
مـدير النشر:
الطيب العلوي

 المؤسس:
مصطفى العلوي

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ 1965

  

سري

ينتظر أن يفرج خالل األيام القليلة املقبلة، 
عقب الدخول السياسي، عن الئحة جديدة 
لتعيينات مسؤولني كبار قد تكون بمثابة 
اإلعــفــاءات  عــدد  مــن حيث  جديد  زلـــزال 
التي سترافقها، وستكون الفرصة مواتية 
إلى  لألمن  األعلى  املجلس  تشكيلة  إلخــراج 
املفاجآت،  أكبر  إحــدى  تكون  وقــد  الــوجــود، 
عودة بعض رموز وزارة الداخلية إلى مواقع 
للوزيرين  بالنسبة  الحال  هو  كما  املسؤولية 
والشرقي  الــشــرقــاوي  الطيب  الــســابــقــني، 

اضريس)..(.

اختيارات السقوط عند العثماني 

»الـدوخـة الـكـربى«
عند االختالف، تقول القاعدة الذهبية في حزب العدالة والتنمية، وهي القاعدة 
الموروثة من أيام الراحل عبد الله باها: »إن الرأي حر والقرار ملزم«، غير أن إيمان 
المنتسبين لهذا الحزب بهذه القاعدة، لم يعد مطلقا، ذلك أن »الرأي الحر لم يعد 
يناقش..«، وهي عبارة وردت في مبادرة الدعوة إلى مجلس وطني استثنائي والتي 
وقع عليها أزيد من 300 عضو في الحزب، األمر الذي أربك حسابات سعد الدين 
العثماني الذي كان يحلم بأن يصبح رئيس حركة دعوية هي »التوحيد واإلصالح«، 

فإذا به يجد نفسه رئيسا لحكومة المغرب)..(.
تيار  مع  فتماهيه  مفترق طرق،  أمام  اليوم  العثماني  يكون  أن  لذلك، ال غرابة 
أن قوة  االستوزار خفض من أسهمه داخل حركة »التوحيد واإلصــالح«، ومعلوم 
الحزب تأتي من العمل االنتقائي الذي تقوم به الحركة في الخفاء)..(، ورغم أنه قضى 
األخير ال يحول  لهذا  السياسي  التقاعد  أن  إال  بن كيران«،  ظاهريا على »ظاهرة 

بينه وبين إمكانية ممارسة »الدعوة«، والتأثير في الحركة، ولم ال التأثير في نتائج 
وقرارات الحزب)..(.

للحزب ذلك أيضا، لذلك تحول  المنتسبين  العثماني يعرف ذلك، ويعرف أغلب 
والسقوط  للتراجع،  داخلية  دعــوات  إلــى  والتنمية  العدالة  حــزب  داخــل  النقاش 
االختياري)..( مقابل دعوات أخرى لتغيير القيادة الحالية للحزب، علما أن االختيار 
الديمقراطي للمغرب كانت له أيضا كلفته على المستوى الدولي، فهل مازالت البالد 

مستعدة لدفع التكلفة عند كل محطة انتخابية)..(؟
تحالف  بناء  بين  العثماني،  بيت  في  الكبرى«  »الدوخة  وإنها  الطرق،  مفترق  إنه 
هجين مع حزب األصالة والمعاصرة، أو العودة إلى التحالف مع أقطاب الكتلة وعلى 
رأسها حزب االستقالل، أو انتظار ما ستسفر عنه تحركات »الحركة التصحيحية 

داخل الحزب«، وهي المبادرة التي تحمل عنوان »مبادرة النقد والتقييم«.

سقوط العدالة والتنمية 

عودة حزب االستقالل 

عودة بن كريان وسقوط القيادة 

التحالف مع »البام« 
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24الحقيقة الضائعة

عندما مت اإطعام اجلنود 
باملخدرات الرتكاب 
جمزرة ال�صخريات

3

هل هو حزب فرنسا في المغرب؟

املخابرات الفرن�صية ت�صيد بـ»البام« 

ووهبي يعد �صفرية فرن�صا باإعادة 

هيكلة احلزب يف ال�صحراء

تحت األضواء

االستقالة

خماطر تاأ�صي�س 
اأول فرع جلبهة 

البولي�صاريو  يف  
مدينة العيون

1213تحليل إخباري



من 01 إلى 07 أكتوبر 22020 العدد: 1091  كـواليـس األخبــار

    

ال ديدي ال حب امللوك
معروف منذ زمان، ولدى كل املجتمعات، في 
صحية،  كانت  سواء  األزمات،  تدبير  تاريخ 
حربية، سياسية أو اقتصادية، أنه عندما ال 
تليق خطة، سياسة أو استراتيجية معينة، 
االستبدال«،  بـ»خطط  تسمى  ما  لها  تكون 
وتأتي  سابقتها،  فشل  فور  تطبيقها  يأتي 
الحل  إلى حني ضبط  األخرى  تلو  الواحدة 

املالئم لكل أزمة)...(.
لكن ما نعشيه حاليا، ما هو شبيه إال بخطط 
أقوام الصم والبكم)...(، حيث أنه منذ بداية 
الجائحة، الغنية اآلن عن كل تعريف، لم نر 
اآلن،  إلى حد  املبذولة  الوقائية  الجهود  مع 
ال استقرارا في أرقام اإلصابات، وال تراجعا 
لتفشي  الــوفــيــات، وال خــمــودا  ــاالت  فــي ح
الفيروس، وال هم يحزنون، بل ما نرى معها 
االستمرار،  مع  عرفنا،  مما  أسوء  أياما  إال 
باقتصاد  الرامي  املنهج  ذلك، في نفس  رغم 

البالد إلى جحيم يقني.
املخيف من كل هذا، ليست استنتاجات وال 
تخمينات من هب ودب، وإنما اإلشارات التي 
منذ  القرار  ومراكز  الدولة  بها  تلوح  بدأت 
أيام، وكأنها تحضر العقول لالحتضار)...(، 
التي  القاتمة  الصورة  تلك  األحــداث،  وآخر 
محمد  الــســي  ــوع،  األســب هــذا  لنا  رسمها 
بنشعبون، وزير االقتصاد واملالية وإصالح 
كل  وعلى  الــكــارثــي،  الــوضــع  عــن  اإلدارة، 
ــالد جــراء  ــب ــذي تــعــرفــه ال املــســتــويــات، الـ
شخص  آالف  عشرة   :»19 »كوفيد  تداعيات 
يفقدون عملهم يوميا، ارتفاع عجز امليزانية 
املــداخــيــل  مــلــيــار درهـــم، ضــعــف   55.5 ـــ  ب
)إلى  درهــم  مليار   11.5 بناقص  الجبائية 
حدود نهاية غشت 2020(، تراجع إجمالي 
املداخيل بـ 13.8 مليار درهم، تراجع القيمة 
القيمة  تراجع   ،%  50 بـ  للسياحة  املضافة 
تراجع  املائة،  في   9.1 بـ  للتجارة  املضافة 

القيمة املضافة للنقل بـ 12 %...
االقتصادي  الــتــراجــع  هــذا  نسخ  تــم  إذا 
التي  الصحية  الحالة  على  للبالد  املخيف 
فستكون  تعثرا،  إال  األخـــرى  هــي  تزيد  ال 
على  وإلحاحها  »كوفيد«  بتجربة  البالد، 
االستمرار في نفس النهج، والذي يشير إلى 
موت بطيء ومحقق، يعود بنا إلى املاضي، 
وبالضبط إلى عهد الحماية، حني كان هناك 
ديديي«  »مسيو  يدعى  فرنسي  مستعمر 
ألشجار  مخصصة  كبيرة  مــزرعــة  يمتلك 
وكان  صفرو،  مدينة  نواحي  امللوك«  »حب 
يعمل بها عدد كبير من العمال الذين كانوا 
وملا  باملزرعة،  املحيطة  يسكنون بالدواوير 
قطفها،  وحان  امللوك«  »حب  فاكهة  نضجت 
السماء  عبست  جــيــدا،  املــحــصــول  ــان  وكـ
وظهرت في األفق سحب سوداء، وملع البرق 
وقصف الرعد وبدأت أمطار طوفانية وزخات 
»التبروري« تتهاطل على الضيعة، وبعد أن 
توقفت األمطار، خرج »مسيو ديديي« يتفقد 
إذ  قوية،  صدمته  كانت  به  فإذا  املحاصيل، 
واحــدة  حبة  ولــو  ديديي«  »مسيو  يجد  لم 
فسارع  امللوك«،  »حب  صالحة من محصول 
نفسها،  بــاملــزرعــة  املــتــواجــد  مسكنه  ــى  إل
وأطلق  ذقنه  تحت  وصوبها  بندقيته  وأخذ 
الرصاص على نفسه... وعندما سمع عماله 
ليجدوه  بيته  إلى  هرعوا  الرصاص،  صوت 
جثة هامدة، فأخذ العمال يبكون ويصيحون 
الواقعة  وبهذه  امللوك!«..  حب  ال  ديدي  »ال 
الحقيقية، أصبح هذا املثل يتداوله املغاربة 
تاريخ  وال  أبطاله  هم  من  يعرفوا  أن  دون 
مغزاه)...(،  وخصوصا  حدوثه،  مكان  وال 

للتعبير عن كل خسارة مزدوجة)...(. 
قد  الحالية  الــظــروف  تكون  أن  ونتمنى 
عادت بنا إلى بداية القصة فقط، وعلى أبعد 

تقدير إلى وسطها، ال إلى نهايتها)...(. 

