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سرياألسبوعية رقم 1 في المغرب منذ 1965

عن  إال  املعلومة)..(  الــوزارة  في  حديث  ال 
حيث  وســوس)..(،  فاس  بني  املدلل،  املدير 
كسب بسرعة البرق مكانا في حزب التجمع 
الوطني لألحرار، وربما يتم تحضيره ملنصب 
وقد  املعروف،  اللوبي  من  بدعم  منه،  أكبر 
إلى  »الوزير«  املدلل من طرف  وصلت جرأة 
مدير«،  »نائب  بصفة  املراسالت  توقيع  حد 
وهي صفة غير موجودة في هيكلة الوزارة 
التي يوجد على رأسها الوزير الذي ال يعجبه 

أداء رئيس الحكومة ووزير املالية)..(.   

  دراهم

 امللك حممد ال�ساد�ض يرف�ض اإجبار املواطنني 
على التربع الق�سري ل�سندوق »كورونا« 

080910 بنشعبون يبدد التخوف من حملة تطهيرية
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قنبلة موقوتة وخالف حول 60 ألفا و 800 كيلومتر على األقل
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على احلدود مع اجلـــزائر؟
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طـلــوع وهبــوط عـلى 
احلــدود املغــربية اجلزائــرية

حكومة العثماين تتحول اإىل
 »بوؤرة �سيا�سية« تهدد ا�ستقرار املغرب

في الحاجة إلى إعادة تربية األحزاب   
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عـيد الهـاربني
األحـد  ليلـة  تكـن  لـم 
ليلـة   2020 يوليـوز   26
صاخبـة فحسـب، بل إنها 
تحـت  تاريخيـة  واقعـة  إىل  تحولـت 
الكبـر«،  الهـروب  »ليلـة  عنـوان: 
أن  املواطنـن  يف  يفـرض  حيـث 
اسـتيقظت  الحكومـة  أن  يصدقـوا 
بالليـل، واجتمعـت يف نفـس الليلـة، 
مـدن  ثمـان  بإغـاق  قـرارا  لتصـدر 
مغربيـة، هـي طنجة، تطـوان، فاس، 
برشـيد،  البيضـاء،  الـدار  مكنـاس، 
تأخـذ  أن  دون  ومراكـش..  سـطات 
املسـافرين،  االعتبـار وضعيـة  بعـن 
السـفر  علـى  املقبلـن  وضعيـة  أو 
التحضـر  إطـار  عنـد عائاتهـم يف 
بـل  الكبـر«،  بـ»العيـد  لاحتفـال 
إطـار  يف  املواطنـن،  بعـض  إن 
تلبيـة »نـداء الهربـة« الـذي أطلقتـه 
وجـدوا  والصحـة،  الداخليـة  وزارتـا 
للهـروب  مضطريـن  أنفسـهم 
مـع أكباشـهم، كمـا هـو حـال هـذه 
املواطنـة املسـكينة، يف هـذه املحطة 
الطرقيـة، حيـث اجتمـع »الهاربون« 
الخائفـون مـن الحجـر الصحـي، يف 
انتظـار »حافـات اإلنقاذ« مـن قرار 

جائـر)..(. حكومـي 
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عطلة �سعيدة للجميع !
عن  كعادتها  »األسبوع«  جريدة  ستحتجب 
لطاقمها  لتمنح  غشت،  شهر  خالل  الصدور 
راحة  راحـــة«..  »واشمن  الراحة  من  قسطا 
ما  بكل  استثنائية  كانت  سنة  بعد  مستحقة 
عن  مختلفة  جد  سنة  معنى،  من  الكلمة  في 
الجريدة، حيث  عمل  لفريق  سابقاتها، شاقة 
وعميد  مديرنا  رحيل  أواًل  السنة  هذه  عرفت 
رحمه  العلوي  مصطفى  املغربية  الصحافة 
ومشعال  ثقيال،  إرثــا  يدينا  بني  تاركا  هلل، 
كان من الصعب حمله، وهو الذي، تغمده هلل 
بواسع رحمته، كان يعرف كل ما في السياسة 
من خبايا، وكل ما يحيط بالصحافة من قيود، 
واالستمرار دونه كان مهمة عسيرة بالنسبة 
لنا ونحن نسعى لضمان استمرار ذلك الخط 
يقارب  ما  منذ  املغرب  في  الفريد  التحريري 
»اللي  األســلــوب  ــك  وذل لقرائنا،  سنة،   60
كايجرح ويداوي« مع كل ما يتبعه من تأثير 
أنفسنا)...(  وعلى  السياسية،  الساحة  على 
في  بعد)...(  وعن  مضى،  زمن  في  قرب  عن 
عهدنا هذا)...(.. قراءنا املنتمني لكل شرائح 
هذا البلد، من سياسيني وصانعي القرار إلى 
حراس السيارات واملتسولني، مرورا باألطباء 
خالل  الذين  والعسكر،  والضباط  واملحامني 
السنة نفسها، كان علينا تقديم أدق التحاليل 
للوضعية  ــرؤى  ال وأعمق  إليهم،  الخبرية 
العام،  هذا  العالم  عرفها  التي  االستثنائية 
»كورونا«،  وباء  انتشار  في  طبعا  املتجلية 
وخصوصا كيفية تعامل املغرب مع الوضع، 
نفس  أنه هو  املطاف  آخر  في  اتضح  والذي 
الذي  الصغير  للطفل  املعتاد)...(  السلوك 
يدخل  عندما  تصرف  وألطف  أحسن  ُيبدي 
وينهي  والديه،  رفقة  محتشما  الغير  بيوت 
والصحون)...(،  الكؤوس  بتكسير  الجلسة 
في  الضرب  جــدول  في  صفر  الرقم  مثل  أو 
التدابير  كل  املغرب  رتب  حيث  الرياضيات، 
األخرى  تلو  الواحدة  الوقائية،  واإلجــراءات 
)الكمامات، العزل الصحي، إغالق الحدود... 
إلخ(، للشروع بعد ذلك في ضربها في الرقم 

صفر، الواحدة تلو األخرى !
ــه بعد كــل مــا حصل  ــان«، ألن ــاذا مــا كـ »هـ
وال  للتحليل  ال  مكان  يعد  لم  األسبوع،  هذا 
اآلن،  للجميع  الوحيدة  واإلمكانية  للتعليق، 

هي السكوت والفرجة)...(.
أتمنى  فإني  صائبا،  كالمي  يكن  لم  وإن 
إذن عطلة سعيدة للجميع، بعدما تم التحكم 
من  العالم  مغاربة  جل  وتمكن  الوضع،  في 
وتزويده  الصيف،  هــذا  ببلدهم  االلتحاق 
من  الحكومة  وتمكنت  الصعبة،  بالعملة 
اقتصاد  إنقاذ  ومن  الفيروس،  على  القضاء 
ــبــالد، وخــصــوصــا اجــتــمــاع األســـر فيما  ال
بينها في هدوء ونظام، وفي أحسن الظروف 
توجيهات  كل  تطبيق  مع  بالعيد،  لالحتفال 
ثانية  موجة  لتجنب  الــصــحــة)...(  وزارة 
الدول  عكس  »فاتتنا«،  أن  بعد  الجائحة  من 
األخرى التي اضطر معظم مواطنيها للشروع 
بذويهم  لاللتحاق  ليال  الكبير  الهروب  في 
ــرارات  ق بعد  الليل  منتصف  قبل  ومدنهم 
دون  منظمة  والغير  االستعجالية  حكوماتها 
رئيس  طمأننا  وكما  نحن،  أما  إنذار،  سابق 
الحكومة بالحرف في إحدى التدخالت تحت 
قائال:  الوباء  تفشي  عز  وفــي  البرملان  قبة 
بشهادة  نجحنا  العالم،  بشهادة  »نجحنا 
التاريخ، نجحنا بشهادة األرقام والخبراء«، 
املــعــوذتــني)...(،  قـــراءة  إال  إذن  علينا  فما 
وموعدنا يتجدد يوم الثالث من شهر شتنبر 

املقبل إن شاء هلل.. »إيال بقينا حيني«.

بقلــم:

الطيب العلوي

�سحافيون يتذكرون الدر�س التاريخي للراحل
 م�سطفى العلوي يف حماية م�سادر اخلرب

األسبوعكاريكاتير
هل اأخطاأ مدير 

ال�سرائب يف جائحة 
»كورونا«؟
الرباط. األسبوع

أو  خلفيات  تتضح  ــوم،  يـ عــن  يــومــا 
ــة في  ــ ــواب األم ــ »فــضــيــحــة« تــراجــع ن
للباطرونا  الــســمــاح  ضــد  الــتــصــويــت 
ــي قــدمــوهــا  ــت ــات ال ــب ــه ــاســتــرجــاع ال ب
»كورونا« على شكل خصم من  لصندوق 
الضريبة التي سيؤدونها لخزينة الدولة.
خلفيات  غــمــوض  اســتــمــرار  ــط  ووسـ
وصـــمـــت وتـــواطـــؤ مــمــثــلــي الــشــعــب 
»ياحسرة« بشأن هذه الهدية التي قدمها 
وزير االقتصاد واملالية لفائدة الباطرونا، 
املقتضى  هذا  أن  مطلع،  جد  مصدر  قال 
تم وضعه من طرف صقور املالية والعمل 
التعديلي  املالي  القانون  مجيء  قبل  به 
أي  الجاري،  يوليوز  شهر  البرملان  إلى 
قانون من طرف  اقتراحه على شكل  قبل 
طرف  مــن  عليه  والتصويت  الحكومة 

البرملان.
املالية  وزير  أن  ذاته،  املصدر  وأوضح 
قامت  إداريــا  »خطئا«  ليصلح  فقط  جاء 
به املديرية العامة للضرائب، التي قررت 
الهبات على  »خصم  العمل بهذا اإلجراء 
أي  ــارس،  مـ شهر  منذ  ضــرائــب«  شكل 
»كورونا«،  إحداث صندوق  بعد  مباشرة 
حــيــث كـــان بـــالغ لــلــمــديــريــة الــعــامــة 
 24 يــوم  بالواضح،  أكــد  قد  للضرائب، 
مارس 2020، أن »مساهمات األشخاص 
الصندوق  فــي  واالعتباريني  الذاتيني 
الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، 
مصاريف  طابع  تكتسي  هبات  تعتبر 
الحصيلة  من  للخصم  قابلة  محاسبية 
قد  الضرائب  مدير  كان  فإذا  الجبائية«، 
إداري  بــقــرار  املقتضى  هــذا  على  نــص 
ومنذ مارس املاضي، فإن وزير املالية لم 

يكن في حاجة للمجيء به من جديد.

»المندبة كبيرة والميت فار«
�سادم: م�ساهمة جميع اأع�ساء احلكومة

 يف �سندوق »كورونا« ال تتعدى 32 مليونا 
الرباط. األسبوع

قال مصدر جد مطلع من وزارة االقتصاد واملالية، 
أجر  العثماني تخصيص خمس  قرار حكومة  أن 
هو  »كــورونــا«،  صندوق  لفائدة  للتبرع  ــوزراء  ال
يقول  كما  ــار«،  ف وامليت  كبيرة  »مندبة  بمثابة 

الشعب املغربي في مثله العامي.
منه  أكثر  ودعاية  »إشــهــار«  هو  ــراء  اإلج فهذا 
قرارا ماليا في خدمة خزينة الدولة، ألنه ببساطة 
مواجهة  لصندوق  يوفر  لن  حسابية،  وبعملية 
سوى  للدولة،  العامة  الخزينة  وال  ــا«  »كــورون
ألف   320 يناهز  ال  جــدا  وقليال  رمــزيــا  مبلغا 

غشت  شهر  من  حسبناها  وإذا  شهريا،  درهــم 
 160 املجموع  في  تتعدى  فلن  دجنبر،  شهر  إلى 
بالنسبة  املبلغ  هــذا  يمثل  فكم  سنتيم،  مليون 
الــبــالــغ حاليا  ــا«  ــورونـ »كـ ــدوق  ملــيــزانــيــة صــن
املصدر.  يوضح  سنتيم؟  مليار   3400  حوالي 
وأشار املصدر ذاته إلى أن هذا املبلغ لن يستطيع 
تجهيز مستشفى  أو  عمومية،  مدرسة  بناء حتى 
شقة  مــن  يمكنك  ولــن  بسكانير،  حتى  عمومي 
اقتصادية بالرباط، ولن يجلب مليزانية الدولة أي 
اتخاذ  الحكومة  على  كان  ثم،  ومن  تذكر،  إضافة 
الوقع  لها  سيكون  كبرى  استراتيجية  ــرارات  ق

املباشر وامللموس على امليزانية العامة للدولة.

الرباط. األسبوع

شــبــاب،  صحافيني  عـــدة  أشـــاد 
الصحافيني  قيدوم  مواقف  بجرأة 
وبقدرته  العلوي،  الراحل مصطفى 
مهنة  بــأخــالقــيــات  ــزام  ــت االل على 
حماية  على  ــراره  وإص الصحافة، 
مصادر الخبر في كل الظروف)..(.

حكاية  الصحافيون  تذكر  وقــد 
الراحل مصطفى العلوي مع الراحل 
الحسن الثاني، الذي بعث ذات يوم 

بنمنصور،  الوهاب  عبد  مستشاره 
رفقة اثنني من »املخازنية«، إلى 
ــالم، االتــحــادي  ــر اإلعـ بيت وزي
الــصــحــراوي، وكــان  ــقــادر  ال عبد 
اللقاء هو محاولة معرفة  موضوع 
العلوي،  مصطفى  أخبار  مصدر 
ــذي نــجــح فــي نــشــر مــوضــوع  ــ ال
بامللك،  الكتلة  أحــزاب  لقاء  حــول 
على  أقسموا  املجتمعني  أن  رغــم 
املصحف بأن ال يسربوا أية أخبار 
للصحافة، وقد كان الحسن الثاني 

وقتها يريد أن يعرف من هو رئيس 
الحزب الذي خان قسم املصحف..

العلوي  مصطفى  أخــذ  وقتها 
بإيصالها  بنمنصور  تكلف  ورقة 
للملك الحسن الثاني وكتب عليها: 
أتذكر  هلل،  ــزك  أعـ ســيــدي  »نــعــم 
لي  قلت  مراكش حني  في  عشاءنا 
إن الصحافي ال يذكر أبدا مصدره، 
بنصيحة  متشبثا  زلــت  ما  ــا  وأن
ــة في  ــرســال ــا«، فــوضــع ال ــدن ســي
الظرف وسلمها ألحد »املخازنية«.

للصحافيني  قدمت  الحكاية  هذه 
احتضنها  ورشـــة  هــامــش  عــلــى 
الرباط،  في   HECI مؤسسة  مقر 
وحضرها  املاضي،  السبت  يوم 
ــات  ــدراسـ ــز الـ ــرك ــاب مـــن م ــب ش
اإلعالمية  الشؤون  في  واألبحاث 
وجمعية »نبراس الشباب«، وهي 
الصحافي  أطرها  التي  الورشة 
عنوان:  تحت  الريحاني،  سعيد 
ــيــر مــصــادر  ــدب »الــصــحــافــي وت

الخبر« )الصورة(.

الراحل مصطفى العلوي
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»اإلشاعة«..  يعرف مصدر  أحد  ال 
الهروب  ليلة  مع  بالتزامن  ولكن 
قــرار  فيه  تسبب  الـــذي  الكبير 
مغربية  مدن   8 بإغالق  الحكومة 
ــاجــئ، قــضــى بعض  ــف بــشــكــل م
في  بيضاء  ليلة  االستقالليني 
محاولة التأكيد من ترشيح وجوه 
يعرف  وال  لالستوزار،  استقاللية 
بتعديل  عالقة  لألمر  كان  إذا  ما 
للعبة  إحياء  أو  مرتقب  حكومي 

استقاللية قديمة)..(.

والدولة  »أمنيستي«  بني  الحرب 
مستمرة، لكن مستشارا مقربا من 
أخنوش خرج ليعبر عن مساندته 
لهذه املنظمة املعادية للمغرب في 
تحركت  وربما  الدولية،  املحافل 
كتبه  مــا  كــل  فمسح  الــهــواتــف.. 
وتقول  مؤخرا،  »الفيسبوك«  في 
خــرجــات  أن  مــطــلــعــة  مـــصـــادر 
التي دفعت أخنوش  الشباب هي 
إلى تغيير فريقه اإلعالمي كامال، 
صــورة  رســم  فــي  الفشل  بسبب 

إيجابية عن الحزب.

أيت  خالد  الصحة،  وزيــر  تكلف 
املفاجئ  القرار  بتبرير  الطالب، 
إلغالق 8 مدن مغربية، والذي اتخذ 
املتتبعني سجلوا  أن  غير  بالليل، 
عليه عبارة غير تواصلية، عندما 
قال أن »كورونا لم تعلم الحكومة، 
معلمناكمش«،  عــالش  داكــشــي 
كان  الــقــرار  تفسير  أن  والــواقــع 
يجب أن يتكلف به وزير الداخلية 

لفتيت)..(.

العامة  األمانة  تتجرأ  مرة  ألول 
على  والتنمية  الــعــدالــة  لــحــزب 
بشكل  ــام  ــه االت أصــابــع  توجيه 
الوطني  التجمع  لحزب  مباشر 
ــرارات  ق من  بالتنصل  لــألحــرار، 
اتخذها مع األغلبية، وقد خصص 
األسبوع،  هذا  العثماني،  إخوان 
بــالغــا مــطــوال لــرفــقــاء أخــنــوش 
في  الضباب  يزرع  »من  فيه:  جاء 

السياسة يحصد السراب«.

املغربي،  البرملان  قبة  داخــل  من 
صـــرح عــقــيــلــة صـــالـــح، رئــيــس 
ضد  أنه  الليبي،  النواب  مجلس 
ــي الــشــؤون  الــتــدخــل الــتــركــي ف
املتتبعني  أن  ورغـــم  الــلــيــبــيــة، 
إعطاء  بإعادة  خيرا  استبشروا 
الصخيرات«،  لـ»اتفاق  االعتبار 
يتحدث  كان  صالح  عقيلة  أن  إال 
والكل  »القاهرة«،  دور  عن  أيضا 
مبادرة  بني  كبير  الفرق  أن  يعلم 
ليبي،  منتوج  وهي  الصخيرات 
في  تصب  التي  القاهرة  ومبادرة 
الجنرال  دعم  وهو  واحد،  اتجاه 

حفتر)..(.

لم  التي  الجالية  وزارة  بخالف 
فترة  خـــالل  صـــوت  لــهــا  يسمع 
الجائحة، بعد الفراغ الكبير الذي 
بنعتيق،  ــوزيــر  ال تغييب  تــركــه 
رفعها  التي  التقارير  ساهمت 
وضعية  حــول  الجالية  مجلس 
التعجيل  فــي  الــعــالــم،  مــغــاربــة 
في  املغاربة  همت  كبرى  بقرارات 
ترقية  مرجحا  بات  وقد  الخارج، 
األمني العام عبد هلل بوصوف إلى 

منصب كبير)..(.

ما خفي
كان  أعظم

تحت األضواء

الرباط. األسبوع

ملك  توجيهات  بعد  مباشرة 
البالد بإحداث صندوق خاص 
»كورونا«  جائحة  بمواجهة 
أواسط شهر مارس املاضي، 
كثيرون  ــيــون  رأســمــال بـــدأ 
ــيــس  ــي كــوال ــون فـ ــع ــوق ــت ي
ــونــات االقــتــصــاديــة  الــصــال
البيضاء  بــالــدار  الــكــبــرى 
انطالق  احتمال  ــاط،  ــرب وال
»تطهير جديدة« وسط  حملة 
والرأسماليني  الــبــاطــرونــا 

ملواجهة الجائحة.
وقـــال مــصــدر مــطــلــع، أن 

رجال املال واألعمال وضعوا 
تلك  قلوبهم  عــلــى  أيــديــهــم 
ــا مــن تــكــرار  الــلــيــلــة، خــوف
وقعت  سابقة  سيناريوهات 
يد  على  الــقــديــم  العهد  فــي 
ــر  ــس الـــبـــصـــري وزيـ ــ ــ إدري
الداخلية ورجل العهد القديم 
القوي، فكثرت االستفسارات 
الهواتف  حــرارة  وارتفعت 
التي ربطت االتصال برئيس 
االقتصاد  ــر  وزي الصندوق 

واملالية، محمد بنشعبون.
ــد أن  ــ ــدر ذاتـــــه، أك ــصـ املـ
هــؤالء  عــلــى  رد  بنشعبون 
ــك الــبــالد أمــره  ــل ــون »م ــك ب

شخصيا وألح عليه باحترام 
الناس  التطوع وحرية  إرادة 
إجبار  وعــدم  املساهمة،  في 
على  كــان  كيفما  مواطن  أي 
هذا  للصندوق«..  املساهمة 
الجواب انتشر بسرعة البرق 
كالثلج  ونــزل  ــؤالء،  ه وســط 
الرأسماليني،  هـــؤالء  على 
خاصة الذين هم على خالف 
مع »أصحاب الحال« أو الذين 
يصنفون بـ»مساخيط املخزن 
إن هــذا  ــل  ب االقــتــصــادي«، 
ومحفزا  دافعا  كان  الجواب 
ــن الــرأســمــالــيــني  لــلــعــديــد م
أكثر  بالتبرع  التفضل  على 

لصندوق »كورونا«.
وكــــــان بــنــشــعــبــون قــد 
من  اقــتــراحــات  كذلك  رفــض 
البرملانيني بفرض اقتطاعات 
املالية  قانون  في  إجبارية 
كبار  أجــور  على  التعديلي 
ــذا  املـــســـؤولـــني لــفــائــدة ه
عليهم  رد  حيث  الصندوق، 
توجيهات  ــدي  ــن »ع ــال:  ــائ ق
مباشرة من جاللة امللك بعدم 
التبرع  على  أحد  أي  إجبار 
لفائدة  قسرا  املساهمة  أو 
أي  أرفــض  لذلك  الصندوق، 
في  يسير  قانوني  مقتضى 

هذا االتجاه«.

بنشعبون يبدد التخوف من حملة تطهيرية

 امللك حممد ال�ساد�ض يرف�ض اإجبار املواطنني 
على التربع الق�سري ل�سندوق »كورونا« 

  ينطوي على خطر كبير 

قرار حما�سرة ثمانية مدن مغربية يوؤزم العالقة بني احلكومة وال�سعب 
الرباط. األسبوع

شــكــل الــقــرار املــفــاجــئ لــوزيــري 
األحد  يوم  الداخلية والصحة، مساء 
ثمان  وإلى  من  السفر  بمنع  املاضي، 
الدار  )مراكش،  كبرى  مغربية  مدن 
فــاس،  ــطــوان،  ت طنجة،  الــبــيــضــاء، 
)شكل(  برشيد(،  سطات،  مكناس، 
املغربي  الشعب  وسط  كبيرة  صدمة 
مضمون  بسبب  ليس  الجنون،  حد 
القرار الذي كان متوقعا، ولكن بسبب 
التسرع في إصداره وتطبيقه ساعات 
قليلة بعد النشر دون أدنى قيمة وال 

اعتبار للمواطن لترتيب نفسه.
املربك،  القرار  هذا  خطورة  وتأتي 
ماليني  على  كالصاعقة  نــزل  ــذي  وال
ــدار  ال مدينة  فــي  خــاصــة  املــغــاربــة، 
الكبير  االقتصادي  القطب  البيضاء، 
من  املواطنني  ماليني  يحتضن  الذي 
من  يتخذون  الذين  الجنوب  مناطق 
السنوية  العطلة  الكبير«  »العيد 
ــرار( في  ــق األســاســيــة، )خــطــورة ال
املؤسسات،  مع  املواطن  عالقة  تأزيم 
فيها  ــثــقــة  ال مــنــســوب  ــاف  ــعـ وإضـ

بسبب الحرب التي نشبت حتى بني 
والحكومة  التكنوقراطية  الحكومة 
أن  املــفــروض  من  التي  السياسية، 
بالقرارات،  وتصارحه  الشعب  تمثل 

يقول قيادي حزبي.
وأكد املصدر ذاته، أن خطورة قرار 
قرار  أي  الداخلية والصحة،  وزارتي 
)لفتيت  التكنوقراطيني  الوزيرين 
سند  بدون  قرار  أنه  الطالب(،  وأيت 
أي  يتبنه  لم  قرار  وحزبي،  سياسي 
وال  الحكومية  األغلبية  مــن  حــزب 
فاعل  أي  يسنده  ولم  املعارضة،  من 
األحزاب  جميع  له  تنكرت  سياسي، 

هذا  من  وطني  فقرار  منه،  وتبرأت 
سياسية  تعبئة  يتطلب  الــحــجــم، 
وشعبية كبيرة قبل إصداره، تمهيدا 
حزبية  وبــيــانــات  بــالغــات  عبر  ــه  ل
عديدة تهيئ له، وليس بهذه الطريقة 

املباغتة والصادمة.
القرار،  أن  املصدر،  نفس  وأوضح 
للحكومة  وإلباسه  تغليفه  تم  وإن 
العثماني،  يقودها  التي  السياسية 
البعض  ورائــــه  مــن  ــد  ــري ي »ربــمــا 
الركن  في  الحكومة  لوضع  ويسعى 
وربما  قرارا  تتخذ  لم  هي  الضيق.. 
الوحيدة  لكنها  به،  علم  على  تكن  لم 

قال  كما  عــواقــبــه«  ستتحمل  الــتــي 
قيادي في العدالة والتنمية.

هذا  كون  من  ذاتــه،  املصدر  وحذر 
عكسي  مفعول  له  يكون  قد  الــقــرار 
وال  وحــدهــا،  السياسة  على  ليس 
بل  والتنمية،  الــعــدالــة  حــزب  على 
القريبة  أو  السلطة  مؤسسات  على 
بعقلية  جديد  مــن  وضربها  منها، 
»مسيرة ولد زروال«، لذلك، فإنه »من 
املواجهة  تصبح  أن  جدا  الخطورة 
دون  والشعب  السلطة  بني  مباشرة 
حكومة«،  ودون  برملان  ودون  أحزاب 
أن  إلى  أشار  الذي  املصدر،  يضيف 
القرار الذي اتخذته وزارتا الداخلية 
والصحة، قرار خاطئ وعقاب مزدوج 
معاناة  قرار  وهو  األسر،  من  للعديد 
مزدوجة على مئات اآلالف من األسر 
التي بعث أربابها باملال إلى »البلدة« 
من الرباط والبيضاء ومن مدن أخرى، 
بها  االلتحاق  قبل  األضحية  القتناء 
في  أنفسهم  فوجد هؤالء  العيد،  يوم 
فال  إنــذار،  سابق  دون  شديد  حصار 
القتناء أضحية  بمالهم  احتفظوا  هم 
بلداتهم  إلى  سافروا  هم  وال  جديدة، 

بأضحياتهم؟ ليلتحقوا 

نموذج لحادثة سري مريعة بسبب التهافت على الطريق
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لعب الدراري في صراع الوزراء التكنوقراط 

ف�سيحة �سيا�سية.. حزب التجمع الوطني لالأحرار يهاجم نف�سه يف بالغات حزبية 
 الرباط. األسبوع

بني  تشتعل  حني  الحرب  أن  »يتضح 
التكنوقراط املصبوغني بألوان األحزاب 
أكثر  تكون  آخر لحظة،  في  السياسية 
سخونة من حرب السياسيني أنفسهم، 
مــنــاورات  يتعلموا  لــم  أطــرافــهــا  ألن 
الــفــاعــل الــحــزبــي والــســيــاســي الــذي 
ويصفي  فنية،  بطرق  الصراع  يعيش 
فنية وصامتة،  بطريقة  الحزبي  عدوه 
يقول  الــتــكــنــوقــراطــي«  عــكــس  عــلــى 
والتنمية. العدالة  في  قيادي   مصدر 
وأضاف املصدر ذاته، أن هذه القاعدة 
التجمع  تكنوقراط  على  اليوم  تنطبق 
أصبحوا  الــذيــن  ــأحــرار،  ل الوطني 

أخنوش  كعزيز  األحرار،  باسم  وزراء 
وبنشعبون،  العلمي  حفيظ  ومــوالي 
كل  بني  اليوم  الطاحنة  الحرب  حيث 
بنشعبون،  والعلمي ضد  أخنوش  من 
فيها  بما  األشــيــاء،  كل  توظف  باتت 
بالغات املكتب السياسي للحزب، على 
الجمعة  يوم  صدر  الذي  البالغ  غرار 
املاضية، والذي صفى الحساب بشكل 
الحزب،  نفس  من  وزيــر  مع  مفضوح 
محمد  واملالية  االقتصاد  ــر  وزي هــو 

بنشعبون.
لــأحــرار  السياسي  املكتب  ــالغ  ب
ــبــه لــضــرب  ــذي خــصــص فـــي أغــل ــ ال
يدري  ال  حيث  من  ضــرب  بنشعبون، 
الدولة  بها  قامت  التي  الجهود  جميع 

ولجنة اليقظة في الجانب االقتصادي 
الجائحة،  مواجهة  أثناء  واالجتماعي 
بنشعبون،  مــع  الحساب  ولتصفية 
ــرارات  ق كــل  ــرار  األحـ قــيــادة  هاجمت 
خاللها  ومــن  الجائحة،  ضد  الــدولــة 
إال  الجهات،  وكل  الحكومة،  مهاجمة 
بشكل  البالغ  استثناهم  وزراء  أربعة 
على مجهوداتهم،  بل شكرهم  صريح، 
وزارات  وثالث  الداخلية  وزارة  وهم 
الفالحة  وزارة  األحرار، وهي  برئاسة 
ووزارة  أخنوش،  عزيز  يرأسها  التي 
يرأسها  الــتــي  والصناعة  الــتــجــارة 
حفيظ العلمي، ووزارة السياحة التي 

ترأسها العلوي.
السياسي  املكتب  بــالغ  وافــتــتــح 

الجمعة  يوم  املنعقد  التجمع  لحزب 
املاضية، مهاجمته، بمضامني القانون 
زميلهم  أعــده  الــذي  التعديلي  املالي 
عليه  ــوت  وصــ بــنــشــعــبــون  الـــوزيـــر 
»ال  اعتبروه  ألنهم  األحــرار،  برملانيو 
تطلعات  عن  قوية  أجوبة  أية  يتضمن 
واالقتصاديني  االجتماعيني  الفاعلني 
مناصب  على  الحفاظ  ــروم  ت والــتــي 
السياسي  املكتب  رفض  بل  الشغل«، 
استغرقها  التي  يوما   15 »زمن  حتى 
هذا القانون حيث اعتبرها هدرا للزمن 

الحكومي والبرملاني«.
بـــالغ املــكــتــب الــســيــاســي هــاجــم 
تحميله  خــــالل  مـــن  ــون،  ــب ــشــع ــن ب
التأخر  وتبعات  »مخاطر  مسؤولية 

في إطالق البرامج الضرورية إلنعاش 
االقتصاد«، ودعاه إلى الرفع من وتيرة 
في  املفتوحة  األوراش  وتتبع  اإلنجاز 

هذا الباب«.
من جهة أخرى، »أشاد بالغ املكتب 
الوطني  التجمع  لقيادة  السياسي 
اتخذتها  الــتــي  بالتدابير  لــأحــرار 
وقطاع  والفالحة  الداخلية  وزارات 
بمساندة  وطالب  والتجارة،  الصناعة 
التي  الجهود  فــي  السياحة  وزيـــرة 
السكتة  مــن  القطاع  إلنــقــاذ  تبذلها 
القلبية«، فهل هناك لعب للدراري أكثر 
من هذا، زعيم حزب يختلف مع وزيره 
املغرب  فيقصف  الــحــزب  نفس  فــي 

برمته؟ يتساءل نفس املصدر.

دخول مدرسي متقشف 

اإلغاء ا�ستثمارات 

بنــاء وتــرميم 

املوؤ�س�سات العمومية 
الرباط. األسبوع

مـــن وزارة  مــطــلــع  ــدر جـــد  ــص م قـــال 
أن  املهني،  والتكوين  الوطنية  التربية 
املدارس  وإصــالح  ببناء  املكلفة  املديرية 
بأمر  استدعت  الوطنية،  التربية  بوزارة 
ــدراء  املـ مختلف  أمــــزازي،  ــر  ــوزي ال مــن 
والتعليم،  للتربية  واإلقليميني  الجهويني 
ــوزارة  ال ميزانية  تدقيق  جلسات  لعقد 
الجديدة بعد املصادقة على القانون املالي 

التعديلي.
الخطاب  أن  ــه،  ذاتـ املــصــدر  ــح  وأوضـ
ملختلف  ــلـــت  وصـ الـــتـــي  والـــرســـائـــل 
بتوقيف  يتعلق  واملديريات،  األكاديميات 
العميق،  والترميم  املدارس  بناء  عمليات 
الضرورية،  باإلصالحات  فقط  واالكتفاء 
املالية، وكذلك بسبب  األزمة  وذلك بسبب 
االستثمار  مــيــزانــيــة  تخفيض  عملية 
السنة  برسم  والتعليم  بالتربية  الخاصة 
القانون  في  تعرضت  التي   2020 املالية 
ميزانية  مــن  القتطاع  التعديلي  املــالــي 

التعليم بحوالي 500 مليار سنتيم.
استثنت  الــوزارة  أن  املصدر،  وأضاف 
أوراش  االستثمارات،  توقيف  عملية  من 
كل  تركز  باتت  والـــذي  األولـــي  التعليم 
السنة  خالل  فيه،  االستثمارية  جهودها 
املدرسي  الدخول  فإن  وبالتالي،  املقبلة، 
دخوال  يكون  لن  أصال،  الغامض  املقبل، 
والطاوالت  والصباغة  التبليط  بشعار 

الجديدة هذه السنة.
وكانت النقابات قد أدانت هذا االقتطاع 
من ميزانية وزارة التربية والتعليم، وأكدت 
الجوانب  سيمس  أنــه  لها،  بالغات  في 
البشرية،  املـــوارد  وكــذلــك  االجتماعية 

ــادة  ــزي ــي جــانــب ال الســيــمــا ف
والترقيات  األجــور  في 

والـــبـــنـــاء، وغــيــرهــا 
مما  ــراءات،  اإلجـ من 
يشجع على الهروب 
ــاع  ــطـ ــقـ ــو الـ ــحــ ــ ن

الخاص.

