ع ــن تــوجـيــه
مـ ــا ي ـس ـ ّـم ــون ــه «ض ـ ــرب ـ ــات ج ــراحـ ـي ــة».
ح ـق ـي ـق ــة مـ ــا جـ ـ ــرى عـ ـل ــى األرض هــو
تنفيذ جنود مغاربة لهجوم عسكري
واضــح استهدف مدنيني صحراويني
متظاهرين بشكل سلمي على أرضهم
ومــن أجــل حقوقهم ولــم يـعـتــدوا على
أحد ،وقام الجيش املغربي في البداية
ب ــال ــدف ــع ب ـم ـج ـم ــوع ــة مـ ــن الـبـلـطـجـيــة
وامل ـج ــرم ــن ال ــذي ــن اعـ ـت ــادت سـلـطــات
االح ـت ــال املـغــربـيــة اسـتـعـمــالـهــم ضـ ّـد
ال ـص ـح ــراوي ــن ف ــي امل ـن ــاط ــق املـحـتـلــة،
َ
لـ ـك ــن ه ـ ـ ــذه املـ ـ ـ ـ ـ ّـرة ل ـ ــم تـ ـ ْـس ـّـلـ ــم ال ـ ـجـ ــرة،
ج ـب ـهــة ك ــان ــت ق ــد حـ ـ ــذرت امل ـغ ــرب
فــال ـ ّ
وح ـ ـ ــذرت األمـ ــم امل ـت ـح ــدة م ــن أن ـه ــا لن
ُ
تسمح أب ـدًا ب ــأن ت ـمـ ّـس شـعــرة واح ــدة
من هــؤالء املواطنني من ّ
أي كــان ،وهو
ّ
مــا تـ ّـم بالفعل ،حيث تدخلت وحــدات
الجيش الشعبي الصحراوي ملواجهة
االع ـتــداء املغربي وإنـقــاذ املدنيني من
منطقة الـخـطــر .اآلن ،وحـتــى الـســاعــة،
ونحن في اليوم الـســادس من العودة
للكفاح املسلح ،ال يزال املغرب يرفض
االعتراف بأنه قد أدخل جيشه وشعبه
م ــأزق ال ـحــرب فــي ال ـص ـحــراء الـغــربـيــة
مــن جــديــد ،بــل وأصـبــح اآلن يستعمل
مصطلحات مثيرة للضحك من نظام
مـثـلــه ،مــن قـبـيــل «الـشــرع ـيــة الــدول ـيــة»
و«الـ ـتـ ـمـ ـس ــك بـ ــوقـ ــف إطـ ـ ـ ــاق ال ـ ـنـ ــار»،
وينتقد إقدام جبهة البوليساريو على
ال ـخــروج مــن وقــف إط ــاق ال ـنــار ،وهــو
الذي بادر إلى خرقه.
ّ
إذًا ،كـ ـ ــل دع ـ ــاي ـ ــات الـ ـنـ ـظ ــام امل ـغ ــرب ــي
وحــدي ـثــه ع ــن سـعـيــه لـفـتــح طــريــق من
أجل استمرار التجارة هي كالم فارغ،
ألن املـ ـغ ــرب ال ي ـم ـلــك الـ ـسـ ـي ــادة عـلــى
الصحراء الغربية حتى يمارس فيها
ملحاسبته
الـتـجــارة ،وقــد حــان الــوقــت
َ
ّ
على كــل السنني املــاضـيــة الـتــي ض ّيع
على نفسه وعـلــى شعبه فيها فرصة
ثمينة فــي الـجـنــوح للسالم الحقيقي
الــذي يحترم حق الشعب الصحراوي
في تقرير املصير ،ليمكننا في النهاية
بـنــاء ات ـحــاد مـغــاربــي لجميع شعوب