بقلــم:

الطيب العلوي

هل تتغري توازنات اخلليج بعد رحيل اأمـري الكويت؟

األسبوعكاريكاتير

رحيل صباح األحمد جابر الصباح.. الرجل الذي جنب الخليج مواجهة عسكرية 

الرباط. األسبوع

دول  بني  نهائي  بشكل  الخالف  يحسم  لم 
ــارات  واإلم السعودية  محور  بني  الخليج، 
هذا  غيب  ــوت  املـ أن  غير  قــطــر..  ومــحــور 
األسبوع أمير الكويت، الشيخ صباح األحمد 
الديوان  أعلنه  ما  حسب  الصباح،  الجابر 
الدولة عن سن  قائد  أكد وفاة  الذي  األميري 
91 سنة بعد رحلة عالج لم يكتب لها النجاح.
في  الخليج  قادة  كافة  تعزيات  التقت  وقد 
أن  كما  للراحل،  اإلنساني  بالدور  اإلشــادة 
أن  يعرفون  الخليج  ألزمــة  املتتبعني  جــل 
في  كبيرا  دورا  لعب  الراحل،  الكويت  أمير 
األزمة  عقب  عسكرية  أعماال  املنطقة  تجنيب 

مع قطر)..(.
نــودي  فقد  الــكــويــتــي،  للدستور  وطبقا 
املبارك  الجابر  األحمد  الشيخ نواف  على 
الكويت السادس  أمير دولة  ليكون  الصباح، 
عــشــر، وهـــو بــاإلضــافــة إلـــى كــونــه خريج 
فترة  أطول  صاحب  يعد  الوطنية،  املــدارس 
زمام  تقلد  حيث  الداخلية،  وزارة  رأس  على 
1976 و1986، في فترة  أمورها ما بني سنة 

حرجة أمنيا..
وكانت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
الكويتية، قد أعلنت أداء صالة الغائب على 
الجابر  الشيخ صباح األحمد  الراحل  األمير 
الصباح بجميع مساجد الكويت يوم األربعاء 

من  كان  حيث  املغرب،  عقب صالة  املنصرم، 
الشيخ  الراحل  األمير  جثمان  وصول  املقرر 
البالد،  إلى  الصباح  الجابر  األحمد  صباح 

قادما من الواليات املتحدة، حيث كان يتلقى 
الصالحيات  بعض  فوت  أنه  علما  العالج، 

قبل رحيله لخلفه األمير نواف.

صباح األحمد واألمير نواف 

مستشار ماكرون 
يصف إجراءات 

»الثورة  العلمي بـ
الوردية«
الرباط. األسبوع

والــتــجــارة،  الصناعة  وزيـــر  أعــلــن 
ثالثة  ــن  ع الــعــلــمــي،  حفيظ  مـــوالي 
إنعاش  استراتيجية في خطة  أوراش 
االقتصاد الصناعي تضم في مرحلتها 
يكون  أن  فــي  املــغــرب  نجاح  الثانية 
تنافسية  األكــثــر  العاملية  الــقــاعــدة 

ألوروبا.
ـ  األورو  التنافسية  الشراكة  وفيما 
فإن  أهدافها،  كامل  تحقق  ال  مغربية 
ــوع«،  »األســب ملــصــدر  طبقا  ــاط،  ــرب ال
أوروبا،  ملنافسة  قدراتها  إلى  ستلجأ 
إفريقيا،  غرب  في  فرنسا  مع  وبــدأت 

عبر شراكة جنوب - جنوب.
ــوع«، فــإن  ــبـ وحــســب مــصــدر »األسـ
أن  فــي  الثقة  لــديــه  العلمي  ــر  ــوزي ال
املغرب، رغم تبعات جائحة »كورونا«، 
االستثمار  طريق  عن  منافسا  سيكون 

ــه ملـــا قــدم  ــ ــعــمــومــي، وأن للرئيس ال
ــي بــعــض  ــسـ ــرنـ ــفـ الـ

ــال له  ــ ق ــاره،  ــ ــك ــ أف
مستشاري  أحد 

ماكرون: »إنها 
ثورة وردية«، 
ــف  ــ ــيـ ــ ــضـ ــ يـ

املصدر.

العلمي

ل�شكر يلتقي مقربا من رئي�س اجلزائر
 يف مو�شوع فتح احلدود

الرباط. األسبوع

أكد مصدر موثوق لـ»األسبوع«، 
من  مقربا  مستشارا  أن 
الجزائري،  الرئيس 
التقى بإدريس لشكر 
االتحاد  حزب  قائد 
حيث  االشتراكي، 
تــحــدث الــطــرفــان 
حول قضية فتح 
بني  ــدود  ــحــ ــ ال

انتقال  يكون  وأن  شروط،  بدون  البلدين 
من  الــوقــايــة  بــشــروط  مرتبطا  ــراد  ــ األف
»كورونا«، فيما يكون فتح الحدود البرية 

أمام السلع قرارا صائبا.
اتصاالت  أن  »األسبوع«،  مصدر  ويرى 
ستجري مستقبال بني الجانبني، من أجل 

إنجاح هذه البادرة.
يذكر أن آخر الزعماء االتحاديني الذين 
كانوا يحظون باحترام النظام الجزائري، 
هو الراحل عبد الرحمان اليوسفي، الذي 

كانوا يصفونه باملجاهد املغاربي.

انتقل إلى عفو اهلل، الفقيد محمد الورزازي، الذي ووري جثمانه الثرى بحضور 
بعض أفراد العائلة واألصدقاء.

السيدة  الدبلوماسية  زوجــتــه  إلــى  »األسبوع«  تتقدم  األليمة،  املناسبة  وبــهــذه 
العائلة،  ــراد  أفـ إلــى جميع  وكـــذا  بــاهــي،  ابنهما  وإلـــى  مــبــارك اجلــديــدي،  حليمة 
بأصدق التعازي يف هذا املصاب اجللل، راجني من العلي القدير أن يرحم الفقيد، 

ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

لشكر



املحسوبني  املديرين  صــراع  في 
الحالية،  الحكومة  وزراء  على 
ــوان  ــ ــرة دي ــديـ ــة مـ ــاي بــقــيــت حــك
مهينة  هدية  بعثت  التي  الوزير 
عن  عبارة  الــوزيــرة،  ديــوان  ملدير 
باملراحيض)..(،  خاصة  أوراق 
عنوان  لكن  الكتمان،  طي  )بقيت( 
مدير  نقل  في  يتلخص  الــصــراع 
ألن  فقط  الجنوبية،  األقاليم  إلى 
عنه،  راض  غير  الحزب  في  زميله 
الوزيرة  من  أكثر  التقرب  ويريد 

املحظوظة باالستوزار.

لم تتوقف الدينامية التي دشنها 
الوزير السابق عبيابة ضد رئيسه 
ساجد،  الدستوري،  االتــحــاد  في 
وقد بات الحديث عن خلطة جديدة 
متداوال  أمرا  الدستوريني  لقيادة 
يحلم  حيث  الحزب،  أعضاء  بني 
التصحيحي«  »التيار  أصــحــاب 
الراحل  املؤسس  مبادئ  بإحياء 
دور جديد  ولعب  بوعبيد،  املعطي 

في املشهد السياسي. 

في  ــوع«  »األســب رســالــة  وصلت 
الباطرونا  ــى  إل املــاضــي  عــددهــا 
تخلى  حــيــث  ــرق،  ــبـ الـ بــســرعــة 
الرئيس شكيب لعلج عن مشروعه 
األول)..(، ليعوضه بمقترح جديد 
بتعيني مواطن سنغالي على رأس 
وكان  إفريقية«،  اقتصادية  »لجنة 
ترشيح  إحياء  هو  األول  التوجه 
ســابــق ألحــد األعــضــاء، لــوال أن 
عــبــارات  استعمال  فــي  تــاريــخــه 
والتطرق  األفارقة،  ضد  عنصرية 
»األســبــوع«،  جــريــدة  فــي  لحالته 

حال دون استكمال اإلجراءات.

في  أمــنــيــة  منطقة  رئــيــس  كـــاد 
اصطدام  في  يتسبب  أن  الــربــاط 
ووزارة  الوطني  األمن  بني  خطير 
الداخلية، بعد أن عمد إلى اعتقال 
عون سلطة برتبة مقدم بعد خالف 
ــه)..(، وتــعــد هـــذه الــحــادثــة  ــعـ مـ
الثانية في مساره، بعد مناوشات 
يتعلق  فيما  السكان  مــع  كبيرة 
إلى  وصل  بعضها  بـ»الباركينغ«، 

القضاء.

بالفريج  عمر  البرملاني  محل  ما 
من اإلعراب بعد طرده من الحزب 
ــرار من  ــق ــد ب ــوح ــي امل ــراك االشــت
نبيلة منيب، عقب  العامة،  األمينة 
»كورونا«  فيروس  حول  الخالف 
عن  السؤال  يطرح  حيث  ولقاحه، 
طريقة سحب التزكية الحزبية دون 

سحب املقعد البرملاني معها)..(؟

 »16 ـــ»ف  ــ الـ ســتــعــرف طـــائـــرة 
وجديدا  إضافيا  تطويرا  املغربية 
لتقترح  مهماتها  بنجاح  يسمح 
الشركة تحديثات أخرى، وإن قرر 
فقد  مواصلتها،  املغربي  الطرف 
»التحديثات  وقت سابق  في  طلب 
يــقــول مصدر  كــامــلــة«  املــواكــبــة 
»األسبوع«، وهو ما سيشكل فارقا 

حقيقيا انطالقا من سنة 2021.

ما خفي
كان  أعظم
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األمني  وهبي،  اللطيف  عبد  استقبال  قبل 
للسفيرة  واملعاصرة  األصالة  لحزب  العام 
طلع  لوغال،  هيلني  املغرب،  في  الفرنسية 
شتنبر   18 في  الفرنسية  املخابرات  تقييم 
أن  منه،   31 الفقرة  في  جــاء  حيث   ،2020
ــعــاصــرة املــعــروف  ــزب األصــالــة وامل ))حــ
اختصارا بـ»البام«، يعود إلى سباق رئاسة 
رجال  وأن  املغرب،  في  القادمة  الحكومة 
الحزب،  هذا  في  يثقون  يزالون  ال  األعمال 
خصوصا وأن طبقة »األعيان الجدد« لديهم 
يفتخر  الذي  الحزب،  هذا  هو  رسمي  ناطق 

 ،2011 فبراير   20 حــراك  في  يحل  لم  بأنه 
ولن يحل في املستقبل، تحت أي ظرف، ومن 
هزة  بعد  وجــوده  معركة  يربح  أن  الصعب 
شعبية طالبت بحله وال يربح معركة رئاسة 
ليخلف  مؤهل  هــو  اآلن،  ومــن  الحكومة، 

العدالة والتنمية وبموافقة من األخير((.
لحزب  الــعــام  األمــني  أطــلــق  جانبه،  مــن 
بالسفيرة  لقائه  خالل  واملعاصرة  األصالة 
رئيس  العبدي  رشيد  جانبه  وإلــى  لوغال، 
بنسعيد  واملهدي  النواب،  بمجلس  الحزب 
وأديب بنبراهيم عضوي املكتب السياسي، 
في  »الـــبـــام«  هيكلة  ــادة  ــ إع بــشــأن  ــدا  وعـ
للحزب،  الصحراء، و»هذا سيعطي دينامية 

يقول  فرنسا«،  تتقدمهم  للحلفاء  وأيضا 
أنه  نعرف  »نحن  يضيف:  أن  قبل  وهبي 

علينا العمل أكثر«.
السفيرة  فإن  »األسبوع«،  وحسب مصدر 
الــرؤيــة  على  أكـــدت  بــالــربــاط،  الفرنسية 
قضية  فــي  للحزب  الــجــديــدة  السياسية 
ألن  امللف،  هــذا  في  وشجاعته  الصحراء، 
الشجاعة  لديها  ليست  األخــرى  األحــزاب 
في تبني أي تطور في هذه القضية، ولذلك 
في  البام  وقــدرة  »رؤيــة  السفيرة  فضلت 
مختلفة  إلدارة  الضروري  االختراق  إجراء 
ــصــحــراء«، يضيف  ال ملــســألــة  وإيــجــابــيــة 

املصدر. 