أمزازي

التغطية على جائحة الغياب يف جمل�س امل�شت�شارين
 بقرار �شياغة نظام داخلي

 الرباط. األسبوع

 بسرعة البرق، تمكن مجلس املستشارين 
الداخلي  نظامه  على  تعديالت  وضع  من 
قبل  رسميا  واعتمادها  عليها  واملصادقة 

إرسالها للمحكمة الدستورية للبت فيها.
ومن غريب أعمال اللجنة التي اشتغلت 
على القانون الداخلي ملجلس املستشارين 
والتنمية،  العدالة  في  القيادي  بتنسيق 
ترسيم  على  ركــزت  أنها  الــديــن،  حامي 
املجلس،  عــمــل  ــي  ف األمــازيــغــيــة  الــلــغــة 
محاضر  كتابة  على  التأكيد  خــالل  مــن 
توفير  ــذا  وك تيفناغ،  بحرف  الجلسات 
باللغة  الفورية وإخبار الحكومة  الترجمة 
طرح  للمستشار  يمكن  التي  األمازيغية 
كيفية  على  كــذلــك  ــزت  وركـ بــهــا،  ســؤالــه 
التصويت واملشاركة عن بعد في حالة ما 
أصابت املغرب جائحة جديدة كما حصل 
فراغ  هناك  يكون  ال  لكي  »كــورونــا«،  مع 
يمكن  حيث  اليوم،  يحصل  كما  تشريعي 

املشاركة والتصويت عن بعد.
من  مصدر  حسب  األخيرة،  التعديالت 
معالجة  تناست  املستشارين،  مجلس 
وهي  ضربته،  التي  الحقيقية  الجائحة 
تم  ــن  وم ألعــضــائــه،  الفظيعة  الغيابات 
بنود  تصلح  أن  اللجنة  بهذه  حريا  كــان 
العقوبات،  وتقر  املجلس  داخــل  الغياب 

من  »الساليتية«  املستشارين  بتجريد 
مناصبهم كما يقع في الجماعات، ال ترسيم 
ما  وهــو  بعد،  عن  والحضور  التصويت 

يريده املستشارون »الساليتية«.
وأكد املصدر ذاته، أن ظاهرة الغياب في 
مجلس املستشارين، والسيما على مستوى 
هامة،  قوانني  تمرر  التي  الدائمة  اللجان 
تعقد  حيث  كبيرة،  جد  بصورة  مستفحلة 

ما  بحضور  األحيان،  أغلب  في  الجلسات 
بني مستشار وستة مستشارين، وللتغطية 
على هذه الفضيحة، سار التصويت داخل 
القوانني يتم باإلجماع، سترا  اللجان على 
فاألولى  واحد،  مستشار  حضور  لفضيحة 
محاربة  املستشارين،  ملجلس  بالنسبة 
 ،»19 »كوفيد  جائحة  بدل  الغياب  جائحة 

يقول املصدر ذاته.

 ماذا بعد إقرار كتابة محاضر الغرفة الثانية بتيفناغ 

تعيــينات عـلى املقــا�س يف وزارة امل�شــلي
الرباط. األسبوع 

في زمن العمل بشعار »ضرورة 
تجديد النخب«، يتضح أن وزراء 
العدالة والتنمية ال يؤمنون بهذه 
في  إذ  الشعار،  هــذا  أو  املقولة 
الوقت الذي طالب فيه ملك البالد 
بتغيير كبير في الحكومة واإلدارة 
وزراء  يقوم  الــكــفــاءات،  وجلب 
بـ»تبليص«  والتنمية  العدالة 
املسؤولية  مناصب  في  مقربيهم 
شعار  دون  مسمى  غــيــر  ألجـــل 

التغيير، يقول مصدر حزبي.
يطالب  ــذي  ــ ال الـــوقـــت  وفـــي 
املواطنني  من  العديد  كذلك  فيه 
بضرورة  واملهتمني  واملتتبعني 
تغيير الكثير من الوجوه، خاصة 
التي فشلت في تدبير السياسات 
مديرية  فيها  بما  االجتماعية 

بــالــوزارة،  االجتماعية  التنمية 
بــعــدمــا قــضــى مــديــرهــا خمس 
سنوات على رأس املديرية، قامت 
الوزيرة الجديدة جميلة املصلي، 
له  والتمديد  املدير  هذا  بتثبيت 
بقرار  ــرى  أخـ ســنــوات  لخمس 
مجلس  من  بسالسة  استصدرته 

الخميس  يوم  املنعقد  الحكومة 
املاضي، يؤكد نفس املصدر.

ــرى، ومــبــاشــرة  ــ ــن جــهــة أخ م
بعدما نجحت الضغوط على مدير 
والطفولة  األسرة  حماية  مديرية 
واملـــســـنـــني، بــســبــب »تــســلــط« 
في  وتجاوزه  عليه  العام  الكاتب 

امللفات  أصبحت  حيث  العمل، 
األقسام  رؤساء  من  مباشرة  تمر 
واملصالح إلى الكاتب العام دون 
جعله  املعني،  املدير  على  املرور 
واليوم  مكرها،  استقالته  يقدم 
تم تفصيل املنصب، كما السابق، 
ــد األشــخــاص  ــاس أحـ ــق عــلــى م
ومن  ــوزارة  الـ داخــل  املسؤولني 
لهم عالقة مباشرة بالكاتب العام 
استفادة  »منع  تم  ومن  الحالي، 
على  املتوفرين  املغاربة  جميع 
ــفــس الـــشـــروط لـــولـــوج هــذه  ن
 - حسرة  يا   - املنظمة  املناصب 
بقانون  يتعلق  تنظيمي  بقانون 
التعيني في املناصب العليا، غير 
الــوزراء على تفصيل  أن إصــرار 
يفرغ  املـــقـــاس،  عــلــى  الـــشـــروط 
يقول  محتواه«  من  القانون  هذا 

املصدر ذاته.

املصلياملصلي
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وزيرة ال�سياحة ت�سجع ال�سياحة الداخلية ووزيرا 
ال�سحة والداخلية مينعان التنقل

البولي�ساريو تهاجم الأمم املتحدةالمفارقة بين الرباط والصحراء
العيون. األسبوع 

املخيمات  في  الصحراويني  أوساط  في  حديث  ال 
تصريح  هــامــش  على  تــداولــه  يتم  مــا  على  يعلو 
جبهة  بسفير  يسمى  ما  عمر،  الطالب  القادر  عبد 
املثقلة  الــجــارة  الــدولــة  بالجزائر،  البوليساريو 
الصحراوي  اختفاء  منها  اإلنسانية،  ضد  بالجرائم 

الركيبي الخليل.
املعاملة  في  التحول  الطالب عمر حول  قاله  ومما 
نتائج  تعميم  نــدوات  إحــدى  في  املتحدة  األمــم  مع 
إكد  ما  »العالم  األخير:  الوطنية  األمانة  اجتماع 
يبقاو  إكــدوا  ما  والصحراويون  الشكل  بذ  يوقف 
قضيتهم  تتناول  إياك  توف  أملي  كورونا  إحانوا 
هوما  ويستعملوها  ويخترقوها  واهية  حجج  هذي 
ما  اللي  كاملة  السنني  ذي  كــع  ذاك  سابق  بهلي 
اللحق  هذا  إذن  أملي شي  عدلوا  ما  كورونا  خالكة 
هذا  عند  توقفت  الجبهة  مقبول  تلى  وما  نهايتو 
لهي  أعلنها  وقال  هذا  عند  توقف  األمانة  واجتماع 
لهي  القانون  يعطيها  اللي  املشروعة  تدابير  تتخذ 
تتخذها ولهي تبدأ بها ولهي تبدأ بها ميدانيا كان 
إياك يخلق  املينورسو  أمع  الفعل  إعود  لكالم ولهي 
التعامل باملثل وذاك اللي معدل هوك يعدل أملي في 
وفرض  الحزام  شرق  في  املي  إعود  الحزام  غرب 
االنحراف«. هذا  اإلنحراف  يصحح  يطبق  ذا   علنها 
املنطقة،  تعرفها  التي  املتسارعة  التطورات  وأمام 
أجل  من  »صحرايون  حركة  تأسيس  بعد  خاصة 
والجزائر،  الجبهة  تزعج  أصبحت  التي  السالم« 
الصحراء،  ملف  معالجة  في  الجديدة  لرؤيتها  نظرا 
بملف  املهتمني  مــن  الــعــديــد  ــب  ذه ذلـــك،  ومــقــابــل 
الطالب عمر  القيادي  اعتبار تصريح  إلى  الصحراء 
بمثابة صرخة تؤكد بداية انهيار أطروحة االستفتاء 
وتعويضها بالحكم الذاتي، فيما ذهبت بعض اآلراء 
إلى أن الجبهة دخلت سن اليأس وتناور في اتجاه 
مهاجمة األمم املتحدة التي تأخرت كثيرا في البحث 
وتطمينات  كالم  مجرد  واعتباره  توافقي  حل  عن 
الجبهة كالعادة، وخرجة إعالمية لالستهالك وعملية 
إلهاء مؤقتة، لصرف األنظار عن اإلخفاقات والتخبط 

الكبير للبوليساريو في تسيير الشأن العام. 

عبد اهلل جداد . الداخلة

ــت الــــذي أعــلــنــت  ــوقـ ــي الـ فـ
ــرة الــســيــاحــة نــاديــة  ــ فــيــه وزي
زيارتها  خــالل  العلوي،  فتاح 
انطالق  تدابير  عــن  للداخلة، 
الصيفي،  الــســيــاحــي  املــوســم 
الوجهات  أهــم  من  تعد  والتي 
السيما  اململكة،  في  السياحية 
الداخلية  السياحة  مجالي  في 
أصــدر  البحرية،  والــريــاضــات 
قرارا  والصحة  الداخلية  وزيرا 
عدد  وإلــى  من  السفر  من  يحد 
من مدن اململكة، وهو ما لم تعلم 
والصناعة  السياحة  وزيــرة  به 
خالل  الجوي  والنقل  التقليدية 
وادي  الداخلة  لجهة  زيارتها 
برفقة  ــت  ــف وق حــيــث  الـــذهـــب، 

بالجهة،  السياحة  قطاع  مهنيي 
الــذي  السياحي  ــع  ــواق ال على 
جائحة  تــداعــيــات  بفعل  تــأثــر 
ــا« املــســتــجــد، وأكـــدت  »كـــورونـ

مختلف  مشاركة  على  حرصها 
السياحي  القطاع  في  الفاعلني 
إطــار  فــي  الجهة،  صعيد  على 
تنهجها  التي  التواصل  سياسة 

صعيد  على  املعنية  ــراف  األطـ
الــجــهــة لــإنــصــات لــتــســاؤالت 
مهنيي  ومتطلبات  وطــلــبــات 
القطاع املحوري لالقتصاد  هذا 
مجاالت  في  العاملني  الوطني، 
عدة )الفندقة، اإليواء، اإلطعام، 
السياحي…(،  واإلرشــاد  النقل 
كما مكن هذا اللقاء من مناقشة 
ــي تــواجــهــهــا  ــت اإلكـــراهـــات ال
السياحة  قطاع  فــروع  مختلف 
مقاربة  إطـــار  ــي  ف والــتــفــكــيــر 
تشاركية وتعاونية، في مبادرات 
وتدابير عملية كفيلة بالتخفيف 
وضمان  الجائحة  تداعيات  من 
في  السياحي  النشاط  انتعاش 
شأنها  من  ممكنة  ظروف  أفضل 
على  للتعرف  املغاربة  تشجيع 
من  واالســتــفــادة  الداخلة  جهة 

موقعها السياحي الجميل. 

العيون. األسبوع

في  سنة   14 من  أزيــد  قضى  أن  بعد 
الشعبي  البنك  مؤسسة  وتطوير  خدمة 
أحمد  فيها  سجل  بالصحراء،  الجهوي 
في  تجلت  كبيرة  مهنية  كفاءة  الجمري 
التي  إيزيك«  »إكديم  أحداث  مع  تعامله 
بنكية  ــاالت  وك  6 تخريب  في  ساهمت 

تباشر  أن  استطاعت  لكنها  آخرها،  عن 
مهامها في ظرف يومني فقط، فضال عن 
تعتبر  التي  الجهوية  اإلدارة  تشييد 
في  نوعها  من  فريدة  معمارية  معلمة 
املؤشرات،  هذه  كل  الجنوبية،  األقاليم 
جعلت أحمد الجمري يبصم على مسار 

مهني كبير.
واعتبارا ملكانة البنك الشعبي الجهوي 
باألقاليم الجنوبية، فقد تم تعيني أحمد 

بن بالفقيه اإلدريسي، مساعد مدير عام 
غرب  دول  بمجموعة  الشعبي  البنك 
الكوت  بدولة  الرئيسي  ومقره  إفريقيا 
الجهوي  الشعبي  للبنك  مديرا  ديفوار، 
بالعيون، ويعتبر املدير الجديد من بني 
الكفاءات البارزة في الهذا القطاع، وهو 
السباع،  أبي  الشرفاء  قبيلة  من  ينحدر 
الفعالة  القدرات  دعم  سيواصل  والذي 

في شتى املجاالت بالصحراء.

البنك الشعبي بالعيون يغير المدير الذي واجه »إكديم إزيك«

العيـون  جهـة  رئيـس  تدخـالت 
»الرام« تعزيـز  كانـت وراء إعـالن 
الداخليـة  رحالتهـا  برنامـج 
يونيـو   25 منـذ  املسـتأنفة 
املنصـرم واملتعلقـة برحـالت جهـة 

حيـث  يـوم العيـون،  مـن  ابتـداء  تدريجيـا،  تـم 
األحـد 26 يوليـوز الجـاري، إعـادة برمجـة مجموعـة مـن 
الخطـوط الداخليـة وخاصـة املتعلقـة بالجهـات الجنوبية، 
ورفـع وتيـرة رحالتهـا نحـو أربـع وجهات ومن تسـعة إلى 
عشـر رحـالت فـي األسـبوع علـى الخـط الرابـط بـني الـدار 
البيضـاء والداخلـة، وإلـى عشـر رحـالت علـى خـط الـدار 
مـن  الرفـع  سـيتم  فيمـا  سـبعة،  عـوض  البيضاء-أكاديـر 
عـدد الرحـالت علـى الخـط الرابـط بـني أكاديـر والعيـون 

رحـالت. أربـع  إلـى  رحلتـني  مـن  والداخلـة 

تلكس 
من 

الصحراء

فرار مساجين البوليساريو
األسبوع

خبر  األخير،  اإلثنني  يوم  حقوقية  مصادر  ذكرت 
ويتعلق  البوليساريو،  جبهة  لدى  سجينني  فــرار 
ا(، وأن هذه العملية  )ح. ك( و)ع.  األمر بالشابني 
تمت يوم اإلثنني في حدود الساعة العاشرة صباحا، 
من سجن الذهيبية القريب من الرابوني مركز قيادة 

البوليساريو. جبهة 
البوليساريو  قيادة  أن  متطابقة،  مصادر  وقالت 
قــامــت خــالل األشــهــر األخــيــرة بــعــدة إصــالحــات، 
وتقوية  الذكر،  سيء  الذهيبية  سجن  توسيع  همت 
الحراسة على جميع منافذه، وفي الوقت ذاته، طالبت 

أصوات حقوقية 
املخيمات،  داخل 
تحقيق  بــفــتــح 
دولــــــي يــشــمــل 
ــني  ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ املـ
ــني  ــريـ ــزائـ ــجـ الـ
االنتهاكات  حول 
ــة فــوق  ــكــب املــرت
األراضــــــــــــــــي 
داخل  الجزائرية 
السجن املذكور.

سوق الماشية في العيون »األحسن إفريقيا«

العيون. األسبوع 

تــــــعــــــرف الــــجــــهــــات 
وضعا  الثالث  الصحراوية 
ــدا لــلــمــواشــي  ــي صــحــيــا ج
أعـــــداد  بــلــغــت  أن  بـــعـــد 
واد  كلميم  جهة  في  املاشية 
رأس،  ــف  ــ ــون 36.000 أل ــ ن
الساقية  الــعــيــون  وبجهة 
ألــف   26.000 الــحــمــراء 
رأس، ثم جهة الداخلة وادي 
رأس،  آالف   10.000 الذهب 
ويبلغ متوسط رقم املعامالت 
الـــتـــجـــاريـــة لـــأضـــاحـــي 

ما  األضــحــى  عيد  بمناسبة 
يتم  درهم،  مليار   12 يتجاوز 
إلى املناطق  تحويل معظمها 
القروية، بما يسمح للفالحني 
األنــشــطــة  نــفــقــات  بتغطية 
سيما  وال  األخرى،  الفالحية 
ــدادات لــلــمــوســم  ــ ــع ــ ــت ــ االس

الفالحي القادم.
الرشيد،  ولد  وشدد حمدي 
ــون،  ــي ــع ــاعــة ال رئــيــس جــم

اإلجــراءات  كافة  اتخاذ  على 
ــة بـــفـــضـــاءات  ــ ــي ــ ــائ ــ ــوق ــ ال
عيد  به  يحظى  ملا  التسويق، 
بالعيون،  املــبــارك  األضحى 
وفي  املجتمع  في  مكانة  من 
املسبقة  االستعدادات  إطــار 
الذي  املبارك،  األضحى  لعيد 
ظروف  في  السنة  هذه  يحل 
انتشار  بسبب  استثنائية 
املستجد،  »كورونا«  فيروس 

العيون  مدينة  وأن  سيما  ال 
تتوفر على أفضل وأول سوق 
نموذجي للمواشي قل نظيره 
تم  والذي  وإفريقيا،  باملغرب 
من  عصرية  بطريقة  تشييده 
ميزانية الجماعة على مساحة 
سبعة   7 منها  هــكــتــارات   5
مغطاة،  مربع  متربع  آالف 
كاميرات  على  يتوفر  حيث 
وفضاءات  ومسجد  املراقبة 

لــبــيــع األعـــــالف ومــتــاجــر 
صحية  ــق  ــرافـ ومـ ــرب  ــق ــل ل
الدائمة  للحراسة  ومــراكــز 
البيع،  نقط  مختلف  وترقيم 
فضال عن مجزرة تساهم في 
العشوائي،  الذبح  محاربة 
كما يتوفر على أربعة أبواب 
ومصلحة بيطرية بها طبيب 
واستطاع  مختلفة،  ومراكز 
أن  النموذجي  السوق  هذا 
عجلة  تحريك  فــي  يساهم 
االقــتــصــاد بــشــكــل ســريــع 
تسهر  كما  عالية،  وبجودة 
على نظافة السوق عدة فرق 
للنظافة التي تواصل عملها 
للحفاظ على نظافة  ليل نهار 

وجودة السوق.
ــرز عبد  ــ أب ــن جــانــبــه،  ومـ
الــرحــمــان الــعــمــري، املــديــر 
بالعيون،  للفالحة  الجهوي 
أن اإلقليم بات يتوفر على 26 
لفائدة  املاشية  ألف رأس من 
كافي  عدد  وهو  كسابا،   225
جـــدا ويــفــي بــالــغــرض على 

مستوى املدينة.

م�سجعو  بر�سلونة  يجتمعون  يف  العيون
العيون. األسبوع

مشجعي  ــة  ــط راب ــشــارك  ت مـــرة  ألول 
في  الــعــيــون،  بمدينة  برشلونة  نـــادي 
الكونفدرالية  ملكتب  العام  الجمع  أشغال 
اإلفريقية لروابط مشجعي نادي برشلونة 
منسقها  برئاسة  تم  الــذي  إفريقيا،  في 
بناني،  يوسف  السمراء،  بالقارة  العام 

حول  ــط  ــرواب ال رئــيــس   بحضور  وذلــك 
أي  بعد،  وذلك عن  فريري،  العالم، طوني 
عبر تقنية الفيديو، وشهدت هذه النسخة 
برشلونة  نادي  مشجعي  رابطة  مشاركة 
محمد  رئيسها  في  ممثلة  العيون  بمدينة 
الشيخ بهان، ومسؤول املالية في الرابطة 
عقد  الذي  وهو االجتماع  احمييد،  هشام 
الروابط،  بني  الخبرات  تبادل  أجــل  من 

وطرح اإلشكاالت العالقة، وهو ما تم بكل 
األخوة وحب  أجواء طبعتها  في  سالسة 

النادي الكاتالوني.
وستدخل رابطة مشجعي نادي برشلونة 
بمدينة العيون مغامرة تنظيم حدث دولي 
من شأنه أن يشكل إضافة نوعية للمدينة، 
البالد  عن  الــطــوارئ  حالة  ترفع  عندما 

وتعود الحياة لسيرورتها العادية.

العلوي



في  تطور  استثنائي
»المارينز« األمريكي 

يتعامل مع سبتة 
ومليلية في تصنيف 

إدارة أزمة 202 بإفريقيا 

القناص

7 من 29 يوليوز  إلى 2 شتنبر 2020 كـواليـس األخبــارالعدد: 1086

»كورونا«  يف �صالح

 الأطفال املغاربة 
أن  فوديشن«،  واتــس  »أنترنيت  أكــدت 
التجاوزات الجنسية ضد األطفال انتقلت 
إلى   2010 سنة  فــي  حالة  ألــف   23 مــن 
االتحاد  داخــل  في   2019 في  ألفا   725
األوروبي، فيما نحو 70 مليون صورة أو 
التحرش  ضحايا  األطفال  تخدش  فيديو 
مباشرة،  بطريقة  أو  النيت  عبر  الجنسي 

كما في سنوات ما قبل »كورونا«.
وبعد تداول هذه املعطيات، أعلن مصدر 
األطفال  ضد  التجاوزات  أن  »األسبوع«، 
في   24 ـــ  وب واضـــح،  بشكل  انخفضت 
أن  يفيد  بما  سنة،  قبل  سبق  عما  املائة، 
تراجعت  املغرب  في  الجنسية  السياحة 
لهذه  تأطير  إعـــادة  وأي  واســـع،  بشكل 
الفئة، سيكون مهما في الفقرة العصيبة.

نتنياهو يضع مجسم »الصويرة« المغربية في غرفته 
يدخل  لم  الذي  الصويرة  مدينة  مجسم 
في تحقيقات الشرطة اإلسرائيلية، يتربع 
»املجسم«  لكن  نتنياهو،  بيت  في  حاليا 
الــذهــب،  مــن  عبريا  حــرفــا  يحمل  الـــذي 
رئيس  حلم  تأخر  يقاوم  أن  يستطع  لم 
الوزراء اإلسرائيلي في زيارة هذه املدينة 
في  الثانية«  »أورشليم  أنها  يعلن  التي 

أكثر من مناسبة.
ويرى مصدر »األسبوع«، أن ما حدث مع 
خفف  »كورونا«،  أصابتهم  يهود  ضحايا 
من االرتباط الوجداني بهذا املجسم، لكن 
حلم  يجعل  قادم«،  ذلك  »إن  جملة  إضافة 
املغربية  الصويرة  مدينتي  في  نتنياهو 

وجربا التونسية، األكثر جذبا لالنتباه.

أو  »إفريقية«  بأنها  إسبانيا  تعاملت 
ورقتني  في  وذلك  إفريقية«،  أرض  »لها 
ما  في  »املارينز«  قيادة  تحت  مختلفتني 
عبر   202 إفريقيا  أزمــة  »تدبير  سمي 
عمليات يشارك فيها الجيش اإلسباني«، 
بقرار ألول مرة من امللك اإلسباني، الذي 
أسند إلى املشاركني خارطة تضم سبتة 
ومليلية ضمن أراضي اململكة، وفي لون 
التي  )الصحراء(  املدينتني  إلى  أقــرب 
املسيرة  1975، سنة  إلى  إسبانية  كانت 

الخضراء.
وحسب مصدر »األسبوع«، فإن الجيش 
األمريكي دافع عن انتماء سبتة ومليلية 
من طرف »فريق األزمات« في »املارينز«، 
قبل  لـ»أفريكوم«  املهمة  تكون  أن  دون 
»سبتة  وجود  العمليات  قاعدة  تؤكد  أن 

ومليلية« ضمن خرائط العمليات.
الذي رسم  اللون  أن  وأوضح املصدر، 
على خارطة العمليات اإلسبانية يختلف 
مواصلة  ــرروا  ق الذين  األمريكيني  عن 
املدينتني،  بلون مختلف لوصم  التدريب 
وهو ما شكل حرجا للمشاركني اإلسبان.

فيكتور  أنــجــيــل  االشـــتـــراكـــي  ــجــه  ات
منذ  الكناري  يقود حكومة  الذي  توريس، 
16 يوليوز 2019، إلى التأكيد على »فشل 
الحوار مع املغرب ومع البوليساريو وبني 
فالحوار  لذلك،  واملغرب«،  البوليساريو 
االشتراكيني  ــودة  ع نــظــره،  فــي  يتطلب، 
وغير  بعيدة  »عودة  وهي  املغرب،  لقيادة 
فالحوار  الظروف،  لهذه  وتبعا  متوقعة«، 
كي  واحــدة  طريقة  وهناك  فرصة،  ليس 
يعرف املغرب توجهات الكناريني، وتتمثل 
في خطط دفاع بحري غير مسبوقة، وعند 
للمغرب؟  تهديدا  األمر  كان  ما  إذا  سؤال: 
أخرى،  خطط  اعتماد  املمكن  »من  أجاب: 
متوقعة«،  املغرب  مع  البحرية  والحرب 

نقال عن مصدر »األسبوع«.

رئيس حكومة جزر 
الكناري يرفض الحوار 

مع المغرب والبوليساريو 

نيجرييا اقرتحت ح�سور املغرب يف لقاء »�سيداو« للو�ساطة يف مايل 
ــوســاطــة  ــشــل ال ــور ف ــ ف
الــتــي قـــادهـــا الـــرؤســـاء 
ــي،  ــالـ ــي مـ ــ األفـــــارقـــــة ف
نيجيريا،  رئيس  يتقدمهم 
ورؤســـــــــاء الـــســـنـــغـــال، 
والنيجر،  العاج   وساحل 
بوخاري،  محمدو  اقترح  
حــضــور املــغــرب فــي لقاء 
لغرب  االقتصادية  املنظمة 
إلكال  »ســيــداو«،  إفريقيا 
ــني إبــراهــيــم  ــوســاطــة ب ال
ومعارضته،  كايتا  بوبكر 
املتدخلني  أحــد  لــيــصــرح 
قد  مغربية  وســاطــة  ــأن  ب
لكن  ــة«،  ــي ــجــاب »إي تــكــون 

ــشــددا  ــهـــرت ت مــالــي أظـ
ــا، احــتــرامــا ملا  ــحـ واضـ
يسميه الرئيس »الشرعية 

الشعبية«.
وقال مصدر »األسبوع«: 
أن  ــد  ــري ت نــيــجــيــريــا  إن 
ــة خــاصــة  ــان ــك تــعــطــي م
مشكلة  حــل  فــي  للمغرب 
واتصل  ألهدافها،  مالي 
شخصيا  نيجيريا  رئيس 
لتسهيل  بوزير خارجيته، 
اململكة  إلى  دعوة  إرسال 
وقد  اللقاء،  لهذا  املغربية 
هذه  الــحــاضــرون  شجع 

الدعوة.

منع اأي اإح�سائيات 

للمخدرات يف  املغرب
موظفي  على  متواصال  الحظر  يــزال  ال 
املراقبة األممية لحقول املخدرات في شمال 
األوروبــي  االتحاد  أصــدر  ولذلك،  املغرب، 
بعد  ملا  »مخطط  عنوان  تحت  تقييمه  في 
القادمة،  السنة  مــن  ابــتــداء  أي   ،»2020
الخاصة  »التقديرات  أن  مفادها  خالصة 
املغرب،  في  األكثر ضبابية  باملخدرات، هي 
ألن كل متصل بهذه الدائرة يحجب معلومات 
بأي  الوثوق  عــدم  قــرر  تــم،  ومــن  نشاطه«، 

إحصائيات حول الحشيش املغربي.
الحكومة  فإن  »األسبوع«،  ملصدر  وطبقا 
ــرات أو  ــؤشـ ــديــهــا مـ ــيــة لــيــســت ل املــغــرب
الرباط  العاصمة  وبــرفــض  إحصائيات، 
التباسا،  أكثر  افتراضات صار الوضع  ألي 
موضوع  فــي  أرقـــام  ــدون  ب اململكة  تعيش 
تمويالت  ــي  ف ذلـــك  أثـــر  وقـــد  ــدرات،  ــخـ املـ
ونقل  املخدرات،  لضحايا  موجهة  أوروبية 

نشاطها إلى نشاط فالحي آخر.

ال�سالح اليدوي يف البولي�ساريو  حتت 

مراقــبة التــحاد الأوروبــي 

ــاد  ــ ــحـ ــ ــد االتـ ــ ــم ــ ــت ــ اع
»آلية ضد  األوروبي على 
النارية«  تهريب األسلحة 
اإلطار  محاور:   4 ضمن 
بهذا  والوعي  القانوني 
نفاذ  وتقوية  التهديد، 
التعاون  وتعزيز  القانون 
املفاجئ  لــكــن  الـــدولـــي، 
هو  االتحاد،  مقاربة  في 

ــدى فــقــرات  ــبــار إحــ اعــت
أن  النهاية،  قبل  املسودة 
البوليساريو  في  السالح 
السالح  مكافحة  ضمن 
حسب  ويعني،  اليدوي، 
مــصــدر »األســـبـــوع«، أن 
يواجهون  ــني  ــي »األوروب
البوليساريو،  مباشرة 
ــســالح  ــاع ال ــضـ ــع إخـ مـ

يمكن  ــذي  ــ الـ الـــيـــدوي 
طـــرف  ــن  ــ م ــرب  ــهـ يـ أن 
في  مقيمني  صحراويني 
للمراقبة«،  أوروبية  دول 
ــك، فـــإن مـــا قـــرره  ــذلـ ولـ
االتـــحـــاد األوروبـــــي قد 
يدفع األمور إلى أزمة بني 
أنفسهم،  الصحراويني 

بلغة املصدر.

 

بوخاري

توريس
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القواعد الجزائرية 
على الحدود املغربية 

بعد نشر صور 25 قاعدة جزائرية 
ال تفصل بينها وبني الحدود املغربية 
كيلومترا،  و60   6 بــني  مــا  ســوى 
الالئحة،  حسب  مكشوفا،  أصبح 

وجود:
كيلومترات   8 ـــ  ب قــاعــدتــني   )1
خاصة  منها  واحــدة  الــحــدود،  عن 

باملضادات الجوية.
ال  للوجستيك  عسكرية  قاعدة   )2
تبعد عن الحدود إال بـ 10 كيلومترات 

وأخرى تبعد فقط بـ 6 كيلومترات.
منهما  عسكرية،  قواعد  ثالثة   )3
للمدفعية  وأخــرى  للمشاة  واحــدة 

وثالثة للمدرعات ال تبعد عن الحدود 
إال بـ 35 كيلومترا.

لــلــمــدرعــات واثــنــتــان  ــدة  ــاع ق  )4
كيلومترا   40 بـ  الحدود  عن  تبعدان 

)واحدة للتنصت وأخرى رادارية(.
 8 بعد  على  للتموين  قــاعــدة   )5

كيلومترات من الحدود.
6( قاعدة عسكرية كبرى على بعد 

35 كلم من الحدود.
 23 بعد  على  للمدرعات  قاعدة   )7

كلم وأخرى 26 كلم على الحدود.
كيلومترا   30 بـ  تبعد  قاعدة   )8

وأخرى بـ 45 كلم.
لإلحداثيات  التقني  الجرد  وفــي 
عنه  ونقلته  املــوقــع،  أوردهـــا  الــتــي 
القواعد هي  كل  فإن   ،)1(»24 »ميديا 
في حدود 25 قاعدة وليس 30 قاعدة، 

وأيضا فإن 70 كيلومترا بني الحدود، 
سيزيد عددها عن الثالثني.

قاعدة  فإن  للمغرب،  بالنسبة  أما 
كيلومترا   38 في حدود  »جرادة« هي 
الخانة،  هذه  نفس  وفي  الحدود،  من 

هناك ما يقرب من 17 قاعدة.
الحدود  أن  املراقب،  يالحظه  وما 
موقوتة،  قنبلة  املغربية  ـ  الجزائرية 

من مؤشرين:
القواعد  بــني  املــســافــة  ــالف  خ  )1
سببت  وقد  الطرفني،  لدى  والحدود 
هذه الفجوة في أزمة صامتة، فالقوات 
»جــرادة«  قاعدة  أن  تصرح  املغربية 
 38 الجزائرية  الحدود  وبــني  بينها 
كيلومترا، فيما ترى الجزائر وبعض 
 6 حدود  في  أنها  الرسمي،  إعالمها 
كيلومترات )وهناك من قال كيلومترا 

واحدا(، أي أننا أمام خالف حول 32 
كيلومترا عرضا على طول 1739 إلى 
1900 كلم ستبلغ معه األراضي التي 
و800  ألفا   60 صامتة  قنبلة  تشكل 

كيلومتر.
يزال  ال  الحدودي  الخالف  أن   )2
بالحدود  املغرب  قبول  رغم  مفتوحا، 
وتسليمه  االستعمار،  عن  املــوروثــة 
الشرقية  الــصــحــراء  ــل  ك الــجــزائــر 
وحزب  الفاسي  عالل  بها  نادى  التي 

االستقالل.
حــزب  ــع  مـ ــخـــالف  الـ ــان  ــ ك وإن 
ــزء كــبــيــر من  ــالل عــلــى جـ ــق االســت
إلى  واملتواصل  شرقا،  الصحراء 
ــا، فــإن  ــي الــصــحــراء غــرب ــوم ف ــي ال
إشكاال  يضع  النهائي  الترسيم 
مسكوتا عنه في حدود 60 ألف كلم، 

وهو جزء واسع من التراب املغربي.
باتريوتيك«)2(،  »ألجيري  وحسب 
فإن ما نشر تحت اسم »غوغل إيرث« 
ولدى  الصناعي  القمر  عمل  من  هو 
اململكة قمرين واحد منهما للتجسس 

العسكري.
قــاعــدة   25 نــشــر صـــور  ــل  ــك وش
لدى  »حقيقية«  صــدمــة  جــزائــريــة، 
األوساط العسكرية، بعدما أكد الجيش 
تصوير،  من  حدث  ما  أن  الجزائري 
جنراالته،  ــى  إل موجهة  رســالــة  هــو 
ــإن وحـــدة املــوقــف بني  وبــالــتــالــي، ف
آخر،  بعدا  أخذت  والجيش  الرئاسة 
على اعتبار أن ما حدث في جرادة ال 

يدخل في إطار السيادة، بل هو 
إشارة إلى احتمال تفسيره 

كعمل عدائي.