املنطقة على أساس االحترام املتبادل،
والتعاون والتعايش السلمي ،وليس
ّ
التوسع واالعتداء والظلم.
على أساس
■ تــزامـنــا مــع سياسته الـعــدوانـيــة املـتــزايــدة
تـجــاه الـصـحــراويــن ،يــواصــل املـغــرب وضع
ً
الحكم الــذاتــي للصحراء على الـطــاولــة بــدال
م ــن االس ـت ـف ـتــاء عـلــى تـقــريــر املـصـيــر ال ــذي
َت ّ
عهد بتنظيمه سابقًا .هل تعتقدين اليوم
ّ
أن الحل السياسي ما زال ممكنًا من دون
اللجوء إلى السالح ،أم أن استئناف املقاومة
املـسـلـحــة م ــرة أخـ ــرى ه ــو ال ـخ ـيــار الــرئـيــس
للشعب الصحراوي الذي يواجه عجز بعثة
«املـيـنــورســو» عــن إن ـجــاز مهمتها وتنظيم
االستفتاء على تقرير املصير؟
 امل ـغ ــرب يـبـنــي ق ـص ــورًا ع ـلــى رم ــالمـتـحــركــة .امل ـغ ــرب ال يـمـلــك الـسـيــادة
ف ــي الـ ـصـ ـح ــراء ال ـغ ــرب ـي ــة ،ف ـك ـيــف لــه
أن ي ـق ـتــرح ع ـلــى مــال ـك ـهــا ال ـح ـصــري
والـ ــوح ـ ـيـ ــد ،الـ ـشـ ـع ــب ال ـ ـص ـ ـحـ ــراوي،
ح ـك ـمــا ذاتـ ـي ــا أو ّ
أي شـ ــيء آخ ـ ــر .مــا
ُيـسـ ّـمــى الـحـكــم ال ــذات ــي ،عـلــى املـغــرب
اق ـت ــراح ــه ع ـلــى إق ـل ـيــم ال ــري ــف شـمــال
اململكة ،أو على سوس أو غيرها من
املناطقّ ،أمــا الصحراء الغربية فما
عـلـيــه إال ال ـخ ــروج مـنـهــا ،وأستطيع
أن أؤك ــد لــك أن الـشـعــب الـصـحــراوي
ل ــم يـتــوقــف ع ــن م ـقــاومــة االسـتـعـمــار
ً
 ،1884وي ـ ـ ـتـ ـ ــوارث ج ـي ــا
مـ ـن ــذ عـ ـ ــام َ َ
ب ـعــد ج ـيــل ن ـ َـف ـ َـس ال ـت ـمـ ّـســك بــالـهــويــة
الــوطـنـيــة ،ون ــف ــس الــرفــض لــاعـتــداء
ومحاوالت السيطرة األجنبية ،وهو
ّ
مستعد ليعطي العالم أجمع دروسًا
جــديــدة فــي املـقــاومــة وال ـف ــداء مثلما
فعل آبــاؤه طيلة عقود ّ
ضد مختلف
املـ ـسـ ـتـ ـعـ ـم ــري ــن .وب ـط ـب ـي ـع ــة ال ـ ـحـ ــال،
الكفاح املسلح ليس هــو الـغــايــة ،بل
ه ــو وس ـي ـلــة ،لـكـنــه ل ــأس ــف الـشــديــد
ال ــوس ـي ـل ــة ال ــوحـ ـي ــدة الـ ـت ــي يـفـهـمـهــا
االحـ ـ ـت ـ ــال ،م ـث ـل ـمــا ق ـ ــال جـ ـي ــاب ،ألن
ّ
االستعمار تلميذ بليد ال يتعلم من
دروس التاريخ .أما بعثة املينورسو