تحت األضواء

أمريكا تبحث عن أرقام إصابات »كورونا« 
في صفـوف الـجيش الـمغربي

الرباط. األسبوع

ــف جندي  أل  60 أمــريــكــا  فــي 
ــا«  ــورون أصــيــبــوا بــفــيــروس »ك
وهكذا  فــرنــســا،  فــي  ألــفــا  و32 
ــأت الـــواليـــات املــتــحــدة أن  ــ ارت
تحصي عدد اإلصابات في جنود 
لكن  »الــنــاتــو«،  خــارج  الحلفاء 
ألن  موجودة،  غير  اإلحصائيات 
حليفا مثل املغرب لم يسلم مثل 

هذه األرقام إلى أي جهة.
يقول  اآلن،  ــى  إل يــعــرف  وال 
األمر  هل  ــوع«،  »األســب مصدر 
األرقام سرا  هذه  بجعل  متعلق 
يعتقد،  فيما  الدولة،  أسرار  من 

من جهة ثانية، أن اإلحصائيات 
التي تنشرها وزارة الصحة قد 
اإلصابات،  هــذه  شاملة  تكون 
تجزم  ال  املتحدة  الواليات  لكن 

بهذه املعلومة.
وكـــان الــعــشــرات مــن جنود 
أصيبوا  ــد  ق املــلــكــي  ــحــرس  ال
وهو   ،»19 »كوفيد  بفيروس 
األمر الذي أدى إلى إعفاء قائد 
الحرس امللكي، الجنرال ميمون 
ويعتقد  مهامه،  من  املنصوري، 
املصابني  عــدد  تسليم  عــدم  أن 
بـ»كورونا« في صفوف الجيش 
بالسر  ــزام  ــتـ ـــ»االلـ بـ مــرتــبــط 

العسكري«.

هل هو حزب فرنسا في المغرب؟

وهبي لوغال

املخابرات الفرن�شية ت�شيد بـ»البام« 
ووهبي يعد �شفرية فرن�شا باإعادة هيكلة 

احلزب يف ال�شحراء
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المدير الذي تبع 
األعرج بقرار من 

الفردوس
الرباط. األسبوع

ــارق أتـــاتـــي، املــديــر  ــ لــم يــحــضــر ط
تم  والــذي  رشيد،  مــوالي  ملعهد  بالنيابة 
الفردوس،  الوزير عثمان  قبل  إعفاؤه من 
والخروقات  التجاوزات  من  سلسلة  بعد 
التي دفعت باألساتذة والطلبة لاحتجاج 
تسليم  حفل  بتنحيته،  واملطالبة  عليه 
املهام بينه وبني املدير بالنيابة الجديد، 
ــو الــغــيــاب الــذي  ــعــرفــاوي، وه ــني ال أم
الحاضرون  واملوظفون  األساتذة  فسره 
بالهزيمة،  وبالشعور  ــهــروب)..(،  ــال ب
بــعــدمــا خـــاض حــربــا ضـــروســـا ضد 
أمني  األســتــاذ  ومــن ضمنهم  األســاتــذة 
أتاتي  كان  وأن  سبق  الــذي  العرفاوي 
املكلف  مهمة  ــن  م إعــفــائــه  ــي  ف سببا 

بالشؤون البيداغوجية باملعهد.
حمايته  أن  أخــيــرا  أدرك  ــردوس  ــف ال
من  وابـــا  عليه  ستجر  كــانــت  ألتــاتــي 
االنتقادات واملشاكل سواء داخل الحكومة 
الذين  واألساتذة  الطلبة  مع  خارجها  أو 
رفضوا استمرار أتاتي على رأس املعهد 
فيها  التي تسبب  املتعدد  املشاكل  بسبب 
خال  املدة القصيرة التي قضاها باملعهد 
السابق،  الوزير  طــرف  من  تعيينه  بعد 

األعرج، في هذا املنصب.

الرباط. األسبوع

املغربية  الــفــيــدرالــيــة  عــقــدت 
تقنية  عبر  الصحف،  لناشري 
»الـــفـــيـــديـــو كــونــفــيــرونــس«، 
للمكتب  متواليني  اجتماعني 
الفيدرالي،  واملجلس  التنفيذي 
الذي  الجديد  للدخول  تدشينا 
مسبوقة  غير  ظــروف  في  يأتي 

بالنسبة لقطاع الصحافة.
وإذا كان اجتماعا الفيدرالية قد 
هما باألساس استكمال املصادقة 
ــرة)...(،  ــؤطـ املـ الــقــوانــني  على 
أعقبت  ــي  ــت ال ــروف  ــظـ الـ فـــإن 
على  خيمت  قد  الصحي  الحجر 
خصوصا  الفيدرالية،  مناقشات 
هو  السيناريوهات  أســوأ  وأن 
الثاثة  األشهر  خــال  حــدث  ما 
بالحالة  يتعلق  ما  في  األخيرة 

الكارثية  وانعكاساتها  الوبائية 
على قطاع لم يستطع أن يلتقط 
العمومي  الــدعــم  رغــم  أنفاسه 
للصحف  ــوازن  الـ االستثنائي 
ــة  ــاع ــب ــط والـــصـــحـــافـــيـــني وال
والتوزيع، يقول باغ صادر عن 

الفيدرالية.

نفس املصدر سجل بقلق بالغ، 
أن جائحة »كورونا« ستكون لها 
القطاعات  جل  على  ظرفية  أثار 
ــة، قـــد تــمــس قــطــاع  ــاجــي ــت اإلن
الصحافة والنشر بشكل هيكلي 
لن يعود معه إلى مجرد ما كان 
املاضي،  مارس  شهر  قبل  عليه 

وبالتالي، فإن خطورة ما ينتظر 
الجميع  مــن  تتطلب  الجميع، 
في  وبسرعة  بجدية  االنكباب 
تشاركية وشمولية  مقاربة  إطار 
على اجتهادات توافقية من أجل 

إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وفــي هــذا الــصــدد، قــرر املكتب 
ــاق ســلــســلــة  ــ ــ الــتــنــفــيــذي إط
من  األطــراف،  كافة  مع  مشاورات 
وطني  ومجلس  وبرملان  حكومة 
مهنية  ومــنــظــمــات  لــلــصــحــافــة 
ومنظمات مجتمع مدني من أجل 
ملديني:  للحل  تــصــوراتــه  عــرض 
ــراءات  ــ إج يتطلب  قــريــب  مـــدى 
األخير  الربع  لتدبير  استعجالية 
ومدى  الصعبة،  السنة  هذه  من 
هيكلية  ــراحــات  ــت ــاق ب مــنــظــور 
للقطاع، كان من املفترض عرضها 
في مناظرة وطنية، غير أن ظروف 

الجائحة حالت دون ذلك.

فيدر�لية �ل�صحف تنبه �إىل خطورة »كورونا« 
على م�صتقبل قطاع �ل�صحافة و�لن�صر

على هامش انتخاب العمارتي في لجنة األمم المتحدة 

هل ينجح �ملغرب يف رئا�صة جمل�س �لأمن و�ل�صلم 
�لإفريقي بعد �لعرت�ف �لأممي؟
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تم انتخاب مرشح اململكة املغربية، 
مستقل،  كخبير  الــعــمــارتــي،  محمد 
عضوا في لجنة األمم املتحدة للحقوق 
والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية 
مؤخرا  جرت  التي  االنتخابات  خال 
بنيويورك، وذلك بعد حصوله على 37 

صوتا من أصل 54.
وذكــــر بـــاغ لــــوزارة 

الـــشـــؤون الــخــارجــيــة 
اإلفريقي  والــتــعــاون 
املقيمني  واملــغــاربــة 
ثاثة  أن  بالخارج، 
تنافسوا  مرشحني 
باملقعدين  للظفر 
الــــشــــاغــــريــــن 
املـــخـــصـــصـــني 

ــم املــغــرب ومــصــر وجنوب  إلفــريــقــيــا، وه
ــى جــانــب األســتــاذ  إفــريــقــيــا، وإلـ
اإلفريقي  املقعد  عاد  العمارتي، 
الثاني ملصر، مضيفا أن والية 
املنصب  هذا  في  العمارتي 
ابتداء  ألربع سنوات  تمتد 

من فاتح يناير 2021.
رئيس  هــو  والــعــمــارتــي 
لحقوق  الجهوية  اللجنة 
اإلنسان لوجدة – فجيج، 
واألستاذ الجامعي 
والـــبـــاحـــث فــي 
الــــــقــــــانــــــون 
الـــــــدولـــــــي، 
خبيرا  ويعد 
حقوق  فــي 
ــان  ــسـ اإلنـ
والقانون 

فيها  ينشط  التي  املجاالت  اإلنساني، وهي 
منذ عدة سنوات. 

دبلوماسية  بعد حملة  تم  االنتخاب  هذا 
قوية للترويج للترشيح املغربي، مكنت من 
تحقيق نجاح كبير، يقوي الحضور املغربي 
األمــم  وهيئات  الدولية  املنظمات  ــل  داخ

املتحدة.
ومن خال هذا االنتخاب، سيظفر خبير 
اللجنة  داخـــل  بمقعد  ــرة  م ألول  مغربي 
واالجتماعية  االقتصادية  للحقوق  األممية 
 18 والثقافية، وهي الهيئة التي تتكون من 
خبيرا يتوفرون على كفاءات معترف بها في 
مجال حقوق اإلنسان، وقد أعطت هذه الثقة 
املقبلة  للمعركة  زخما  املغربي،  اإلطار  في 
التي يخوضها املغرب لتولي منصب رئاسة 
مجلس السلم واألمن اإلفريقي، حيث تنتظر 
في  البوليساريو  ضد  كبرى  معارك  املغرب 

هذه املنظمة)..(.