بعشرات  اململكة  لتراب  املتواصل  الترابي  القضم  مع 
اململكة  ــأت  ارت فجيج،  يف  حدث  كما  الكيلومترات 
املسلحة  القوات  لصالح  الحدودية  األراضي  »تحفيظ« 
القواعد  تــوازي  قواعد  بناء  بعدها  قررت  ثم  امللكية، 

الخمس والعشرين الجزائرية ىلع الحدود مع املغرب.
ولسنوات  التهمت،  الجزائرية  القواعد  هذه  أن  واضحا  وأصبح 
سابقة، مئات الكيلومترات، بسبب التداخل وعدم الترسيم الفني 
والتقني لهذه الحدود، فاختار املغرب الرد ىلع هذه االستراتيجية 
الحدود  جهة  من  تكرس  أخرى  لتوازنات  تؤسس  مثيلة  بخطة 
غير  كيلومترات  ىلع  اليد  وضع  أو  عريف  تمدد  دون  املوروثة 
مأهولة أو غير مستغلة، وأصبح من الطبيعي أن تستغلها القوات 

املسلحة امللكية للحفاظ عليها.
ليس يف نية املغرب بناء 30 قاعدة موازية للقواعد الجزائرية، 
وقد نشر موقع »فار« القريب من القوات املسلحة امللكية، صور 25 

قاعدة عبر تقنية »غوغل إيرث«، وليس بين إحداها وبين الحدود 
املغربية سوى 6 كيلومترات، فيما الباقي يف حدود  قصوى تصل 

60 كيلومترا.
تزال  »الرمال« ال  »قاعدة«، ألن عقدة حرب  بناء  الجزائر  وانتقدت 
سارية، وألن الترسيم الفني سيكون ىلع الحدود الحالية، وتؤجل 

الجزائر هذه العملية، كي  تزيد مطالبها.
تأهيل  بعد  إال  الجزائر  مع  املوروثة  الحدود  الرباط  تقبل  لم  وفعال، 
اإلفريقي  االتحاد  إلى  الدخول  ليتقرر بعدها  الحدودي لسنوات،  الشريط 

الذي يؤمن بالحدود املوروثة عن االستعمار حدودا رسمية بين 
دوله، وكان املغرب يف املوعد، إذ قام بما يشبه »ترسيما« من 
جانب واحد لكل أراضيه الحدودية، وجعلها تحت التحفيظ مترا 

مترا، يقول مصدر »األسبوع«.
أعد الملف: عبد الحميد العوني

 

بعد نشر صور 25 قاعدة جزائرية 

بالقمر الصناعي محمد السادس

ملاذا يبني املغرب 
قواعد ع�سكرية 
على احلدود مع 

اجلـــزائر؟

قنبلة موقوتة وخالف

 حول 60 األفا و 800 

كيلومرت على الأقل

تبون
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العسكرية  القوات  انتشار  ويأتي 
املغربية  الــحــدود  على  الــجــزائــريــة 
»الرمال«،  حرب  في  حدث  ما  بمبرر 
الحق،  نفس  لــه  ليس  املــغــرب  فيما 
كان  ما  وهو  »هجومية«  القواعد  ألن 
األقل من وجهة  1963، على  في سنة 

النظر الجزائرية.
إن  باتريوتيك«:  »ألجيري  تقول 
أقماره  بنشر  الجزائر  يستفز  املغرب 
الصناعية لصور القواعد الجزائرية، 

وبذلك لم يعد ممكنا:
جوية  حــمــايــة  ــن  ع الــحــديــث   )1
للقواعد الجزائرية، ألنها فقدت عنصر 

املفاجأة.
2( الوصول إلى أهداف قتالية في 

العمق املغربي.
3( إبداء هامش املناورة الضروري 

لكال القوتني.
من  القتالية  القدرة  استقصاء   )4

خالل تصوير األهداف واستهدافها.
املغرب  كان  إن  قاسيا،  الرد  وجاء 
قد استفز الجزائر بقاعدة واحدة في 
قاعدة   25 بنت  الجزائر  فإن  جــرادة، 
فإن  وبالتالي،  مقابلها،  وفي  قبلها، 
»الرؤية العسكرية للحرب بني البلدين 
خطوات  وهناك  كالسيكية«،  تزال  ال 
من  للمزيد  الجانبني  على  مفروضة 

التسليح.

الجزائر تريد وقف مسلسل 
بناء القواعد املغربية، كي ال تقوم 

هذه القواعد بتحييد القواعد 
الجزائرية، وتنتهي التوازنات 

التي بنى عليها الجيش الجزائري 
عقيدته الدفاعية 

اليوم، كل القواعد الجزائرية تحت 
املغربي  الصناعي  القمر  مــراقــبــة 
رغم  النشر،  عن  محجوبة  بتفاصيل 
نيران  القواعد ستكون تحت  أن هذه 
املدفعية األرضية، وأيضا تحت نيران 

»األباتشي«.
في  النيران  مصادر  تعدد  ويأخذ 

هذه الحالة، ترتيبا له أولوية:
أ( القدرة على دمج القوات املهاجمة 

لتدمير قاعدة أو الهجوم عليها.
الصاروخية  الــنــيــران  قـــدرة  ب( 
وتمكني  طــيــار،  ــدون  ب طــائــرات  عبر 
الخمس  الــجــزائــريــة  الــقــواعــد  ــزل  ع

والعشرين.
ت( القصف املدفعي املركز. 

قواعد  على  الجوي  الهجوم  ث( 
املدرعات أوال قبل املشاة.

ويكون »االستهداف« املتوقع ناتجا 
من مصدرين للنيران على األقل.

ويبقى السؤال املطروح: ملاذا أطلق 
على  قادر  وهو  جديدة  قاعدة  املغرب 
تحييد 25 قاعدة بنيرانه؟ والجواب، 
نفس  فــي  نفسه  وضــع  »يفضل  أنــه 
معها  ســتــتــعــامــل  ــي  ــت ال ــخــارطــة  ال

الجزائر«، ولذلك، وصل الوضع إلى:
لوجيستي،  عملياتي  ــوازن  تـ  )1
انطالقا من العمق املغربي وليس على 

الحدود فقط.
ــقــدرة  ال تحييد  يمكن  ــا،  ــي وحــال
الجزائرية من خالل الجو، ويرتكز رد 
الجزائريني على املقنبالت والطائرات 

االستراتيجية.
مغربي   - جزائري  جديد  تــوازن   )2
 »16 »ف  االستراتيجية  املقنبالت  عبر 
و»سوخوي 35«، وسيدفع هذا الوضع 
إلى تحييد أهمية القواعد في الخارطة 
فإن  وبالتالي،  البلدين،  بني  القتالية 
خسائر  تسجيل  على  الطرفني  قــدرة 

كبيرة، حالة واردة.
في  مهمة  لقاعدة  املغرب  وببناء 
من  واحــد  كيلومتر  بعد  على  جــرادة 
والصحافة  الجيش  حسب  الحدود، 
بالنسبة  مهما  سيكون  الجزائريني، 

إليه النظر إلى:
املغلقة  للحدود  األرضية  املراقبة  ـ 
الجزائر  وتستثمر   ،1994 سنة  منذ 
»الحدود  هذه  في  والرباط  العاصمة 

التي أصبحت عسكرية مائة باملائة«.
 33 لـــ  حــدث  الـــذي  امللكية  ــزع  ن ـ 
ــارا لــبــنــاء قــاعــدة »جـــــرادة«،  ــت هــك

واملنشور في الجريدة الرسمية لـ 21 
شفافية  على  دليل  هو   ،2020 ماي 

املخطط العسكري املذكور.
ــذه الــخــطــوة األهـــم في  وتــعــد هـ
آخرها  الجزائر،  مع  الحروب  تاريخ 
ألن   ،1963 ســنــة  ــال«  ــرمـ »الـ حـــرب 
ــد، كــمــا في  ــواع املــهــم لــيــس بــنــاء ق
قاعدة  بناء  بل  الجزائرية،  الحالة 
مغربي  منظور  وهــو  استراتيجية، 
لوحظ  ما  العسكرية، وهو  أبعاده  له 
في تعبير الرئيس الجزائري وفريقه 
ال  شنقريحة  فالجنرال  العسكري، 
يعارض بناء املغرب لقواعد في مقابل 
على  الجزائرية  العسكرية  القواعد 
جنراالت  يتوجس  بل  الحدود،  سائر 
استراتيجية  قــاعــدة  مــن  الــجــزائــر 
قاعدة  تجعل  عديدة  أوراقا  ستحسم 
القتالي«  »املقابل  في وضع  »جرادة« 
لقاعدة وهران البحرية، وفعال، تحقق 
استراتيجيتني  قاعدتني  بني  التوازن 
ـ  الجزائرية  الــحــدود  جانبي  على 

املغربية.
إلى  يــؤدي  قد  التطور،  هذا  ومثل 
قدرتني  تنافس  بفعل  »املــواجــهــة« 
التكتيك  ــي  ف مــتــقــاربــتــني  ــني  ــوت وق
حد  على  القتالي  والوضع  الحربي 

سواء.
هامة  خــطــوة  املــغــرب  أنــجــز  لقد 
كل  الجزائر، وعبرت  في  وقعها  ظهر 
على  الجزائرية  الــدولــة  مؤسسات 
ردت  فيما  املغربية،  للخطوة  رفضها 
العاصمة الرباط بطريقة مباشرة على 
على  استراتيجية،  بقاعدة  قاعدة   25

األقل عند أنصار املقاربة املغربية:
أوال: ألن القاعدة في قلب غابة »بن 

علي« في جماعة لعوينات.
ثانيا: ألن رئيس الحكومة وقع على 
مرسوم ينقل جزء من الغابة إلى ملك 
األخير  في  ليكون  الــخــاص،  الــدولــة 

قاعدة استراتيجية لجرادة.

وصف الجزائريني وبعض 
األمريكيني لقاعدة »جرادة« 

بالقاعدة االسرتاتيجية، يفيد أن 
العاصمة الرباط انتقلت إىل جيل 
متقدم من التكنولوجيا والقواعد 

قاعدة  »جــرادة«  أن  البعض  إعالن 
ــد تــضــم ســالحــا  اســتــراتــيــجــيــة قـ

استراتيجيا، هو إنذار بالتحول.
وجود  من  الجزائريون  ويتخوف 
»ف 16«، وهي طائرة أمريكية مطورة 
واستراتيجية في قاعدة استراتيجية، 
األهداف،  إلدارة  قمر صناعي  وتحت 
لدى  الــجــزائــري  فالتخوف  ولــذلــك، 
العسكريني من مثل هذا املشروع، له 

مبرراته.
ويتطرق متدخلون دوليون لخفض 
ــي املــنــطــقــة، لــكــن سالحا  الــتــوتــر ف
استراتيجية  قاعدة  في  استراتيجيا 
يعتبره  فيما  قــويــا،  رادعـــا  يشكل 

الجيش الجزائري إعالنا:
على  عسكرية  قواعد  لتحويل   )1
أو  قاعدتني  إلى  املغرب  مع  الحدود 
على  للرد  استراتيجية،  قواعد  ثالثة 

الخطوة املغربية.
2( العمل على التجسس الفضائي 
مستقبال، فالتميز على صعيد األقمار 

يوقع  تبون  الرئيس  جعل  الصناعية 
على خطة لتجاوز الفجوة مع املغرب.
في  نــاور  املغربي  الجيش  أن   )3
ــدة وتــافــيــاللــت، وفــي أكــثــر من  وجـ
قبل  الــجــزائــر،  مــع  حــدوديــة  منطقة 
استراتيجية  قاعدة  إطــالق  يقرر  أن 
يجعل  ما  وهو  معيارية،  بمواصفات 
محموما  الجزائري  املغربي  السباق 

و»خطيرا« في أكثر من جانب.
للدولتني  القتالي  االحتياط  أن   )4
لم يعد هو العامل املركزي في املعركة 
الــحــالــيــة، وبــالــتــالــي، فـــإن قـــدرات 
ــد من  ــزي الــدولــتــني مــوجــهــة إلـــى امل

»التسليح االستراتيجي«.

مجرد أن تكون قاعدة »جرادة« 
اسرتاتيجية على الحدود مع 
الجزائر بسالح »إف 16« 

االسرتاتيجي والرد على هذه 
الخطوة بـ»سوخوي 35« 

وبقاعدة مثيلة، هو تصعيد خطري 
على األمنني القوميني املغربي 

والجزائري، باسم حمايته

بالخطوة  التنبؤ  حاليا  يصعب 
املغرب  بني  القادمة  »التصعيدية« 
والجزائر، بعد دخول البلدين املرحلة 
األخيرة في نشر أسلحة استراتيجية 
في قواعد استراتيجية على الحدود.

في  الــربــاط،  العاصمة  ترغب  ولــم 
الخطوة  هــذه  مثل  في  سابق،  وقــت 
لكن  »الــرمــال«،  حــرب  عقدة  نتيجة 
املغرب،  أقره  الذي  الحدود  بترسيم 

املوروثة،  الحدود  على  تحفظه  بعدم 
وقــامــوا  املــمــلــكــة،  مسئولو  تــحــرر 
بــخــطــوات جــذريــة فــي صــالــح أمن 
الجزائر  فــإن  ــك،  ذل وعلى  دولتهم، 
التقدم  على  معتمدة  تكون  لن  حاليا 
ــحــدود بــقــدر ما  الــفــضــائــي عــلــى ال
املدرعات  على  اعتمادها  ستواصل 
وبالتالي،  وامليكانيكيني،  واملشاة 
فإن استهداف العمق املغربي لم يعد 
ممكنا، فالحرب تحولت إلى الحدود، 
العمق  استهداف  يكون  لن  وهكذا 
الجزء  هو  املقنبلة  الطائرات  عبر 
سيكون  بل  االنتصار،  من  الواسع 
بمجرد  قويا  الحدود  على  االقتحام 
اندالع الحرب، وسيركز القصف على 
وبالتالي،  العمق،  عــوض  الــحــدود 
الخطط  الجديد على  الوضع  سيؤثر 
املغربي  الجيشان:  عليها  عمل  التي 

والجزائري، منذ استقالل بلديهما.

بناء القواعد جزء من القرارات 
العسكرية على طريف الحدود 

ــي املــجــلــس الـــــوزاري األخــيــر،  ف
عسكرية،  مشاريع   3 املــغــرب  ــرر  م
ولم  ألــجــيــري«،  »أوبــســيــرف  حسب 
جــرادة  في  العسكرية  القاعدة  تكن 
ــي جـــدول األعـــمـــال، لــكــن املــغــرب  ف
القانوني  اإلطار  منها  قرارات،  اتخذ 
لتعزيز األنظمة املعلوماتية والرقمية 
وصناعة  العمومية،  املؤسسات  في 
ــواد  وتــجــارة »تــوريــد وتــصــديــر« امل
وحماية  العسكرية،  أو  الدفاعية 
العسكري  املجال  في  التحفظ  واجب 
العسكري)4(،  االنضباط  تعزيز  أو 
وهو ما يعني أن بناء قاعدة »جرادة« 
ليست األهم في األجندة الرسمية، بل 
بنيات عسكرية جديدة  هناك صناعة 
تجديد  إعــادة  االعتبار  بعني  تأخذ 
الجوي،  الدفاع  في  املغربية  القدرة 
خطوة  ليس  القواعد  فبناء  ولذلك، 
معزولة، بل قرارا ضمن استراتيجية 
ــل خــطــوة قــاعــدة  ــدخ مــتــكــامــلــة، وت
يحاول  استراتيجية  ضمن  »جــرادة« 

الجزائريون تفكيكها.
كل  ــإن  ف الــجــريــدة،  نفس  وحسب 
في مذهب شنقريحة،  مغربية،  قاعدة 
عسكريتان  ــان  ــدت ــاع ق ستقابلها 
جزائريتان، وال تتعلق املسألة بتوازن 
بني القواعد املغربية والجزائرية على 
الحدود، أو بالتركيز على مضاعفتها، 
أن  العقيدة،  هذه  في  املغرب،  وعلى 
قاعدة   25 لــتــوازن  قاعدة   12 يبني 
بناء  تفضل  الــربــاط  لكن  جزائرية، 
»ميغا - قواعد« أو »قدرات مهنية«، إذ 
التوازن الكمي بني القواعد الجزائرية 
واملغربية ليس مقولة مهمة، بقدر ما 
سيكون األهم هو »بناء قدرة عسكرية 

في التصنيع«.
بناء  أن  الشرقية  الجارة  وتعتقد 
يشكل  الحدود،  على  تصنيع  قواعد 
فجوة حقيقية مع الجزائر، ألن الرهان 
على التقنية العسكرية يشمل األقمار 
املعلوماتية  واألنــظــمــة  الصناعية 

وصناعة وتجارة املواد الدفاعية.
ومن املهم القول أن قدرة املغرب في 
هذه الحقول بلغت نسبا متقدمة على 

بعض القطاعات املدنية، من خالل:
1( القدرة على دعم رهان »الرقمنة« 
يراقب  الــذي  الــرقــمــي«  »املــغــرب  أو 
يقود  ــذي  ال وهــو  املغربي،  الجيش 
املعلوماتية  للبنية  الشاملة  الحماية 

للمملكة.
العسكرية جزء  املؤسسة  2( جعل 
املغرب  إطــالق  فقبل  التصنيع،  من 
له  كانت  العسكري،  للتجسس  لقمره 
وأخــرى  للطيران،  فرنسية  صناعة 
وحــالــيــا،  أراضـــيـــه،  عــلــى  فضائية 
سيكون السعي إلى »الرقمنة العالية« 

جزء مما يراقبه الجزائريون.
وتبعا للمعطيات املقررة في ارتباط 
والتأطير  والصناعي  الرقمي  األمــن 
العسكري،  املجال  في  لهما  القانوني 
قواعد  بناء  على  اململكة  ــدرة  ق فــإن 
»قاعدة  معامل  تتجاوز  استراتيجية 

مقابل  في  مغربية  عسكرية 
ــة  ــري ــد جــزائ ــواعـ ثـــالثـــة قـ

 

تسليح وعسكرة القواعد العسكرية ىلع الحدود املغربية ـ الجزائرية، سيدفع بهذه االستراتيجية 
املعتمدة إلى االتصال بالجدار الدفاعي شامال معه تندوف، وسيضم الخط الحدودي الواحد، كل 

الحدود املشتركة بين البلدين، بما يلغي البوليساريو يف الحسابات املستقبلية.

قاعدة »جرادة« قد تدفع إلى تحييد القاعدة الجزائرية »المرسى الكبير«، األكبر في الوطن العربي، تماما 
كما حدث مع قاعدة »القصر الصغير« وقاعدة »روتا« األمريكية في إسبانيا.

وتعد هذه االستراتيجية المغربية )قاعدة في مقابل قاعدة(، تطورا استثنائيا على األقل في نظر الجوار.

الجزائر تخاف من بناء ردع جوي في قاعدة »جرادة«
يتخوف الجنرال شنقريحة من بناء املغرب لـ»ردع جوي« 

يف قاعدة »جرادة«، وللرد، اقترح »قاعدتين جزائريتين 
مقابل قاعدة مغربية« ىلع الحدود، وذهب الجنرال 

الجزائري بعيدا يف تأهيل وهران لتكون لها قاعدة 
جوية، رغم موافقته ىلع البدء يف إنجاز هذا 

املشروع، لتبقى األهداف املخيفة هي:
1( اعتبار قضية الصحراء قضية حدودية 
تنتهي بتسوية وترسيم حدود تندوف.

2( بناء ردع جوي من قاعدة »جرادة« موجه 
ضد عمليات القاعدة البحرية يف وهران.

3( بناء قدرة هجومية، وتحويل الحدود إلى قواعد 
هجومية، خطر كبير ىلع املنطقة. الجنرال الوراقالجنرال شنقريحة

األسبوعملف



شنقريحة  الــجــنــرال  عند  تقابلها 
قاعدة  مقابل  جزائريتان  قاعدتان 

مغربية«.
التنافسي  السباق  هذا  وسيكون 
متواترا إلى حد قد يتحول أو ينتقل 

معه:
للبلدين:  العسكري  االنتشار   )1
الجزائر واملغرب، من عمقهما الترابي 
إلى الحدود، وهو ما حصل ألسابيع 
فعقدة  ولذلك،  »الــرمــال«،  حــرب  قبل 
التفكير  على  تهيمن  »الرمال«  حرب 
العسكري لجنراالت اململكة والجزائر.
التي  الــعــصــابــات  ــرب  حـ أن   )2
حرب  فــي  البلدين  جيشا  مارسها 
الصحراء، تذهب إلى إعادة تدويرها، 
خوفا من حرب إقليمية، لذلك، فحالة 
غير  أو  املباشر  العسكري  االشتباك 
االستقالل  تاريخ  دامت طيلة  املباشر 
من املواجهة املباشرة لحرب »الرمال« 
عبر  املــبــاشــرة  غير  املــواجــهــة  إلــى 
بوقف  انتهت  في حرب  البوليساريو 
القرن  تسعينات  بداية  النار  إطــالق 

املاضي.

التكتيك املغربي قد يذهب 
إىل خطوة ذكية تبدأ من قاعدة 
»جرادة«، مرورا بقواعد على 
الحدود، وصوال إىل الجدار 

الدفاعي يف الصحراء، وسينتهي 
الجدار إىل صعوبات إضافية 

وبنيوية ال تسمح باندالع حرب 
مباشرة أو بالوكالة يف املستقبل 

إن املونتاج االستراتيجي القاضي 
إلى  تمدده  أو  الدفاعي  الجدار  بلقاء 
الحدود  باقي  الصحراء، وعبر  خارج 

مع الجزائر إلى وجدة، يفيد أمرين:
الجار  مــع  الــحــدود  عسكرة  أن   -
الجزائري قد يعزز إمكانيات الطرفني 
في شريط تسليحي واحد يفرض بناء 
جــدار دفــاعــي حـــدودي مــع الجزائر 
وبالتالي،  الــصــحــراء،  معه  يشمل 
في  الدفاعي  الــجــدار  شــرق  يحاصر 
الكثافة  بحكم  البوليساريو،  وجــه 
املتوقعة للجنود املغاربة والجزائريني 

على كل الحدود.
ــد عــلــى طــول  ــواع ــق ــشــار ال ــت ـ ان
الحدود، هو ترسيم واقعي أو ترسيم 
»األمر الواقع« الحدودي بني البلدين، 
مطالب  يبعد  أو  سيدمج  مــا  ــو  وه
جدا،  مرن  املغرب  ألن  البوليساريو، 
الصحراء  ألجل  حربا  خاض  أن  بعد 
أن  له  ويمكن  عنها،  تنازل  الشرقية 
حدود  ــرار  إلق املــرونــة  نفس  يواصل 
وبــني  بينه  ودائـــمـــة  آمــنــة  ثــنــائــيــة 

الجزائر.
ولـــذلـــك، فــالــســيــاســة الــحــدوديــة 
»غير  استراتيجي  بعد  لها  للمملكة، 
بوتفليقة  عنه  قال  ما  ألن  مسبوق«، 
كحل،  الغربية«  للصحراء  »تقسيما 
آخر  تقسيم  إلــى  املغرب  في  انتهى 
بتنازل قانوني ونهائي عن الصحراء 

الشرقية.
وبــمــتــابــعــة تــرســيــم الــحــدود مع 
قضية  تنتهي  تندوف،  في  الجزائر 
سيكون  وبهذا،  الغربية«،  »الصحراء 
»الــصــحــراء  ــي  ف مستفيدا  ــغــرب  امل
متابعة  في  مرنا  وسيكون  الغربية«، 
ترسيمه لـ»الصحراء الشرقية« وعلى 

رأسها تندوف.
املتوقعة،  الخرائط  لرسم  وتبعا 

سيكون مهما جدا:
بفتح  »جهنم«،  خطة  إجهاض   )1
على  لحلو  بئر  في  جزائرية  قاعدة 
االتحاد  في  مؤسس  عضو  ــي  أراض
ألن  املغرب،  به  لحق  الــذي  اإلفريقي 

في  قاعدة  تفتح  أن  عــوض  الجزائر 
الــرد  ــى  إل ــجــدار، ستضطر  ال شــرق 
بعدها،  ــا  وم ــرادة«  ــ »ج قــاعــدة  على 
اإلجراء،  وبهذا  الحدود،  سائر  وعلى 
خطة  عــن  الــجــزائــريــون  سينشغل 
في  أهدافهم  باقي  وربما  »جهنم«، 

الصحراء.
على  الــجــزائــريــني  مــع  العمل   )2
ترسيم الحدود، وبمرونة تضمن منع 
»حرب رمال ثانية«، وبالتالي، »حرب 

الصحراء الثانية«.
لحرب  مثيل  سيناريو  أي  وبإبعاد 
العسكري  ــام  أم ستكون  ــال«،  ــرم »ال
غير  فالغزو  أقل،  تحديات  الجزائري 
األمر  وكذلك  معلنة،  بضمانات  ممكن 
وبالتالي،  ــجــزائــري،  ال العمق  مــع 
هــذه  بفعل  الطبيعي  مــن  ســيــكــون 
تفاهمات  إلــى  الوصول  التطورات، 
االنتشار وإدارة  حدودية حول درجة 

العمليات املمكنة على الحدود.
وعلى هذا األساس، البد من التذكير 
بأن الجيش الجزائري كان قد ضغط 
بقوة على الرئيس بومديان للوصول 
رغم  اململكة،  مع  حــدودي  تفاهم  إلى 
الخالف اإليديولوجي الذي ال يسمح 
باتفاق الرئيس االشتراكي الجزائري 

وامللك املغربي.
مصلحة  تغليب  الجانبان  واختار 
ــاع  دف وزيـــر  مــوقــعــه  ــن  م بلديهما، 
الجزائر قبل أن يكون رئيسا، وأيضا 
أدار الحسن  من الجهة املغربية، فقد 
الثاني وزارة الدفاع، بعد االنقالبات.

أن  على  نؤكد  أن  مهما،  يكون  قد 
»اتفاق إفران« بني بومديان والحسن 
الدفاع  اتفاقا بني وزيري  الثاني كان 
ورئيسي األركان، املغربي والجزائري، 
الخطة،  نفس  على  البناء  ومحاولة 
االستراتيجي  الــذكــاء  من  جــزء  فيه 
بدل  العمل عليه  املغرب  الذي يحاول 

التدويل.

قاعدة »جرادة« لها أهمية 
اسرتاتيجية، ألنها مقابل 

»مشوش ومعرقل« لعمليات 
اململكة انطالقا من قواعد 

»وهران« تتقدمها القاعدة البحرية 

ــر هو  ــزائ ــج مـــا تــتــخــوف مــنــه ال
بتحييد  يقوم  ــوازن  ت إلــى  الــوصــول 
قاعدتها البحرية املتقدمة في وهران، 
ــاعــدة »جـــــرادة«، وبــالــتــالــي،  عــبــر ق
»تحول  عنه  ينجم  قد  يحدث  ما  فإن 
ــد يــعــزل الــجــزائــر  اســتــراتــيــجــي« ق
املتوسط  غـــرب  عــن  )املــتــوســطــيــة( 
وجبل طارق، كما فعلت تماما الرباط 

في عزل سبتة ومليلية.
املخيفة  الــتــقــديــرات  ــذه  ه وأمـــام 
فإن  الــجــزائــري،  للجيش  بالنسبة 
على  مؤثرة  ستكون  »جــرادة«  قاعدة 
البحرية  ومستقبل  الجزائري  الغرب 
الجزائرية، ولذلك، فإن رفض الجزائر 
وجود قاعدة في جرادة »استثنائي«، 
بــوعــرفــة  فـــي  قـــواعـــد  هـــنـــاك  ألن 
والراشيدية، وقاعدة »جرادة« مؤثرة، 
وفي مقابل قاعدة »وهران« تماما كما 
اختار املغرب قاعدة »القصر الصغير« 
»روتا«  األمريكية  القاعدة  مقابل  في 

في إسبانيا.
التي  التحييد  الستراتيجية  وتبعا 
بقاعدة(،  )قاعدة  املغرب  يمارسها 
مؤثرة  ستكون  »جــرادة«  قاعدة  فإن 
تكون  أن  تقرر  إن  حربيا«  و»عــمــال 
بأعلى  القاعدة استراتيجية ومجهزة 

تكنولوجيا، كما هو مرتقب.
على  التأثير  املغرب  استطاع  وإن 
قاعدة »املرسى الكبير«، ونعرف مدى 
أهميتها  وأهمية قاعدة »وهران« منذ 
دي  رامـــون  احــتــالل  مــع   1505 سنة 
إفريقيا،  شمال  حمالت  منذ  كاردونا 
انطالقا  لها«  »تحييدا  يضع  فإنه 
ــن خـــالل قــاعــدة  ــن »جــــــرادة«، ومـ م

استراتيجية معيارية.
محور  أن  الطبوغرافيون،  ويــدرك 
محور  مقابل  في  هو  جــرادة  ـ  وجدة 
الــتــرك«  »عــني  أو  الكبير«  »املــرســى 
»معركة  أن  ــرف  ــع ون وهــــــران)5(، 
أدوارا  أخذت  البلدين،  بني  املحاور« 

واسعة من عدة مالحظات:

التاريخي بني  الرابط  1( كسر هذا 
)عني  ــران)6(  ــ وه ومــحــور  إسبانيا 
الترك(، ومحاصرة أي أثر لهذا املحور 
في  له  نجاح  هو  املــغــرب،  طــرف  من 
ومليلية،  سبتة  على  وحصاره  حربه 

لجعل احتاللهما ليس مريحا.
من  االستراتيجي  الثقل  نقل   )2
الكبير  ــى  ــرس امل  - وهــــران  مــحــور 
صراعات  بحسم  تاريخيا  )املعروف 
بما  جيوسياسية،  وأخرى  دولية)7( 
االحــتــالل،  مــن  فرنسا  تحرير  فيها 
إلى  األخرى(  الحسابات  من  وغيرها 

محور وجدة.
توازنات  خلق  إلى  املغرب  ويطمح 
تضمن الوصول إلى أهدافه في سبتة 
ومليلية دون حرب، مع إدارة الظروف 
للمملكة،  العليا  املصالح  يناسب  بما 
قاعدتها  عــن  تــدافــع  الــجــزائــر  فيما 

»املرسى الكبير«، لثقلها الواسع.
البديهي  مــن  سيكون  وبالتالي، 
لــلــجــزائــريــني عـــدم االهــتــمــام بفتح 
إذ  ــرى،  أخ عسكرية  لقواعد  املغرب 
الجزء  هو  »جــرادة«  قاعدة  إغالق  أن 
الرئيسي في هذه االستراتيجية التي 

ينتهجها الجنرال شنقريحة.

الجنرال شنقريحة اختار 
معركته مع املغرب خوفا من بناء 

ردع يف قاعدة »جرادة« يقزم 
اسرتاتيجيا قاعدة بالده البحرية 

يف »املرسى الكبري«

السفن  ضــد  ــوي  ج ردع  بــنــاء  إن 
ــرادة«،  ــ »ج قــاعــدة  عبر  الــجــزائــريــة 
سيعزل الجزائر بحريا، وهذه الرغبة 
منها  تتمكن  لم  القديمة  الفرنسية 
يحققها  أن  ويمكن  لعقود،  باريس 
املغرب  رؤية  فإن  وبالتالي،  املغرب، 
بل  تختلف،  املتوسط  غــرب  ملنطقة 

يمكن القول أنها جديدة.
على  بالعمل  القدرة  هــذه  وتتميز 

ثالث توجهات:
حــدودي،  توافق  إلى  الوصول   )1
وتقنيا  فنيا  يساعد  مغربي،  جزائري 
على الوصول إلى تكريس أمن جهوي 

وإقليمي مشترك.
البحرية  الــقــدرة  بناء  إعـــادة   )2
الكبير«،  »املــرســى  فــي  الــجــزائــريــة 
بما  ــرادة«،  »جــ قــاعــدة  فــي  والجوية 
وليس  املــشــتــرك«  ــاع  ــدف »ال يناسب 

»التحييد«.
ــات  ــويـ األولـ تــرتــيــب  ــادة  ــ إعـ  )3
الــدفــاعــيــة لــلــجــانــبــني: الــجــزائــري 

واملغربي.
فإن  املــوضــوعــة،  للخطط  وتبعا 

الــجــزائــر واملــغــرب دخــال فــي رهــان 
معقد يشمل:

أ( عقيدة بناء قاعدتني جزائريتني 
قاعدة  وبناء  مغربية،  قاعدة  مقابل 
لتحييد  وهـــران  فــي  جــديــدة  جوية 
الردع الجوي لقاعدة »جرادة« وأخرى 
للدعم، يفيد من جهة ثانية، أن القدرة 
أهدافها  عــن  تخرج  قــد  الجزائرية 

مقابل تبادل الردع مع املغرب.
الدبلوماسي  الضغط  عقيدة  ب( 
في  املغربية  ــردع  ال سقوف  لخفض 
قاعدة »جرادة«، ألن املهم هو منسوب 
وليس  القاعدة،  في  املتوفر  ــردع  ال

قاعدة »جرادة« بحد ذاتها.
وإرسال الرئيس تبون وشنقريحة، 
وأكثر من مسؤول جزائري، لرسائل 
لم يعد خافيا  إلى املغرب،  وإشارات 
وبالتالي  الــدولــيــة،  ــر  ــدوائ ال على 
الجزائريتني  القاعدتني  خرائط  فإن 
أبعاد  لها  »جـــرادة«،  قاعدة  مقابل 
تذهب  وقد  بعيد،  حد  إلى  عملياتية 
األمور بشكل آخر إلى تقويم العالقة 
ـ املغربية لحل كل األمور  الجزائرية 

العالقة.
وتتخوف الجزائر من ثالث نقط:

في  الصحراء،  قضية  اعتبار   )1
آخر املطاف، قضية حدودية، تنتهي 
تندوف،  حــدود  ترسيم  في  بتسوية 
وتسهيالت يراها الجانب الجزائري 
يؤسس  ما  وهو  التعاون،  إطار  في 

لفرص أخرى.
قــاعــدة  ــن  م ــوي  جـ ردع  ــاء  ــن ب  )2
»جرادة« في مواجهة القاعدة البحرية 

»املرسى الكبير«.
3( بناء قدرة هجومية على الحدود 
عن طريق انتشار القواعد على جانبي 

الحدود املغربية ـ الجزائرية.
وبناء عليه، فإن نقاش رؤية ثنائية 
البلدين  كــال  الــحــل، ألن  هــو  جــديــدة، 
والبعيدة عن  الخاصة  لهما خططهما 

األمريكيني والفرنسيني.
بال  استراتيجي  حــوار  في  والبدء 
اقتراح  حمراء،  خطوط  أو  طابوهات 
ترتبط  مناسبة  في  أتى  لكنه  مغربي، 
بــضــم الــصــحــراء )عــيــد املــســيــرة(، 
وبالنسبة للجزائر، فإنها تريد اعتذارا 
إرهابية  عملية  في  الجزائر  اتهام  عن 
مدينة  عرفتها   1994 سنة  إلى  تعود 
الحدود  أقفلت  إثرها  وعلى  مراكش، 

البرية بني البلدين إلى اليوم.
على  تــركــز  ال  تــبــون  إدارة  وألن 
ــذار، فــإن الــحــوار بــدأ بدعوته  ــت االع
ثم  الليبية،  القضية  في  املبادرة  إلى 
بالحوار عن طريق عرض االقتراحات 

التي يمكن للجزائر  تعديل بعضها.
الــعــمــلــي، وليس  الــحــوار  ــدأ  ــب وي
ــزء منه  ــون جـ ــك املــطــلــوب حــــوارا ي
لــلــنــقــط، خــصــوصــا وأن  تــســجــيــال 
حول  جنيف  جوالت  تحضر  الجزائر 
الصحراء إلى جانب املغرب، لذلك، فإن 
للتحقق  قابلة  والجزائر  املغرب  قدرة 
على  مضاد«  و»ردع  »ردع«  بناء  على 
املغربية،  ـ  الجزائرية  الحدود  جانبي 
هجومية  قــدرات  نشر  فإن  وبالتالي، 
عبر جانبي الحدود قد يؤثر على األمن 

اإلقليمي.
ويفضل الجزائريون واملغاربة العمل 
بأعلى درجات االستعداد الهجومي مع 
إيمانهم بعدم الوصول إلى حرب، فقد 
تتكرر املناوشات بشكل قاس، على أن 
تكون األمور في حدود الحرب القتالية 
األخــرى  الــحــروب  وبــاقــي  بالوكالة، 

منحصرة في الدبلوماسية.
القواعد«  »حرب  واليوم، لن تتحول 
إلى سيناريو »الحرب الشاملة«، وهذا 
الخيار أصبح جزء من قناعة الدولتني، 
التقليدية  الحمراء  الخطوط  أن  إذ 

التزال سارية إلى اآلن.
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يقود الوزير الجزائري بوقادوم عبر كل الدول، ضغوطات دبلوماسية من أجل إبعاد التوتر 
عن الشريط الحدودي املغربي ـ الجزائري، ألن استراتيجية نشر القواعد ىلع طول 
الحدود املشتركة، سيؤدي إلى أزمة تسليح، بعد دخول الجانبين يف عقيدة الردع 

االستراتيجي عبر تكثيف القواعد.