17

◄ وفيات ►
ن ـف ــس م ـط ـم ـئ ـنــة ان ـت ـق ـلــت م ــن دار
الفناء إلى دار البقاء
بمزيد مــن الـحــزن واألس ــى ينعى
حزب الله وكتلة الوفاء للمقاومة
الفقيدة الغالية

املرحومة الحاجة إنعام محمد
عبدو رعد

والدتها املرحومة الحاجة حامدة
الصيفي
زوج ـ ـهـ ــا :املـ ــرحـ ــوم الـ ـح ــاج حـســن
حسني رعد (أبو حسني)
أشـقــاؤهــا :املــرحــوم أمــن ،املرحوم
صادق ،أحمد ومحمود.
شقيقاتها وأصهرتها :نائلة أرملة
املــرحــوم ال ـحــاج مـحـمــود حــرشــي،
حليمة حرم الحاج محمد فياض
غـ ـن ــدور ورح ـ ـ ــاب أرمـ ـل ــة امل ــرح ــوم
عفيف كركي
أبـ ـ ـن ـ ــاؤه ـ ــا :الـ ـ ـح ـ ــاج مـ ـحـ ـم ــد رع ــد
(رئ ـيــس كـتـلــة ال ــوف ــاء لـلـمـقــاومــة)،
الحاج حسني والحاج علي.
اب ـن ـتــاهــا وصـ ـه ــراه ــا :م ــري ــم حــرم
املهندس الحاج إبراهيم إسماعيل
وإيمان حرم الحاج محمد حمود
وقد ُصلي على جثمانها وووريت
ال ـث ــرى ع ـنــد ال ـس ــاع ــة ال ـثــال ـثــة من
بـعــد ظـهــر أول مــن أم ــس األرب ـعــاء
 2020/11/18فــي جـبــانــة بلدتها
جباع  -إقليم التفاح.
دف ـ ــع الـ ـل ــه ع ـن ـكــم كـ ــل أذى ورحـ ــم
أم ــوات ـك ــم ،ول ـكــم م ــن بـعــدهــا طــول
البقاء.
للتعزية أب ـنــاؤهــا :ال ـحــاج محمد
رعد03/610609 :
الحاج حسني رعد71/474844 :
مريم رعد70/690437 :
إيمان رعد70/972233 :
األسفون :آل رعد ،حرشي ،غندور،
كــركــي ،ش ــري ،إسـمــاعـيــل ،حـمــود،
برغل ،جزيني وعموم أهالي بلدة
جباع

ّ
لم يتوقف الشعب الصحراوي عن مقاومة االستعمار منذ عام ( 1884أ ف ب)

ُ
ً
فقد فشلت فشال ذريعًا وأفــرغــت من
محتواها ،ليس منذ يوم الجمعة بل
ّ
مجرد
منذ سنني ،وقد أصبحت اآلن
بعثة أممية لتنظيم م ــرور التجارة
واملسروقات املغربية عبر الصحراء
الغربية.
■ م ـ ــا ه ـ ــو ب ـ ــرأي ـ ــك ت ــأثـ ـي ــر دب ـل ــوم ــاس ـي ــة
ّ
القنصليات الـتــي تـبــنــاهــا امل ـغــرب مـنــذ عــام
 2019ملواصلة سياسة ّاألمر الواقع وتعزيز
قوته على األراضي املحتلة مثل العيون؟
 هـ ــذه أي ـض ــا م ـث ــال آخـ ــر ع ـلــى ف ـقــدانأي منطق ّ
املـغــرب ّ
وأي ق ــراءة حقيقية
لـلــواقــع .أستطيع أن أؤك ــد ل ــك ،مثلما
ّ
قالت الصحافة الدولية على كل حال،
أن ما يسمى القنصليات هــذه ما هي
إال دور أشباح ،والغاية منها كانت تلك
الصورة التي تؤخذ عند افتتاحها ال
غير .مشكلة املغرب هي أنه خبير في
واإلعالمية،
صناعة الفقاعات الدعائية
ّ
ويبذل ماليني الــدوالرات عليها لبثها
فــي الـعــديــد مــن وســائــل اإلعـ ــام ،ومــن
كـثــرة مـمــارسـتــه ال ـكــذب الــدعــائــي بــات
ُي ـص ـ ّـدق دعــايــاتــه ويـعـتـقــد أن ذل ــك قد
ُيـغـ ّـيــر شـيـئــا فــي ال ــواق ــع عـلــى األرض.
ًّ
الصحراء الغربية تبقى بلدًا محتل،
وم ـ ـ َ
ـدرج ـ ــا ف ــي الئـ ـح ــة األمـ ـ ــم امل ـت ـحــدة
لتصفية االستعمار ،ومالكها الوحيد
والـحـصــري هــو الـشـعــب الـصـحــراوي،
وال تستطيع األمم املتحدة وال فرنسا
وال أمـيــركــا وال ّ
أي أحــد أن ينتزع من
هــذا الشعب امل ـقــاوم واملـقــاتــل الشرس
حقوقه إال في حالة واحدة ،لو نجحوا
في إبادتنا عن بكرة أبينا ،وحتى في
حالة حصول ذلك سيكون الثمن الذي
يدفعه نظام االحتالل كبيرًا.
■ ما هو الوضع الحالي للنشطاء السياسيني
ُ
الذين اعتقلوا في عام  2010في إطار قمع
السلطات املغربية للحركة السلمية املطالبة
باالستقالل والتنديد بالتمييز االجتماعي
واالقتصادي اليومي؟
 -وض ــع ال ـن ـش ـطــاء ال ـص ـح ــراوي ــن في