في انتظار سلسلة مشاورات مع كافة المتدخلين

يف جـــو مـــن احلـــزن 
تشييع  مت  والـــرهـــبـــة، 
جنازة الراحلة جمعة 
اخلميس  يـــوم  ــارق  طــ
مبقبرة سيدي غريب 
يف اخلــمــيــســات، وقــد 
انــــــتــــــقــــــل إلــــــــــــى عـــن 
املـــــــكـــــــان عـــــــــدد كـــبـــيـــر 
مــن أصـــدقـــاء وأقــــارب 

الراحلة.
وبــــــهــــــذه املـــنـــاســـبـــة 
ــدم  ــقــ ــتــ األلــــــــيــــــــمــــــــة، يــ
أصـــــــــدقـــــــــاء الــــعــــائــــلــــة 

وبناتها على  وأوالدهـــا  زوجها  إلــى  احلــارة  بتعازيهم 
ــراد الــعــائــلــة  ــ ــى كــافــة أفـ رأســـهـــم أحــمــد وإدريــــــس، وإلــ
الصغيرة والكبيرة، سائلن اهلل عز وجل أن يلهمهم 
الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.

إنا هلل وإنا إليه راجعون.

أتالتي

مركز مغربي يت�صامن مع فاتو �صد تر�مب 
الرباط. األسبوع

للسام  املــغــربــي  »املــركــز  أعــلــن 
املدعية  مع  تضامنه  عن  والقانون« 
الدولية،  الجنائية  للمحكمة  العامة 
ــســودة، ضــد الــعــقــوبــات  ــن فــاتــو ب
صدرت  التي  األمريكية  االقتصادية 
فــي حــقــهــا مــبــاشــرة بــعــد شــروع 
املحكمة الدولية في التحقيق بشأن 
أفغانستان  فــي  ارتــكــبــت  ــم  جــرائ

وفلسطني.
الخبير  الشرقاوي،  هشام  وقــال 
املركز  ورئيس  املغربي  الحقوقي 
املغربي  املركز  في  »إننا  املــذكــور: 
رفضا  نرفض  والــقــانــون،  للسام 
ــن  ــ ــل األرع ــام ــع ــت ــذا ال ــ ــا ه ــع ــاط ق
املدعية  السيدة  مع  والــاأخــاقــي 
العامة وجميع املدافعني عن املحكمة 
تهديدا  ونعتبره  الدولية،  الجنائية 

املدعية،  للسيدة  البدنية  للسامة 
واملواثيق  الديبلوماسية  ولألعراف 
الجنائية  املحكمة  ولهيبة  الدولية 
مستقل،  قضائي  كجهاز  الدولية 
واملنظمات  الــحــكــومــات  ونــطــالــب 
الطرق  بجميع  بالتصدي  الدولية 
خال  مــن  الــقــرار  لهذا  القانونية 

املتحدة  لــألمــم  الــعــامــة  الجمعية 
ومجلس األمن«.

دونــالــد  الــرئــيــس  إدارة  وكــانــت 
ترامب قد نفذت تهديدها ضد واحد 
من ألد أعداء املحافظني األمريكيني، 
عــبــر فـــرض عــقــوبــات اقــتــصــاديــة 
العامة  املدعية  على  مسبوقة  غير 

التي  الدولية  الجنائية  للمحكمة 
أسوأ  ملحاكمة   ،2002 أنشئت سنة 
العالم،  في  ارتكبت  التي  الفظائع 
األمريكي،  الخارجية  ــر  وزي ــان  وك
إدراج  أعــلــن  ــد  ق بــومــبــيــو،  مــايــك 
موشوشوكو  وفاكيسو  بنسودة، 
والتكامل  االختصاص  إدارة  مدير 
الائحة  في  املحكمة،  في  والتعاون 
الــقــرار،  هــذا  وبموجب  ــســوداء،  ال
أصولهما  تجميد  يتم  أن  يفترض 
املتحدة،  الــواليــات  في  وجــدت،  إن 
املالي  النظام  دخــول  من  ومنعهما 

األمريكي.
في  حقوقية  أصــوات  عدة  وكانت 
مختلف أنحاء العالم، قد عبرت عن 
رفضها للقرارات األمريكية الصادرة 
عن إدارة ترامب ضد فاتو بنسودة 
ــهــا، وأكــــدت اســتــعــدادهــا  ــق ــري وف
لخوض معارك قانونية للحفاظ على 

مكانة املحكمة الجنائية الدولية.

العمارتي
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بوعياش تنكأ الجراح وتدعو لربط استعمال القوة العمومية بمراقبة وكيل الملك 

اأول تقرير ر�سمي يحمل الدولة م�س�ؤولية اأحداث جرادة 
الرباط. األسبوع

سبق أن أسدل الستار عن احتجاجات مناجم 
جرادة بصدور عفو ملكي في عيد الفطر عن كافة 
معتقلني  إلى  باإلضافة  امللف،  هذا  في  املعتقلني 
آخرين تم اعتقالهم ضمن احتجاجات الريف، لكن 
صدور تقرير عن املجلس الوطني لحقوق اإلنسان 
احتجاجات  حول   2020 شتنبر   25 الجمعة  يوم 
مثل هذه  في  املسؤولية  أعاد طرح سؤال  جرادة، 

األحداث املؤسفة)..(.
وقد كان الفتا لالنتباه تقديم التقرير بتصريح 
أن  قالت  التي  بوعياش،  أمينة  املجلس،  لرئيسة 
إشكالية  تمظهرات  أحد  تعد  جرادة  »احتجاجات 
االنتقال من مرحلة استغالل املناجم في املدن التي 
تعتمد على النشاط املنجمي إلى ما بعد استنفاذها، 
حيث كان ينبغي أن تشكل فرصة للتفكير في بناء 
التحوالت  لتدبير  استباقية  وطنية  استراتيجية 
جرادة  بمدينة  والبيئية  واالجتماعية  االقتصادية 
واملناطق املشابهة لها، والتي تجعل االنتقال إلى 
باعتبار  حتمية،  مسألة  املناجم  استغالل  بعد  ما 
أن لها مدة زمنية افتراضية لتتوقف عن اإلنتاج«.
وبناء على ذلك، أضافت بوعياش، »فإن املجلس 
لينبه إلى ضرورة تبني استراتيجية تعتمد اإلنذار 
املبكر فيما يتعلق بانتهاكات الحقوق االقتصادية 
أن تنجم  التي يمكن  للعواقب  واالجتماعية، نظرا 
عنها والتي قد تؤدي في بعض األحيان إلى وقوع 
توترات اجتماعية، حيث يكتسي العمل االستباقي 
إجراءات  اتخاذ  في ضمان  خاصة  أهمية  واملبكر 

وقائية مناسبة لحماية السلم املدني«.
التقرير تضمن عدة مالحظات وتوصيات، منها 
دعوته إلى ضرورة احترام حق التظاهر السلمي، 
عن  النظر  بغض  الحقوقي  الــتــأويــل  ــال  وإعــم
التصريح أو اإلشعار، والعمل على تطوير املبادئ 
القوات  تدخل  تؤطر  التي  الوطنية  التوجيهية 
من  الجرحى  بخصوص  تحقيق  العمومية، وفتح 
املحتجني خالل فض احتجاجات 14 مارس ونشر 

العمومية  السلطات  كافة  مواصلة  نتائجه، وكذا 
املنتخبة  واملــجــالــس  والتشريعية  التنفيذية 
ذات  االستعجالية  املطالب  مع  اإليجابي  للتفاعل 
الطابع االقتصادي واالجتماعي والتنموي لساكنة 
ضمان  إلــى  وإقليمها، باإلضافة  جــرادة  مدينة 
بالشروط  يتقيد  لم  وإن  السلمي،  التظاهر  حق 
غير  العنف  وتجريم  عليها،  املنصوص  القانونية 
التعبير  في  الحق  ممارسة  يضمن  بما  املشروع، 
على  والتأكيد  السلمي،  والتظاهر  والتجمع 
ضرورة التواصل خالل عملية فض االحتجاجات.
ــم يــفــت املــجــلــس الــدعــوة إلـــى تنفيذ  كــمــا ل
بني  أبرمت  التي  الجماعية  االتفاقية  مقتضيات 
النقابات املمثلة  »شركة مفاحم املغرب« وعدد من 
املناجم  عمال  ولــوج  تيسير  فيها  بما  للعاملني، 
احترامها  ــدى  م عــن  ومساءلتها  الــعــالج،  ــى  إل
وإعمالها  العاملني  تجاه  االجتماعية  ملسؤوليتها 
اإلنسان   وحقوق  باملقاولة  الصلة  ذات  للمبادئ 
واملتدخلني  املكونات  الحوار مع جميع  ومواصلة 

خالل  عليها  االتفاق  تم  التي  االلتزامات  لتنفيذ 
اإلسراع  والــوزراء، وكــذا  الحكومة  رئيس  زيــارة 
واجتماعية  اقتصادية  برامج  وتنفيذ  إعداد  في 
ومتوازن  مندمج  تنموي  نموذج  بتحقيق  كفيلة 
الحقوقية، ويستجيب ملطالب  املقاربة  يرتكز على 
يتعلق  ما  السيما  وساكنته،  اإلقليم  وحاجيات 
االجتماعي  واإلقصاء  والهشاشة  الفقر  بمكافحة 
املجالي،  التفاوت  مــن  التقليص  على  والعمل 
وأنقاض  املعدني  الحطام  من  املدينة  وتطهير 
مخلفات  تدوير  إعــادة  إمكانيات  ودراســة  الفحم 
خضراء  مساحات  خلق  مع  املدينة  من  املناجم 

ومرافق ترفيهية للسكان..
نفس التقرير، خص الجهة بتوصيات خاصة، 
املواطنني  مشاركة  وتوسيع  ضرورة تعزيز  منها 
في إقليم جرادة واملجتمع املدني املحلي في إعداد 
باإلقليم،  املحلية  التنمية  برامج  وتنفيذ  ومتابعة 
بما  الحكامة  قــواعــد  ــال  وإعــم
لتعزيز  فضاء  الجهة  يجعل 