يرغب املغرب بكثري 
من املرونة يف الرتسيم 

الفني، والتقني للحدود 
مع اجلزائر، بعد جتاوزه 

ملشكل الصحراء 
الشرقية وتندوف التي 

اعتربها جيل االستقالل 
يف املغرب، جزء ال يتجزأ 
من الرتاب الوطني، قبل 
أن تصبح معقال لالجئي 

البوليساريو.
وحاليا، ميكن لهذا 

الواقع احلدودي أن ينتصر 
على معادالت جاهزة 

أرادتها الدول الغربية أن 
تستمر باملنطقة.

بوريطةبوقادوم



املغرب الفاسي يلوح بـ»الطاس«
الصباح

دابا اللي فاق باغي ميشي لـ»الطاس«.

سريع وادي زم يتعادل أمام »الطاس«
جرائد
ماشي  احملمدي  احلي  ديال  »الطاس«  هادي  ال 

فسويسرا. اللي  احملكمة 

شجعت فريق تشيلسي وأنا صغير
الالعب حكيم زياش
أو  لــلــريــال  مشيتي  كـــون  شــكــل،  فــشــي  ــاذي  هـ

مانشيستر؟

أود إسعاد جماهير الجيش امللكي
املدرب عبد الرحيم طاليب

بالشفوي؟

املدرب السكيتوي يغير جلد نهضة بركان
صحف

بالسليخ؟ باش، 

الورزازي وحنيش يتصارعان من أجل رئاسة الكوكب 
املراكشي

جرائد
الغنيمة... يتصارعان من أجل االنقضاض على 

ال أبحث عن النتيجة في املباريات الودية
طاليب، مدرب الجيش امللكي

اخلاوية... بالتبريرات  بديتي 

الــوداد  الستضافة  جاهز  الخامس  محمد  مركب 
والرجاء

املساء
موحال، بحال دميا...

رئيس شباب املحمدية أيت منا، يهزم رئيس الرجاء 
الزيات في صفقة املورابيط

قصاصات
الفتنة؟ يهزم كاع؟ مالكم على هاذ 

الكوكب  تــداريــب  يحضر  املحمدية  شباب  رئيس 
املراكشي

جرائد
ــا عــلــيــه من  ــاراكـ ميــشــي يــقــابــل »فــرقــتــو« بـ

الفضول...

الالعب  على  يتنافسان  املحمدية  وشباب  الـــوداد 
مروان سعدان

صحف
مارادونا!؟ على  »يتنافسان« 

العبو الكوكب املراكشي يرفضون االلتحاق بالتداريب
مواقع

رئيس شباب احملمدية يخلصهم. يشوفو مع 

11 األسبوع الرياضي

نقولقالوا

و
أسبوعيات كريم إدبهي
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واالنتهازيني  املارقني  بعض  مطامع  أن  يبدو 
الذين يدورون منذ سنوات في فلك فريق الكوكب 
املراكشي، قد تضاعفت، وأصبحوا أكثر من أي 
أجل  من  ويتنافسون  يتصارعون  مضى  وقت 

االنقضاض على رئاسة ممثل املدينة الحمراء.
ــادوا  ــوجــوه ع نفس األشــخــاص، ونــفــس ال
مجددا إلى الواجهة، بعد أن علموا بأن الفريق 
سيصبح شركة قائمة بذاتها، مّلا أبدى العديد من 
األجانب استعدادهم لالستثمار في هذا الفريق 

الذي نخره الفساد، وأنزله إلى الحضيض.
الــعــام  جمعه  سيعقد  املــراكــشــي  الــكــوكــب 
قدم  حيث  الــقــادم،  شتنبر   4 يــوم  االستثنائي 
الــورزازي، وبدون حياء،  فؤاد  السابق  الرئيس 
ترشيحه لرئاسة الفريق، بعد أن تركه في املوسم 
املاضي في مفترق الطرق، وكان سببا في نزوله 
املالية  أزمته  في  وتسبب  الثاني،  القسم  إلى 
يــؤدون  املراكشيون  ــازال  م التي  والتنظيمية 
ثمنها، لكن سرعان ما سحب هذا الترشيح في 

انتظار الوقت املناسب.
هو  عبر  حنيش،  يدعى  شخص  كذلك  هناك 
اآلخر عن استعداده لنيل نصيبه من هذه الكعكة 
الجديدة، باإلضافة إلى بعض )مسامير امليدان( 
الذين يظهرون ويختفون حسب ظروف الفريق.

جمهور الكوكب استنكر بشدة عودة الحرس 
أجل  من  املدينة  عن  املسؤولني  وناشد  القديم، 
الذي  الفريق،  عن  ويبعدونهم  لهم،  يتصدوا  أن 
يستحق رجال املدينة األوفياء الذين ابتعدوا في 
صمت بعد أن ملسوا طمع وجشع هذه املجموعة 
املستعدة بالتضحية بكل شيء من أجل الرجوع 
بجميع الوسائل إلى الواجهة، مهما كلفهم ذلك 

من ثمن.

تحدثنا خالل أكثر من مناسبة عن مشاكل هذا 
وفاز  ذهبية،  فترات  عاش  الذي  الكبير،  الفريق 
بالعديد من األلقاب والبطوالت، وأعطى الشيء 

الكثير للكرة املغربية على مر العقود.
وإبعاد  الفساد،  براثني  من  بإنقاذه  نادينا 
بالفريق  تتربص  التي  الجائعة«  »الذئاب  كل 
ستسفر  ما  ينتظرون  والذين  لعابهم،  وتسيل 
األجانب  املستثمرين  املفاوضات مع هؤالء  عنه 
النماذج  هذه  مع  يشتغلوا  أن  يستحيل  الذين 
الفاسدة، وحتى رئيس املكتب املديري »الخالد«، 
قام باملستحيل من أجل البقاء في منصبه، حيث 
حول هذا املكتب إلى أصل تجاري في ملك السيد 
يوسف ظهير، الذي استولى عليه وأصبح تابعا 
للعديد من املمتلكات واملشاريع التي يسيرها في 

املدينة الحمراء.
نرى كل هذا العبث، ونتذكر في نفس الوقت 
الكثير لفريق  رجاال وشخصيات أعطوا الشيء 
بثالثية  ــوزه  وف تأسيسه،  منذ  البهجة  مدينة 

تحقيقه  حني  إلى  الستينات،  في  العرش  كأس 
 1993-1992 مــوســم  فــي  وطنية  بطولة  أول 
اللوزاني،  الخالق  عبد  املقتدر  املــدرب  بقيادة 
وفوزه بالعديد من األلقاب في هذه الفترة ككأس 
االتحاد اإلفريقي تحت إشراف املدرب عبد القادر 

يومير.
هذه الفترة الذهبية التي عاد فيها الفريق بقوة 
إلى الواجهة، كان وراءها رجال بمعنى الكلمة، 
في  الخبير  بوفارس،  املامون  موالي  كصديقنا 
مجال الكرة والرجل الذي يتمتع بحس إنساني 
ومسيرين  العكوري،  واملرحوم  كبير،  وتواضع 
الكوكب  وحولوا  باحترافية،  اشتغلوا  آخرين 
إلى فريق احترافي نموذجي، ونجحوا في إيجاد 
فشتان  واملستشهرين..  املحتضنني  من  العديد 

بني هؤالء وما نراه اليوم من وصوليني.
نقول مجددا ألبناء مدينة سبعة رجال، أنقذوا 
واالنتهازيني  املتسلطني  عنهم  وأبعدوا  فريقكم 

قبل فوات األوان.

هذا إلى عشاق الكوكب المراكشي

بعد أن أصبح تحويل الفريق إلى شركة يسيل لعابهم

احلــر�س القــدمي قــادم بقــوة

ظهري يوسف: »مول املكتب املديري«الورزازي: الرئيس الذي يظهر ويختفي

والله

ب
عي

الوئام  ... ونحن نطالب بعودة 
والصداقة، ونبذ العداوة املجانية، 
بني جمهور  الــضــروس  والــحــرب 
هذه  نستحضر  والرجاء،  الــوداد 

إلى  تعود  التي  النادرة  الصورة 
الستينات، تجمع العبي  منتصف 

الفريقني البيضاويني الكبيرين.
صورة غنية عن كل تعليق، تعبر 

التي  املتينة  الصداقة  عن  بوضوح 
الفريقني،  العبي  بني  تجمع  كانت 
في  ليس  الفرجة،  منحونا  الــذيــن 
كذلك  بل  فحسب،  الوطنية  البطولة 
الودية  املباريات  من  العديد  خالل 
من  بالعديد  جمعتهما  التي  الدولية 
الفرق األجنبية، حيث كانوا يشكلون 
ومتجانسا،  متناغما  واحــدا  فريقا 
هذه اللحظات الرائعة التي ال تنسى، 
املناسبات،  من  العديد  تكررت خالل 
التي  السبعينات  فترة  في  خاصة 
من  العديد  انــتــقــاالت  كذلك  عرفت 
ــوداد إلى  ــ الــالعــبــني، ســـواء مــن ال

الرجاء أو العكس.
من أهم هذه االنتقاالت، التحاق 
العزيز  عــبــد  ــاشــني،  ي الــحــارس 
مقابل  بالرجاء،  الوداديني  أنيني 
الدين  عز  الرجاوي  الالعب  حمل 
قميص الوداد، لكن الحدث الكبير، 
هو مغادرة النجم الكبير، املرحوم 
بيتشو، للرجاء صوب الوداد، كما 
عرفت فترة الستينات كذلك، العديد 
من االنتقاالت من هذه الضفة إلى 

األخــــــــــرى، 
ــاش،  ــطـ ــبـ ــالـ كـ

بـــــــوزامـــــــبـــــــو، 
عبد هلل  الــصــحــراوي، 

أزهر، وفي فترة الثمانينات، 
حمل القميص األحمر العديد من 

الرجاويني، كاملرحوم عبد اللطيف 
ــســي، جــواد  ــدل ــواد األن ــار، جـ ــك ب
من  كل  التحق  وبعدهم  الشناوي، 
الودادي الحارس عزمي، مصطفى 
حسن  بـــرك،  مصطفى  الــغــرشــي، 

هيرس بالفريق األخضر.
ــات كــانــت  ــرك ــح ــت ــذه ال ــ ــل ه كـ
الجمهور  لــدى  طيبا  صــدى  تلقى 
كـــان يرحب  الـــذي  الــبــيــضــاوي، 
روح  ــل  ــك ب الـــالعـــبـــني  بــجــمــيــع 
والحب  الثقة  وبمنحهم  رياضية، 

الذي يستحقونه.
إلى  وبسرعة  نعود  أن  نتمنى 
هذا الزمن الجميل، الذي افتقدناه 
ــراه حاليا  كــثــيــرا، فــي ظــل مــا نـ
جماهير  بــني  وحقد  كراهية  مــن 

الفريقني.

ائتالف الوداد والرجاء، معظم هؤالء الالعبني الكبار غادرونا إلى دار البقاء، 
الرجاويني،  الطائرين  واجلناحني  القادر،  عبد  الــودادي  احلــارس  باستثناء 

عليوات وسعيد غاندي أطال اهلل عمرهما. 

حديث الصورة

نوستالجيا

اإعدام مـلعب االنبعاث باأكادير
ــالن، وأمـــام  ــ ــدون ســابــق إع بـ
صدمة الجمهور السوسي، أعلنت 
ملعب  إعــدام  عن  أكادير  سلطات 
فريق حسنية  تألق  شهد  الذي  االنبعاث 
خصوصا  الزمن،  من  عقود  منذ  أكادير 

مع  والسبعينات،  الستينات  فترة  في 
الزار، بنعيسى، وبعدهما  الحارس  جيل 
الدكتور التيو، والدكتور عزيز رفقي، كما 
على  شاهدا  التاريخي  امللعب  هذا  كان 
متتاليتني  ببطولتني  سوس  غزالة  فوز 

)2001-2002( و)2002-2003( بقيادة 
قاد  الذي  فاخر،  امحمد  الوطني  املــدرب 
على  املتميزين  الالعبني  من  مجموعة 
لحسايني،  محال،  حمو  الهداف  رأسهم 

الحارس بنشتيوي...
والالمسؤول، سيشرد  املتسرع  القرار 
داخله  تقطن  التي  العائالت  من  العديد 

ألكثر من نصف قرن...
من  للعديد  املهزلة  هذه  تنضاف  هكذا 
الجماعية  للمجالس  والفضائح  املهازل 
التي يترأسها حزب العدالة والتنمية في 

العديد من املدن.
للتذكير، فقد سبق للمجلس الجماعي 
هلل  عبد  ملعب  بهدم  قــام  أن  للمدينة، 
ديدي العتيق، الذي كان قبلة ملعظم الفرق 
السوسية، التي تعاني حاليا من انعدام 

املالعب الرياضية وقلة املوارد.

الحاج  الفقيد  أبناء  يتقدم 
ــاران  ــ اإلط ــي،  ــاعــون امل محمد 
الــوطــنــيــان رشــيــد والــدكــتــور 
محمد املاعوني، وعبد الرزاق، 
ــه وأحـــفـــاده  ــائ ــن وجــمــيــع أب
واالمتنان  بالشكر  وأصهاره، 
مصابهم  في  واساهم  من  لكل 
الــجــلــل، بــالــتــعــزيــة حــضــورا 
الحالة  من  بالرغم  واتــصــاال، 
بلدنا،  تعيشها  التي  الوبائية 
بسبب وباء »كورونا«، سائلني 
يحفظهم  أن  وجـــل  عـــز  هلل 
الربانية،  بعنايته  ويرعاهم 
مكروه،  كل  من  ينجيهم  وأن 
فسيح  الــفــقــيــد  يــســكــن  وأن 
جناته، وأن يلهم ذويه الصبر 

والسلوان.
إن لـله وإنا إليه راجعون.

شكر على تعزية



بغض النظر عن التواريخ، فإن حديث 
الحكومة  اللغة عن رئيس  أخنوش بهذه 
املنطق  مع  ينسجم  إليها،  ينتمي  التي 
السياسي، لكن أخنوش في الداخل ليس 
فالسياسي  الــخــارج،  فــي  أخــنــوش  هــو 
الوديع هو نفسه الذي انتقل خالل شهر 
دجنبر 2019 إلى أملانيا، ليدعو إلى إعادة 
العدالة  حزب  ويهاجم  املغاربة،  تربية 
ذلك،  من  واألنكى  الخارج،  من  والتنمية 
نشره  ألخنوش،  الفضائحي  الشريط  أن 
لتكتب  األحــرار،  لحزبه  الرسمي  املوقع 
من  مقطع  ))تحول  يلي:  ما  الصحافة 
شريط الخطاب الذي ألقاه وزير الفالحة 

الوطني  التجمع  حــزب  زعيم  املغربي، 
بالعاصمة  أخــنــوش،  عــزيــز  ــرار،  ــأح ل
اإليطالية روما، يوم السبت املاضي، إلى 
موضوع ملوجة غضب وسخرية كبيرين، 
املغاربة..  تربية  بإعادة  تهديده  بسبب 
ــدا فــي الــشــريــط وهو  أخــنــوش الـــذي ب
يتحدث بحماس، قال إنه ال مجال لقبول 
والوطن  هلل  إال  هناك  ليس  مزايدة:  أية 
ليمارس  سيأتي  أنه  يعتقد  ومن  وامللك، 
له  مكان  ال  املؤسسات،  ويسب  القذف 
املغرب،  بالدنا،  أراد  ومن  البالد،  داخل 
يقول:  ــذي  ال شعارنا  يحترم  أن  عليه 
املؤسسات  ويحترم  امللك،  الوطن  هلل 

والديمقراطية، ألننا لن نتقدم إلى األمام 
تصفيق  وبــعــد  هنا  ــقــذف.  ال بــواســطــة 
الحاضرين، واصل أخنوش كالمه قائال: 
أن  التي يجب  ليست وحدها  العدالة  إن 
تقوم بمهامها في التعامل مع من يمارس 
أن  عليهم  املــغــاربــة  حــتــى  بــل  الــســب، 
يقوموا بعملهم، ومن تنقصه التربية من 
املغاربة، علينا أن نعيد تربيته.. ال يمكن، 
لدينا وحدة وراء صاحب  ال يمكن، نحن 
 9 الجديد/  العربي  )املصدر:  الجاللة(( 

شتنبر 2019(.
تصريف  يــحــب  أخــنــوش  أن  ــا  وطــامل
مشاكل الداخل في الخارج، فقد وقف يوم 

13 أكتوبر 2019، على منصة في أملانيا، 
العثماني، وبلغة ال عالقة  ليهدد حكومة 
وجه  فـــ))قــد  املــغــرب،  في  يقع  بما  لها 
الوطني  التجمع  رئيس  أخنوش،  عزيز 
لأحرار، تهديدا صريحا لرئيس الحكومة 
األغلبية  على  حافظ  العثماني  قائال: 
للعثماني،  أخنوش  تهديد  وجاء  ديالك، 
بعد تهكم رئيس الحكومة أمس في لقاء 
لأحرار،  الوطني  التجمع  على  لحزبه 
لقاء  خالل  العثماني  أخنوش  وخاطب 
اليوم  بأملانيا  فرانكفورت  بمدينة  لحزبه 
خاص  الحكومة  رئيس  قــائــال:  األحـــد، 
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إعداد
سعيد الريحاني

العثماني ونائبه 
العمراني تحت 

أنظار وزير 
الفالحة أخنوش

خالل بداية شهر أبريل 2017، تعهد رئيس حزب التجمع الوطني لألحرار، عزيز أخنوش، بدعم رئيس الحكومة املكلف 
سعد الدين العثماني، يف تشكيل الحكومة، بعد نجاح التحالف السري يف إبعاد رئيس الحكومة املنتخب، عبد 

اإلله بن كيران)..(، وقال أخنوش منتشيا بانتصاره ىلع بن كيران، بعد تكليف سعد الدين العثماني بمواصلة تشكيل 
الحكومة، يف وقت قال فيه بن كيران »انتهى الكالم«)..(: ))لدينا الثقة يف السيد العثماني، وله ثقتنا الكاملة 

للتوصل إلى ما تريده البالد، وإلى ما يريده هو كذلك((، وبنفس النبرة، دافع رئيس حزب التجمع الوطني لألحرار، يوم 28 شتنبر 
2019، عن رئيس الحكومة العثماني بالقول: ))أفهم أن هناك إشكاليات بين املعارضة واألغلبية، ولكن تكايسولنا 

ىلع رئيس الحكومة، ألننا نشتغل معه، وصديقنا وكنبنيو معاه خليوه يف التيقار((.

إخباريتحليل 

حكومة �لعثماين تتحول �إىل
 »بوؤرة �سيا�سية« تهدد ��ستقر�ر �ملغرب

في الحاجة إلى إعادة تربية األحزاب   



ــح، في  يـــكـــون كـــامـــو صــحــي
وقلت  للشباب  توجهت  أكادير 
يكونو  غــادي   ،2021 في  ليهم 
عارف  مضيفا:  الحكومة،  داخــل 
الشباب  نــوجــد  خاصني  كنقول،  آش 
ومانجيش نلوحوهم للقضايا السياسية 
وتساءل  عامني،  عندي  ومازال  الكبرى، 
واحــد  بللي  ــال  ق العثماني  أخــنــوش: 
سيدنا،  ديال  الثقة  عندو  املعني  الوزير 
واش هاد السيد بوحدو اللي عندو الثقة 
خاصو  كلها؟  الحكومة  وال  سيدنا  ديال 
في  وذلــك  العثماني؟  السي  يجاوبنا 
محمد  عن  العثماني  حديث  إلى  إشــارة 
وتابع  للشغل،  الجديد  الوزير  أمكراز، 
اللي  للعثماني:  املوجه  كامه  أخنوش 
يسرب  خاصو  حاجة،  شي  يسرب  بغا 
العثماني  يسربش  مــا  عــاش  كلشي، 
باش  امللك  طالب  اللي  الـــوزارء  أسماء 

يبقاو في الحكومة؟((.
هــكــذا هـــي الــعــاقــة بـــني أخــنــوش 
مؤخرا،  املنطق  غــاب  وقــد  والعثماني، 
حزب  في  وزير  مهاجمة  عند  فقط  ليس 
الوزير  )حالة  األحرار  األحرار من طرف 
والتنمية  العدالة  إن  بل  بنشعبون(، 
هاجم  أخنوش،  مع  األغلبية  يكون  الذي 
تجمع  حكومة  ال  ــأن  وك ــرار  األحـ حــزب 
األمانة  إن  بل  يحزنون،  هم  وال  بينهما 
يوليوز   26 يوم  اجتمعت  التي  العامة 
مثيرة  فقرة  تدبيج  2020، حرصت على 
العامة  األمــانــة  ))إن  تقول:  لانتباه، 
لحزب العدالة والتنمية، تستغرب إعان 
أحد األطراف السياسية بما يفيد رفضه 

لقانون املالية التعديلي مع أنه ساهم في 
من  أن  وتؤكد  وبرملانيا،  حكوميا  إقراره 
تكرس  أن  املتناقضة  املواقف  هذه  شأن 
وتعمق  السياسية  الضبابية  من  مزيدا 

ضعف الثقة في العمل السياسي((.
الــعــدالــة  ــزب  حـ ــحــدث  ت إذن،  ــذا  ــك ه
ــارك مــع األحــــرار في  ــش والــتــنــمــيــة، امل
الشمع  تقطير  ولكن  ــدة،  واحـ حكومة 
نشر  الذي  »البيجيدي«،  موقع  به  تكلف 
الضباب  يزرع  »من  عنوان:  تحت  مقاال 
يحصد السراب«، ويقول أصحاب املوقع 
وهم نفسهم أصحاب الحزب، عن الفقرة 
صادر  بيان  من  فقرة  ))هــذه  املــذكــورة: 
العامة  لألمانة  الشهري  االجتماع  عن 
السبت  ليوم  والتنمية  العدالة  لحزب 
توجد  املضمرة  لغته  وفي  يوليوز،    25
للسياسة،  االعتبار  رد  في  رغبة  وبقوة، 
عن  الــدفــاع  خندق  إلــى  مبدئي  ونــزوح 
من  وصونها  السياسية  املمارسة  حرمة 
املنطلقات  مع  ينسجم  ما  وهو  العبث، 
األساسية للحزب في اإلصاح، باعتباره 
ترصيد  خالها  من  يتم  تراكمية  عملية 
واملواطنني  الوطن  لصالح  املكتسبات 
وااللــتــزام..  املسؤولية  من  أســاس  على 
ــرة، اســتــهــجــان  ــاهـ ــي لــغــتــهــا الـــظـ ــ وف
إضعاف   فــي  تسهم  التي  للممارسات 
وتكرس  السياسية،  العملية  في  الثقة 
من  مــزيــد  إلــى  تــدفــع  الــتــي  الضبابية 
وأهلها،  السياسة  عن  والبعد  الهجران 
كل  لصالح  مجانية  مــبــررات  وتضيف 
السياسي،  ــعــزوف  ال فــي  املستثمرين 
الذين يراهنون إلنجاح أجنداتهم، ليخلو 

لهم املجال ليعبثوا ويعيثوا فيها فسادا 
يــزرع  )املــصــدر: مقال مــن  ــادا((  ــس وإف
موقع  عــن  ــســراب/  ال يحصد  الضباب 

حزب العدالة والتنمية(.
يهاجم  وهـــو  ــشــرح،  ي املــقــال،  نــفــس 
مهاجمته  خلفية  على  األحـــرار  حــزب 
يذكره  أن  دون  التعديلي،  املالية  لقانون 
باالسم: ))ما الذي كان يمنع هذا الطرف 
السياسي من أن يتصدى ملشروع قانون 
وهو  بتعديله،  يطالب  أو  املعدل  املالية 
واملشروع  الحكومي،  التحالف  من  جزء 
يكن  ألم  الحكومة؟  مجلس  في  معروض 
بإمكان هذا الطرف أن يستدرك شروده ملا 
قانون  ثغرات مشروع  إلى  ينبه  أن  فاته 
املالية التعديلي خال املجلس الحكومي، 
عمل  تنسيق  آلية  تفعيل  ــى  إل فيدعو 
األغلبية، ويطرح ماحظاته واعتراضاته 
يكن  ألم  ثم  بصدده؟  توافقا  ينضج  كي 
األمر  يتدارك  أن  ذلك،  فاته  وقد  متاحا، 
ــى مــســطــرة  ــروع مـــعـــروض عــل ــشــ ــ وامل
التشريعية  املؤسسة  داخــل  املصادقة 
النص،  لتجويد  مناسبا  يراه  ما  فيقدم 
ويقدم تعديات في هذا االتجاه؟ والحال 
بعيدا  كــان  تعديات،  مــن  قدمه  مــا  أن 
عــن روح ومــنــطــوق مــا صــدر عــن هذا 
هيئاته،  ألعلى  رسمي  باغ  من  الفصيل 
الذي  القانون  مشروع  اعتبر  الذي  وهو 
الحزبي،  حضره وزير من نفس االنتماء 
بعيدا -  هكذا - عن اإلجابة عن تطلعات 
ثم  واالقتصاديني،  االجتماعيني  الفاعلني 
في  خطيبه  يقوم  كيف  وذاك،  هــذا  قبل 
املنتمي  الوصي  الوزير  بهجاء  البرملان 

يصوت  ذلك  بعد  أنه  ــى،  واألده لحزبه؟ 
عن  بعيدا  يعتبره  مشروع  على  إيجابا 
السليم  فاملنطق  املــواطــنــني..  تطلعات 
يقتضي من أي مكون من مكونات تحالف 
ينتجه هذا  بما  الكامل  االلتزام  حكومي، 
ببساطة،  ألنه  جماعي،  بشكل  التحالف 
وهذا  املتحالفني،  لكل  جماعي  مشترك 
الحد األدنى من االلتزام هو الذي يعطي 
للسياسة معناها الحقيقي والنبيل الذي 
يقتضي أن تلتزم وتتحمل مسؤوليتك في 
ما تنتجه مع شركائك، فا يمكنك بلغتنا 
»األكل مع الذئب والبكاء مع السارح«(( 

)نفس املصدر(.
والــذئــب،  الــســارح  عــن  النظر  بغض 
بني  الــصــراع  مصطلحات  من  وغيرها 
كيف  والتنمية،  العدالة  وحزب  األحرار 
يمكن الوثوق في حكومة من هذا النوع، 
جائحة  بتدبير  مكلفة  وأنــهــا  خاصة 
عن  الحديث  يمكن  وكيف  ــا«،  ــورون »ك
الذي  املالية  ــر  ووزي حكومية،  أغلبية 
األحــرار،  لحزب  تابع  أنه  فيه  يفترض 
والتنمية  العدالة  حزب  عند  الدعم  يجد 
هاته  أغلبية  وأي  حزبه؟  في  يجده  وال 
يدبرون  ووزراء  متناحرة،  أطــراف  بني 
ــا«،  ــورونـ ــاســم جــائــحــة »كـ املــايــيــر ب
بؤر  اكتشاف  يوم  بعد  يوما  ويعلنون 
الحقيقي  الوباء  بينما  للوباء،  جديدة 
هو الوباء السياسي، والبؤرة الحقيقية 
يوم،  بعد  يوما  املغاربة  يكتشفها  التي 
الــتــي تهدد  الــســيــاســيــة  الــبــؤرة  هــي 

استقرار املغرب)..(.
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العدالة والتنمية: حزب الأحرار ياأكل مع الذئب ويبكي مع ال�سارح 

مبناسبة الذكرى الواحدة والعرشين لعيد 
العرش املجيد، يتقدم املدير العام للوكالة 

الوطنية للمحافظة العقارية واملسح العقاري 
والخرائطية، أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة 
أطر ومستخدمي الوكالة بأحر التهاين وأسمى 
آيات الوالء واإلخالص لصاحب الجاللة امللك 
محمد السادس أيده الله ونرصه ولويل العهد 
صاحب السمو املليك األمري موالي الحسن 
وصاحبة السمو املليك األمرية اللة خديجة 
وصاحب السمو املليك األمري موالي رشيد 

وسائر أفراد األرسة العلوية الرشيفة.
ويؤكدون بهذه املناسبة الغالية والءهم 

الخالص وتشبثهم بأهداب العرش 
العلوي املجيد.
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»البام« يتراجع عن بدعة المكتب الفيدرالي 

الرباط. األسبوع

لحزب  الــجــديــد  الــعــام  األمـــن  أن  »يتضح 
لكن  المعا،  جرارا  ربح  قد  واملعاصرة  األصالة 
ليس ذهبا، بل خرابا في خراب على املستوى 
التنظيمات  مستوى  على  السيما  التنظيمي، 
ومحامن  ونساء  شباب  من  للحزب،  املوازية 
يقول مصدر جد  وغيرهم«  ومهندسن  وأطباء 

مطلع داخل »البام«.
الفراغ  هــذا  أن سبب  ذاتـــه،  املــصــدر  ــد  وأك
والتنظيمات  الهياكل  هــذه  فــي  والتشتت 
في  الفيدرالي  باملكتب  يسمى  ما  هو  املوازية، 
الوالية السابقة الذي خلقه األمن العام السابق، 
إلياس العماري، باملوازاة مع املكتب السياسي، 
وله نفس االختصاصات، والذي كانت العضوية 
فيه قد وصلت أزيد من 90 عضوا، مما ساهم 
للحزب  املوازية  التنظيمات  مختلف  إفراغ  في 
التي التحق رؤسائها وقياديوها بهذا املكتب، 
على  التعين  لتوزيع  مخصصا  ــان  ك الـــذي 
من  كل  على  وكذا  املحتجن،  وعلى  الغاضبن 
لم يجد له مكانا تنظيميا، كان إلياس العماري 
هذا  يحذف  أن  قبل  الفيدرالي،  املكتب  يدخله 
للحزب  الجديد  األساسي  القانون  من  الجهاز 
خالل املؤتمر األخير بالجديدة، بعد التفاعل مع 
مقاالت »األسبوع«، التي نبهت إلى كونه مكتبا 

غير دستوري.
وأوضح املصدر ذاته، أن األمن العام الجديد 
رئيس  هما  الحزب  في  قيادين  كلف  وهبي، 
بلقاء  الشامي،  وجــواد  بعيوي  الشرق  جهة 
هذه املنتديات، في محاولة إلحيائها من جديد، 

على  خاوية  وأطــالل  هياكل  مجرد  فوجدوها 
عروشها، بل أغلبها إما استقال رئيسها ورحل، 
نهائيا  الحزب  غــادروا  أعضائها  أغلب  أن  أو 
وبالتالي  للحكومة،  الــدخــول  فــي  فشله  بعد 
فوزهم بمقاعد وزارية، أو بعضها ظل في ضفة 
واليوم،  بنشماس،  حكيم  تيار  مع  الخاسرين 
ورغم املحاوالت الكثيرة إلحياء هذه التنظيمات 
تدور  تزال  ال  فإنها  مؤتمراتها،  لعقد  ودفعها 

حول نفسها وعاجزة عن تحريك أوضاعها.
التنظيمات  هذه  وهبي  اللطيف  عبد  وأمهل 
مؤتمراتها  لتعقد  الجارية،  السنة  نهاية  إلى 

الوطنية وتجدد هياكلها، وإما حلها واالستغناء 
لها  عالقة  ال  جديد  من  هياكل  بناء  أو  عنها 
العماري،  إلياس  بقايا  من  الحالية،  بالوجوه 
صفوف  فــي  السيما  واملــتــحــاربــة،  املتطاحنة 
اليوم  حتى  ينسوا  لم  الذين  والشباب  النساء 
الئحة  فاجأت  حن   ،2016 انتخابات  ضربة 
بوجوه  الجميع  والنسائية  الشبابية  »البام« 
كلها نساء وشابات، سقطن باملظالت ال يعرفن ال 
الحزب وال عنوانه وال مقره، حيث ساهمت هذه 
وزرعت  التنظيمات  هذه  تشتيت  في  الصدمة 

فيها إحباطا نفسيا لم يعالج حتى اليوم.

توقعات بحل التنظيمات املوازية حلزب الأ�صالة واملعا�صرة 

باب تصريف الحرج عند العثماني

ا�صتعمال الفريق النيابي للعدالة والتنمية يف ت�صفية احل�صابات مع الداخلية 
الرباط. األسبوع

ــه قــيــادة  ــامــت ب ــا ق عــلــى عــكــس م
هاجمت  حن  واملعاصرة،  األصالة 
األخير  السياسي  املكتب  بيان  في 
للحزب ما سمته »الوصاية الجديدة 
على  الداخلية  وزارة  فرضتها  التي 
أن  يتضح  الترابية«،  الجماعات 
وأمانته  والتنمية  العدالة  حــزب 
في  كبيرا  حــرجــا  وجـــدت  الــعــامــة 
مواجهة أم الوزارات بسبب الحجر 
ــذي فــرضــتــه عــلــى الــجــمــاعــات  ــ ال
مخرج  عن  بحثت  لذلك  الترابية، 
مصدر  يقول  املوقف،  لتمرير  آخر 

مطلع.
تتنب  لم  والتنمية  العدالة  قيادة 

ــف بشكل  ــوق امل الــعــامــة  أمــانــتــهــا 
صريح، وال زعيمها باعتباره رئيسا 
األخير  في  قــررت  لذلك  للحكومة، 
البرملاني  للفريق  املوقف  تفويت 
ــواب،  ــن ال بمجلس  ـــ»املــصــبــاح«  ل
عن  الفريق  »استقاللية  بذريعة 
الـــحـــزب«، فــتــم تــوجــيــه الــرســائــل 
الداخلية عبر  بشكل واضح لوزارة 
»الجرار«  عكس  على  القناة،  هذه 
السياسي  مكتبه  بيان  واجه  الذي 
تصرفها  واعتبر  الداخلية،  وزارة 
باالختيار  ومسا  للقانون  »مخالفا 
الديمقراطي«، أما حزب »املصباح«، 
فقد اعتبر فريقه البرملاني في بيان 
لــه، األســبــوع املــاضــي، أن »دوريــة 
مست  السابقة  الداخلية  وزارة 

الترابية  الجماعات  باختصاصات 
وعطلت انعقاد دوراتها، أو تجميد 
املنصوص  الدستورية  صالحياتها 

التنظيمية«،  القوانن  في  عليها 
كما دعا الفريق إلى »ضرورة توفير 
ألداء  الضرورية  املالية  اإلمكانيات 

وظائفها«، يضيف املصدر.
»البيجيدي«  توفر  موقع  ومــن 
ــدد مــن الــجــمــاعــات  ــر عـ ــب عــلــى أك
الترابية خاصة املدن الكبرى، وأمام 
والوقوف  الجماعات  دور  تهميش 
والــقــوات  األطــبــاء  دور  على  فقط 
فقد  الجائحة،  زمــن  في  العمومية 
اشاد فريق »املصباح« بنفسه، حن 
أثنى على »دور الجماعات الترابية 
وانخراطها في املجهود التضامني 
الوطني، فضال عن دورها املقتدر في 
إسناد املجهود العمومي في تعبئة 
الفئات  لفائدة  االجتماعي  الدعم 
الجائحة«،  من  املتضررة  واألســر 
والتنمية  العدالة  فريق  بالغ  يقول 

بمجلس النواب.     

