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استئناف المفاوضات حول الصحراء الغربٌة غدا .المغرب' :ال دوافع سٌاسٌة 'وراء استقالة
عالً الهمة
محمد األشهب
نفى الوزٌر المغربً السابق فؤاد عالً الهمة وجود دوافع سٌاسٌة وراء استقالته التً قبلها الملك محمد السادس أول من
أمس ،مؤكدا أنه استقال فقط من أجل الترشح لالنتخابات النٌابٌة بعٌدا من موقعه الحكومً ،على رغم أن القانون ال ٌمنع
.
المسؤولٌن
ترشح
ونقلت وكالة األنباء المغربٌة عن عالً الهمة ،وهو أحد ابرز مستشاري العاهل المغربً ،أن استقالته ال تندرج ضمن
'أجندة سٌاسٌة ' ،فً ما بدا ردا على تكهنات بأن استقالته وترشحه جاءا تمهٌدا لتولٌه رئاسة الحكومة بعد االنتخابات
المقررة فً  2أٌلول (سبتمبر )المقبل ،فً وقت ٌدعو فٌه شركاء االئتالف الحاكم إلى إسناد رئاسة الوزراء إلى شخصٌة
تكنوقراطً.
شخص
بدل
سٌاسٌة
وٌقدر أن أعدادا كبٌرة من المتحدرٌن من أصول صحراوٌة نزحت فً خمسٌنات القرن الماضً إلى منطقة قلعة السراغنة
(شمال شرقً الدار البٌضاء )التً سٌترشح عنها عالً الهمة .وتعانً المنطقة تراجعا ملحوظا فً حال المرافق
والتجهٌزات األساسٌة والبنٌة التحتٌة ،على رغم أنها كانت من أجود المناطق الزراعٌة التً تضررت من الجفاف .وأكد
عالً الهمة أنه سٌبذل 'قصارى الجهد لتنمٌة اإلقلٌم '.وقال ':موقفً بسٌط وصادق ولم تمله أي أجندة سٌاسٌة ()...أرٌد
العودة إلى مسقط رأسً للمشاركة فً التنمٌة  ،واألمر ال ٌعدو كونه عودة إلى المنبع '.
على صعٌد آخر ،تبدأ غدا فً نٌوٌورك الجولة الثانٌة من المفاوضات بٌن المغرب وجبهة 'بولٌسارٌو 'حول مستقبل
الصحراء الغربٌة ،وسط اعتراض من الجبهة على خطة الحكم الذاتً التً تصر الرباط على اعتبارها أساسا للمفاوضات
.وأبدت 'بولٌسارٌو 'التً انتقدت الدعم األمٌركً للمغرب ،شكوكا فً نجاح المفاوضات ،فٌما انتقد تٌار منشق عن الجبهة
.
الصحراوي
الشعب
لتمثٌل
بالشرعٌة
تتمتع
ال
أنها
معتبرا
مواقفها،
وقال 'تٌار خط الشهٌد  -بولٌسارٌو 'فً بٌان أمس إن الجبهة األم فقدت شرعٌتها 'فً غٌاب مؤتمر دٌموقراطً وشرعً،
ولذلك ال ٌمكنها التفاوض مع المغرب باسم صحراوًٌ مخٌمات تندوف 'جنوب شرقً الجزائر.
ونقل عن منسق 'خط الشهٌد 'محجوب السالك أن القٌادة الحالٌة للحركة االنفصالٌة 'غٌر شرعٌة ' ،ما دام قانونها الداخلً
ٌنص على وجوب عقد المؤتمر الصحراوي قبل تشرٌن األول (اكتوبر )المقبل  .وأكد أن تٌاره مستعد للتفاوض مع المغرب
حول مبادرة الحكم الذاتً .وكان مسؤولون فً اإلدارة األمٌركٌة عبروا صراحة عن دعمهم خطة الرباط باعتبارها فرصة
.
النزاع
إلنهاء
مواتٌة
من جهة أخرى ،دانت 'مؤسسة سمٌر قصٌر الثقافٌة 'فً لبنان تعرض الصحافً المغربً أحمد بن شمسً إلى 'حملة قمع
'بعد إحالته على القضاء بتهمة 'اإلخالل باالحترام الواجب للملك '.وقالت المؤسسة فً بٌان أمس إن بن شمسً ،وهو ناشر
مجلتً 'نٌشان 'العربٌة و 'تل كل 'الفرنسٌة' ،استدعً إلى التحقٌق فً شكل متكرر ،وصودرت المجلتان المذكورتان،
وبررت الحكومة المغربٌة ذلك بنشرهما مقاال افتتاحٌا بتوقٌعه ٌتضمن نقدا لخطاب العرش الذي ألقاه الملك فً تموز (ٌولٌو
)الماضً'.
وكان بن شمسً فاز بجائزة سمٌر قصٌر لحرٌة الصحافة .ودانت المؤسسة 'تكمٌم األفواه ومصادرة الصحف والمجالت '،
ورأت فٌها 'شكال الغتٌال الحرٌة ومحاولة إلخراس المجتمعات العربٌة '.وأكدت تضامنها مع بن شمسً ورفاقه ،ودعت
الصحافٌٌن والمثقفٌن فً العالم العربً والعالم الى ' أوسع حملة تضامن مع الصحافة المغربٌة من أجل إجبار السلطة على
التراجع عن قرار المصادرة والمالحقة '.