اإلنسان  حقوق  واحترام  التشاركية  الديمقراطية 
رقم  التنظيمي  القانون  ومقتضيات  ملبادئ  وفقا 

111.14 املتعلق بالجهات. 
أما من حيث متابعة أطوار املحاكمات، فقد 
مراجعة  ضــرورة  إلى  دعوته  املجلس  سجل 
ذات  والنصوص  الجنائية  املسطرة  قانون 
الدولية،  الصلة بها، ملالءمتها مع االلتزامات 
خاصة على مستوى تقوية دور الدفاع خالل 
أثناء  بحضوره  املحاكمة،  قبل  مــا  مرحلة 
في  الحق  وإدمــاج  لتمهيدي،  البحث  مرحلة 
بسلب  املتعلقة  ــقــرارات  ال كافة  فــي  الطعن 
الحراسة  في  الوضع  قــرار  خاصة  الحرية، 
النظرية، باإلضافة إلى تجديد املجلس دعوته 
مع  ملالءمته  الجنائي  القانون  مراجعة  إلى 
املعايير الدولية لحقوق اإلنسان خاصة فيما 
والضرورة  الشرعية  مبدأ  بمراعاة  يتعلق 
مراجعة  إلــى  دعوته  كما يجدد  والتناسب، 
بالتجمعات  املتعلقة  القانونية  املقتضيات 
مع  ملالءمتها  السلمي  والتظاهر  العمومية 
الدولية  واملعايير  الدستورية  املقتضيات 
استعمال  توسيع  يكفل  بما  اإلنسان،  لحقوق 
لعمل  مواتية  بيئة  وضمان  املدني  الفضاء 
استبدال  عبر  اإلنسان  حقوق  عن  املدافعني 
على  واإلبــقــاء  للحرية  السالبة  العقوبات 
الفصلني  فــي  عليها  املنصوص  الــغــرامــات 
العمومية،  التجمعات  ظهير  مــن  و14   09
القوات  يتيح ملسؤول  مقتضى جديد  وإدراج 
لدنه،  مــن  مؤهل  شخص  أي  أو  العمومية 
القيام بمحاولة تفاوض - وساطة قبل القيام 
يكرس  جديد  مقتضى  وإدراج  إنـــذار،  بــأي 
اللجوء  يحكما  أن  ينبغي  مبدأين  صراحة 
مع  والتناسب،  الــضــرورة  وهما  القوة  إلــى 
باللجوء  املتعلقة  العملياتية  األشكال  تحديد 
إلى القوة على قاعدة هذين املبدأين بمقتضى 
كل  أن  على  والتنصيص  تنظيمية،  نصوص 
تحت  تتم  أن  ينبغي  القوة  الستعمال  عملية 

مراقبة وكيل امللك باملحكمة االبتدائية.

تجميع شـعر الكتانيين
 في مؤلف ضـخم 

بوعياش

الرباط. األسبوع

عنوان  تحت 
الداني  »القصف 
ــار آل  ــعـ ــن أشـ مـ
الــكــتــانــي« صــدر 
ــرا مــؤلــف  ــؤخـ مـ
إعــداد  من  ضخم 
حمزة  ــور  ــت ــدك ال
بـــــــن الـــطـــيـــب 
الكتاني والدكتور 
بنصر  هلل  عــبــد 
يتمحور  العلوي، 
مــوضــوعــه حــول 
»األغــــــــــــــــراض 
واملعاني الشعرية 
شعر  في  الكبرى 
الــكــتــانــي«،  آل 

عدة  يتضمن  الــذي  املؤلف  تمثل وهــو  مـــخـــتـــارات، 
حركة  تجسد  وهي  الذوقي،  توجهها  في  نقدية  »رؤية 
النصوص  تغيب  عندما  خاصة  الذات،  قائمة  شعرية 
أو تصبح دفينة غميسة في مخطوطات غير متداولة، 
فتحيا من جديد وهي تلتقي بالقراء من بوابة االختيار 
هذه  أن  كما  دقيقة،  نقدية  معايير  فيه  تتحكم  الــذي 
املختارات تقرب املتلقي من أشعار تتفاعل في محيطها 
الذي  التقديم  الثقافي واالجتماعي والجمالي«، حسب 

ورد في مقدمة املؤلف.
املؤلف يروم استحضار منتخبات شعرية لشعراء 
وتقوى..  وأدب  علم  أصحاب  وهم  الكتاني،  بيت  آل 
ومريدين  شيوخا  متعاقبة،  أجياال  املؤلف  ويشمل 
 20 والــقــرن   19 الــقــرن  إلــى  ينتمون  ممن  وشبابا، 
وبداية القرن 21، ونهج أغلب شعرائه النموذج القديم 
باألغراض  حافلة  أشعارهم  وجاءت  شكال ومضمونا، 

الشعرية املعروفة في الشعر العربي.

الفنانة لطيفة راأفت غا�سبة على ال�زير 
الفردو�س وتدع�ه ملراجعة نف�سه

تهنئة
ــان احــريــس  ــنـ ــئ الـــشـــابـــة حـ ــطــف ت
شموع ربيعها وعيد ميالدها 23، وتشعل 
أنوار وشموع األيام واألشهر القادمة من 
وبالتزامن  هلل،  شــاء  إن  املديد  عمرها 
بتخرجها  أيضا  حنان  تحتفل  ذلك،  مع 

املناسبتني  وبهاتني  الجامعي، 
ــدتــني، يــتــقــدم  ــســعــي ال

إليها والداها وباقي 
أفراد األسرة، بأحر 
الــــــتــــــهــــــانــــــي 
مع  والــتــبــريــكــات 
ــي  ــان أصــــدق األم

القلبية.

املغرب مع تر�سيح كينيا ملنظمة التجارة العاملية

الرباط. األسبوع

و400  مليار  ميزانية  توزيعه  بسبب 
مــلــيــون عــلــى أســمــاء غــيــر مــعــروفــة في 
لطيفة  الفنانة  فجرت  الفنية،  الساحة 
عثمان  الثقافة  وزيــر  على  غضبها  رأفــت 
الفردوس، في فيديو نشرته على حسابها 
راجع  »الوزير  له:  وقالت  بـ»اإلنستغرام« 
تيموتو  ــي  ل الــفــنــانــني  وشـــوف  نفسك 
بمصر  مقيمني  فنانني  راه  بــالــجــوع.. 

استافدوا من الدعم«.
امليزانية  من  رأفت  لطيفة  واستغربت 
أن  مؤكدة  الفنانني،  لدعم  رصــدت  التي 
بالدعم،  األجــدر  هم  ــرواد  وال املوسيقيني 
ــفــروض تــوزيــع الدعم  ــان مــن امل وأنـــه ك
بسيط  بمبلغ  ولــو  به  أحــق  هم  من  على 
التي  املادية  األزمة  تجاوز  من  سيمكنهم 

إلى  للمجال  املنتمني  من  بالعديد  دفعت 
ضمان  أجــل  من  املوسيقية  آالتهم  بيع 

قوتهم اليومي.
من  تستفيد  ال  أنها  رأفــت  وأوضــحــت 
الدعم، وأن األعمال الفنية التي تقدمها من 
إنتاجها الخاص، وتابعت قائلة: »من سنة 
وليس  الخاص  مالي  من  أنتج  وأنا   1985
ذاتها  املتحدثة  وأشــارت  الـــوزارة«،  بدعم 
إلى أن الفنان ال يتوفر على وظيفة قارة وال 
على تغطية صحية تمكنه من تدبير عالجه، 
بنا،  تيتكلف  امللك  »نهار تنمرضو  مضيفة: 

واش بغيتونا نديرو بطاقة الراميد«.
الذي  الدعم االستثنائي  أن  إلى  يشار 
ضجة  أثــار  الثقافة،  وزارة  عنه  أفرجت 
واسعة على مواقع التواصل االجتماعي، 
عن  التعبير  إلى  الفنانني  ببعض  ودفــع 

غضبهم من اإلقصاء الذي طالهم.

الرباط. األسبوع

املغرب  مــوقــف  يــكــون  ــن  ل
فرنسا  موقف  هو  بالضرورة 
أمينة  الكينية  ترشيح  فــي 
ــاســة  ــرئ ــد جـــبـــريـــل، ل ــحــم م
لكن  العاملية،  التجارة  منظمة 

الــوزراء  من  الخماسية  اللجنة 
في  »أهوروكينياتا«  مع 

موقفا  تــريــد  ــس،  ــاري ب
واحدا لغرب إفريقيا.

ــب مــصــدر  ــسـ وحـ
موقف  ــإن  فـ مــطــلــع، 

وهذه  املــغــرب،  على  مؤثر  الفرنسيني 
مناورة مقصودة لجر رقم صعب في 
وحاليا،  املعادلة،  من  اآلخر  الجانب 
سيكون املزيد من التفاوض مقبوال، 
يوضح املصدر، ألن الفرنسيني يرون 
األحوال، سيكون  كل  في  املغرب  أن 
مع أي ترشيح إفريقي لكل املنظمات 
مناسبة  وهــي  العاملية، 
تأطير  إلعـــادة  أيضا 
ــصــحــراء  قــضــيــة ال
تقليدية  مناطق  في 
إلــــــــــى جــــانــــب 

البوليساريو. أمينة محمد جبريل
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عودة نشاط الهجرة 
السرية عبر البحر

العيون. األسبوع
 

سريا  مهاجرا   55 مجموعه  ما  توقيف  تم 
اعتراضها  تم  قــوارب  ثالثة  منت  على  كانوا 
االتــجــاه  فــي  املــاضــي،  الخميس  ــوم  ي فجر 

الجنوبي من جزر الكناري .
البحري  اإلنقاذ  قــوات  من  مصادر  وحسب 
اإلسباني، فإن األمر يتعلق بعدد من األشخاص 
األقاليم  سواحل  عبر  جاؤوا  مغاربي  أصل  من 

الصحراوية، وجميعهم بصحة جيدة. 
سابق  وقت  في  أنه  أضافت،  املصادر  نفس 
تقل  قــوارب  خمسة  اإلسباني  اإلنقاذ  اعترض 
128 مهاجرا من دول جنوب الصحراء وتم نقلهم 
ستجرى  حيث  أرغوينغوين،  ميناء  رصيف  إلى 
قبل   »19 »كوفيد  عن  الكشف  تحاليل  للجميع 

نقلهم إلى مراكز اإليواء. 