الوزيرة بو�صارب 
ت�صطو على قرارات

 وزارة املالية 
 الرباط. األسبوع

غريب أمر بعض وزراء حكومة العثماني، الذين 
محورية،  استراتيجية  قطاعات  على  يشرفون 
بسبب  حاليا  األزمــة  تعيش  كبرى  قطاعات  وعلى 
ومباشرا  عاجال  تدخال  وتتطلب  »كورونا«  جائحة 
بإجراءات حاسمة لتحريك القطاع، فيتركون كل ذلك 
و»يسطون« على قرارات وزراء آخرين قاموا بتحمل 
بالغات  في  ويتبنونها  قطاعاتهم،  في  مسؤوليتهم 
الحركية  الوزيرة  بن  اليوم  وقع  كما  بهم،  خاصة 
بــوشــارب،  نزهة  والتعمير،  اإلســكــان  قطاع  فــي 
بنشعبون. محمد  ــيــة  واملــال االقــتــصــاد  ــر  ــ  ووزي
أن  لـ»األسبوع«  كشف  العقار،  مجال  في  مقاول 
السكن  الذي هو  قطاع،  أكبر  املشرفة على  الوزيرة 
اليوم  ركــوده  يشكل  اقتصادي  كقطاع  والتعمير 
أربابها  التي يشتغل  نهاية مأساوية ملالين األسر 
والــحــدادة  والــنــجــارة  والصباغة  )البناية  فيه 
تحركها  ــؤالء  ه ينتظر  وغــيــرهــم(،  والــرصــاصــن 
بقرارات عاجلة ومباشرة إلنقاذ القطاع من األزمة، 
غير أن بوشارب خرجت ببالغ لها نهاية األسبوع 
املاضي، أقل ما يقال عن مضمونه، أنه شكل صدمة 

للفاعلن وملختلف املتدخلن في القطاع.
كبيرة  كانت  الصدمة  أن  ذاته،  املصدر  وأوضح 
الوزيرة  أن تقوم  البالغ، حيث عوض  من مضمون 
في  املباشرة  اختصاصاتها  من  قوية  بــإجــراءات 
الوكاالت  مستوى  على  املساطر  كتسهيل  القطاع، 
أو  املعقد،  التعمير  قانون  تغيير  أو  الحضرية، 
القروي،  بالعالم  البناء  إجــراءات  بتبسيط  القيام 
الحضرية  الــوكــاالت  بعض  في  بشري  زلــزال  أو 
التابعة لوزارتها، والذين باتوا، بشهادة برملانين، 
مختلف  في  الرويضة«  في  »العصا  بدور  يقومون 
اإلجراءات  من  وغيرها  العقارية)..(،  االستثمارات 
القيام  )عوض  القلبية،  السكتة  من  القطاع  إلنقاذ 
نزهة  قــامــت  بعضها(  أو  اإلجــــراءات  ــذه  ه بكل 
اتخذتها  ــرارات  ق على  بـ»السطو«  فقط  بوشارب 
بــوزارة  خــاص  بيان  في  ونشرها  املالية،  وزارة 
التي  اإلجــراءات  هذه  وتهم  وبدون خجل،  السكنى 
قامت بها وزارة املالية وتبنتها وزارة السكنى في 

التسجيل  رسوم  إعفاء  لها،  بالغ 
ــى الــعــقــار االجــتــمــاعــي  ــل ع
سنتيم  مليون   25 من  ألقــل 
وتــخــفــيــضــهــا فـــي حـــدود 
العقارات،  لباقي  النصف 
بنظام  ــعــمــل  ال ــاء  ــغـ وإلـ
السعر املرجعي في العقار 
مــن طــرف وزارة  املــحــدد 
املــالــيــة، فـــ»أيــن قــراراتــك 

أين  الوزيرة؟  السيدة  أنت 
قدمت  مـــاذا  اخــتــصــاصــك؟ 

الــوزارة  العقار؟  لقطاع 
أو  نــزهــة  ليست 

ــة«  ــ ــاحـ ــ ــيـ ــ سـ
يــــتــــســــاءل 

املصدر.

الرباط. األسبوع

ــع، أن  ــال مــصــدر جـــد مــطــل ــ ق
للقوات  االشتراكي  االتحاد  حزب 
داخل  حاليا  املــوجــود  الشعبية، 
يقودها  التي  الحكومية  األغلبية 
الــعــثــمــانــي، يــنــســق عــمــلــيــا مع 
واملعاصرة  )األصــالــة  املعارضة 
واالستقالل والتقدم واالشتراكية( 
لالنتخابات  اإلعــداد  موضوع  في 

القادمة.
وأوضـــــح املـــصـــدر ذاتـــــه، أن 
يقود  ــذي  ال هو  االستقالل  حــزب 
املعارضة،  داخــل  من  املهمة  هذه 
قيادة  مع  دقيق  بتنسيق  ويقوم 
مختلف  حول  االشتراكي  االتحاد 
اإلصالحات السياسية والقانونية 
ــا قبل  ــه ــجــب الــقــيــام ب الــتــي ي

القادمة،  التشريعية  االستحقاقات 
املصدر،  يضيف  االستقالل،  وأن 
مكن االتحاد االشتراكي من نسخة 
االنتخابية  التعديالت  مذكرة  من 
التي  املعارضة  فرق  املشتركة بن 
الداخلية  وزارة  ــى  إل رفعها  تــم 

قيادة  وقامت  ذلك،  قبل  أسبوعا 
بتبنيها حرفيا  »الوردة« 

باملائة،   90 وبنسبة 
ــراءات  ــ اإلج مختلف 
عليها  املــنــصــوص 
كما  املـــذكـــرة،  ــل  داخـ
ــك نــزار  ــى ذل أشـــار إل
ــد  ــي أحـ ــ ــة فـ ــ ــرك ــ ــب ــ ال

الصحفية  الحوارات 
مما  مؤخرا، 

أن  يؤكد 
االتحاد 

عالقة  على  ليس  الذي  االشتراكي 
قائد  والتنمية  العدالة  مع  جيدة 
الفرصة  فقط  ينتظر  الحكومة، 
الطاولة على  لقلب  أقرب وقت  في 
رسميا  وااللتحاق  »البيجيدي« 
أحــزاب  مــع  املــبــاشــر  بالتنسيق 
لالنتخابات  تمهيدا  املعارضة 

القادمة.
ــرة  ــ ــذك ــ وكــــانــــت امل
االتحاد  قدمها  التي 
لــوزارة  االشتراكي 
الــداخــلــيــة حــول 
االنــــتــــخــــابــــات 
القادمة، تنقل حرفيا 
ت  حا مقتر
أحـــــزاب 

شكال  ــا  ــاه ــن ــب ــت وت ــة  ــارضـ ــعـ املـ
ومضمونا، سواء من حيث اقتراح 
األربــعــاء  ــوم  )ي االنتخابات  يــوم 
لوائح  وتحويل  الجمعة(،  عوض 
ــشــبــاب إلـــى لــوائــح  الــنــســاء وال
الرموز  تجريم  عــدم  ثم  جهوية، 
االنتخابية  العملية  في  الوطنية 
االنتخابية،  للطعون  سببا  وتكون 
الحملة  مـــدة  تــقــلــيــص  وكـــذلـــك 
عوض  ــام  أي  10 إلــى  االنتخابية 
أسبوعن، وكذا قرار إعادة تشكيل 
لالنتخابات،  الوطنية  اللجنة 
التي  املــقــتــضــيــات  ــن  م وغــيــرهــا 
وردت حرفيا داخل مذكرة االتحاد 
أحزاب  مذكرة  وداخل  االشتراكي 
االتحاد  يلتحق  فهل  املعارضة، 
قبل  باملعارضة  رسميا  االشتراكي 

إجراء االنتخابات القادمة؟

في انتظار اإلعالن عن طالق »البيجيدي« رسميا

الحتاد ال�صرتاكي يلتحق باملعار�صة

بوشارب

لفتيت والعثماني

لشكر
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إعداد: زهير البوحاطي

عيـن على الشمال

بشكل  تنتشر  الصفيح  سكن  ظاهرة  عادت 
الصحي  الحجر  فترة  خــال  ومفاجئ  كبير 
من  العديد  تحولت  حيث  تــطــوان،  بمدينة 
إلى  طلحة،  سيدي  حي  خصوصا  األحــيــاء، 

مسرح لهذه الظاهرة.
خال  املحلية  السلطات  قــامــت  فبعدما 
مجموعة  بــهــدم  املــاضــيــة،  ســنــوات  األربـــع 
أصحابها  وتعويض  الصفيحية  ــدور  ال من 
قاموا  األشخاص  بعض  أن  إال  أرضية،  ببقع 
التي  األراضــي  هذه  على  باالستياء  مؤخرا 
بنائها  وإعادة  عبارة عن حي صفيحي  كانت 

ب»القصدير« كما كان سابقا. 

حول  طنجة  والية  عن  الصادر  القرار  رغم 
رخص  منح  وعــدم  املدينة  خــارج  السفر  منع 
األضحى،  عيد  مبناسبة  االستثنائية  التنقل 
بسبب تزايد عدد املصابني بفيروس »كورونا«، 
إال أن هذا اإلجراء لم مينع بعض املواطنني من 
املدن  بعض  إلى  طنجة  من  التسلل  أو  التنقل 

حاملني معهم شبهة نقل الفيروس)..(.

التي  املــالــيــة  املــســاعــدات  صــرف  تأجيل 
املعوزة،  للفئة  التضامن  صندوق  يمنحها 
ــازروت  ت بقيادة  املحلية  السلطة  طــرف  من 
شفشاون،  إقليم  لعمالة  التابعة  عروس  بني 
التي  الساكنة  بني  الوضع  تأجيج  في  ساهم 
أجــل سحب  من  ــام  األي هــذه  خــال  تجمهرت 

الدعم استعدادا لعيد األضحى.

تدبير  لها  املفوض  الشركة  الــتــزام  عــدم 
الركاب  بعدد  تطوان،  مبدينة  النقل  قطاع 
املراقبة،  يف  السلطة  دور  وغياب  به،  املسموح 
حتمد  ال  وبــائــيــة  ــة  ــارث ك يف  يتسبب  ــد  ق
آخرها،  عن  احلافالت  ملء  بسبب  عقباها، 
الشاطئية  املدن  بني  الرابطة  تلك  خصوصا 

كمارتيل واملضيق والفنيدق.

كواليس جهوية

مختصرات شمالية

أسرار اتفاقية سرية مع ممثل المفوضية اإلسالمية بإسبانيا حول عيد األضحى

تراجع عمدة مدينة سبتة املحتلة خوان 
عن  الشعبي،  للحزب  املنتمي  فيفاس 
األضحى  عيد  شعيرة  إلغاء  حول  قراره 
وصف  اجتماعا  عقد  بعدما  باملدينة، 
املمثلة  الجمعيات  من  العديد  طرف  من 
األحــيــاء،  داخـــل  املــســاجــد  مــن  للعديد 
بــالــســري بــني عــمــدة املــديــنــة ومــنــدوب 
بسبتة  اإلسبانية  اإلسامية  املفوضية 

واملحسوبة على حزب العمدة.
وحسب االتفاق الذي تتوفر »األسبوع« 
على نسخة منه، ، فإن االجتماع الذي عقد 
صباح يوم اإلثنني 20 يوليوز 2020 بمقر 
السماح  باتفاق حول  بلدية سبتة، خرج 
وإجراءات  بشروط  العيد  أضحية  بذبح 
األضحية  ذبح  بينها:  ومن  مشددة،  جد 
يقوم  الـــذي  الشخص  ــازل،  ــن امل داخـــل 
خاضعا  يكون  أن  يجب  األضحية  بذبح 
 ،»19 بـ»كوفيد  املتعلقة  الطبية  للتحاليل 
العيد  )صاة  الدينية  الشعائر  تقام  أال 
الزيارات  وتمنع  املساجد(،  أو  باملصلى 
الذي  القرار  وهو  واألصدقاء،  لألقرباء 
بل  سبتة،  ساكنة  يمثل  ال  وقعه شخص 
بإسبانيا  اإلسامية  املفوضية  يمثل 
الشعبي،  للحزب  بمواالتها  املعروفة 
كأجرة شهرية،  مايني سنتيم   3 بمقابل 
من أجل دعم مشروع فك االرتباط الديني 

بني مدريد والرباط.
الجمعيات  مــن  الــعــديــد  واستنكرت 
ــة، بــعــدمــا تم  ــن ــدي املــمــثــلــة ملــســاجــد امل
اللعبة،  هذه  من  إخراجها  أو  إقصائها 
األســر  مــن  العديد  االتــفــاق  حــرم  حيث 
تتوفر  وال  سكنية  بــإقــامــات  القاطنة 
»العيد  من  األضحية،  لذبح  أماكن  على 
الكبير«، مما اعتبرته الجمعيات تضييق 

الخناق على ممارساتهم الدينية.
ــوع« مـــن مــصــادر  ــ ــب ــ ــمــت »األس وعــل

أرسل  املحتلة  سبتة  عمدة  أن  جمعوية، 
دورية أمنية تابعة للبلدية، إلى صاحب 
الرئيسي  واملوزع  األكباش  لبيع  مزرعة 
ــني حي  ــواجــد ب ــت لــلــحــوم بــاملــديــنــة امل
تحذره  امبارك«،  و»سيدي  »برينسيبي« 
بمناسبة  للساكنة  أكباش  بيع  عدم  من 
حقه  في  قــرار  إصــدار  سيتم  أو  العيد، 

باإلغاق ومصادرة ما بداخل املزرعة.
وتضيف ذات املصادر، أن ساكنة سبتة 
األيام حربا ضروسا  املحتلة تعيش هذه 
املفوضية  وممثل  املدينة  عمدة  أبطالها 
اإلسامية بإسبانيا في املدينة، ورغم قيام 
باملدينة  اإلسامية  الجمعيات  من  العديد 
برفع دعوى قضائية ضد العمدة، إال أنه 

مختوما  عنه  الصادر  املنع  قرار  يجد  ال 
محكمة  طرف  من  الدعوى  قبول  أجل  من 
قرار  بإصدار  العمدة  اكتفى  حيث  سبتة، 

املنع من خال تصريحاته فقط.
العمدة  فيه  منع  الــذي  الــوقــت  ــي  وف
الرئيسية،  باملصلى  العيد  صاة  إقامة 
ــي داخــل  ــن ــص لــلــقــيــام بــقــداس دي رخـ
الكنيسة الرئيسية املحاذية ملقر البلدية، 
 ،2020 يوليوز   23 الخميس  يوم  مساء 
ــداس الــعــشــرات  ــق حــيــث حــضــر هـــذا ال
واألمنية  العسكرية  الشخصيات  مــن 
هو  كما  وغيرها  والحزبية،  والسياسية 
ظاهر في الصورة الخاصة بـ»األسبوع«، 

ترحما على ضحايا »كوفيد 19«.

عمدة �ضبتة املحتلة مينع �ضالة عيد الأ�ضحى 

وي�ضمح باإقامة قدا�س ديني

داخـل  اللوجسـتي  الدعـم  وسـائل  غيـاب  بسـبب 
مستشـفيات طنجـة، تجد الطواقـم الطبية العاملة في 
وحـدات مكافحـة »كوفيـد 19«، صعوبـة فـي التعامـل 
نقـص  بسـبب  حاالتهـم،  وتشـخيص  املرضـى  مـع 
وشـبه  الطبيـة  للطواقـم  والوقائيـة  الطبيـة  املعـدات 
بطريقتـه  لاحتجـاج  بعضهـم  أخـرج  ممـا  الطبيـة، 

الخاصـة كمـا هـو ظاهـر فـي الصـورة.

وتعليقصورة �ضاكنة بني �ضالح تطالب بفك العزلة وعمالة تطوان خارج التغطية
تـــعـــددت املـــراســـات 
عمالة  تــتــلــقــاهــا  ــي  ــت ال
طرف  من  تطوان،  إقليم 
الترابية  الجماعة  ساكنة 
تطوان،  إقليم  الزيتون 
وأيضا من طرف أعضاء 
والتي  الجماعة،  مجلس 
يــطــالــبــون ويــنــاشــدون 
ــهــا، الــتــدخــل  مــن خــال
ــعــاجــل لــفــك الــعــزلــة  ال
ورفع الحصار املضروب 
ســنــوات،  مــنــذ  عليهم 

حسب تصريحاتهم.
»األسبوع«  وتوصلت 
ــن طـــرف  ــ بــشــكــايــة م
دوار  عن  جماعي  نائب 

عمالة  لعامل  موجهة  صالح،  بني 
التهميش  يشهد  ــدوار  ال هذا  أن  فيها  يقول  تطوان، 
تربط  التي  املتردية  الطريق  بني  خصوصا  والعزلة، 
دوارهم بدوار الزرقاء، ورغم أنهم قاموا يوم 3 شتنبر 
العمالة في نفس املوضوع، لكن هذه  2018، بمراسلة 
لزيارة  لجنة  تشكيل  عناء  نفسها  تكلف  لم  األخيرة 
املنطقة والوقوف على حجم املعاناة التي تتخبط فيها 
اإلسعاف  سيارة  على  حتى  يصعب  حيث  الساكنة، 
الولوج إلى العديد من الدواوير بسبب وعورة الطريق 
 ،2020 يوليوز   20 يوم  حدث  ما  وهذا  املعبدة،  غير 

ــد  ــر أحـ ــحـ ــتـ ــث انـ ــيـ حـ
وبسبب  األشـــخـــاص، 
التحتية،  البنية  غياب 
وجد رجال الدرك امللكي 
والوقاية املدنية صعوبة 
ــى موقع  الــولــوج إل فــي 
الــحــادثــة مــن أجــل فتح 
تمهيدي،  وبحث  تحقيق 

تقول نفس الشكاية.
في  الشكاية  وتحمل 
ــا، املــســؤولــيــة  ــه ــام خــت
هو  ألنــه  اإلقليم،  لعامل 
التهميش  برفع  املعني 
العزلة  ــك  وف والــحــصــار 
عن ساكنة املنطقة، بعدما 
ــي وجــوهــهــم  ــت فـ ــق ــل أغ
جميع األبواب، رغم أن مبادرة التنمية البشرية وصلت 
للعديد من املداشر والقرى التابعة للعديد من العماالت 

بالجهة، لكن جماعة الزيتون، ال زالت تنتظر دورها.
تشهد  املنطقة  هــذه  ــإن  ف محلي،  مــصــدر  وحــســب 
بني  حسابات  تصفية  بسبب  واإلقــصــاء،  التهميش 
يحظى  حيث  بالجماعة،  واملنتخبني  السياسيني 
ويقصى  دواويــرهــم،  بإصاح  املجلس  من  املقربون 

املعارضون لسياسة املجلس.

مقتطف من رسالة نائب جماعي إلى عامل تطوان
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ســوسيةأصـــــداء
من  يعد  كونه  من  الرغم  على 
بالجهة،  املستشفيات  وأحسن  أجمل 
للمواطنني،  جليلة  خدمات  تقدم  والتي 
للمقبلني  الــيــومــي  ــاد  ــ االزدي يفسر  مما 
أحد  يصر  خدماته،  من  االستفادة  على 
األول  الجراحي  الطبي  باملركز  العاملني 
ضواحي أكادير،  العسكري  باملستشفى 
على أن يسبح ضد التيار، ويكرس ما يقع 
فوضى  من  العمومية  املستشفيات  بباقي 
واستهتار باملواطنني، حيث صرح العديد 

من املرضى
الخميس  ــوم  ي صبيحة  املــكــان،  بعني 
املرضى  من  مجموعة  هناك  بأن  املاضي، 
الثامنة  الساعة  منذ  العيادة  أمام  يقفون 
شد  سير  بالقول:  إهمالهم  يتم  صباحا، 
وبتمكينه  املمرضني،  أحد  لدن  من  النوبة 
من »املعلومة« يدخلهم قبل رقمهم، ومن لم 

يفهم)..(، يكون مصيره االنتظار.

الــســلــطــات األمــنــيــة  أطــلــقــت 
بأكادير، يوم السبت املاضي، حملة واسعة 
الكمامة  ــع  وض ــراء  إلجـ املخالفني  ضــد 
املستجد،  »كورونا«  فيروس  من  للوقاية 
لوزارة  اجلديدة  التوجيهات  مع  متاشيا 
ما  وحسب  اخلــصــوص،  بهذا  الداخلية 
األمن  والية  فإن  املواطنني،  بعض  عاينه 
هذه  يف  لالنخراط  مصاحلها  كل  جندت 
أو  الرسمي  بالزي  العناصر  سواء  احلملة، 
املرافق، مبا فيها  املدني، وشملت كل  الزي 
واحلافالت  والشوارع  والشواطئ  املقاهي 
ومحطات الطاكسيات واملقاهي، وانخرطت 
حتسيس  يف  بجدية  األمنية  العناصر 
االلتزام  بضرورة  واملواطنني  املواطنات 
عن  يترتب  ما  مع  الكمامات  بوضع  التام 
 مخالفة هذا القرار من إجراءات زجرية.

أشرف وزير العدل، محمد بنعبد القادر، 
بعامل إقليم تارودانت الحسني  مرفوقا 
وعدد  له  املرافق  الرسمي  أمزال والوفد 
يوم  صباح  القضائيني،  املسؤولني  من 
مركز  تــدشــني  عــلــى  املــاضــيــة،  الجمعة 
تايمة التابع  أوالد  املقيم بمدينة  القاضي 
في  وذلك  بتارودانت،  االبتدائية  للمحكمة 
مستوى  على  األوراش  تنفيذ  تتبع  إطار 
ــام وزيــر  ــوس مــاســة، حــيــث قـ جــهــة سـ
املرافق  من  للعديد  تفقدية  بزيارة  العدل 
وتيزنيت. أكادير  مدينة  من  بكل   اإلداريــة 
قد  تايمة  ــأوالد  بـ املقيم  القاضي  وكــان 
االبتدائية  املحكمة  رئيس  عن  نيابة  أعلن 
القضائي  املركز  افتتاح  عن  بتارودانت، 
املواطنني  الستقبال  باملدينة،  الجديد 
واملرتفقني وعقد الجلسات ابتداء من يوم 

اإلثنني املقبل.

بجماعة  إنعاش  عامل  تعرض 
شاحنة  ــة  ــط ــواس ب لــلــدهــس  الــقــلــيــعــة 
للنظافة على مستوى رجله أثناء مزاولة 
وحسب  املنصرم،  يونيو   26 يــوم  عمله 
مصادر محلية، فقد مت نقل العامل بنفس 
شاحنة العمل التي دهسته إلى املستودع 
البلدي بالقليعة، وهو املكان الذي يلتقي 
على  إحالته  تتم  أن  قبل  العمال،  فيه 
منت  على  بإنزكان  اإلقليمي  املستشفى 
عرضة  ليترك  البلدية،  إسعاف  سيارة 
التفاتة  أي  دون  تعبيره،  حسب  لإلهمال، 
مسؤول  أي  مــن  وال  املجلس  رئــيــس  مــن 

باجلماعة.

أدانت املحكمة االبتدائية بإنزكان، يوم 
الثالثاء املاضي، أحد املعتدين على حارس 
أمن خاص يعمل بذات املحكمة، بـ 6 أشهر 
وتعود  مــالــيــة)..(،  وغــرامــة  نافدا  حبسا 
ــداء، إلــى لحظة ولــوج  وقــائــع هــذا االعــت
وهو  املاضي  األسبوع  للمحكمة  املعتدي 
في حالة غضب، إثر نشوب نزاع مع زوجته 
في قضية »طالق«، ولم يستسغ تكليفه من 
طرف حارس األمن الخاص بضرورة وضع 
الكمامة قبل ولوج املحكمة كإجراء وقائي 
من جائحة »كوفيد 19«، حيث باغته بلكمة 

حصل على إثرها على شهادة طبية.

سطات

سطات ما يجري  ويدور يف المدن

»كورونا« تقتل اقتصاد مراكش

غليان اجتماعي يف مدينة �سبعة رجال بعد اإعادة فر�ض احلجر عليها
عزيز الفاطمي

     
يعلو  املراكشيني  بني  حديث  ال 
ــراكــش في  عــلــى اإلبــقــاء عــلــى م
التنصيف  حسب  الثانية  املنطقة 
في  تسبب  مــمــا  »الـــكـــورونـــي«، 
أغلب  املــديــنــة وشـــل  مــحــاصــرة 
ــدة أســاســا  ــم ــت ــع أنــشــطــتــهــا امل
الــســيــاحــي، مما  ــقــطــاع  ال عــلــى 
املحلي  بالشأن  مهتمون  اعتبره 
عن  متسائلني  »بلوكاج«،  بمثابة 
من  املعتمدة  واملعايير  الحسابات 
طرف اللجنة الوطنية لليقظة، في 
حني أن الوضع الوبائي بمراكش 
املــدن  بــعــض  مــن  بكثير  أحــســن 

املصنفة في املنطقة األولى.
ــقــرار،  ال أصــحــاب  يعلم  وكــمــا 
باملدينة  السياحي  القطاع  فــإن 
االقتصادي  املحرك  هو  الحمراء 
يوفر  إذ  األنشطة،  من  ملجموعة 
منها  نذكر  هامة،  شغل  مناصب 
والنقل  واملطاعم  بالفنادق  العمل 
والصناعة  السياحي  ــاد  واإلرشـ
الرواج  ننسى  أن  دون  التقليدية، 
الفنا،  جــامــع  لساحة  الــتــجــاري 

الخانقة  ــة  األزم استمرار  ــام  وأم
مصادر  على  سلبا  أثـــرت  الــتــي 
من  للمتضررين  اليومي  العيش 
املنصف   غــيــر  الــتــصــنــيــف  ــذا  هـ
هذا  وفــي  واملراكشيني،  ملراكش 
تنظيم  الحلقة  رواد  قرر  الصدد، 
الساحة  وســط  احتجاجية  وقفة 
املاضي  ــاء  ــع األرب ــوم  ي صبيحة 
وضعهم  عــن  التعبير  أجــل  مــن 
قرار  لكن  املــأســاوي،  االجتماعي 
بالرفض  العمومية جاء  السلطات 

مع  الوقفة  بتنظيم  السماح  وعدم 
لحقوق  املغربية  الجمعية  دخول 
على  ــش  ــراك م ــرع  فـ  / اإلنـــســـان 
التظاهر  حق  إلى  مشيرة  الخط، 
القانون  بموجب  املكفول  السلمي 
الــدولــي لــحــقــوق اإلنــســان رغــم 
ليستمر  الصحية،  الطوارئ  حالة 
الفضل  املصير املجهول ألصحاب 
شهرة  مــن  الــســاحــة  حققته  ــا  مل
عاملي  بتصنيف  حظيت  عاملية 
طرف  مــن  كــونــي  شفهي  كــتــراث 

 ،2011 عــام  اليونسكو  منظمة 
بساحة  الحلقة  رواد  دق  وقـــد 
جامع الفنا جميع أبواب الجهات 
جهة  والي  مقدمتهم  في  املعنية، 
مجلس  ورئيس  آسفي،  مراكش 
الجماعي  الجهة، ورئيس املجلس 
ــة املــجــلــس  ــيـــسـ ــش، ورئـ ــ ــراك ــ مل
الشباب  وزارة  ومندوب  اإلقليمي 
الشديد،  لألسف  لكن  والثقافة، 
عن  الـــرد  إلــى  بـــادرت  جهة  وال 
التواصل  أو  هـــؤالء  مــراســالت 
يلوح  ــل  أم بصيص  وال  معهم، 
السارة  البشرى  يحمل  األفق  في 
املجتمع  مــن  الــشــريــحــة  ــهــذه  ل
ــل كسب  ــي تــحــتــرق مــن أجـ ــت ال
وفنها  بجهدها  اليومي  القوت 
من  جعلوا  ــذيــن  وال ومواهبها 
مسجلة  سياحية  عالمة  الساحة 
الفولكلورية  للعروض  وفضاء 
خلق  في  يساهم  مما  الشعبية، 
النطاق  ــع  واسـ ورواج  حركية 
حلقة  بال  فالساحة  املدينة،  داخل 
ال قيمة لها والحاليقية بال رعاية 
اجــتــمــاعــيــة ظــلــم فــي حــق هــذه 
الشريحة غير املصنفة اجتماعيا.

وتعليقصورة

هل يعود جطو لأم الربيع؟
وزيرا  كان  بأزمور حني  الربيع  أم  وادي  على ضفة  إدريس جطو  كان 
للحسابات،  األعلى  املجلس  رأس  على  وهو  إليها  يعود  فهل  للداخلية، 
املتعلقة  الفساد  روائح  انتشار  مع  من تجب محاسبته، خاصة  ملحاسبة 

بالتأهيل الحضري ألزمور وتوقف مشروع كورنيش نهر أم الربيع؟

»�سفقة القرن« يف �سطات
نورالدين هراوي

استغرب السطاتيون مؤخرا ملا يسمى بـ»صفقة القرن«، 
والتي تتعلق بتهيئة بحيرة املزامزة شمال املدينة بمبلغ 
ساحة  وتهيئة  السنتيمات،  من  مليارين  يصل  مالي 
محمد الخامس وسط املدينة بغالف مالي يقدر بحوالي 
»الفيسبوك«  نشطاء  اعتبره  ما  وهو  درهــم،  مليون   13
من  واإلداري  املالي  التدبير  سوء  للوضع،  واملنتقدون 
أموال  تبديد  ذلك،  إلى  ينضاف  العمالة،  مجلس  طرف 
عمومية طائلة في السنوات الفارطة، ذهبت نسبة هامة 
منها إلصالح بعض املستشفيات باإلقليم، حيث تحولت 
بقطاع  زائد  اهتمام  إلى  اإلقليمي  املجلس  دورات  معظم 
كــأوراق  تستثمر  التي  الصحية  وباملؤسسات  الصحة 
عبر  السطايني  من  عدد  تعبير  على حد  انتخابية الحقا، 

عدة تدوينات.
الغامضة)..(،  الصفقة  هذه  البلدية  مجلس  وعارض 
وزارة  بشأنها  وراســـل  استشارته،  دون  تمت  التي 
بالقرارات  اإلقليمي  املجلس  انفراد  وبشأن  الداخلية، 

التي ال تخدم الصالح العام.

اشتوكة آيت باها

منع القن�ض باإقليم ا�ستوكة اأيت باها
عبد الرزاق شاكر

»كــورونــا«  ــاء  وب تفشي  بسبب 
اململكة،  تراب  جميع  في  املستجد 
الجبارة  املــجــهــودات  ــار  إط وفــي 
هذا  انتشار  من  للحد  واملبذولة 
عامل  أصــدر  الخطير،  الفيروس 
ــرارا  ق باها  أيــت  اشتوكة  إقليم 
ما  لوقوع  تجنبا  القنص،  بمنع 
من شأنه اإلضرار بصحة وسالمة 
وتالفيا  ومحيطهم،  القناصني 
لحالة  نظرا   ،»19 »كوفيد  لعدوى 
الزالــت  التي  الصحية  الــطــوارئ 
ــتــراب  ــاء ال ــ ــة بــســائــر أرج ســاري

الوطني.
االحترازية  التدابير  إطار  وفي 

ــيــروس،  ــف ــتــشــار ال لــلــحــد مــن ان
خالل  باإلقليم  القنص  منع  تــم 
يوليوز   18 مــن  املــمــتــدة  الــفــتــرة 
الــقــادم،  شتنبر   07 ــى  إل  2020
اجتماع  توصيات  على  بناء  وذلك 
برئاسة  املنعقدة  اإلقليمية  اللجنة 

عهد  حيث  مؤخرا،  اإلقليم  عامل 
املياه  ومصالح  املحلية  للسلطات 
األمنية،  والسلطات  والــغــابــات 
الذي  القرار  هذا  تفعيل  بضرورة 
لقي ترحيبا واستحسانا من طرف 

جمعيات القنص باإلقليم.

أصدر الوكيل العام للملك لدى 
محكمة االستئناف بأكادير، أمرا 
بإيقاف عدلني مؤقتا عن عملهما، 
املحكمة  نفوذ  بــدائــرة  يعمالن 
بناء  وذلك  االبتدائية بتيزنيت، 
على قرار صادر عن وزير العدل، 
على  التوقيف  هــذا  جــاء  وقــد 
إطار  املعنيني في  خلفية متابعة 
 48 للمادة  ملف جنائي استنادا 
املتعلق   16.03 رقم  القانون  من 
بتنفيذه  الصادر  العدالة  بخطة 
 56.06.1 رقم  الشريف  الظهير 
1427هـــ  محرم   15 فــي  املـــؤرخ 

املوافق لـ 14 فبراير 2016.