املدن املحتلة ّ
سيئ جدًا ،ولهذا طالبنا
الـصـلـيــب األح ـم ــر بــال ـتــدخــل بـمــوجــب
اتفاقية جنيف الرابعة ،والتي نعتبر
طرفًا فيها ،وذلك لحماية الصحراويني
عمومًا كمدنيني في مناطق النزاعات
املسلحة .آخر املعلومات املتوفرة عنهم
تشير إلــى أنهم هم بدورهم ّ
تعرضوا
ّ
بمجرد
للقمع والتعنيف واملضايقات
اندالع الحرب بني جبهة البوليساريو
وج ـي ــش االح ـ ـتـ ــال املـ ـغ ــرب ــي .وه ـن ــاك
املزيد من االعتقاالت حتى في صفوف
األط ـ ـفـ ــال ب ـع ــد ان ـ ـ ــدالع تـ ـظ ــاه ــرات فــي
ّ
ب ـع ــض امل ـ ـ ــدن الـ ـصـ ـح ــراوي ــة امل ـح ـتــلــة
ً
احـتـفــاال بــإعــان جبهة البوليساريو

ال يزال المغرب يرفض
االعتراف بأنه قد أدخل
جيشه وشعبه مأزق
الحرب من جديد

خروجها من اتفاقية وقف إطالق النار.
الـجـمـيــع اسـتـقـبــل ال ـخ ـبــر بــالــزغــاريــد
واألفـ ــراح ،والـشـبــاب الـصـحــراوي جاء
ّ
من كل حدب وصوب ،تركوا تجارتهم،
ومشاريعهم ،وحتى دراستهم من أجل
وضــع أنفسهم تحت تـصـ ّـرف الجيش
الـشـعـبــي ال ـص ـح ــراوي وامل ـش ــارك ــة في
النضال من أجل التحرير.
ُ
■ نعلم أن محكمة النقض املغربية ستصدر
حكمها ي ــوم  25تـشــريــن الـثــانــي /نوفمبر،
وه ــذا بــا شــك لــن يـكــون لــه ّأي تــأثـيــر على
ق ــرار الـعــدالــة املـغــربـيــة الـســابــق فــي حــق 19
شخصًا ُحـكــم عليهم جميعًا بما بــن 20

عامًا والسجن مــدى الحياة ،ماهو اإلجــراء
امل ـت ــاح ل ـكــم ملــواج ـهــة ح ــال ــة ان ـت ـهــاك ص ــارخ
لحقوق اإلنسان كهذه؟
 ال أعـ ـتـ ـق ــد أن ت ـج ــرب ـت ـن ــا ط ـي ـل ــة 30سـ ـن ــة مـ ــع مـ ــا ُيـ ـسـ ـم ــى آل ـ ـيـ ــات ح ـق ــوق
اإلن ـس ــان قــد نـفـعــت فــي ش ــيء لألسف
ال ـش ــدي ــد ،ال بـ ـ ّـد م ــن االع ـ ـتـ ــراف بــذلــك،
ّ
وعلى رغــم ثبوت ارتـكــاب املـغــرب لكل
ّ
أنــواع االنتهاكات ،تبقى كــل اإلدانــات
م ـجـ ّـرد حـبــر عـلــى ورق .بالنسبة إلــى
املعتقلني ،يجب تذكير ال ـقـ ّـراء الـكـ ّـرام
ب ـ ــأن امل ـ ـغـ ــرب ي ـع ـت ـق ـل ـهــم وي ـحــاك ـم ـهــم
ف ــي ان ـت ـهــاك صـ ــارخ الت ـفــاق ـيــة جنيف
ّ
الرابعة املتعلقة بحماية املدنيني في
زمــن ال ـحــرب ،وخـصــوصــا مدنيي بلد
ّ
مـحـتــل مـثــل ال ـص ـحــراء ال ـغــرب ـيــة .لكن
امل ـغ ــرب ق ــد يـسـنــد ظ ـهــره ع ـلــى بعض
ال ـ ـقـ ــوى االسـ ـتـ ـعـ ـم ــاري ــة ،وال ي ـك ـتــرث
كـثـيـرًا إلدانـ ــات املـنـظـمــات الــدول ـيــة ما
دامـ ــت األمـ ــم امل ـت ـحــدة ع ـم ـيــاء خــرســاء
ّ
ّ
صماء أمام هذه االنتهاكات .لكل ذلك،
ق ـ ّـرر الـشـعــب ال ـص ـحــراوي فــي املؤتمر
الـخــامــس عـشــر للجبهة فــي ديسمبر
(ك ــان ــون األول)  2019ضـ ــرورة إع ــادة
النظر جذريًا في طريقة التعاطي مع
امل ــوض ــوع .وه ــو مــا حـصــل حــالـيــا وال
يزال.
■ ك ـي ــف ت ــري ــن م ـس ـت ـق ـبــل كـ ـف ــاح ال ـش ـعــب
الصحراوي ّ
ضد االحتالل؟
 أرى أن ال ـش ـعــب ال ـص ـح ــراوي ال ــذيّ
ظــل صــامـدًا ملــا يـقــارب نصف قــرن من
الكفاح املشروع ،وأن الشباب الذي ترك
ّ
ّ
بمجرد أن دقت ساعة
كل شيء وراءه
الـ ـج ـ ّـد ،ولـ ــم ي ـ ـتـ ـ ّ
ـردد ،ب ــل أراد الـلـحــاق
بجبهات القتال حتى من دون تدريب
ّ
بـحـمــاس مـنـقـطــع الـنـظـيــر ،قـ ــادر بـكــل
تأكيد على انتزاع حقه وتحرير أرضه.
وأرى أن ما ُي ّ
سمى املنتظم الدولي قد
أساء فهم وتقدير صبر الصحراويني
 30سنة ،وقد حان وقت الحساب ،ولن
ّ
نبخل على الوطن بأرواحنا ،وكــل ما
نملك.