قيادة اجلي�ش املغربي تنتقل اإىل ال�سحراء ملواجهة اال�ستفزازات
عبد اهلل جداد. العيون

الجيش  ــادة  قـ كــبــار  اهــتــمــام  تــحــول 
ملتابعة  األخير،  األسبوع  خالل  ــدرك،  وال
املتعلقة  والــكــوالــيــس  التفاصيل  أدق 
املنطقة  تــشــهــدهــا  ــي  ــت ال ــطــورات  ــت ــال ب
لجبهة  موالون  عزم  بعدما  وذلك  العازلة، 
بالقرب  وخيام  عتاد  نقل  البوليساريو 
من املعبر الحدودي »الكركرات«، وهو ما 
الفتاح  عبد  دوكوردارمي  الجنرال  جعل 
املسلحة،  للقوات  العام  املفتش  الــوراق، 
والجنرال بلخير، قائد املنطقة الجنوبية، 
وبالضبط  الجنوبية  باملنطقة  يــحــالن 
يوحي  ــذي  ــ ال ــر  ــ األم ــي،  ــن ــجــداراألم ــال ب
للدفاع  امللكية  املسلحة  القوات  باستعداد 
استفزازات  ضد  املغربية  الصحراء  عن 

البوليساريو.
في املقابل، تترصد بعثات »املينورسو« 
التي  التحركات  كل  واملدنية،  العسكرية 
لالطالع  ذاك،  أو  الجانب  هذا  في  تجري 
عن كثب على الوضع في املنطقة، في وقت 
الحدودية  »الكركرات«  منطقة  فيه  تشهد 
تطورات ميدانية، عقب تحرك البوليساريو 
لفرض اعتصام بالخيام وسط املعبر، في 
مخيم  سيناريو  تكرار  إلى  تهدف  خطوة 
تنسيقية  عنه  انبثقت  إيــزيــك«،  »إكــديــم 

للبوليساريو مكلفة بـ»الكركرات«.

منطقة  في  امليدانية  التطورات  وتخيم 
السياسي  املــشــهــد  عــلــى  »الــكــركــرات« 
املهتمني  بمتابعة  وتــحــظــى  املــغــربــي، 
سياق  في  تأتي  وأنها  خاصة  واملعنيني، 
لألمم  الــعــامــة  الجمعية  انــعــقــاد  قـــرب 
موعد  اقــتــراب  مع  وخصوصا  املتحدة، 
التصويت على تقرير مجلس األمن بشأن 

بعثة »املينورسو«.
التحضير  البوليساريو  ــواصــل  وت
أظهر  إذ  ــحــدودي،  ال باملعبر  ملخططها 

شريط متداول تنقل عشرات الصحراويني 
معبر  اتجاه  في  الدفع  رباعية  بسيارات 
بتطورات  ينذر  مــا  وهــو  ــكــركــرات«،  »ال
ميدانية ورد فعل مغربي قد يكون حازما 
املتكررة  االســتــفــزازات  تجاه  املــرة  هــذه 
للكيان املزعوم، وتقوم الجبهة، التي نفت 
االستفزازي،  الفعل  بهذا  لها  صلة  أي 
من  الوافدين  تحركات  لكل  بالتخطيط 
بينهم عسكريني ومقاتلني  املخيمات ومن 

بأزياء مدنية.

الجنرال بلخيرالجنرال الوراق

الصـــــــــــــــــــــــحراء من 
تلكس 

اخــتــفــى اســـم عــلــي ســالــم 
»الكوديسا«  رئاسة  من  التامك 
أميناتو  أعلنت  أن  سبق  التي 
اإلعالن  ليتم  حلها،  عن  حيدر 
يوم 25 شتنبر املنصرم عن عقد 
لـ»تجمع  التأسيسي  املؤتمر 
املــدافــعــني الــصــحــراويــني عن 
تميز  والــذي  اإلنسان«،  حقوق 
واملصادقة  وتعديل  بمناقشة 
املقترحة  املؤتمر  وثائق  على 
األرضية  األساسي،  )القانون 
الختامي(،  والبيان  التوجيهية 
اللجنة  أعـــضـــاء  وانــتــخــاب 

اإلدارية املكونة من 41 عضوا.

املغـرب يرفـع �سكـوى للأمـم املتحـدة حـول البوليـ�ساريو
األسبوع 

لقاء  عن  املتحدة  األمــم  أعلنت 
األمني  الفيديو،  تقنية  عبر  جمع 
أنطونيو  املــتــحــدة،  لــألمــم  الــعــام 
ــس، ووزيـــــر الـــشـــؤون  ــري ــي ــوت غ
اإلفريقي  والــتــعــاون  الــخــارجــيــة 
ــة املــقــيــمــني بــالــخــارج،  ــارب ــغ وامل
الجمعة  ــوم  يـ ــة،  ــط ــوري ب ــاصــر  ن
األممية  الهيئة  توصلت  املاضية، 
خــاللــه بــشــكــوى املــمــلــكــة حــول 
االســتــفــزازات املــمــارســة مــن لدن 
منطقة  فــي  البوليساريو  جبهة 
»الـــكـــركـــرات«، مـــع اســتــحــضــار 

مؤتمرها  تنظيم  غرار  على  أخرى 
فـــي تــيــفــاريــتــي والــتــصــريــحــات 
الدولي  املنتظم  تجاه  لها  العدائية 
قضية  ــجــدات  ومــســت واملـــغـــرب، 
الحاصل  والــشــغــور  الــصــحــراء، 
الشخصي  املــبــعــوث  منصب  فــي 
بعد  املتحدة  لألمم  الــعــام  لألمني 
وكــذا  كوهلر،  هــورســت  استقالة 
للملف،  السياسية  العملية  مآالت 
وذلك أياما قبل حلول شهر أكتوبر، 
ــن  األم مجلس  مــنــاقــشــات  مــوعــد 
وتمديد  الصحراء  حــول  الــدولــي 
لـ«املينورسو«  االنتدابية  الوالية 
ــثــالثــني مــن هــذا  ــي الــواحــد وال ف

الشهر. غوتيريس وبوريطة

جبهة البولي�ساريو  تهاجم العثماين
العيون. األسبوع 

لم تنتظر جبهة البوليساريو كثيرا للرد 
الدين  سعد  الحكومة،  رئيس  كلمة  على 
النسخة  جلسات  انعقاد  أثناء  العثماني، 

75 للجمعية العامة لألمم املتحدة.
كلمة  الــبــولــيــســاريــو  جبهة  ــت  ووصــف
بجديد«،  تأت  لم  التي  بـ»الكلمة  العثماني 
الشرعية  على  تمردا  تعد  أنها  إلى  مشيرة 
واالتحاد  املتحدة  األمــم  ــرارات  وق الدولية 

اإلفريقي، على حد زعمها.
ــبــرت  ــه، اعــت ــ ــ ــي الـــســـيـــاق ذات ــ وف
الحكومة  رئيس  كلمة  البوليساريو 
يخص  فيما  الدولي  للمجتمع  مضللة 
الطبيعة القانونية لقضية الصحراء، 
متهمة اململكة املغربية بعدم االمتثال 
ــرارات األمـــم املــتــحــدة واالتــحــاد  ــق ل
اإلفريقي بشأن ضرورة التوصل إلى 

لقضية  ودائــم  وعــادل  سلمي  حل 
الصحراء.

وكـــــــــان رئـــيـــس 
عبر  قـــد  الــحــكــومــة 
اململكة  ــف  أسـ عـــن 
بخصوص  املغربية 
الوضعية اإلنسانية 
التي  والــصــحــيــة 

تــنــدوف،  مخيمات  ساكنة  عليها  تــوجــد 
التي  األزمـــة  تداعيات  ظــل  فــي  خصوصا 
عن  معبرا   ،»19 »كوفيد  جائحة  فرضتها 
في  املحتجزة  الساكنة  بشأن  املغرب  قلق 
مخيمات ُعهد تسييرها إلى جماعة مسلحة 
ال تتوفر على أية صفة قانونية وفق القانون 

الدولي.
املــغــرب  ــف  ــوق أن م الــعــثــمــانــي  ــد  ــ وأك
بخصوص الخالف اإلقليمي حول الصحراء 
يمكن  وال  غموض،  أي  يشوبه  ال  املغربية، 
سياسي  حل  عن  البحث  ينجح  أن 
إطار  في  انــدرج  إذا  إال  نهائي 
أوال  تتمثل  أساسية  معايير 
للمغرب  الكاملة  السيادة  في 
الحكم  على صحرائه ومبادرة 
للنزاع  وحيد  كحل  الــذاتــي 
الكاملة  املشاركة  ثم  املفتعل، 
البحث  فــي  ــراف  األطـ لجميع 
املفتعل،  للنزاع  نهائي  حل  عن 
أن  إال  يمكن  ال  أن الحل  مشددا 
وواقعيا  سياسيا  يكون 
وعــمــلــيــا ودائـــمـــا 
ومبنيا على أساس 
دون  الـــتـــوافـــق 
املواثيق  احترام 

الدولية.

العيون. األسبوع 

بيدرو  اإلسبانية،  الحكومة  رئيس  جدد 
سانشيز، يوم الجمعة املاضية، أمام الجمعية 
العامة لألمم املتحدة، دعوة إسبانيا إلى حل 
سياسي قائم على التوافق لقضية الصحراء 
الصلة  ذات  للقرارات  وفقا  وذلك  املغربية، 
لألمم  التابع  ــن  األم مجلس  عــن  الــصــادرة 

املتحدة.
تم  مسجل  خطاب  فــي  سانشيز،  وأكــد 
إطــار  فــي  العامة  الجمعية  قاعة  فــي  بثه 
املؤتمر  لــهــذا  املــســتــوى  رفيعة  املناقشة 
تقنية  عبر  السنة  هذه  ينعقد  الذي  العاملي 

الفيديو بنيويورك، )أكد( أنه »ينبغي علينا 
ومتوافق  ودائــم  عــادل  سياسي  حل  إيجاد 
النحو  على  وذلك  الصحراء،  لنزاع  بشأنه 
األمن  مجلس  ــرارات  ق في  عليه  املنصوص 
األهداف  تحترم  التي  املقتضيات  إطار  وفي 

واملبادئ الواردة في ميثاق األمم املتحدة«.
هذا  على  تأكيدها  تجديد  خــالل  ــن  وم
رئيس  عنه  أعـــرب  قــد  كــان  الـــذي  املــوقــف 
املنصرمة،  السنة  اإلســبــانــيــة،  الحكومة 
إقبار  إسبانيا  تؤكد  العامة،  الجمعية  أمام 
فيما  والبائدة  البالية  السابقة  املخططات 
حول  املفتعل  اإلقليمي  بــالــنــزاع  يتعلق 

الصحراء املغربية.