تلكس
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بديموغرافية  العاصمة  كانت   ،1980 سنة 
مرتفعة وصلت حوالي 700 ألف نسمة في حدود 
ذلك  في  بما  كلم²،   116 بـ  تقدر  مساحتها  ترابية 
للمدار  تابعا  كــان  ــذي  ال ــة«  األودايـ »كيش  حي 
 1980 مــرســوم  على  بناء  للعاصمة  الحضري 
إلى  يزال  وال  عمالة،  كل  حدود  بتحديد  الخاص 
الحي  ألحق هذا  ذلك  املفعول، ومع  اليوم ساري 
ذلك  وفي  آخر،  موضوع  وهذا  مجاورة،  بعمالة 
الوقت كان - والحق يقال - يدبر شؤون العاصمة 
 39 أعضائه  عدد  يتعدى  ال  واحد  بلدي  مجلس 

عضوا بتدبير محكم ونزاهة الحكماء.
إلى  سكانها  عــدد  تقلص  الــيــوم،  والعاصمة 
حوالي 500 ألف نسمة وارتفع عدد مجالسها إلى 
ثمانية بأعضاء عددهم يناهز 400 عضو، وأيضا 
وأضافوا  شركات  إلــى  فوتوها  باختصاصات 
الساكنة،  يهم  ما  كل  في  التفكير  حتى  إليها 
األســواق  وسلموا  للدراسات  بمكاتب  فأناطوه 
يحتفظوا  ولم  للجمعيات  والشراكات  للوكالء، 
لألموات،  والقبور  لألحياء  البناء  برخص  سوى 
لذلك لم يميزوا بينهما في بعض األحياء املهمشة، 
في حني كان املجلس الوحيد في سنة 1980 بفئة 
قليلة تمثل فقط 10 في املائة من منتخبي اليوم، 
اللوجستيكية  اإلمكانيات  من  املائة  في  وواحد 
نجاح  سر  يهمكم  شك،  ودون  البشرية،  واملوارد 
الخاص  القانون  إنــه  مجالس..  وفشل  مجلس 
من  املكون  املجلس  ذلك  ارتضاه  الذي  للعاصمة 
لخدمة  أنفسهم  نذروا  ومثقفني  ووطنيني  زعماء 

الرباط وهم من أبنائها البررة.
على  الجماعية  »الوزيعة«  زمن  في  اليوم،  أما 
يمكن  وال  غاليا،  ثمنها  أدينا  فقد  »جماعات«، 
االستمرار في التأدية رحمة بأبنائنا، فاحذفوا من 
أعضائها  من  وقلصوا  الزائدة  املجالس  فضلكم 
والتعويضات  االمــتــيــازات  صنابير  واقــفــلــوا 
في  تستطيعون  بذلك  والتلفونات..  والسيارات 
إطار هذا التباعد، إبعاد »فيروسات االنتخابات« 

عن جسم العاصمة ونحن من أعضائه.

حديث 
العاصمة

تباعد املجال�س 
�ضروري للإنقاذ

 بقلم: بوشعيب اإلدريسي

شبح »كورونا« ال زال قائما

من اجلائحة اإىل احلجر ال�ضحي اإىل التعاي�س مع الفريو�س

أرشيف الرباط

رسميا  تقرر  املقبلة،  السنة  مــن  ابــتــداء 
املجتمع  »عــاصــمــة  بلقب  ــاط  ــرب ال تتويج 
الجديد،  التشريف  وبهذا  املغربي«،  املدني 
السياسي  الحزبي  املجتمع  سيستمر  هل 
»عاصمة  مجالس  شؤون  وتدبير  تسيير  في 
املجتمع املدني«، وفي وصاية وزير سياسي 
حزبي على هذا املجتمع وكأنه قاصر، أم أن 
بها  خاص  بقانون  ستحظى  العواصم«  »أم 
شؤون  تنظيم  حق  املدني  للمجتمع  يمنح 

عاصمته ووزارته؟ 
  

طلب من الجمعيات السياسية )األحزاب( تزويد 
التي ترغب في  باآلراء واالقتراحات  املعنية  الوزارة 
ككل،  االنتخابية  املنظومة  في  تغييرها  أو  إضافتها 
كله،  الشعب  تهم  االنتخابات  ألن  مؤسف،  وهــذا 
وتهميش  السياسية،  الجمعيات  من  طائفة  وليس 
بتعيني  وتحجيره  بل  عاصمته،  في  املدني  املجتمع 
املجتمع  على  كـ»وصي«  السياسي  املجتمع  وزير 
شؤون  وتدبير  لتسيير  حزبية  ومجالس  املــدنــي، 

عاصمة املجتمع املدني؟

األوراش  ستنطلق  املقبلة،  األسابيع  في 
غــرار  على  جــديــدة  راقــيــة  أحــيــاء  لتأسيس 
إلى نظام  الرياض، وستخضع  تصاميم حي 
مثل  وطنية  به شركة  تتكلف  عمراني خاص 
في  يتدخل  فلن  الــريــاض،  حي  في  وقــع  ما 
اختصاصاتها الصارمة، ال جماعة وال مجلس 
فقط  مقاطعات، وستكون مسؤولة  وال  عمالة 

أمام الوالي.

يجري في الكواليس التخطيط للفوز بمقر املحطة 
نظرا  املنصور،  يعقوب  حي  في  الكائنة  الطرقية 
والتجاري،  الصناعي  الحي  في  املتميز  ملوقعها 
الذي يسيل اللعاب، ومن املقرر انتقال أنشطتها إلى 
السنة  الرياض  حي  في  والراقية  الجديدة  املحطة 
القادمة، إال أن املجتمع املدني متشبث بتحويلها إلى 
الكبيرة  بالتاكسيات  خاص  الجهوي  للنقل  محطة 
املرابطة حاليا داخل األزقة السكنية.. فلمن ستؤول، 

هل ألصحاب املال أم للمصلحة العامة؟ 

أسرار العاصمة

 1930 سنة  فــي  التقطت  صــورة 
كريسبو،  هــانــي  أم  لــلــمــرحــومــة 
ــرد من  ــر فـ ــي رحــمــهــا هلل آخـ وهـ
جذور  من  الرباطية  كريسبو  عائلة 
باملرحوم  متزوجة  وكانت  أندلسية، 
أحمد سباطة، وبحثنا عن أحفادها، 
والوطني  املــقــاوم  ــى  إل فتوصلنا 
الذي  سباطة،  الفتاح  عبد  املرحوم 
ملدة  بالسجن  االستعمار  عليه  حكم 
إلى  ــرار  ــف ال مــن  فتمكن  سنة   20

منطقة الشمال.
إلــى  ــدم  ــق ت  ،1992 ســنــة  وفـــي 
وتـــرأس  الجماعية  االنــتــخــابــات 
تغمدهما  حسان،  جماعة  مجلس 
وأسكنهما  رحــمــتــه  ــواســع  ب هلل 

فسيح جناته.

شهادة من وطني غيور على مدينة الرباط وهو 
 ،1969 لسنة  البلدي  مجلسها  مسيرة  وقائد  ابنها 
في  بتوقيعه  وأمضاها  خــاص  سجل  في  خلدها 
 ،1991 مــارس   18 لـ  املوافق   1411 رمضان  فاتح 
بلدية  ملجلس  األسبق  الرئيس  فرج،  إبراهيم  إنه 
فسيح  وأسكنه  رحمته  بواسع  هلل  تغمده  الرباط 
»الحاجب  الوقت  ذلك  في  هلل  رحمه  وكان  جناته، 
البهجة  تغمرني  ))كم  منها:  مقتطف  هذا  امللكي«، 
للرباط  البلدي  املجلس  ضيافة  في  وأنا  والفرحة 
مضت  سنوات  إلى  الذاكرة  بي  وتعود  بحسان، 
نحبه  قضى  من  منهم  مخلصني،  رجــال  مع  كنت 
املجلس  برئاسة  تشرفت  عندما  ينتظر.  من  ومنهم 
من  ابتداء  الجاللة  صاحب  ملك  لعاصمة  البلدي 
1969، أقول عادت بي الذاكرة وأنا أملس عن  سنة 
الوطنية تحدو  الهمة والعزيمة وصدق  كثب نفس 
لالسترسال  دعاهم  مما  البلدي،  املجلس  أعضاء 
مختلف  تهم  تجهيزات  وصيانة  وتشييد  بناء  في 
مراحل الحياة اليومية لرعايا صاحب الجاللة في 
للعالقات  كذلك  سررت  وكم  العامرة،  ملكه  عاصمة 
واالتفاقيات  التوأمات  خالل  من  واملتينة  الوطيدة 
عواصم  مع  املجلس  هــذا  ويبرمها  أبرمها  التي 
ومدن شقيقة وصديقة، استطاع من خاللها بلورة 

الديمقراطية الحسنية والتعريف بها(( انتهى.
رحم هلل الرائد الوطني إبراهيم فرج.

هشادات من 
الرواد

في  الــربــاط  لشاطئ  هــي  املرفقة  الــصــورة 
الخمسينات، وها هي السلطات تعيد فتحه في 
وجه مصطافي العاصمة، بعد فترة من اإلغالق 
للمواطنني  يمكن  حتى  اإلصـــالح،  أجــل  مــن 
ــام بــأمــان فــي إطــار  ــجــم الــســبــاحــة واالســت
اإلجراءات االحترازية املعمول بها حفاظا على 
»كورونا«  فيروس  عــدوى  من  الجميع  سالمة 
الذي ضرب املغرب على غرار باقي دول العالم، 
تأطير  على  منتخبوها  عمل  الــدول  ومعظم 
وبرفع  األضرار،  بأقل  اآلفة  لتجاوز  مواطنيهم 
لم  الذي  الشيء  مناعتهم،  ومنها  معنوياتهم 
نحظ به من طرف منتخبينا وقت ظهور الوباء 
ندخل  والــيــوم  الصحي،  الحجر  مرحلة  فــي 

وإياهم أخطر مرحلة: التعايش مع الفيروس.
العاصمة،  في  األوبئة  تاريخ  نتصفح  ونحن 
منتخبو  دونها  التي  املعطيات  لدقة  اندهشنا 
التي  الفتاكة  األمــراض  عن  العاصمة  مجالس 
1920 إلى  تسلطت على البالد ابتداء من سنة 
سجالت  في  املــاضــي،  القرن  من  الثالثينات 
مرجعا  لتكون  التفاصيل،  ــأدق  ب مجالسهم 
أشاروا  فمثال  بعدهم،  من  القادمون  به  يهتدي 
أسماءها  ــددوا  وحـ األوبــئــة  تلك  نوعية  إلــى 
من  املستعملة  واألدويــة  املتخذة  واإلجــراءات 
املجالس البلدية، حتى أننا لم نعثر على ترجمة 

كل األمراض املسجلة وتفوق 60 مرضا.
واالتصاالت  التكنولوجيا  عصر  في  ونحن 
الذكية في سنة 2020، نجد أنفسنا وجها لوجه 
يحذرنا  واحد  تلفزيوني  وبرنامج  الوباء  مع 

يودعنا  ثم  الكمامة،  ارتــداء  وعدم  التهور  من 
ليتركنا مع الفيروس يتربص بنا عند محاولة 
فهددتنا  الحياة،  مستلزمات  لقضاء  خروجنا 
إذا  والكهرباء  املاء  بتدبير  مفوضة  مؤسسات 
ستتخذ  السمينة،  فواتيرها  ألداء  نخرج  لم 
املاء  هذا  استعمال  حق  أصحاب  تجاه  الالزم 
والكهرباء، وقد كلفوا به الجماعة التي فوتته 
فلم  وغيرها،  األكرية  واجبات  أما  شركة،  إلى 
يفكر منتخبونا في إيجاد حلول تحفظ حقوق 

أصحابها بقرارات لـ»السلم االجتماعي«.
الذي  الصحي  الحجر  إلــى  الجائحة  فمن 
اشتياق  إلــى  ومــاديــا،  معنويا  غاليا  كلفنا 

الحياة بالتعايش مع الفيروس، ولم نجد سوى 
صوت التلفزيون يحذرنا وينبهنا إلى االلتزام 
زمالء  عن  سكتت  فلماذا  الحكومة،  قررته  بما 
بتأمني  لهم  أمر  لتوجيه  املجالس  في  أحزابها 
ومساعدة  لناخبيهم  الضرورية  القرب  خدمات 
عن  نتجت  مشاكل  لفك  تدخل  إلى  يحتاج  من 
األحــزاب  كل  بأن  ونسينا  الوباء،  احترازات 
مخلفات  من  املواطنني  إلنقاذ  ليس  تجندت، 
في  لها  قدم  موطئ  عن  للبحث  وإنما  األزمــة 
املواطنني  لكن  املقبلة،  االنتخابات  »وزيعة« 
إلى  الفيروس  شبح  مع  مواجهة  في  سيبقون 

أن »يحن هلل«.      

»كورونا« مراجعة شاملة  فرضت جائحة 
ككل،  االنتخابية  املنظومة  فــي  وعميقة 
الديمقراطية،  عمق  في  دروســا  وعلمتنا 
الجيدة،  بالصحة  الحياة  لضمان  بأنها 
والسكن  واألمن،  والتعليم،  القار،  والشغل 
الالئق، والبيئة النظيفة، أما الباقي، فمجرد 
السلطة  إلى  والوصول  عليها  للركوب  بدع 

واالغتناء منها بالتحكم في املوارد املالية.
مثيرة  فصوال  ونعيش  عشنا  نحن  وها 
مــع الــجــائــحــة، الــتــي كـــان مــن املــفــروض 
والواجب أن تتصدى لها املجالس املنتخبة 
من   83 ــادة  امل من   7 الفقرة  على  اعتمادا 
الصحة  بحفظ  الخاصة  الجماعي،  القانون 
للمواطنني، وأيضا الفقرة 8 من نفس املادة، 

امللزمة بنقل املرضى إلى املستشفيات.
وعشنا ونعيش كذلك، ونحن نحيا، عزلة 
رهيبة وتباعدا قاهرا بيننا وبني منتخبينا 
على  واملؤتمنني  صحتنا  على  األوصــيــاء 
وأمننا  عاصمتنا  وممتلكات  ــنــا  أمــوال
ــم نــكــن وحـــدنـــا، فــقــد عــزل  ــصــحــي، ولـ ال

البعثات  مــئــات  معنا   »19 »كوفيد  وبـــاء 
العاملية  واإلعالمية  واألممية  الدبلوماسية 
واملؤسسات  الوطنية  واملكاتب  والحكومية 
وال  مجندة  وأحــزابــنــا  ــخ،  إل العمومية... 
عن  تنقطع  وال  بالنهار،  وال  بالليل  ال  تنام 
املشاورات واالجتماعات، وذلك لـ»مواجهة« 
وزيعة االنتخابات املقامة في السنة املقبلة، 

إذا لم يصادفوا »كورونا« في طريقهم.
قلناها ونؤكدها: الرقي والسعادة والخير 
والشر  والشقاء  والتخلف  »الجماعة«،  من 
من الجماعة، التي نختارها نحن بأصواتنا، 
عجلوا  العاصمة،  لسمعة  وإنقاذا  فالرجاء، 
سابقا،  كان  كما  بها  خاص  قانون  بإخراج 
بتقسيم  االنتخابي«  »التوزيع  واستبدلوا 
 300 وهم  املنتخبني،  بعدد  جماعي  صحي 
مركز   300 بـ  فضلكم  من  فغيروهم  عضو، 
من  وتعالجنا  األوبــئــة  مــن  تقينا  صحي، 
وأحسن  ديمقراطية  أفضل  فهذه  األمراض، 
الذي  الكالم  »أفيون«  من  لنا  يسوقونه  مما 

طحنته »كورونا« وأصبح غبارا.  

ا�ضتبدال »التوزيع االنتخابي« 
بتق�ضيم �ضحي جماعي

حفاظا على السالمة العامة للعاصمة
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تنظيم حزبي  أول  ومنذ ظهور  املغرب   عرف 
التي  الوطنية،  الكتلة  في  املتمثل   ،1934 سنة 
»الحركة  حــزبــن:  إلــى  بعد  مــا  فــي  انشقت 
بعد  مــا  فــي  تحمل  أصبحت  التي  القومية« 
و«الحزب  واالستقالل«،  الشورى  »حزب  اسم 
ــذي يــعــرف حــالــيــا بــاســم حــزب  الــوطــنــي« الـ
عنه  انشقت  بــدوره  األخير  هذا  »االستقالل«، 
حدود  إلى  األمر  ليصل  األحزاب،  من  مجموعة 
حزبا،   35 مجموعه  ما  إلى  األسطر  هذه  كتابة 
تسمن  وال  النص،  خارج  تعتبر  أحزاب  وكلها 

وال تغني من جوع إال من رحم ربي.
أحزاب نبتت كالفطر في ظل التعددية الحزبية 
إثر  على   ،1958 منذ سنة  املغرب  يتبناها  التي 
صدور ظهير الحريات العامة، وكلها أحزاب ال 
تقوم باألدوار املنوطة بها دستوريا وفق الفصل 
2011، وال يظهر لها أثر إال  السابع من دستور 
من  شيئا  تمطر  االنتخابات  سماء  تبدأ  عندما 
بركتها، إذ تقام الندوات وتبدأ الحمالت، ويتم 
استغالل األوراش التنموية والركوب عليها من 
أجل تحقيق مقعد على منصة إحدى الجماعات 

الترابية أو على منصة البرملان.
الدعم  من  يستفيد  تقريبا  نصفها  حزبا،   35
الدولة،  طرف  من  سنويا  لها  املخول  العمومي 
وذلك للمساهمة في تنظيم مؤتمراتها والندوات 
واملواطنات. املواطنن  لفائدة  بها  تقوم   التي 
مجموعة  بن  اتحاد  هو  السياسي  فالحزب 
معينة  أهداف  تحقيق  إلى  يهدفون  األفراد،  من 
تأطير  ــى  إل وتسعى  ــعــام،  ال الــصــالــح  تــخــدم 
وتمثيل املواطنن والدفاع عنهم، وهذه من أبرز 
الدستور  منحها  التي  الدستورية  الوظائف 

املغربي لسنة 2011 لألحزاب.
املغاربة،  لكل  اململكة  دســتــور  أعــطــى  ــد  وق
األحــزاب  إلــى  واالنتماء  التأسيس  في  الحق 
الفصل  في  جــاء  ما  حسب  ــك  وذل السياسية، 
تأسيس  قانون  يحددها  شــروط  وفق  منه   29
االنتماء  حرية  جهة  من  هذا  باملغرب،  األحزاب 
واألدوار  الوظائف  جهة  من  أما  والتأسيس، 
السياسية،  ــألحــزاب  ل دســتــوريــا  املــمــنــوحــة 
السياسية. الــســاحــة  ــن  ع غــائــبــة   فــنــجــدهــا 
فاألحزاب تأسست من أجل تحقيق غاية ومنفعة 
عامة، والقيام بوظائفها التي منحها لها املشرع، 
االتــصــال  فــي  ــزاب  األحــ وظــائــف  تكمن  حيث 
باملواطنن، وشرح برنامجها االنتخابي، وتلقي 
الشكاوى منهم وتأطيرهم سياسيا واجتماعيا، 
املجالس  في  قضاياهم  عن  والدفاع  وتمثيلهم 
تأطير  على  ــزاب  األحــ تعمل  كما  املنتخبة، 
البالد. شؤون  تسيير  في  ليشاركوا   املواطنن 
وإذا حاولنا أن نكشف عن السبب الذي ساهم 
بوظائفها،  السياسية  األحــزاب  قيام  عدم  في 
فنجد أن أهم هذه األسباب، متجلية في التغطية 
التنظيم  حيث  من  وكذلك  واملجالية،  الترابية 
بعض  تغطي  ال  االنتشار،  ناحية  من  الحزبي، 
األحزاب كل ربوع اململكة وال تتوفر على مكاتب 
وال  إلكترونية  ومواقع  ورقية  وجرائد  محلية 
شبيبات ومنظمات نسائية، فمن بن 35 حزبا، 
نجد حوالي 15 حزبا هي التي تتوفر على مكاتب 
محلية وإقليمية، بل هناك بعض األحزاب التي 
بتأسيس  وقامت  القروي  العالم  وسط  تغلغلت 
بعض  يعرف  ال  من  هناك  إن  بل  لها،  مكاتب 
االنتخابية،  الحمالت  يوم  تظهر  األحزاب حتى 
هذا  تأسس  متى  حينها،  املــواطــن  فيتساءل 
الحزب وأين كان؟ مع العلم أنه إذا رجعنا إلى 
تاريخ تأسيسه، فنجده قد تأسس منذ أكثر من 
20 سنة، وهذا ما أدى إلى نوع من عدم الثقة 
لدى املواطن املغربي في األحزاب التي يجب أن 
أن  يريد  ماذا  تفهم  وبجانبه،  معه  دائما  تكون 
العوامل  أحد  هذا  يفعل،  أن  يريد  وماذا  يقول 
املغاربة  من  به  يستهان  ال  جــزء  دفعت  التي 
من  بـ»االنتقام  تسميته  يمكن  ما  ممارسة  إلى 
السياسة«، وذلك من خالل مقاطعة االنتخابات 
أمام  ما جعلنا  السياسي،  العمل  والعزوف عن 

35 حزبا كلها تعتبر خارج النص.

نافذة للرأي

خطــر اإلدمان عــلى األنتــرنيت 
الــعــصــر التي  ــراض  ــ أم لــعــل أخــطــر 
الناس،  من  كبير  عدد  منها  يعاني  بات 
التي  اإلدمان على األنترنيت، وهو اآلفة 
بالنسبة  الخطر، خصوصا  ناقوس  تدق 
صغيري  أن  اعتبار  على  األطفال،  لفئة 
السن ال زالوا في عمر مقبل على التفتح 
بما  املــعــلــومــات  وتلقي  واالســتــيــعــاب 
تتم  بيضاء  صفحة  الصغار  عقول  أن 
واألخـــالق،  التربية  بمبادئ  تعبئتها 

لكن عندما  الدراسة..  وأيضا 
بالشبكة  ــل  ــطــف ال ــط  ــب ــرت ي
الالزم،  من  أكثر  العنكبوتية 
مع  التعامل  يصبح  فوقتها 
يهدد  خطرا  األزرق  العالم 

حياة الطفل وحياة محيطه.
وحدهم  ليسوا  واألطــفــال 
على  ــان  ــ ــاإلدم ــ ب املــعــنــيــن 
الفئات  كــل  بــل  األنــتــرنــيــت، 
من  كــل  أن  حيث  العمرية، 
ال  أو  وقــتــه  معظم  يقضي 
جــهــازه  ــن  ع ينسلخ  ــاد  ــك ي
لبعض  إال  اإللـــكـــتـــرونـــي 
على  مدمنا  يعتبر  الــوقــت، 
التواصل  وسائل  استعمال 

أجل  من  األمر  كان  لو  حتى  االجتماعي 
مخاطر  ذلك  في  ألن  والدراسة،  األبحاث 
اإلنــســان،  صــحــة  عــلــى  وفظيعة  جــمــة 
بشكل  اإللكترونية  الوسائل  فتصفح 
حياة  على  سلبا  يؤثر  أنــه  أكيد  مفرط 
مستعمليها، وقد توصل العلماء إلى أن 
يؤدي  األنترنيت  استعمال  في  اإلفــراط 
عن  عــزلــة  فــي  والعيش  االكــتــئــاب  ــى  إل
املحيط الخارجي، خاصة بالنسبة للذين 
معظمها  التي  األلــعــاب  على  يدمنون 
في  االعتكاف  أي  الغرض،  لهذا  صمم 
غرفة معزولة عن العالم ومباشرة اللعب 
سقطوا  الذين  يتوقف  ال  إذ  نهار،  ليل 

لألكل  إال  اإللكترونية  األلعاب  حبال  في 
والنوم ولفترات قصيرة. 

إلى  يشبه  األنترنيت  على  فــاإلدمــان 
املــخــدرات، شأنه  اإلدمـــان على  مــا  حــد 
يستطيع  فال  اإلدمان،  أنواع  باقي  شأن 
وقد  بسهولة  منه  يتخلص  أن  املدمن 
الحظنا مؤخرا أن عيادات الطب النفسي 
أصبحت تعج بهذا النوع من املرضى، ألنه 
استعصى على األشخاص واألسر إيجاد 
له،  حــل 

بعدما تمكن منهم وحول حياتهم 
إلى سجن يقبع فيه صاحبه، ومنهم من 
الفضاء  تأثير  بفعل  الدراسة  عن  انقطع 
األزرق، وخاصة ما يتم تداوله من أفالم 
وفيديوهات  تافهة  ــرامــج  وب إبــاحــيــة 
األطفال  عقول  تسلب  معنى  ذات  غير 

والشباب في غفلة من أولياء أمورهم.
وبما أن األنترنيت أصبح سوقا عاملية 
من  فإن  وبـ»املجان«،  شيء،  لكل  تسوق 
من  كبير  عدد  إدمان  السلبية،  مظاهرها 
الناس على التسوق وشراء أشياء دون 
الكبرى،  الطامة  أن  غير  إليها،  الحاجة 
األنترنيت أسهم بشكل كبير في  أن  هي 

عدم إعمال العقل والبحث وقراءة الكتب 
جاهزا  أصبح  شيء  كل  ألن  والبحوث، 
يوفر  الــذي  ماركت«  »السوبر  هــذا  في 
ساهم  مما  زر،  بكبسة  املعلومات  كــل 
القيام  عن  والعجز  الكسل  تفشي  في 
البحث  من  صاحبها  تمكن  بمجهودات 
والتمحيص والتدقيق وجمع املعارف عن 
قراءة عدد من املصادر واملراجع،  طريق 
هذا دون نسيان إدمان ربات البيوت على 
وما ساهمت  و»اليوتيوب«  »الفيسبوك« 
ــن مشاكل  م املــواقــع  هـــذه  فــيــه 
انتهى  األســـر  داخـــل  عــويــصــة 
أو  املحاكم  في  بمعظمها  الحال 
جرا  وهلم  قتل،  جرائم  ارتكاب 
التي  الجرائم  بل  السلبيات،  من 
التي  األنترنيت  فيها  ساهمت 
أصبحت نقمة أكثر من نعمة على 

البشر.
الدراسات  ورغم  هاته،  والحالة 
الصادرة بهذا الشأن، فإن األطباء 
عجزوا لحد اآلن عن إيجاد حلول 
ــو شــر ال بد  ــذا املــــرض، وهـ ــه ل
استعماله  في  التحكم  عدم  منه، 
والزال  أدى،  معه  التعامل  وتقنن 
العالم  بشعة،  كــوارث  إلى  يــؤدي، 
وفصولها،  تبعاتها  مــن  يــعــانــي  كــلــه 
ال  الذين  الضعيفة  العقول  ذوي  خاصة 
يميزون بن الصالح والطالح، لكن تبقى 
كمن  في  الــوقــوع  لتجنب  وسيلة  أهــم 
اليافعن،  بفئة  االهتمام  هي  األنترنيت، 
ومساعدتهم  لألطفال،  مهم  وقت  وإيالء 
الفضاء  معسكر  في  التخندق  عدم  على 
مستقبل  أبناءنا،  نجنب  حتى  األزرق، 
نعرف  الذي  اإلدمــان،  خطر  العالم،  هذا 
جيدا عواقبه السلبية، ونوجههم لكيفية 
استعمال األنترنيت في ما ينفعهم ال ما 

يضرهم. 

جميلة حلبي

 الحسين الدراجي
معــزة الســيد »ســوغان«

يــســتــمــر عـــدد املــواطــنــن املــصــابــن 
حيث  التصاعد  في  »كورونا«،  بفيروس 
الذي  األمــر  املــوت،  من  بعضهم  يفلت  لم 
زاد الناس خوفا ورعبا، ألن هذه األعداد 

أصبحت مهولة.
قرارات اضطرارية  الحكومة  لقد أخذت 
الوبائية  الحالة  مــع  تتعامل  جعلتها 
وهناك،  هنا  تظهر  التي  الــبــؤر  حسب 
اكتساح جائحة  أنها تسيطر على  وظنت 
مقياس  وهو  أخــرى،  بمناطق  »كورونا« 
جغرافية  مناطق  لتحديد  أساسا  اتخذته 
في  ــاء  ــوب ال تغلغل  حسب  وتصنيفها 
ميمونة  لال  منطقة  منها  نذكر  املــغــرب، 
بالشمال  الصناعية  واملعامل  والعرائش 
وبالجنوب، وقد كان عليها أن تحيط هذه 
وذلك  األخــرى،  املــدن  عن  وتعزلها  البؤر 
لفحوصات  املصابن  إخضاع  طريق  عن 
غير  من  املريض  فرز  من  تمكنها  مخبرية 
املصاب، وهذه وسيلة تعتبر عملية غربلة 
الفيروس  هول  من  للتخفيف  للمصابن 
تحاسب  أن  عليها  كما  املواطنن،  على 
وهذا  اإلهــمــال،  عن  املسؤولن  وتحاكم 
واألعمال  املال  رجال  جعل  الذي  الجشع 
والفالحن الكبار ال يفكرون إال في مضاعفة 
املؤجورين  صحة  حساب  على  أرباحهم 
يطالبوا  أن  قانونا  يمكنهم  بل  والعمال، 
تداعيات  من  أصابهم  عما  بالتعويض 
والسكان  الفرحة  غمرتني  وقــد  الــوبــاء، 

الذين شملتهم هذه اإلجراءات التخفيفية، 
حيث تنفس املواطنون الصعداء وهرعوا 
باستنشاق  واستمتعوا  بيوتهم  ترك  إلى 

الهواء والتمتع بمياه البحر.
قابعا بن جدران  الذي ظل  املواطن  إن 
أنه اتخذها  أربعة أشهر، الشك  بيته ملدة 
الذي  الصحي  الحجر  نظام  لكسر  فرصة 

بطبعه  واملــغــربــي  عليه،  مفروضا  ــان  ك
النافذة دخل عليك  له  طموح، فإذا فتحت 
منهم  الكثير  إن  بل  بتكسيره،  الباب  من 
أيقنوا وتوهموا أن الوباء انقرض، وأنه 
يمكنهم أن يحيوا حياة طيبة عادية، غير 
السفن،  تشتهي  ال  بما  تجري  الرياح  أن 
فال  أنيابه  عن  يكشر  األســد  رأيــت  وإذا 
الــذي  املــوقــف  ــو  وه يبتسم،  ــه  أن تظنن 
اتخذه وباء »كورونا« لينقض على العديد 
من املواطنن، مما جعل الحكومة تراجع 
موقفها وتتخذ إجراءات عقابية كالسجن 
السلطات  ــر  أوام يخالف  ملن  والذعيرة 
جميعا  نتذكر  وهنا  والصحية،  اإلداريــة 
كان  الذي  السيد سوغان«،  »معزة  مأساة 
في  وتجوالها  معزته  حركات  في  يتحكم 
كلما  يجره  كــان  حبل  بواسطة  الغابة 
وكان  الغابة،  في  بتوغلها  املعزة  غامرت 
وينصحها  إلــيــه  يقربها  مـــرة  ــل  ك ــي  ف
تسمع  لم  ولكنها  والحذر،  الحيطة  بأخذ 
لساقيها،  الــعــنــان  وأطــلــقــت  نصائحه 
قصة  وهي  وأكلها،  الذئب  عليها  فانقض 
درسناها في االبتدائي واستخلصنا منها 
أن الذي ال يسمع النصيحة، البد أن يندم 

على ما فعل.
املأساة  بهذه  املواطنون  سيتعظ  فهل 
ويحرصون على احترام الحجر الصحي، 
محيطهم،  وسالمة  سالمتهم  ليضمنوا 

وقد أعذر من أنذر.

حتى ال يبقى ال�شعب يف دار غفلون

أخذت الحكومة قرارات 
اضطرارية جعلتها 

تتعامل مع الحالة الوبائية 
حسب البؤر التي تظهر 

هنا وهناك، وظنت أنها 
تسيطر على اكتساح جائحة 

»كورونا« بمناطق أخرى، 
وهو مقياس اتخذته أساسا 

لتحديد مناطق جغرافية 
وتصنيفها حسب تغلغل 

الوباء في المغرب

هشام عميري

35 حـــزبا 
خارج النــ�ص
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مــوالي  جامعة  عــاشــت 
على  بمكناس،  إسماعيل 
االفتراضية  أيامها  إيقاع 
الفرصة  متيحة  املفتوحة، 
لـــلـــتـــامـــيـــذ والـــطـــلـــبـــة 
على  لاطاع  املحتملني، 
أكثر من مائة من املسارات 
الدراسية  والتخصصات 
ذلك  في  بما  تقدمها،  التي 
والعلوم  اآلداب  مسالك 
واالجتماعية  اإلنسانية 
ــات  ــغـ ــلـ ــون والـ ــ ــن ــ ــف ــ وال
ــصــاد  ــت والـــقـــانـــون واالق
واإلدارة  والــتــســيــيــر 
والعلوم  الدقيقة،  والعلوم 
الـــتـــقـــنـــيـــة، والـــفـــاحـــة 
ــا،  ــره والـــصـــنـــاعـــة وغــي

ــر بــإتــاحــة  ــ ويــتــعــلــق األم
ــلــحــاصــلــني  الـــفـــرصـــة ل
وعموم  الباكالوريا  على 
ــاف  ــشـ ــتـ الـــــطـــــاب، الكـ
ــن  مــــــا هــــــو مـــــتـــــاح م
ــخــصــصــات واالطـــــاع  ت
التسجيل  ــروط  شــ عــلــى 
الحياة  وفهم  واملباريات 
أفضل. بشكل   الجامعية 
يــذكــر أن جــامــعــة مــوالي 
إســـمـــاعـــيـــل، تــحــتــضــن، 
و627  ــا  ــف أل  72 حــالــيــا 
دراساتهم  يتابعون  طالبا 
فــي  ــات  ــسـ ــؤسـ مـ  9 ــي  ــ ف
بمكناس  الجامعة  حــرم 
 182 فــي  والــراشــيــديــة، 
تخصصا ومسلكا دراسيا.