◄ إعالنات رسمية ►
إعالن /387ص1
ب ـ ـ ـنـ ـ ـ ً
ـاء ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـق ـ ــان ـ ــون رقـ ـ ـ ــم  77تـ ــاريـ ــخ
( 2018/4/19قــانــون املـيــاه) السيما املــادة
 38منه واملتعلقة بتسوية أوض ــاع اآلبــار
املحفورة.
وت ـن ـف ـي ـذًا مل ـض ـمــون الـ ـق ــرار رق ــم /118ق.و
تــاريــخ ( 2010/9/13آل ـيــة ال ـبــت بطلبات
الـتــراخـيــص بـمــراسـيــم أو اي ـصــاالت العلم
املسبق للتنقيب عن املياه واستعماالتها)
وال سيما املادة الخامسة منه،
وخــافــا ألي نــص آخ ــر وب ـن ـ ً
ـاء عـلــى امل ــادة
ال ـث ــان ـي ــة مـ ــن الـ ـق ــان ــون رق ـ ــم  185ت ــاري ــخ
 2020/8/27واملتعلق بتمديد املهل ومنح
بعض االعفاءات من الضرائب والرسوم،
ت ـع ـلــن وزارة ال ـط ــاق ــة واملـ ـي ــاه – املــديــريــة
العامة للموارد املائية والكهربائية – عن
تمديد مهلة تقديم طلبات تسوية وضع
اآلب ـ ــار غ ـيــر امل ــرخ ـص ــة م ــن 2020/10/31
إلــى  2021/2/26ضمنًا ،وذلــك عبر شركة
«ل ـي ـبــان ب ــوس ــت» وف ــق ال ـن ـمــوذج املـتــوافــر
لديها مرفقًا باملستندات التالية:
 – 1خ ــري ـط ــة م ـس ــاح ــة اج ـم ــال ـي ــة م ـحــدد
عليها موقع البئر مع االحداثيات موقعة
م ــن م ـه ـنــدس م ـســاحــة ت ـص ــدق ف ــي نـقــابــة
امل ـه ـن ــدس ــن أو طـ ـب ــوغ ــراف وتـ ـص ــدق فــي
نقابة الطبوغرافيني.
 – 2افادة عقارية شاملة ال يعود تاريخها
ألكثر من ثالثة أشهر.
 – 3صورة عن الهوية.
مالحظة :إن انتهاء املهلة املــذكــورة أعــاه
دون ال ـ ـت ـ ـقـ ــدم ب ـط ـل ــب ت ـ ـسـ ــويـ ــة ،ي ـع ــرض
املـ ـخ ــالـ ـف ــن لـ ـلـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــات ال ـق ــان ــون ـي ــة
باإلضافة إلى رد البئر.
بيروت في 5 :تشرين الثاني 2020
وزير الطاقة واملياه
ريمون غجر
التكليف 1123