العيون. األسبوع 

ال حديث في موريتانيا سوى عن الرسالة 
املوريتاني،  الخارجية  وزيــر  أبلغها  التي 
األسبوع  بداية  أحمد،  الشيخ  ولد  إسماعيل 
بنواكشوط،  الفلسطيني  للسفير  الــجــاري، 
في  الثابت  ــالده  ب »مــوقــف  تتضمن  والــتــي 
دولته  في  الفلسطيني  الشعب  حق  مناصرة 
طبقا  الشريف  القدس  وعاصمتها  املستقلة 
الصلة  ذات  املتحدة  األمــم  ــرارات  ق ملقتضى 

واملبادرة العربية من أجل السالم«.
طمأنة  بــمــثــابــة  الــتــأكــيــد  ــذا  هـ ويــأتــي 
من  موريتانيا  موقف  بشأن  للفلسطينيني 
أن  مفادها  معلومات  تداول  ظل  في  القضية، 
موريتانيا مرشحة للتطبيع مع كيان االحتالل 
اإلسرائيلي، حسب بعض األوساط اإلعالمية.
املوريتاني  الخارجية  وزيــر  واستقبل 
فلسطني  دولة  سفير  هديب،  محمد  بن  ماجد 
في  بقوة  موريتانيا  وتنشط  نواكشوط،  لدى 
يوصف  الــذي  السعودي  اإلمــاراتــي  الحلف 

بـ»املطبع« مع الكيان الصهيوني.

إسبانيا تدعم جهود مجلس األمن في الصحراء

موريتانيا ترفض التطبيع مع إسرائيل

العثماني



 تمرين »ساني« 
يحيي محور »باريس ـ 

الرباط ـ دكار« 

القناص
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بروتوكول الـ»إف 16« المغربية 
املنصرم  شتنبر   7 في  حدث  ما 
 »16 »ف  لــطــائــرات  ــجــاح  ن مـــن 
إلى  البحري  التمرين  في  املغربية 
»وودي  الطائرات  حاملة  جانب 
ولــيــامــز«، جــعــل طـــائـــرات »بــي 
التمرين  من  جزء  األمريكية   »52
بعد  سمح  ما  وهــو  »التكتيكي«، 

التمرين،  إعــادة  من  آخر،  أسبوع 
من  جزء  الجيد  األداء  يجعل  بما 
الذي  الجديد  التعاون  بروتوكول 
تعول الواليات املتحدة توقيعه مع 
»األســد  نسخة  لتتضمن  املغرب، 
اإلفريقي« 13 مستجدا مضافا إلى 
مصدر  حسب  السابقة،  ــدورات  ال

»األسبوع«.

 ،2020 شتنبر   16 يوم  انطلقت 
مناورة املراقبة »ساني«، من دكار 
بقيادة فرنسية، وشملت الصحراء 
البحار،  أعالي  في  املغرب  جنوب 
ــطــاق هــذا  ــد أشـــرفـــت عــلــى ن وقـ

التمرين قيادة »دوسوين«.
مــرة،  ألول  املـــنـــاورة،  وشملت 
القوات  عبر  ياوندي  من  عمليات 
الفرنسية اإلفريقية من خالل مركز 
مصدر  حسب  دكار،  في  التنسيق 
تجاوز  أكد على  الذي  »األسبوع«، 
العمليات  وعادت  »كورونا«،  أزمة 
بدأ  الذي  روتينها  إلى  الفرنسية 
في سنة 1990، وشمل الوضع في 
وقف  لقرار  تعزيزه  مع  الصحراء 

إطالق النار.

المغرب ضمن أجندة 
مناورات القوات 

الخاصة الفرنسية 
في 2021 

طبقا لجدولة »تابوكا« لـ 30 غشت 
2020 والتي تم الكشف عنها مؤخرا 
اإلستوني  التمرين  نــجــاح  بعد 
الــقــوات  جــانــب  ــى  إل إفريقيا  فــي 
يأتي ضمن  املغرب  فإن  الفرنسية، 
جديد  توسيع  وفي   2021 جدولة 

»تابوكا«. لعمليات 
وتــعــمــل املـــنـــاورات الــجــديــدة 
لفرنسا مع اإلستونيني على إعادة 
القتال  وتكتيكات  القوات  توجيه 
موقع  وتشمل  إفريقيا،  غــرب  في 

الدار البيضاء في هذه الخارطة.
ــوضــح مــصــدر »األســـبـــوع«،  وي
أجندتها  ستكون   ،2021 سنة  أن 
مختلفة وتشمل موقعني على األقل 

في اململكة.

االتحاد األوروبي يدعم 
التحول الرقمي في المغرب 

ورقة »طوطال« المغرب 
فوق مائدة ماكرون 

لسنة  »طـــوطـــال«  استراتيجية  ــي  ف
2021، واملوجهة إلى التنقيب في جنوب 
جاء  نشاطها،  نقط  وباقي  كريت  جزيرة 
هذه  عمل  توسيع  إطــار  في  املغرب  ذكر 

الشركة.
ويـــؤكـــد مـــصـــدر »األســـــبـــــوع«، أن 
القارة  ــل  داخ »طــوطــال«  استراتيجية 
ــوســط،  ــت ــوض امل ــي حــ ــ ــراء، وف ــمـ ــسـ الـ
ــوق مــكــتــب الــرئــيــس  ــ ــة ف ــوعـ واملـــوضـ
الفرنسي، جعلت التقرير من 165 صفحة 
وبتفاصيل  صفحتني،  في  املغرب  يذكر 
في  اململكة  مــع  العمل  توسيع  تشمل 
خطط يرى املصدر أنها ستنافس شركات 
محلية، وتغير سياسة توزيع املحروقات 

بشكل مؤثر في العام القادم.

على ضوء آخر النقاشات عن االستراتيجية 
على  تعمل  والتي  »شينغن«  لفضاء  الجديدة 
املائة  فــي   55 خفض  تقرر   ،2030 أهـــداف 
األجندة  بكل  املساس  دون  اللجان  عمل  من 
من  بضغط  املتوسط،  شرق  لجنوب  املوجهة 
الذي  »األسبوع«،  مصدر  حسب  الفرنسيني، 
التحول  دعم  أن  اعتبروا  متدخلني   8 أن  أكد 
الرقمي في املغرب يجب أن يكون جزء من أمن 
أوروبا، فيما باريس تعتبر املغرب قاعدة هامة 
ـ  القاري  مشروعها  في  لكنها  إفريقيا،  لغرب 
لألمن  استراتيجية  قاعدة  هو  ـ  األوروبــي 
على صعيد الهجرة والعمل املتوسطي وقدرته 

على التعاطي مع تحديات الغرب اإلفريقي.
وجاء في مداخلة في إطار اللجنة املختصة 
في االتحاد األوروبي أن »التحول الرقمي في 

املغرب ضمن أمن االتحاد«.

بيل غيـت�س يـدعم و�صـول لـقاح »كـورونا« اإىل املـغرب 
مباشرة بعد توقيع املغرب 
الحصول  بــروتــوكــول  على 
عــلــى الــلــقــاح ضــد فــيــروس 
19«، التحقت اململكة  »كوفيد 
»بيل  مؤسسة  دول  بالئحة 
ومليندا غيتس« ضمن خانة 
املساعدة ألجل الوصول إلى 

اللقاح بأثمنة عادلة.
»األسبوع«،  مصدر  ورأى 
مساعدة  تحدد  املؤسسة  أن 
فارق واضح  في حال وجود 
املساعدة  أجل  من  الثمن  في 

على تغطية الفجوة بني ثمن 
املعقول  والــثــمــن  الصفقة 
ثمن  إلــى  والــوصــول  للقاح، 
املؤسسة،  هــدف  هــو  عـــادل 
الحالة،  هذه  في  يكون  وقد 
ضمن  املغرب  إدراج  ــام  وأم
تستهدفها  الــتــي  الـــــدول 
للتخفيض  قابال  املؤسسة، 
مؤسسة  ســتــضــغــط  ــذي  ــ ال
أو  لتسويته  غيتس«  »بيل 
إنجاز  على  املغرب  مساعدة 

برتوكوله الجديد.

فرقاطة حممد ال�صاد�س تتزود بتقنيات 
جديدة مل ي�صمح بها ماكرون اإال لليونان

الرئيس  تــوقــيــع  بــعــد 
الفرنسي لصفقة امللياري 
يــورو مــع الــيــونــان، من 
ــرات  ــائ ــاء ط ــن ــت أجـــل اق
أن  ماكرون  قرر  »رافال«، 
الفرقاطات  صفقة  تكون 
ــالده، وبــعــد  ــ لــصــالــح بـ

من  طلب  ذلك،  من  ساعة 
ــس أركـــانـــه تــزويــد  ــي رئ
السادس  محمد  فرقاطة 
املــغــربــيــة الــفــرنــســيــة 
جديدة  بتقنيات  الصنع، 
قــرار  فــي  حاسمة  تكون 
صفقة  ــام  ــمـ إلتـ ــا  ــن ــي أث

الفرقاطات مع باريس.
ــدر  ــصــ ــ ويـــــــؤكـــــــد م
»األسبوع«، أن 7 تقنيات 
يحكمها  يــزال  ال  جديدة 
شخصيا،  ماكرون  قــرار 
بعد  يقرر  لم  اآلن،  وإلــى 

التنفيذ بشأنها.
ماكرون

غيتس
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 قتل عدنان.. جريمة مجتمع

العنف  من  جديدة  أشكال  نشأت 
العقد  للقاء  األطفال،  ضد  الجنسي 
ــة عــبــر وســائــل  ــقــول املــحــلــيــة واملــن
فأصبح  أخرى،  ثقافات  من  االتصال 
ــافــي خــطــيــر في  ــق هــنــاك تــاقــح ث
بعد  األطفال،  ضد  املوجهة  الجريمة 
للطفل  االجتماعية«  »الحماية  نهاية 
جزء  الشارع  وأصبح  الــشــارع،  في 
وليست  اإلجــرامــيــة،  املنظومة  مــن 
وأخاق  القبلية  كاألعراف  األخاقية 
الجريمة  هــذه  تبعد  التي  ــبــداوة  ال

الشاذة عن الجرائم املعتادة.
األطفال  ضد  حاليا  جرائم  وهناك 
بأذى..  جاءت  إذا  إال  تكييفها  يتم  ال 
ورغم تشديد العقوبات على التحرش، 
فقد بقي نصا، ألن كل نص يحتاج إلى 

ثقافة ليكون تطبيقه على األرض.
واملرأة  التضامن  وزارة  وامتنعت 
االجتماعية  والــتــنــمــيــة  ــرة  ــ واألسـ
املعلومات  تقديم  عن  امللكي  والــدرك 
فيها  بما  الــدولــيــة،  املنظمات  ــى  إل
وتحت  املتحدة  األمـــم  مــع  العاملة 
العنف  مسألة  فإن  ولذلك،  شعارها، 

تمس  عامة  مسألة  ليس  الجنسي 
كل االختصاصات، بل يراها البعض 

»قضية قطاع محدد«.