جامعة موالي اإ�ضماعيل مبكنا�س تنظم اأبوابا مفتوحة افرتا�ضية
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»كورونا« تؤجل المقام الثقافي ألبناء 
المــغربية الجاليــة 

»ألوان بني عمار« تعوض 
»فيستي باز« في زمن »كورونا«

بني  ملهرجان   13 للدورة  االستعداد  إطار  في 
تأجيلها  تم  الذي  بــاز«،  »فيستي  زرهــون   عمار 
جائحة  تــداعــيــات  بسبب  املقبل  الصيف  ــى  إل
السابقة  الدورة  لعمليات  واستكماال  »كورونا«، 
باملعالم  واالعتناء  الجداريات،  برسم  الخاصة 
التاريخية املحلية، وإبراز جمال القصبة في إطار 
املشروع  السياحية ضمن  للحركة  تأهيلها  عملية 
التنموي املتكامل الذي تترافع حوله جمعية »إقاع 
الجمعية  تنظم   ،)ARDI( املتكاملة«  للتنمية 
التشكيليني  للفنانني  املغربية  النقابة  من  بدعم 

واملديرية  الجهوية لقطاع الثقافة املحترفني 
فـــــاس مــكــنــاس، 
تــظــاهــرة »ألـــوان 
وذلك  عمار«،  بني 
من  الفترة  خــال 
غشت   9 إلـــى   6
بقصبة   ،2020
بني عمار زرهون.
يــــشــــارك فــي 
التظاهرة،  هــذه 
ــون  ــ ــانـ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ الـ
الــتــشــكــيــلــيــون: 
مصطفى أجماع، 
العاصمي،  عال 
ــي  ــ ــامـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الـ
ــي،  ــ ــل ــاضــ ــ ــف ــ ال
القاضي،  محمد 
ــب  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــحـ ــ الـ
الـــحـــجـــامـــي، 

ــي  ــبـ ــنـ عــــبــــد الـ
الشابة  الطاقات  بمعية  الفلوس،  ملياء  لوكيلي، 
الزرقاء«.  العماري  الشباب  »حركة  أفرزتها  التي 
جــداريــات  رســم  التظاهرة،  برنامج  ويتضمن 
مع  القصبة  مــن  مختلفة  مــواقــع  فــي  ــدة  جــدي
إلى  باإلضافة  السابقة،  بالجداريات  االعتناء 
االعتبار  رد  عملية  واستكمال  للنظافة،  ورشات 
لحسن  كموقع سيدي  للقصبة  التاريخية  للمعالم 
»باب  الخارجية:  واألقـــواس  واألبـــواب  ــري،  األث
و»قوس  التحتية«  السور  »باب  الفوقية«،  السور 
ملف  إلعــداد  الجمعية  عمل  ضمن  ــك  وذل يــزا«، 
تحفيظها كتراث وطني مادي، بعدما تم االنتهاء 
للمسجد  املتقن  والترميم  الجيد  اإلصــاح  من 
األكبر الذي يتوسط القصبة، فضا عن كون هذه 
التظاهرة ستشكل ورشا مفتوحا لشباب وأطفال 
خبرات  من  واالستفادة  التفاعل  أجل  من  املنطقة 

الفنانني التشكيليني املشاركني. 
تستنكر  أن  إال   »ARDI« جمعية  يسع  وال 
إحدى  بها  قامت  التي  العشوائي  الحفر  عمليات 
الشروب  املــاء  شبكة  بتجديد  املكلفة  الشركات 
تنظيف  عمليات  إتمام  بعد  مباشرة  بالقصبة، 
وتزيني وصباغة أزقة ودروب وساحات بني عمار 
الجهات  تطالب  كما  القصبة،  شباب  طــرف  من 
للماء  الــوطــنــي  املكتب  فــي  ــواء  سـ ــة،  املــســؤول
عمار،  بني  نزالة  جماعة  مجلس  أو  والكهرباء 
املعنية  الشركة  وإجبار  مسؤولياتهما  بتحمل 
على الوفاء بالتزاماتها وفقا لدفتر التحمات، من 
خال اإلصاح الفوري لألضرار التي تسببت فيها 
عبر تبليط أرضية األزقة والدروب التي تعرضت 
واألحجار  األتربة  ركامات  ورفع  والهدم،  للحفر 
التي شوهت القصبة وضربت بعرض الحائط كل 
طيلة  العماري  الشباب  بها  قام  التي  املجهودات 
ثاثة أشهر على بعد أيام قليلة من عيد األضحى 

املبارك وتظاهرة »ألوان بني عمار«.

الحسن  مــؤســســة  أعــلــنــت 
املقيمني  لــلــمــغــاربــة  الــثــانــي 
الــدورة  تأجيل  عن  بالخارج، 
الثقافي«،  »املــقــام  من   23 الـــ 
الطوارئ الصحية  لحالة  نظرا 
»كــورونــا«  بجائحة  املرتبطة 

املستجد.
وأوضحت املؤسسة في باغ 
لها، أنها أنهت كافة الترتيبات 
ــاق مــبــادرة رمــزيــة  إلطـ
عليها  ــقــت  أطــل ــة  بــديــل
موقع  عبر  »نافذة«  اسم 
األنترنيت  على  املؤسسة 
 ،www .fh2mre .ma
يومي  برنامج  شكل  على 
ولذويهم،  لألطفال  موجه 
ــدة أســبــوعــني  ــ وذلـــــك مل
يوميا  دقيقة   50 بمعدل 
غشت  شهر  غــضــون  فــي 

املقبل.
املصدر،  نفس  وحسب 
ــادرة تأتي  ــب امل ــذه  ــإن ه ف
ــاح  ــج ــلـــى ن »قـــيـــاســـا عـ
الرقمية  الــبــرامــج  بعض 
التي  البديلة  االستثنائية 
في  املــؤســســة  اعتمدتها 
االستثنائية  الظروف  ظل 
تعليم  مــجــال  فــي  الحالية 
منصة  بواسطة  العربية  اللغة 

وبرنامج   ،»e-madrassa«
التوعية الدينية بمناسبة شهر 
الرقمي  البث  رمضان بواسطة 

لـ»مواعظ رمضانية«.
ــى أن  ــ ــارة إل ــ ــ تـــجـــدر اإلشـ
ــامــج »املـــقـــام الــثــقــافــي«  ــرن ب
ــثــانــي  ــحــســن ال ــؤســســة ال مل
بالخارج،  املقيمني  للمغاربة 
صيفية  عطلة  عــن  عــبــارة  هــو 
مدتها أسبوعان، انطلق العمل 

وقضاها   ،1998 سنة  منذ  بها 
الــجــالــيــة  أبـــنـــاء  مـــن  اآلالف 
املــغــربــيــة املــقــيــمــة بــالــخــارج 
املؤسسة،  ضيافة  في  باملغرب 
إسهاما منها في تقوية روابط 
األصلي،  ببلدهم  املهاجرين 
ــات  ــمــكــون ــاس ب ــنـ ــئـ ــتـ واالسـ
وحضارته  ثقافته  ومقومات 
املتراوحة  األطــفــال  فئة  لــدى 

أعمارهم بني 9 و11 سنة. 

»عام كورونا«.. كتاب رقمي جديد 
عبده  للكاتب  مؤخرا  صدر 
رقــمــي جديد  كــتــاب  حــقــي، 
تحت عنوان: »عام كورونا«، 
املتوسط  الحجم  مــن  وهــو 
 180 صفحاته  عــدد  يناهز 
صفحة وبغاف من تصميم 

نفس الكاتب.
ــتـــاب بــني  ــكـ ــم الـ ــضـ ويـ
دفتيه، ثاثني مقالة موزعة 
بــني شــقــني: الــشــق األول 
من  مجموعة  عــن  عــبــارة 
وامللحة  القلقة  األسئلة 
جائحة  ــهــا  ــارت أث ــتــي  ال
حاول  والتي  »كورونا«، 
عنها  اإلجابة  املهتمون 
تخصصه  زاويــة  من  كل 

بهدف  وخــبــرتــه  ــه  ــورات ــص وت
أمكن  مــا  بتجنب  القمينة  الحلول  إيــجــاد 
أزمــات  من  طوفانها  يجرفه  ومــا  الكارثة، 
الثاني،  الشق  أما  املستويات،  مختلف  على 
أجوبة  عــن  ويبحث  أسئلة  يطرح  لــم  فهو 
قد  اإلنسانية  تاريخ  لكون  اعتبارا  وإنما 
التعبير  مستويات  مختلف  خال  من  وثق 
الروائي  والفني  األدبي  والشفاهي  الكتابي 

والشعري،  والقصصي 
كيف  عــن  سيناريوهات 
ــة  ــئ ــاح األوب ــ عــصــفــت ري
املجتمعات،  مــن  بعديد 
وكيف أنهكت دوال وأخلت 
مدنا ومحت قرى بكاملها، 
وهويات  مامح  وبعثرت 
عدة شعوب، وهذا ما حاول 
ــكــتــاب واألدبــــاء  ــر ال أشــه
كتاباتهم  خال  من  توثيقه 
عن تجاربهم الخاصة مع ألم 
الوباء، أو تجارب غيرهم في 
شكل روايات وقصص وسير 

ذاتية ومسرحيات وأفاما.
صفحة  ــي  فـ ــاء  ــ ج ومـــمـــا 
ــداء: ))إلــى كل رجــاالت  اإلهـ
ــاء  ــن ســلــطــة وأطــب الـــدولـــة م
ومتطوعني  وإعاميني  وباحثني  وخــبــراء 
في  عمرهم  من  ساعات  تلو  ساعات  أفنوا 
مضحني  كورونا،  جائحة  ضد  الدفاع  جبهة 
يبقى  أن  أجل  من  أسرهم  وراحة  بأرواحهم 
أمام  وفخورا  وشامخا  معافى  الوطن  هذا 
التاريخ اإلنساني، بكونه ربح رهان التصدي 

لجائحة كورونا((.
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بناني بزاد   نجيبة 

ال يخفى على أحد أن وسائل الترفيه والترويح 
ال  عددها  ومختلفة،  ومتعددة  كثيرة  النفس  عن 
يحصى، فهناك من يمارس الرياضة بكل أنواعها 
يهوى  من  وهناك  جسمه،  رشاقة  على  ليحافظ 
والرقص،  املوسيقى  يحب  من  وهناك  املطالعة، 
املقهى  فــي  ســاعــات  يجلس  مــن  أيــضــا  وهــنــاك 
لقراءة الصحف واملجالت والتحدث مع األصدقاء 
والزمالء، وقضاء وقت ممتع معهم بعد يوم مرهق 
في العمل، كما أن هناك الكثير من الناس يفضلون 
الشاشة  تقدمه  ما  ملشاهدة  منازلهم  في  البقاء 
الفضائية،  القنوات  عبر  برامج  من  الصغيرة 
وكلما نفتح جهاز التلفاز في أي وقت من األوقات، 
تركيا  ونجد مسلسال  إال  النهار،  في  أو  الليل  في 

مبرمجا.
على  املدمنون  الحــظ  األخــيــرة،  السنوات  ففي 
املسلسالت  عدد  أن  أكثرهم،  وما  التلفزة،  برامج 
أصبحت  حتى  وتنوعت،  وتعددت  كثر  التركية 
النساء  وخاصة  للمشاهدين،  بالنسبة  كاملخدر 

والشباب وحتى األطفال.
والتهافت  اإلقبال  هذا  كل  ملاذا  املرء:  ويتساءل 
هذا  يجذب  الــذي  وما  التركية؟  املسلسالت  على 
انتباههم  ويثير  املشاهدين  مــن  الكبير  الــعــدد 
أن  بينما  الدرامية؟  األعمال  هذه  في  وإعجابهم 
اهتماما  يهتمون  أنهم  أعمالهم،  في  املتميز  األمر 
الرومانسي وبالقصة بشكل كبير،  بالغا بالجانب 
مما صنع نجومية هذه األعمال الدرامية في العالم 
العربي خاصة، باإلضافة إلى التركيز على الجانب 

الجمالي في الصورة.
ــرام وغـــزل وحـــب مليئة  ــ حــكــايــات عــشــق وغ
وسيمون  وممثلون  ممثالت  واإلثــارة،  بالتشويق 
منازل  فاخرة،  أنيقة، سيارات  ألبسة  ومحترمون، 
بديكور هائل، مناظر خالبة، بينما املواضيع تعالج 
قضايا ومشاكل اجتماعية يعيشها الجميع: زواج، 
طالق، خالفات عائلية، نزاعات، الخيانة الزوجية، 
املسلسالت  هذه  باملقابل، ساعدت  اإلرث..  مشاكل 
حيث  البالد،  في  السياحة  ازدهــار  على  التركية 
في  عطلهم  قضاء  الــنــاس  مــن  كبير  عــدد  اخــتــار 
الخالبة  الجميلة والطبيعة  باملناظر  للتمتع  تركيا 
اللذيذ،  والطبخ  التاريخية  واملآثر  النقي  واملناخ 
عالوة على ذلك، ساعدت هذه املسلسالت واألفالم 
التي تبث عبر القنوات العربية، على التعرف على 
وأعيادها  وتقاليدها  وعاداتها  البالد  هذه  تراث 
األعــيــاد  وحــتــى  العقيقة،  ــزواج،  ــ )ال وحفالتها 

الدينية والوطنية(.
لكن املالحظ من طرف كثير من الناس، أن بعض 
تظل  املسلسالت  عنها  تتحدث  التي  املواضيع 
الجيل  على  لتأثيرها  وذلك  املجتمع،  على  خطيرة 
األخــالق  عديمة  ألنها  الشباب،  وعلى  الصاعد 
لتناولها  نظرا  بالرذائل،  مليئة  والقيم،  واملبادئ 
الخيانة  الـــزوجـــات،  وتــعــدد  الــعــرفــي،  ــزواج  ــل ل
خوفا  اإلجهاض  واالغتصاب،  الخطف  الزوجية، 
للمخدرات  التعاطي  الدعارة،  ممارسة  العار،  من 
النصب  التزوير،  السرقة،  التجسس،  والخمور، 
أبرياء،  ألناس  الفخ  نصب  الجريمة،  واالحتيال، 
استخدام الحيلة والخداع، الرشوة، شهادة الزور، 

الكره والحسد والبغض وحب االنتقام.
املسلسالت،  هــذه  مثل  على  املــدمــن  فالشباب 
يحاول تقليد هؤالء املمثلني في زيهم وتصرفاتهم 
ذويهم  مع  ومعامالتهم  كالمهم  وفي  أهاليهم،  مع 
في  فالقنوات  الحال،  كان  وكيفما  وأصدقائهم، 
في  بينها  فيما  تتنافس  أصبحت  العربي  العالم 
بث األحدث من هذه املسلسالت الشيقة، خصوصا 

منها التاريخية، ويبقى االختيار للمشاهدين.
إلى  ماسة  في حاجة  الناس  بأن  البعض،  يقول 
واحترام  واألخالق  القيم  تعلم  ومسلسالت  أفالم 
التقاليد والعادات، وتربي األجيال املسلمة، وتنير 
الطريق  في  السير  على  وتحثهم  الشباب،  عقول 
والشر  والرذائل  الفواحش  عن  بعيدا  املستقيم 

والفساد.

ملاذا كل هذا الإقبال

 على امل�سل�سالت الرتكية؟
 منظمات دولية يف املزاد العلني 

 بوشعيب حمراوي

العفو  منظمة  تدافع  أن  تمنيت  لكم 
املنتقد  تقريرها  عــن  بــقــوة  الــدولــيــة 
على  بقوة  ترد  وأن  املغربية،  للحكومة 
اتهامها  بشأن  بالبينة  اإلدالء  طلب 
متطورة  تقنية  باستخدام  للمغرب 
إسرائيلية  لــشــركــة  تــعــود  ملــكــافــحــة 
صحافيني  على  التجسس  ــل  أج مــن 
اعتدنا  املغاربة  فنحن  طبعا  ونشطاء. 
وبيانات  وبالغات  تقارير  في  نثق  أن 
في  ثقتنا  من  أكثر  الدولية  املنظمات 
السياسية  أجنحتها  بكل  حكومتنا 
نركب  أن  اعتدنا  كما  والتكنوقراطية، 
على  والتهجم  والنقد  الغضب  موجة 
تقرير  صــدر  كلما  ببلدنا  املسؤولني 
دولي ألي منظمة، دون أن نغوص، ولو 
وماهية  هوية  عن  البحث  في  لحظات، 
وأهداف تلك املنظمة، بسبب ما ترسخ 
وإحــبــاط من  يــأس  مــن  لدينا  وتــراكــم 
سلوكات وتجاوزات بعض من يقودون 
الثقة  وعدم  ببالدنا،  التنمية  قطارات 
األمينة  رد  لكن  يــدبــرونــه،  مــا  كــل  فــي 
الدولية،  العفو  ملنظمة  بالنيابة  العامة 
الذي تسلمه سعد الدين العثماني، يوم 
الجمعة املاضية، لم يكن يتضمن أي أدلة 
ليخرج  االتهامات،  تلك  تزكي  وقرائن 
عبر  مضاد  هجوم  في  الحكومة  رئيس 
»الماب«، يطالب املنظمة بالكشف  منبر 
التي  العلمية  الخبرة  تقرير  العلني عن 
اعتمدت في توجيه االتهامات، علما أنه 
كان على املنظمة أن تنشر منذ البداية، 
االتهامات مرفوقة بالحجج )إن توفرت 
بلد  قصف  ــى  إل تــبــادر  أن  ال  لــديــهــا( 
دقيقة  وغير  غامضة  وجمل  بكلمات 
وكأنها ترسل رسائل ابتزاز تسعى من 

ورائها للظفر بمكاسب غير معلنة.  
منظمة  ملوقع  املتصفح  يذهل  حقيقة، 
هذه  أن  يعلم  عندما  الدولية،  العفو 
حسب  تضم  الــتــي  العاملية،  الحركة 
7 ماليني  يربو عن  ما  الرقمي،  موقعها 
ــن أجـــل إنــصــاف  شــخــص، تــنــاضــل م
حقوقها،  بجميع  وتمتعها  اإلنسانية 
»أن  يقرأ شعارها  عندما  ذهوال  ويزداد 
توقد شمعة خير من أن تلعن الظالم«.. 
ما  وبني  أبواقها  تنفثه  ما  بني  فشتان 
من  الــواقــع  أرض  على  ونلمسه  ــراه  ن
والشعوب.  لألنظمة  وابتزاز  استهداف 
تعير  ال  املنظمة  هــذه  أن  يؤكد  ــع  واق
اإلنسانية،  ومشاغل  لهموم  اهتماما 

ولم تكن يوما تسعى إلى إيقاد الشموع 
ونشر الضياء، بل كانت والزالت تتاجر 
القضايا  وتختلق  الشعوب،  مآسي  في 
وتساوم بشأنها.. منظمة ال تدرك قيمة 
ألنها  بها،  الضياء  ومعاني  الشموع 
هدفها  بعد،  عن  تحكم  بأجهزة  ــدار  ت
لزعزعة  وهمية،  ملفات  فتيل  إشعال 
عن  وشغلها  الشعوب  واستقرار  أمن 

الحقيقية.  قضاياها 
من أنتم يا سيدات ويا سادة؟ وما هي 
خطاكم   وتبرمج  تمولكم  التي  الجهات 
وخطاياكم، وتحرر بالغاتكم وتقاريركم 
نصدق  لن  كمغاربة،  فنحن  ونداءاتكم؟ 
رسميا  تـــؤكـــدون  دمــتــم  ــا  م حــيــادكــم 
باالعتماد  دولية  منظمة  تديرون  أنكم 
الشخصية  املــالــيــة  املساهمات  على 
سنويا  نشرتم  لو  فحبذا  والتبرعات، 
بفواتير  مــرفــوقــة  املــالــيــة  تــقــاريــركــم 
معكم  لنحصي  ومصاريفها،  مداخيلها 
الحقوقيني  املحسنني  هــؤالء  ونجزي 
ونجعل  باألموال،  لكم  يتبرعون  الذين 
منهم قدوات تقتدي بها باقي البشرية، 
فال أظن أن ما تتوصلون به من أموال 
والصدقة،  اإلحــســان  ــار  إط فــي  يدخل 
اعتماد  إلــى  صاحبها  تدفع  قــد  التي 
املنظمة  أن  أظن  وال  والسرية،  الكتمان 
في  بالخجل  تصاب  أو  حرجا  ستجد 
ألنها  يدعمونها،  من  الئحة  عن  اإلعالن 
األمــوال  لتلك  تلقيها  باستمرار  تعلن 

مجهولة املصادر.   
ــن هــويــات  ــن قــبــل ع ــم نــتــســاءل م ل
العفو  ملنظمة  الــبــشــريــة  الــتــرســانــة 

التي  املنظمات  من  وغيرها  الدولية، 
أو  اإلنــســان  حقوق  عن  الــدفــاع  تدعي 
عــن فــئــات بــشــريــة، وعـــن ســبــب عــدم 
الخالدين  زعمائها  من  مجموعة  تغيير 
سواء  باملغرب(،  األمنستي  )النموذج 
الــفــروع،  أو  املــركــزيــات  مستوى  على 
في  ديــكــتــاتــوريــة  ألســالــيــب  ونهجها 
واإلغداق  االنتخابات،  بدل  التعيينات 
أنها  علما  معها،  العاملني  على  ماليا 
املالي«،  الربح  وراء  تلهث  »ال  منظمات 

وليست لها مصادر أموال رسمية. 
باألمس القريب، خرجت علينا منظمة 
بتصنيفها  ــدود«  حــ ــال  ب ــون  ــراســل »م
 ،)2020( الصحافة  لحرية  السنوي 
الذي وضعت فيه املغرب في الرتبة 133 
ضمن الئحة ضمت 180 دولة، األكيد أن 
وأنه  متردي،  باملغرب  الصحافة  قطاع 
ودعم  وإنصاف  تطور  إلــى  حاجة  في 
ليس  منظمة  تصنيف  لكن  ــاد..  وحــي
يعتد  أن  يمكن  ال  املغرب،  في  فرع  لها 
مراسل  على  اعتمدت  التي  وهــي  بــه 
جديد  ينتظر  إعالمي  منبر  وكأنها  لها 
األخبار املغربية، بل يجب على املنظمة 
أن تجيب املغاربة، ملاذا ضمت الئحتها 
كتابة  وعوض  الحقيقية،  الدول  أسماء 
الصحراء  ــرب/  ــغ »امل كتبت  ــغــرب،  امل
تعترف  ال  املنظمة  كانت  فإن  الغربية«؟ 
ولن  شأنها،  فهذا  الصحراء  بمغربية 
عالقة  ما  لكن  شــيء،  في  املغرب  يضر 
بموضوع  الغربية«  »الصحراء  كلمتي 
وهــذا  الـــدول؟  يخص  معني  تصنيف 

طبعا، يؤكد عدم حياد املنظمة. 

الحظت  ــف،  األس شديد  مع 
في  الفادحة  األخــطــاء  بعض 
مــعــظــم الــصــحــف والــتــلــفــزة 
حول  بدء،  ذي  بادئ  باملغرب، 
الدراهم، والقول الصحيح هو 
عشرون  بــدل  درهما  عشرون 
في  مكتوبا  ــان  ك كما  درهـــم، 
حيث  سابقا،  البنكية  األوراق 
ــع االســـتـــدراك مــن طــرف  وقـ
السيد عبد اللطيف الجواهري 
سنة  منذ  املــغــرب  بنك  ــي  وال
املقارنة  ــة  األدل وسيد   2008

القديمة  النقدية  األوراق  مع 
والجديدة.

ــا يــتــعــلــق بــالــحــجــر  ــم ــي وف
هو  بعد«،  »ما  يقال  الصحي، 
والصحيح  ــك،  ــي رك ــوب  أســل

»عقب الحجر الصحي«.
الصحيح  القول  بـ»املجان«:   -
ــوا«  »ت »مــجــانــا« على غـــرار  هــو 
العلماء  كلمة  أن  بيد  و»عاجال«، 
»غير أن«، أو »لكن«، لهجة محلية.
وليس  ســابــقــا  الــســفــيــر   -

السفير األسبق.

وليس  االطـــالع«  »قــصــد   -
الشدة«  »رغم  االطالع،  بقصد 
بدل بالرغم من الشدة أو على 
في  تكرار  الــشــدة:  من  الرغم 
العربية  باللغة  عمال  القول 
في  الصائبة  الكلمة  القحة 

املكان املالئم.
عوضا  الترامي«  »خشية   -
»خــوفــا مــن يــد تعمل في  عــن 
في  املرافعات  خــالل  الـــوراء« 

شتى املحاكمات.
- »ما عدا الكرامة«: يروقني 

أو  الكرامة«  »ســوى  أكتب  أن 
الشهامة. باستثناء 

نحو  الــتــعــلــيــم  ســـيـــارة   -
األفضل لـ»تعليم السياقة«.

- »حيث« وليس »بحيث«، ال 
الباء  بني  الجمع  بتاتا  يجوز 

حرف جر مع حرف الظرف.
بدل  طيه«  نسخة  »حسب   -

»حيث تجدون نسخة طيه«.
يومه  أكــتــفــي  أن  يــروقــنــي 
تعميم  قصد  املالحظات  بهذه 

الفائدة.

بع�ض الأخطاء الفادحة يف معظم 

العلويال�سحف والتلفزة باملغرب  علي 
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يا صديقي املشاهد: هل ترى ما أرى من مفاسد؟
انتهك الفساد حرمة العقائد والوسائد

وتراجع مناصر اإلصالح وأصبح يف الساحة محايد
األخالق والقيم تضيع مع تقهقر املقاصد

غيرتي تدفعني للدفاع عن الفضائل واحملامد
وقلمي يستغيث ويستغيث.. فهل من مساند؟

يا صديقي املشاهد: هل تنكرت ملهمتها املدارس واملعاهد؟
وهل تخلت عن مواعظها منابر املساجد؟

وها هو نور احلقيقة محاصر يف صفحات املجالت واجلرائد
تدهور الوضع وأصبح عبدا لألموال والفوائد

وهيمنت على املصارف نفوس أمارة بالسوء واملكائد
وزحفت الفنت يف تكاثر لتوفير طرق املوارد

املاء فقد مذاقه والطعام عافته املوائد
يا صديقي املكابد: كن مستعدا ملواجهة الشدائد

وال جتادل يف قضايا غامضة وأنت بال مساند
وال جتعل إصرارك على اخلطأ يحولك للمعاند
وصن مبادئك وكن حذرا من الوقوع يف املصائد
وعش واقعك مع البساطة يا صديقي املكابد
وتزود باإلميان والصبر لتنال وسام املجاهد

ففي السطور تلميح قدمته قصيدة من القصائد

اخلوف عدو الإمياناإىل �شديقي امل�شاهد..!
 الساحلي عبد الحق

يقول الخالق جل وعال: )).. فإذا جاء أجلهم ال يستأخرون ساعة 
واحدة  »املوت  تقول  والناس  العظيم،  هلل  صدق  يستقدمون((  وال 
واألسباب متعددة« والكل على يقني أنه ال مفر من قدر هلل، وأنه ال 
وجود ألدوية ولقاحات تزيد في العمر أو تضمن السعادة والراحة 
القاتل، والذي  »كورونا«  ملتناوليها، واآلن، بعدما تسلط علينا وباء 
أرغمنا على الحجر الصحي في منازلنا حوالي الثالثة أشهر مع ما 
كل  بعد  االجتماعي،  والتباعد  كالنظافة  وقائية  تدابير  من  صاحبها 
اعوجاجاتنا،  وتقويم  مساراتنا  بتصحيح  القيام  إال  علينا  ما  هذا، 
شيئا  تكرهوا  أن  ))وعسى  الجبار:  العزيز  هلل  قول  على  مرتكزين 
وهو خير لكم((، لكن خوفنا من هذا الوباء أبعدنا عن الفرحة بلقاء 
إال  هو  ما  الدنيا  هذه  في  مرورنا  ألن  البقاء،  دار  إلى  والرحيل  هلل 
القيام بما يرضي هلل  إال  فيه، ما علينا  امتحان فقط، وحتى ننجح 

مبتدئني بحب الخير ملخلوقاته دون تمييز.
الذين  املعذبني في األرض هم  أن  اآلونة األخيرة، نالحظ  إننا في 
يحاولون املقاومة ضد »مخلوق« أرسله هلل لحكمة ال يعلمها إال هو، 
وأمام األرقام املهولة واملخيفة في عدد األموات الذين رحلوا إلى دار 
في  الراغبون  سيسعى  »كورونا«،  بفيروس  إصابتهم  بسبب  البقاء 
الحياة إلى اقتناء أي لقاح بأي ثمن، وهكذا سيذهب توفيرهم الذي 
جمعوه بمشقة األنفس إلى جيوب مخترعي الدواء الذي يداوي وال 

يشفي، ألن الشافي هو هلل وليس الدواء.
ينصحون  الذين  األوبــئــة  علم  في  واملختصني  لألطباء  عجبت 
وأكل  النظافة  على  املبنية  املناعة  بتقوية  ينصحوا  وال  باللقاحات 

الخضر والفواكه في إبانها دون إفراط وال تفريط.
لقد أخبرونا أن أزيد من خمسمائة ألف من املصابني ماتوا جراء 
هذا الوباء، ولم يقولوا لنا أن هذا العدد يشكل الجزء الضئيل من 
سكان األرض فقط، لكن لألسف الشديد، من أجل هذا العدد الضئيل 
في  أصبحت  اإليمان  وقوة  يرتعش  كله  العالم  أصبح  الضحايا  من 

خبر كان.

 فؤاد بوعلي

طابعها  تدريجيا  الحياة  استعادة  مع 
تطرح  املفاجأة،  دهشة  وتجاوز  الــعــادي، 
العديد من اإلشكاليات التي تسائل تعاملنا 
استيعابنا  ومـــدى  الــراهــنــة  الــحــالــة  مــع 
استطاعت  فهل  ورســائــلــهــا:  إلكــراهــاتــهــا 
تغيير  التاجي  الــفــيــروس  أو  ــا«  ــورون »ك
معادالت  غيرت  كما  والفكر  القيم  معادالت 
هذا  استطاع  وهل  والسياسة؟  االقتصاد 
االعتبار  يعيد  أن  الشرق  من  القادم  املوت 
إلى قيم املواطنة واالنتماء في زمن الحجر 
غيرت  هل  ذلك،  وقبل  الجماعي؟  والحصار 
أن  أم  العمومي،  النقاش  بوصلة  »كورونا« 

األمر مجرد سحابة مرت بمرور الوقت؟
التي  الهلع  حالة  أن  اإلنــكــار  ينبغي  ال 
أمــام  والــعــاملــي  الــوطــنــي  العقل  أصــابــت 
الجائحة الغريبة والفريدة، قد غيرت العديد 
انتشار  فمنذ  البشري،  السلوك  معالم  من 
التي  الــخــوف  مــن  حالة  عمت  الــفــيــروس، 
العديد  وساءلت  املجتمعات،  سلوك  غيرت 
والحدود  كالوطن  اإلنسانية  الحقائق  من 
الطبقية،  ــوارق  ــف وال واالنــتــمــاء  والهوية 
وغيرها من املفاهيم التي تغيرت وفق عدالة 
وبائية تؤشر على عدالة األصل اإلنساني، 
العقول  سكن  الــذي  الخوف  سيادة  فبعد 
»الالفهم« و»العجز«  والذوات حيال حاالت 
قامت  الغامض،  للقادم  واملعنوي  ــادي  امل
تسائل  التي  اإلجراءات  من  بالعديد  الدول 
بني  والعالقات  اإلنساني  الوجود  مفاهيم 
األفراد، حيث تعيد ترتيب األولويات ويغدو 
البحث عن »الحياة« مقدما على االستمتاع 
بها، إذ أن صور الشوارع واملنتديات ودور 
العبادة واألسواق واملالعب واملسارح التي 
االجتماع  بأصل  تذكرنا  مهجورة،  غــدت 
الخوف  سياسات  تسائل  لكنها  اإلنساني، 
غدا  حتى  الحكومات،  سنتها  التي  والهلع 
وفي  وجوده،  قبل  بأمنه  مهووسا  الجميع 
بني  التضامن  من  حالة  عاش  كلنا  املقابل، 
وزيــر  عنها  عبر  التي  ــة  ــدول وال املجتمع 
مركب  في  نحن  بقوله:  املغربي  الداخلية 
نغرق  أن  وإما  ننجو جميعا  أن  إما  واحد، 
نتلمس  بدأنا  الحدث،  وأمام هول  جميعا.  
وفكرة  املجتمعي  التضامن  قيم  عـــودة 
الترابط  وانبعاث  الــفــرد،  بــدل  الجماعة 
النسيج  أعماق  في  ودينيا  عقديا  املؤطر 
تفسير  فــي  بقوة  الــديــن  عــاد  املجتمعي، 
الظواهر، وعادت أخالق الجماعة في ضبط 
الدولة  في  الثقة  عــودة  ومعها  العالقات، 

وفي مؤسساتها، وإعادة ترتيب األولويات 
هم  اللحظة  نجوم  غدا  حيث  االجتماعية، 
وأصحاب  والسلطة  األمن  ورجال  األطباء 
التعليم.  ورجــال  والبسيطة  الحرة  املهن 
التي عشناها وتمثلناها  هذه هي الصورة 

منذ أسابيع خلت.
اإلعالمية  املتناسلة  الدراسات  من  الكثير 
ــت تــحــدثــنــا عــمــا بعد  ــان ــة ك ــي ــم ــادي واألك
حيث  جــديــد  بعالم  وتبشرنا  »كـــورونـــا«، 
ــالق غــيــر األخــــالق، واإلنـــســـان غير  ــ األخ
اإلنسان، والعالم غير العالم، وحني نقرأ هذه 
أننا سنستيقظ يوما  التنبؤات، كنا نحسب 
السينمائية،  الهوليودية  الصيغة  على  ما 
لنجد أنفسنا أمام عالم جديد له مواصفات 
جديدة، إذ لم يكن األمر منحصرا في تنبؤات 
لذلك  سبقهم  بل  فقط،  والباحثني  املفكرين 
بعد  العالم  تــصــوروا  الــذيــن  السياسيون 
سياق  ففي  قبلها.  مــا  بخالف  ــا«  ــورون »ك
ضغط األزمة، بدأت خطابات العبرة تتوالى.
 ففي فرنسا، أكد ماكرون أن »هذه الفترة 
علمتنا الكثير«، وأن كثيرا من األمور اليقينية 
توقع  أملانيا،  وفي  ستتالشى،  والقناعات 
غابرييل،  زيغمار  السابق،  خارجيتها  وزير 
فيما  سذاجة  أقل  الجديد  الجيل  يكون  أن 
يتعلق بالعوملة، وفي هونغ كونغ، كتب على 
أحد الجدران »لن تعود األمور إلى ما كانت 
صاغتها  حاملة  تصورات  إذن  هي  عليه«.. 
األزمة. وفي املغرب، لم تكن الصورة مغايرة 
في  العمومي  النقاش  على  طغى  بل  كثيرة، 
بداية األمر، خطاب األزمة وسبل مواجهتها 
املواجهة،  سياق  في  الجماعية  القيم  وبعث 
الحصار  مــن  حالة  لخلق  الجميع  فتعبأ 
املجتمعي املؤسس على التنازل الطوعي عن 
الحرية لصالح األمن، حيث »غدت األيام مثل 

الليالي« كما قال هوغو.
السياسيني  دفـــع  مــا  أن  الـــواقـــع،  لــكــن 
ضغط  هو  جديد،  بعالم  للحلم  واإلعالميني 
استقر  أن  وبمجرد  الوباء،  وفجأة  األزمــة 
لذا  األزمان،  إلى سالف  األمور  عادت  األمر، 
تؤكد  استخباراتية  تقارير  للوجود  ظهرت 
االستعمارية  الدوائر  من  العديد  انشغال 
حني  فــي  »كــورونــا«،  بعد  ملــا  باالستعداد 
اإليديولوجي  االصطفاف  خطابات  عــادت 
العربية،  واملنطقة  املغرب،  في  والهوياتي 
فصل  باستمرار  مؤذنة  جديد  من  لتطفو 
االستقطاب بني األطياف املجتمعية، واألمثلة 
كثيرة على ذلك، كان آخرها النقاش الجاري 
إلى  بتركيا  صوفيا«  »آيـــا  تحويل  حــول 
املساجد  حول  الصراع  ذلك،  وقبل  مسجد، 
والحريات الفردية وقيمة الصحابة... وكلها 
مما  سياسي،  بلبوس  مؤدلجة  نقاشات 
يسائلنا: هل فعال نعيش أزمة »كورونا«، أم 
أن األمر عاد إلى ما قبل الحديث عنها؟ وهل 
وانبعاث  للدولة  تقوية  حقيقة  عشناه  ما 
مرحلة  مجرد  أنه  أم  أصيلة،  جديدة  لقيم 

انتهت كما بدأت؟ 
»كورونا« شأنها في ذلك شأن الكوارث 
الطبيعية والبيولوجية، تلعب دورا مهما 
في هز الجمود وتحريك التوازنات داخل 
القيم  بعض  وإظهار  بينها،  وفيما  الدول 
طبيعة  تغيير  تستطيع  لن  لكنها  املغيبة، 
الوعي السائد وموقعه في بنية الجماعة. 
الحياة  لنفسها  اختارت  التي  فالجماعة 
ــر املــؤســســة لــوجــودهــا من  ــارج األطـ خـ
االستقطاب  حبيسة  وظلت  وقيم،  مفاهيم 
مستوى  إلى  ترقى  أن  يمكنها  ال  املؤدلج، 
تقوية  في  رسائلها  واستيعاب  اللحظة 

املناعة الجماعية.

الت�شوف املغربي واإ�شعاعه 

على اإفريقيا والعامل 

العربي والإ�شالمي

 د. عبد الرحيم بن سالمة*

يتجلى اإلشعاع الصوفي بداخل املغرب في العديد 
من الشيوخ املتصوفة، نذكر من بينهم: 

عام  مــراكــش  دفــني  العريف  بــن  أحمد  الشيخ   -
536هـ/1141م.

- الشيخ عبد الجليل القصري دفني القصر الكبير، 
صاحب كتاب »شعب اإليمان«.

سنة  مراكش  دفني  السبتي  العباس  أبو  الشيخ   -
السبعة  الرجال  من  له ضريح وهو  601هـــ/1204م، 

الصالحني املشهورين.
توفي  الورعني  الصوفيني  من  السهلي،  اإلمــام   -

بمراكش سنة 583هـ/1187م وله بها ضريح.
»األلفية  صــاحــب  الهبطي،  هلل  عبد  الشيخ   -

السنية«، املتوفي في شفشاون سنة 963هـ/1555م.
قبيلة  دفــني  الــشــاوي  الخمار  بوشتى  الشيخ   -

فشتالة وله بها ضريح.
- الشيخ عبد هلل الغزواني، صاحب كتابه الشهير 

»النقطة«، توفي عام 935هـ/1528م ودفن بمراكش.
حافظ  ــذي  ال ريــســون،  بن  السالم  عبد  الشيخ   -
عام  توفي  األصــيــل،  الديني  والنغم  السماع  على 

1299هـ/1882م.
- الشيخ محمد الحراق، صاحب الطريقة الحراقية، 

له أشعار صوفية كثيرة.
الشهير  الصوفي  عجيبة،  بــن  أحمد  الشيخ   -
املعروف بتفسيره للقرآن الكريم في عدة مجلدات، له 

زاوية بمدينة تطوان.
كان  الذي  السبتي،  املسفر  الحسن  أبو  والشيخ   -
يقول  شعرية  قصيدة  له  عارفا،  حكيما  القدر  جليل 
فيها عن املوت: »يعتبر املوت تحررا من القفص الذي 

تسجن النفس فيه«.
توجد  فكثيرة،  املغرب،  في  الصوفية  الزوايا  أما 
بمدن فاس، تطوان، طنجة، مراكش، سال، شفشاون، 

مكناس، وأبي الجعد، وغيرها، نذكر منها اآلتي:
الصوفي  العالمة  إلى  نسبة  الناصرية،  الزاوية   -

أحمد بن ناصر املتوفي عام 1089هـ/1685م.
أحمد  مــوالي  إلــى  نسبة  الشرقاوية،  الــزاويــة   -

الشرقاوي دفني مدينة أبي الجعد.
الضمانة«  ـــ»دار  ب املعروفة  الوزانية،  الزاوية   -

بمدينة وزان.
- الزاوية الكتانية، توجد هذه الزاوية بمدينة فاس 

وأخرى بسال.
- الزاوية الحمدوشية بمدينة زرهون، ولها أتباع 

ببعض املدن األخرى.
بـ»درقاوة«  يسمون  أتباعها  الدرقاوية،  الزاوية   -

ولهم زاوية خاصة بهم.
الكامل  الشيخ  هو  شيخها  العيساوية،  الزاوية   -
بمدينة  ضريح  لــه  بنعيسى،  محمد  هلل  عبد  ابــن 
املولد  عيد  بمناسبة  سنوي  موسم  به  يقام  مكناس 

النبوي.
- الزاوية الحراقية بتطوان.

- والزاوية الريسونية بشفشاون وطنجة.
القادرية  الزاوية  باملغرب،  الهامة  الزوايا  ومن 
البودشيشية، نسبة إلى الشيخ عبد القادر الكيالني 
أو )الجاللي( كما يسميه املغاربة، دفني بغداد، وهذه 
الزاوية تقيم لقاءا صوفيا عامليا سنويا بمدينة بركان 
في  بما  العالم  بلدان  مختلف  من  يحضره صوفيون 
القادرية  فالزاوية  وإفريقيا،  أمريكا،  ــا،  أوروب ذلك 
املسيحيني  من  الكثير  جعلت  باملغرب  البودشيشية 
يعتنقون اإلسالم، ألنهم وجدوا فيه راحتهم النفسية 

وطمأنينتهم.
ومن أهم الزوايا أيضا، زاوية الشيخ سيدي أحمد 
الذي  الشهيرة،  التيجانية  الطريقة  شيخ  التيجاني، 
من  قريبة  مسافة  على  فاس  بمدينة  ضريحه  يوجد 

ضريح املولى إدريس وجامع القرويني.
بالقارة  كثر  أتــبــاع  لها  التيجانية  والــطــريــقــة 
ومالي  والسينغال  والسودان  كموريتانيا  اإلفريقية، 
وساحل العاج، وغيرها من البلدان اإلفريقية األخرى، 
الشيخ  ضريح  بزيارة  منها  التيجانيون  يقوم  التي 
أحمد التيجاني للتبرك به، ال سيما وهم ذاهبون إلى 
البقاع املقدسة ألداء فريضة الحج، أو عائدون منها 

إلى بلدانهم.
من خالل ما تقدم، يتبني لنا مدى اإلشعاع الصوفي 
والعربية  اإلفريقية  ــدول  ال من  كثير  على  املغربي 
اإلسالمية، وخاصة دول القارة اإلفريقية، التي ترتبط 
باملغرب روحيا ودينيا منذ عدة قرون كما تؤكد ذلك 

املصادر التاريخية.
 * أستاذ باحث
انتهى

ما بعد »كورونا«:  الوهم واحلقيقة



يتذكر  منا  فمن  تكون قصيرة،  ما  غالبا  اإلنسان  ذاكرة 
عيد فطر هذه السنة، الذي قضيناه  بدون أية مظاهر أو 
طقوس، في مشهد لم يألفه املغاربة أبدا وهم الذين عاشوا 
حظر تجوال ما يزيد عن الشهرين في تخوف وعدم ثقة في 
»كوفيد  اسمه  عليهم  ثقيل  نتيجة حلول ضيف  املستقبل، 
19«، الذي أبى إال أن ينزل عليهم دون إعالم وينوي البقاء 
معه  يتعايشوا  أن  عليهم  وفــرض  رغبتهم،  دون  معهم 
خسائر  زارهــا،  التي  الشعوب  جميع  كبد  كما  وكبدهم، 
اقتصادية كبيرة يعلم هلل وحده تبعاتها في املستقبل، بل 
نمطا  وأعاد  كبيرة،  ومالية  أرواحا وموارد بشرية  حصد 
تاريخ  مع سرعة  مقارنة  كبيرة  الحياة بسرعة  في  جديدا 
تغيير هذا النمط الذي يستدعي عقودا من الزمن ليتحقق. 
وملا أرادت اإلنسانية أن تستفيق من كابوسها، وجدت 
لم تنفع تريليونات  نفسها أمام خسائر اقتصادية مهولة 
التي  أوروبا  في  األورو  وال ماليير  أمريكا  في  الــدوالرات 
العامة بصورة شككت حتى في  امليزانيات  تم ضخها في 
مشروعية طبعها، في حل مشاكل إعادة التوازنات املالية 
واملفكرين،  والعلماء  االقتصاديني  نواصي  أشابت  التي 
»كورونا«  زمن  في  مسؤولني  يكونوا  أن  لهم  قدر  الذين 
والذين تنتظر منهم اإلنسانية حلوال سحرية من أجل إعادة 
التوازن االقتصادي، أو على األقل شبيهه له، ألن التوازن 

الحقيقي أضحى صعب املنال وفي حكم املستحيل.
تاريخنا تحت  في  مرة  ألول  الفطر  عيد  استقبلنا  فإذا 
الدولة  تضحيات  رغــم  منه،  الغاية  كانت  صحي  حجر 
مع  مقارنة  البشرية  الخسائر  بأقل  الخروج  واملواطنني، 
هذا  معالم  تغير  أن  »كورونا«  واستطاعت  أخــرى،  دول 
العيد  ألبسة  من  الصغار  األطفال  حتى  حرم  الذي  العيد 
عائالتهم  منازل  في  اللذيذة  الحلويات  وأكــل  الجديدة 
الزيارات  تبادل  من  العشاق  وحرم  وآبائهم،  وأجدادهم 
والفيالت  الشقق  العناق، وبقيت صالونات  واألقارب من 
الشاي  ــؤوس  ك تحسب  ضيوفها  مــن  خالية  واملــنــازل 
الفارغة، وتحلم بماض مجيد كانت األعياد رمزا ملقاسمة 
وتمحي  الخالفات  فيها  تنسى  التي  اإلنسانية  العالقات 
العداوات، وتخيم أجواء رمضان ولياليه العبقة على كل 
املؤمنني واملؤمنات، ويكون فيها ذبح كبش العيد مناسبة 
لتجمع العائلة والتباهي بشحم بطون األكباش الصردية 
ما  غالبا  التي  الكوليسترول،  ثقافة  ظهور  قبل  الجميلة 
الحجر  يخرقون  كما  الطبية  الحميات  خارقو  ينكرها 

الصحي.
ودرجة  مرغوب،  املمنوع  ثقافة  على  جبل  فاإلنسان 
آلخر،  من شخص  تختلف  املمنوعة  األحداث  مع  تجاوبه 
ففينا من يبالغ في االحتياط، وبيننا من يعتبر ذلك نوعا 
على  اإلقبال  هي  الشجاعة  وبأن  املوت،  من  الخوف  من 
استمرارية الحياة وشتان بني الخرق والشجاعة، كما قال 

املتنبي، وبني الزمع والخوف. 
فالظن قد  الرعدة،  والطيش، والزمع:  الخفة  الخرق: 
)برفع  وظن  تقدم  إذا  يظن شجاعا،  قد  واألخرق  يخطئ، 
من  الرعدة  تعتريه  الــذي  والشجاع  مقدام،  أنــه  الياء( 
الغضب، قد يظن جبانا، وإنما يتحقق األمر عند التجربة، 
ويريد املتنبي أن يقول لسيف الدولة بأنه مدحه عن خبرة 
الجبان  بني  التمييز  عليه  يختلط  من  بسطحية  وليس 
والشجاع، ألن رعدة الغضب ليست معيار الجنب، كما أن 
خفة القرار والطيش وعدم التريث والتفكير في العواقب 

ليست شجاعة.
انتهى

عيد الأ�ضحى يف زمن 

»كورونا« ذهب مع الريح

لنور الدين الرياحي
مذكرات ساخنة

اشتركوا في األسبوعية رقم 1 في المغرب
تصدر منذ 1965

جريدة التحليالت السياسية - األخبار السرية - واملعلومات اخلاصة
مستقلة - محايدة - تسبق األحداث - متخصصة يف األخبار

نعم أريد االشتراك ملدة سنة يف األسبوع الصحفي )48 عدد(

توصلوا بها ليلة صدورها أينما كنتم!

250 درهمعوض
االسم الكامل:

العنوان الكامل:

رقم الهاتف:
البريد اإللكتروني:

ابعث هذه القسيمة مع شيك بقيمة 150 درهما 
 »DOUNIA PRESSE«  لصالح شركة

للعنوان التالي:
Al Ousboue Assahafi

12 Avenue prince Moulay Abdellah
B.P 439 - Rabat - Maroc

للتسديد عبر البطاقة البنكية
kiosque.alousboue.com

للتسديد عبر التحويل البنكي:
ميكنكم االشتراك يف األسبوع عن طريق حتويل 

»DOUNIA PRESSE« بنكي  لصالح شركة
RIB: 011.810.0000.17.2100.11.16263.86

SWIFT: BMCEMAMC
اشتراككم سيكون مقبوال مباشرة بعد توصلنا بنسخة

 من توصيل التحويل  مصحوبا  بهذه القسيمة، عبر البريد
 أو عبر البريد اإللكتروني:

)عرض خاص(150 درهم

للراغبين في التوصل بـ                    عبر اإليميل
  

للتسديد عبر الشيك البنكي 

contact@alousboue.com
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 »SL سعد لمجرد  يطلق»ماركة
للمالبس الجاهزة

عبر  ملجرد،  سعد  املغربي  الفنان  كشف 
حسابه على »اإلنستغرام«، أنه يستعد 

إلطالق »ماركة مالبس« خاصة به.
وقال ملجرد، في تصريح باملناسبة، 
التي سيطلقها  »ماركة املالبس«  أن 
ستحمل اسم  »SL، أي أول حرفني 
من اسمه، وهي عبارة عن مجموعة 

من القمصان والقبعات. 
قد  ملجرد،  سعد  الفنان  أن  يذكر 
جديدا  فنيا  عمال  مــؤخــرا،  طــرح 
بعنوان  كليب،  الفيديو  عن طريقة 
أغنية  وهـــي  ــكـــالم«،  الـ »عـــدى 
مصرية من كلمات أمير طعيمة، 
توزيع  الشافعي،  عزيز   ألحان 
أغنية  أول  ــذه  هـ ــعــد  وت تــومــا، 
مصرية يصدرها ملجرد خالل 

مسيرته الفنية.

الجمهور يدعو فاتي جمالي لترك 
الغناء لذوي االختصاص

التي  جــمــالــي  فــاتــي 
تعرف عليها املغاربة 
ثم  العرب،  كمليحة 
كــعــارضــة أزيـــاء، 
برامج،  ومقدمة 
ــل خــــالل  ــ ــم ــ ــع ــ ت
ــراهــنــة  ــرة ال ــت ــف ال
على فرض اسمها في الساحة 
ــن طــريــق الــغــنــاء،  الــفــنــيــة ع
التي  كافة االنتقادات  متجاهلة 
مناسبة  كــل  فــي  لــهــا  تــتــعــرض 
الفني،  جديدها  عــن  فيها  تــفــرج 
ــالق أغــنــيــة جــديــدة  حــيــث تــعــتــزم إطـ
على  قليلة  أشهر  بعد  »عفوا«  بعنوان 

إصدارها لـ»غلطة كبيرة«.
ودعا الجمهور جمالي إلى االبتعاد 
ألصحابه  املــجــال  وتــرك  الغناء  عــن 

التطفل  عـــوض  االخـــتـــصـــاص،  ــذوي  ــ ولـ
األخيرة  هــذه  أن  معتبرين  املــيــدان،  على 
االعتذار  وعليها  كبيرة«،  بـ»غلطة  أخطأت 
الفني  بالشأن  واملهتمني  الجمهور  مــن 
بابتعادها عن الساحة الفنية عوض إصدار 

»عفوا«.
واعتبرت فئة من نشطاء مواقع التواصل 
االجتماعي، أن مليحة العرب، تتهافت على 
من  الرغم  على  الشهرة،  أجل  من  األلقاب 
التمثيل  في  سواء  الفني  مستواها  ضعف 
قواعده  لــه  الفن  أن  مؤكدين  الغناء،  أو 

وضوابطه.
في  شاركت  جمالي،  فاتي  أن  إلى  يشار 
»السوحليفة«  سلسلة  من  الثاني  الجزء 
خالل شهر رمضان، حيث جسدت بطولتها 
وابنة  املــغــاري  يسار  املمثل  من  كل  رفقة 

شقيقته إسراء.

واألحباب،  األهــل  وبحضور  رائعة،  صيفية  ليلة  في 
اقترن الشاب الوسيم محمد أمني عنان، بالحسناء الرائعة 

صفيا حديد، في ليلة من ليالي األنس واملودة والوئام.
إلى  التهاني  بأحر  نتقدم  السعيدة،  املناسبة  بهذه 
الدين  نور  الكريمني،  والديهما  وإلى  الشابني،  الزوجني 
محمد  العروس  والــدي  وإلــى  أمــني،  وفــاء  وحرمه  عنان 
مليئة  لهما حياة سعيدة  حديد وزوجته سميرة، متمنني 

باألفراح واملسرات، وبالرفاه والبنني.

ئة
هن

ت

بالرفاه والبنين

نجم  أن  أجنبية،  إعالمية  تقارير  كشفت 
يستعد  نيرو،  دي  روبــرت  األمريكي،  السينما 
باسم  النخيل  بعاصمة  مصنف  فندق  الفتتاح 
الفنا،  جامع  ساحة  قــرب   ،»Nobu Hotel«
 70 من  أزيد  إلى  االستيعابية  طاقته  ستصل 

غرفة وجناحا.

وقد قرر املمثل األمريكي تحويل أحد الفنادق 
املصنفة بمراكش إلى فندق خاص به، بشراكة 
ماتسوهيسا،  نوبو  األعمال الياباني  رجل  مع 
املشروع  أن  علما  تيبير«،  »مير  األعمال  ورجل 
السياحي سيكون جاهزا ابتداء من الربع األول 

من سنة 2021، حسب نفس التقارير. 

وسبق لروبريت دي نيرو أن زار 
مناسبة،  من  أكثر  في  املغرب 

بتكريم   2018 سنة  وحظي 
إدارة  طـــرف  مـــن  خـــاص 
للفيلم  الدولي  املهرجان 

بمراكش.

نجم السينما األمريكي »دي نيرو« يستثمر في مراكش



 

طلوع وهبوط على احلدود املغربية اجلزائرية
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التزام مصطفى العلوي مع قرائه مستمر : 

1972 أمام أقطاب القمة اإلفريقية 
األجــيــال  أن  ))أعــتــقــد  ــال:  ــق ف
ال  مشاكل،  لها  ستكون  املقبلة 
على صعيد هذه األرض، بل على 

صعيد األفالك((.
وعــلــق جــالــتــه عــلــى االتــفــاق 
املغربي الجزائري بشأن الحدود 
طريقتان  هناك  ))كانت  بقوله: 
التي  هذه  أما  املشكل،  هذا  حلل 
ــي الــرئــيــس  ــ ركــبــنــاهــا أنـــا وأخ
على  االتــفــاق  )يعني  بومدين 
الطريقة  ــا  وأمـ ــة(،  ــن آم حـــدود 
التي  الطريقة  تلك  ــرى،  ــ األخ
وإال  ــرب،  ــ احل إال  لــهــا  منفذ  ال 
شاسعة  هوة  حفر  وإال  التباعد، 
بـــن شــعــبــن ودولـــتـــن، وذلـــك 
هنا،  من  كيلومتر   15 السترجاع 
كيلومترا   20 والغــتــصــاب)...( 
أن  وفضلنا  فقررنا  هناك..  من 
)طريقة  الطريقة  هــذه  نسلك 
االتفاق(، ذلك أن مسألة احلدود 
مصطنعة.  مسألة  صــارت  اليوم 
مسألة  قبل  مــن  احلـــدود  كانت 
التراب  حتمي  كانت  ألنها  مهمة، 
ونــظــرا  اآلن،  أمـــا  ــار،  ــ اجلـ مـــن 
اجلــديــدة،  احلــربــيــة  للوسائل 
فيمكن أن يكون العدو على آالف 
احلدود  فأصبحت  الكيلومترات، 
يجب أن تكون، ال أسوارا مشيدة، 
انتهى  متينة((  صداقات  ولكن 

امللك.. وهو يفسر  كام جالة 
ــة الــنــظــر املــغــربــيــة،  وجــه

أمـــا الـــجـــزائـــر، فــكــانــت 
من  املــشــكــل  إلــى  تنظر 
برهنت  ــر،  آخـ منظور 
أعقبت  ــي  ــت ال األيــــام 
ــان عــن االتــفــاق  ــ اإلع
املــغــربــي الــجــزائــري 
أن  على   ،1972 لسنة 
كان  الجزائري  النظام 
جانب  من  إليها  ينظر 
طبعت  الــتــي  الهيمنة 

نظام الرئيس بومدين.
أمضى  إذن،  سنني  منذ 

ــرب  ــغ وزيـــــرا خــارجــيــة امل
الطيبي  املــرحــوم  والــجــزائــر، 

بوتفليقة،  العزيز  وعبد  بنهيمة 
رسم  اتفاقية   ،1972 جــوان  في 
الجزائرية..  املغربية  الــحــدود 
في  لنشرها  الجزائر  فسارعت 
جوان   15 يوم  الرسمية  الجريدة 
إمــضــائــهــا،  بــعــد  ســنــة   ،1973
للبدء  وبعثت حشدا من الضباط 
بينما  الحدود..  معالم  رسم  في 
الجريدة  في  ينشرها  لم  املغرب 
أسابيع،  أربعة  منذ  إال  الرسمية 
وبالتحديد في الجريدة الرسمية 
ــوان  24 ج بــتــاريــخ  ــادرة  الـــصـ
بالتمام  ســنــة  عــشــريــن   ،1992

والكمال بعد إمضائها.
وقد يقول قائل بأن املغرب هو 
االتفاقية،  نشر  في  تماطل  الذي 
حيز  وإدخالها  بها،  القبول  أي 
يحفظون  الــذيــن  لكن  التنفيذ، 
سور التاريخ، يذكرون أن املغرب 
بتنفيذ  االتفاقية  ربطا  والجزائر 
منها)...(،  جــزء  ال  بنودها،  كل 
اتفاقية  في  األخير  البند  بينما 

بالحرف:  يقول   1972 جوان   15
))نعلن أن إبرام املعاهدة القاضية 
اجلــزائــريــة  احلـــدود  بتسطير 
من  التعاون  ومعاهدة  املغربية، 
احلبيالت«،  »كارة  استثمار  أجل 
يؤكد عزمنا الوطيد على تثبيت 

دعائم السلم الدائم((.
الــرســمــيــة  الــجــريــدة  إن  ثـــم 
الجزائرية نشرت في عدد  يوليوز 
االستغال  اتفاقية  نص   ،1973
املــشــتــرك، املــغــربــي الــجــزائــري، 
الحبيات«،  »كــارة  حديد  ملناجم 
مغربية  ))شــركــة  أن  وكــتــبــت 
من  مليونان  رأسمالها  جزائرية 
مناصفة  يقدمها  الـــــدوالرات 
ستستخرج  واجلــزائــر،  املــغــرب 
 700 ــا،  ــام ــدى ســتــن ع عــلــى مـ
الــذي  احلــديــد،  معدن  مــن  طــن 
سيصدر بعد عبور 400 كيلومتر 
عبر  األطلسي،  احمليط  اجتاه  يف 
ميناء طرفاية، وستبقى اجلزائر 
مرور  بعد  كلها  للمناجم  مالكة 
ــا، وســتــشــكــل جلنة  ــام ســتــن ع
مدى  على  ستكلف،  مختلطة 
ثالث سنوات، بتخطيط احلدود 
ــن(( انــتــهــى كــام  ــدي ــل ــب بـــن ال
الجزائرية..  الرسمية  الجريدة 

وكـــل ســطــوره تــؤكــد أن »رســم 
بـ»االستغال  مرتبط  الــحــدود« 

املشترك«.. فماذا جرى؟
في  بومدين  الرئيس  قــام  لقد 
لتندوف،  بــزيــارة   1974 نونبر 
العالم  ليفاجئ  بشار  في  وتوقف 
ويصرح  لــاتــفــاق..  بخرقه  كله 
املنشور  بقوله  الصحفيني  أمام 
يوم  الــجــزائــريــة  الصحافة  فــي 
))ستنطلق   :1974 نونبر   27
النهضة اجلزائرية االقتصادية 
أسسنا  حيث  اليوم،  من  ابتداء 
الستغالل  الوطنية  الشرطة 
وسينقل  احلبيالت،  كارة  معادن 
ــد اجلــــــزائــــــري)...(  ــ ــدي ــ احل
عــبــر الــســكــة احلـــديـــديـــة يف 
ــر  ــزائ ــرب اجل ــال غـ ــم ــاه ش ــ اجت

للتصدير((.
نكاية  بومدين  الرئيس  وزاد 

في التاريخ، وفي خرق التزاماته 
ــطــاب الــقــارة  ــربــاط أمـــام أق بــال
كانت  ))ولقد  فقال:  اإلفريقية، 
املشروع،  بهذا  املتعلقة  الدراسات 

قد بدأت منذ عدة سنوات((.
ما لم تنشره الجرائد الرسمية 
هو  الجزائرية،  الحكومية  وال 
وبنفس  بــومــديــن،  الــرئــيــس  أن 
املناسبة، زار في تندوف املناطق 
للمعسكرات  ستخصص  الــتــي 
فلول  إشــارة  رهن  وضعت  التي 
لبؤرة  كمنطلق  البوليساريو، 
تحول الحدود املغربية الجزائرية 
على  يموت  للنار،  خطوط  إلــى 
من  املئات  بل  العشرات،  طولها 

أبناء املغرب.
الجنرال  طائرة  سقطت  وكما 
على  فمات  »لوكلير«  الفرنسي 
الجزائرية،  املغربية  الحدود  خط 
محل  على  مطلقا  اسمه  والزال 
الــتــراب  فـــي  اآلن  ــى  ــ إل مــوتــه 
أن  دون  بومدين  مات  الجزائري، 

يرى آماله ومخططاته تتحقق..
وال ريب أن بومدين مات بغصة 
الحدود املغربية الجزائرية، ليترك 
الفوضى  من  حالة  في  الجزائر 
التي آلت بها إلى هذه الوضعية 
اآلن..  تعرفها  التي  املضعضعة 
وال  نتجا،  وتذبذب  فوضى  وهي 
بالرد  املغرب  قــرار  عن  شك، 
عــلــى تــراجــع بــومــديــن، 
بــتــنــظــيــم »املـــســـيـــرة 
نونبر  في  الخضراء« 
الحدث  وهي   ،1975
الذي قلب املوازين، 
أنه  لبومدين  وأكد 
ليس وحده القادر 
عــلــى الــلــعــب في 

املنطقة.
خليفة  ولـــعـــل 
الرئيس  بومدين، 
بنجديد،  الشاذلي 
ــتـــشـــف بـــــدوره  اكـ
ــراب  ــتـ ــورة االقـ ــطـ خـ
مــن خــط هــذه الــحــدود، 
حينما شرع في البحث عن 
الخطر  هذا  من  للتخلص  حل 
الوزير  استقبل  وحينما  الدائم، 
داخلية  ووزيـــر  املغربي،  األول 
املغرب سنة 1989، ليدرس معهما 
طريقة وسطا لحل مشكل الحدود 
ما  سرعان  الجزائرية،  املغربية 
فوجئ بـ»عفاريت الظل«، العاملة 
تتحرك  توقف،  وال  انقطاع  بدون 
الــنــزاع،  لــهــذا  تصفية  أي  ملنع 
اكتشف والشك، أن لهيب الحدود 
سيحرقه،  الجزائرية  املغربية 
نذكر. كما  االستقالة  إلى  فسارع 
وال أحد لحد اآلن يعرف خلفيات 
ما  إال  دواعيها،  وال  استقالته، 
من  حشد  اجتماع  شأن  من  كان 
الضباط الجزائريني أرغموه على 

االستقالة.. إن كنا نذكر جيدا..
تــزيــد  أن  إال  ــام  ــ األيـ وتـــأبـــى 
»األســطــرالب  ــذا  ه ضخامة  مــن 
الحل  أن  ــدة  ــؤك م الــجــهــنــمــي«، 
وأن  بعيدا)...(،  الزال  النهائي 
الزال  السلمي  التعايش  عهد 

ضربا في أضغاث األحام..
فها هو الرئيس بوضياف، وقد 
عيشه  يكسب  هادئا،  مساملا  كان 
في  أكتافه  بعرق  بناه  معمل  من 
نفس  جـــاءت  القنيطرة،  مدينة 
بالجزائر  تخطط  الــتــي  ــدي  األيـ
أرغمت  والتي  العفاريت،  وتحرك 
الشاذلي بنجديد، بقوته وعظمته، 
على االستقالة، لتستقدم بوضياف 
نقلته  جزائرية  عسكرية  بطائرة 
يوم 16 يناير 1992، ليبدأ مسارا 
من  منطلقا  واقتصاديا  سياسيا 
الرئيس  ولكن  باإلصاح،  قناعته 
على  يده  وضع  بدوره،  بوضياف 
أنامله  بني  فانفجر  الحدود،  ملف 
ــة أودت  ــاري فــي شــكــل طــلــقــات ن

بحياته.
شك  وال  املغرب،  إلــى  جــاء  لقد 
أنه ملح أو أراد أن يدخل باملنطقة 
وال  واالستمرار،  االستقرار  عهد 
شك أنه ناشد املغرب أن يصادق 

على اتفاقية الحدود.
فالواضح الجلي، أنه بعد مرور 
شهر واحد على زيارته للمغرب، 
في  املغربية  الــجــريــدة  نــشــرت 
نص  باملناسبة،  الصادر  عددها 
الجزائرية  املغربية  االتفاقية 
املمضاة سنة 1972، وهذا النشر 
لهذه االتفاقية بعد سنوات، ليس 
إضافة  املصادفة،  قبيل  من  إذن 
االتفاقية،  ــذه  ه بــنــود  أن  ــى  إل
ينطلق   - سبق  كما   - مكسب 
التمترس حول خافات  من عدم 
ولكنه  الكيلومترات،  بعض  على 
سنة،  عشرين  منذ  كتب  اتفاق 
الجزائري  للصراع  حدا  ليضع 
مكسب  بالطبع  فهو  املغربي، 
ــة جــارة  ضــخــم لــلــجــزائــر كــدول
ومكامن  املنطقة  تاريخ  تعرف 
جذورها.. وتعرف أصل كل فرع، 

وفرع كل أصل.
أنه  املــريــب،  الغريب  ويبقى 
بعد صدور هذا القانون »املحدد 
تم  ــوان،  ــ ج  24 ــي  ف ــحــدود«  ــل ل
اغتيال بوضياف يوم 29 جوان 
1992، من طرف أيد ال يظهر أن 
له  الجزائري  الجهاز  في  أحــدا 
األدمغة  عــن  الكشف  فــي  رغبة 

املحركة لها.
املتعاطفة  الجماعة  وعـــادت 
مواقع  في  لتستقر  بومدين،  مع 
التقرير والقرار، مبتدئة بسحب 
بــاملــغــرب،  الــجــزائــري  السفير 
يــبــقــى في  ال  لــكــي  »عـــاهـــم«، 
من  مــر  مــا  على  شاهد  املنطقة 
وليعود  الــخــفــاء،  فــي  أحـــداث 
قبل  من  كان  الــذي  السفير  هذا 
أطــروحــة  منظري  أحــد  يعتبر 
ملنصب  مرشحا  البوليساريو، 
الحكومة  فــي  الداخلية  وزيـــر 

الجديدة الجزائرية.
ولتبقى التساؤالت مسترسلة.. 
ويبقى  ــا..  الف الغموض  ويبقى 
على الذين يقرؤون بني السطور، 
ويفهمون مغزى »ما لم يقل« من 
يكتشفوا  أن  قــيــل«،  »مــا  خــال 
بها..  الــصــدر  يضيق  ــرارا  أســ

ويعجز القلم عن كتابتها.

مــوضــوع  ــن  ع ــام  ــك ال يعتبر 
الــجــزائــريــة،  املغربية  ــحــدود  ال
أخــطــر منها  مــغــامــرة خــطــيــرة، 
ذلك  املوضوع..  هذا  عن  الكتابة 
و»الحالية«،  »الخالية«  األيام  أن 
وبديهي أن األمر يهم حتى األيام 
وستعطينا  أعطتنا،  »الجاية«، 
الخطر  أن  يؤكد  ما  البراهني  من 
»يحق  التي  الحدود  بهذه  محيق 
في  الغائر  بأن  القول  حقها«  في 
عن  والخارج  مفقود،  مدلهماتها 

سوقها مولود.
سقطوا  الذين  آخــر  كــان  ولقد 
على   - أعيننا  تحت   - صرعى 
ــة  ــي ــدود املــغــرب ــ ــح ــ نـــاصـــيـــة ال
الجزائرية، هو الرئيس بوضياف 
في  شــك  وال  ــزاع  نـ وال  نــفــســه.. 
الساقطني  آخـــر  يــكــون  ــن  ل أنـــه 
املغربية  الحدود  جحيم  صرعى 

الجزائرية.
ولن أفتح عارضة لاطاع على 
الطويلة ألبناء  العريضة  الائحة 
ــذيــن مــاتــوا راســمــني  املــغــرب ال
بدمائهم  ــحــدود  ال تلك  خــطــوط 
انطاقا من سنوات 1890، حينما 
حروبا  املغربية  القبائل  خاضت 
الفرنسي  الــجــيــش  ــع  م ــة  ــي دام
حينما كان يقتص أطراف املغرب 
للساورة،  الشاسعة  املناطق  في 
ــورارا  وك والقنادسة،  وتدكلت، 
»املناورات األجنبية  )انظر كتاب 
حيث  املغربية«(،  السيادة  ضد 
املغاربة  الشهداء  قبور  ــت  الزال
ــاب تـــوات،  ــض مــنــتــشــرة فـــي ه
وأدرار،  صــالــح،  وعــني  وتيمي، 

وتابلباال، وغيرها.
الشهداء  عدد  لسرد  داعــي  وال 
الــذيــن قــدمــوا دمــاءهــم مــن أجل 
الصحراء  مغربية  على  الحفاظ 
الــغــربــيــة، الــتــي هــي اســتــمــرار 
طبيعي ألزمة متفرعة عن خطوط 
الحدود، ولكني سأكتفي باملرحلة 
املغربي  ــصــراع  ال فــي  ــرة  األخــي
الجزائري، الذي كان املغرب يضع 
مستقبلي،  إطار  في  املشكل  فيه 
بقوله  الثاني  الحسن  امللك  حله 
يونيو   15 يوم  ألقاه  خطاب  في 

يواصل طاقم »األسبوع الصحفي« النبش يف مقاالت »احلقيقة الضائعة«، التي تركها مديرنا الراحل قيدوم الصحفين مصطفى العلوي 
ولم تنشر من قبل، وحتى يتسنى تقدميها يف أفضل حلة، ترجع جريدة »األسبوع الصحفي« بقرائها إلى أرشيف ركن »احلقيقة الضائعة« يف انتظار 

إعداد مجموعة جديدة أخرى من املقاالت لنشرها يف هذا الركن.

بقلــــم:
مصطفى العلوي

يعتبر الكالم عن موضوع 
الحدود المغربية الجزائرية، مغامرة 

خطيرة، أخطر منها الكتابة عن هذا 
الموضوع.. ذلك أن األيام »الخالية« و»الحالية«، 
وبديهي أن األمر يهم حتى األيام »الجاية«، 

أعطتنا، وستعطينا من البراهين ما يؤكد 
أن الخطر محيق بهذه الحدود التي »يحق 

في حقها« القول بأن الغائر في 
مدلهماتها مفقود، والخارج عن 

سوقها مولود.