اغتصاب  فإن  التقدير،  لهذا  وتبعا 
ليس  العنف،  وجوه  كأخطر  األطفال 
موضوعا مستقا، بل جريمة مكتملة 
ضد األطفال غير القادرين على حماية 
تختلف  أعمارهم  والذين  أجسادهم 
الذين  اليافعني  طفولة  أعــمــار  عــن 
من  الجنس  ممارسة  فــي  يرغبون 
اإلكراه  فإن  ولذلك،  املؤسسة،  داخل 
واجتماعيا  سياسيا  يمارس  الــذي 
الجنس،  في  املواطن  إنتاجه  يعيد 
ألنه اللحظة التي ال تكتمل فيها اللذة 
البعض  استعاض  وإن  باآلخر،  إال 
عن الجنس بالجنس الفردي )بشكل 

مثلي أو سحاقي(.
 وهذا االنحراف في الرغبة يجعل 
سعي  ــي  ف للمثلي  ضحية  الــطــفــل 
أصغر،  هو  ما  إلــى  النتقاله  الفاعل 
الطفلة  من  تصنع  السحاقية  فيما 
راغبة في إعطاء  ذاتها وغير  ضحية 
وهو  للجنس،  ــودي  وجـ معنى  أي 

امتهان للذة من أجل اللذة.
للجنس  الشاذة  الطرق  وممارسة 
ألن  األطفال،  على  باملمارسة  تنتهي 

لعدم  شـــذوذا،  إال  يولد  ال  الــشــذوذ 
اإليمان بأن حق الجسد يساوي حق 
املطالبة  عــدم  مسألة  وألن  الحياة، 
انتهاكه  بإعدام املجرم واضحة، رغم 
وهو  ــر،  آخ لحياة  مقوم  أو  لحياة 
ولذلك،  بالشذوذ،  متواصل  تمسك 
أي  سلبية،  غير  منظومة  فالسلوك 
ــر،  اآلخ بحق  املــســاس  فــي  نشيطة 
ومعافى  سليم  جسم  فــي  املتمثل 

ونفسية على نفس السامة.
الــنــفــســي،  ــب  ــجــان ال تـــدهـــور  إن 
حياة  في  تعقيدا  أكثر  األمور  يجعل 
جسم  »افتراس  يجد  عندما  البالغ، 
وبالتالي،  متوقعا«،  األضعف  اآلخر 
فــأصــحــاب الــحــقــوق ال يــبــاشــرون 
عدالة  وجود  عدم  أمام  بها  املطالبة 
ــي قــضــايــا الــطــفــل. إنها  نــاجــعــة ف
في  االستبداد  يتقنها  نفسية  معركة 
التسامح  من  املجتمع  نفسية  كسر 
تطبيع  وأي  األطــفــال،  اغتصاب  مع 
هو  األطفال  اغتصاب  مع  اجتماعي 
والجماعة،  الحقوق،  لكامل  اغتصاب 
املمارسة  تنتج  التي  معلوم،  كما هو 
تنتهي  األطفال،  مع  للجنس  العنيفة 
وهــو  الــفــضــيــحــة،  خــشــيــة  بقتلهم 
أنه  يدرك  الفاعل  ألن  خطير،  اختال 

مخطئ فيما يدافع املمارس عليه عن 
حقه في أن يقع عليه االغتصاب.

إن انقابا يحدث على صعيد القيم 
هو  الشذوذ  فتقنني  الشذوذ،  بفعل 
لذلك،  السليم،  الفعل  على  انقاب 
نظر«  »وجهة  الحقيقة أصبحت  فإن 
والحق في االختاف يتجاوز الخطأ 
للطفل  حدث  فما  ولذلك،  والصواب، 
جريمة  بل  فرد،  جريمة  ليس  عدنان 
التطبيع  منه  جــزء  يحاول  مجتمع 
في  للجنس  الــشــاذة  املمارسة  مــع 
حق جزء يطلب الحماية االجتماعية 

واألخاقية.
ورغم ما وقع في شمال اململكة، فإن 
مدينة في الشرق هي املتصدرة ألرقام 
ممارسة الجنس العنيف على األطفال، 

ولست سنوات من 2007 إلى 2012.
العامة  املديرية  معطيات  وحسب 
ــن الــوطــنــي، فـــإن الــجــيــران  ــأم ل
بالنسبة لكل طفل، هم الخطر األول، 
وتستهدف  ــان،  األمـ ينفي  مــا  وهــو 
 8729 بـ  الطفات  االعــتــداءات  هذه 
والحاالت  املائة،  في   70 أي  حالة، 
بالقتل،  تنتهي  التي  هي  تثير  التي 
فالجماهير ضد القتل أكثر منها ضد 

االغتصاب.

3500 طفل يغتصبون
 في المغرب كحاالت معلنة 

إن السكوت على اغتصاب الذكور، 
حاالت  فإن  وكذلك،  اإلنــاث،  من  أكثر 
التي يمارسها  التستر على الجريمة 
قبل  ــه  وأســرت غــيــره  قبل  الضحية 

محيطه، يعقد الظاهرة تماما.
الوطني  األمن  أرقام  على  وترتيبا 
في اململكة، فإن اإلحصائيات الحادثة 
ليست مطابقة للجريمة، وإنما مطابقة 

ملن رفضوا التستر عن الجريمة.
ــال ضمن  ــف ويــســود اغــتــصــاب األط
ظاهرة التطبيع مع العنف، وفي سنني 
للمراهقة،  تجريبا  املــمــارســة  تجعل 
فاالغتصاب يحضر عند فئة 15 و18 أكثر 
من 12 إلى 15 سنة، واعتبارا من سنة 
2010، حدث انقاب خطير، إذ أصبحت 
فئة األطفال ما تحت 12 سنة هم األكثر 
هذا  فلماذا  لاغتصاب،  حاليا  تعرضا 
الجنسية  السياحة  أن  نعتقد  التحول؟ 
هي  »الــبــورنــو«  عبر  الجديدة  والقيم 
الذي يعتبر  التخريب  األساس في هذا 

أن  يجب  فيما  »حــقــا«،  الــشــذوذ 
ويعتبر  معزوال  سلوكا  يكون 

»غير طبيعي«.

إن أي ممارسة جنسية على األطفال هي قانونيا عنف ممارس 
ضدهم وضد حقهم في الحياة والتنمية، باإلضافة إلى حقهم 
فإن  وبالتالي،  ملكيتهم،  في  أو  لهم  جسدهم  يكون  أن  في 
الحصول على فعل جنسي  أو محاولة  »أي فعل جنسي  االغتصاب هو 
أو التعليقات أو التحرشات الجنسية غير المرغوبة، أو أعمال االتجار 
الجنسي، وأي شيء آخر موجه نحو الحالة الجنسية لشخص باإلكراه من 
ذلك  في  بما  والسياق  بالضحية  عالقته  عن  النظر  بغض  شخص  أي 
ليس  وهــذا  العمل«،  مكان  أو  المنزل  في  تحديدا-  أو  حصرا  ليس  ـ 
المتحدة، بل تعريفا تقنيا إلحدى منظماتها،  تعريفا  قانونيا لألمم 

منظمة الصحة العالمية، ولذلك، فإن إثبات الضرر حادث من خالل هذه 
الجريمة التي تمس الجسد الذي يقدره اإلسالم من خالل قدسيته »حيا 
أو ميتا«، وال يجوز التمثيل بالجثة رغم فقدها للحركة، وهو ما يجعل 
الجسد ليس ملكا لإلنسان، كي ال يعتدي عليه إنسان آخر، بل هو اعتداء 
على الله في مساس المغتصب بحق النفس، وبذلك يكون اإلعدام عند 
األديان هو النفس بالنفس، وخارج المنطق الصحي والنفسي للجريمة، فإن 

األديان تتصدى بقوة لحماية اإلنسان من العنف، لكن اإلسالم في 
المغرب لم يساهم في تقليل الظاهرة، إذ مثل العنف الجنسي 
28.66 في المائة في حوالي ثلث الجرائم بين 2007 و 2012.

أعد الملف: عبد الحميد العوني

اغتصاب 
األطفال

العقدة التي تهز الشعب المغربي

الجريمة باإلحصائيات التي يزيد فيها الـذكور عن اإلناث؟
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للغاية  مهما  سيكون  عليه،  وبناء 
تفصيل مؤشرات، منها:

املغاربة  األطــفــال  اغتصاب  أن   )1
يأتي عبر سلوك شاذ لألفراد يبدأ من 
فمواقع  ولذلك،  األجنبي،  قبل  الجار 
دورهــا،  فقدت  االجتماعية  السالمة 
وبالتالي، فسالمة الطفل خارج فضاء 
البيت لم تعد حالة ممكنة، كذلك الشأن 
مع قدرة األطفال على املقاومة والفضح 
إلى  »املحتمل«  الشاذ  السلوك  ونقل 
اآلباء من خالل مالحظتهم، وبالتالي، 
فإن ما يحدث من جرائم، يذهب بعيدا 
األطفال«،  »اغتصاب  من  يزيد  باتجاه 
أو  »ظاهرة«  والزنى  البغاء  يعد  فلم 

محرما اجتماعيا.
ــارســة إلــى  ــم ولـــذلـــك، انــتــقــلــت امل
األطفال، والتشدد الذي كان مع الزنى 
النفسي  بل  الديني،  الهدف  يخدم  ال 
فعال  املمارسة  هذه  مثل  يجعل  الذي 
الجنس  مع  التطبيع  ملنع  استثنائيا 

خارج إطار الزواج.
وفي تطور املمارسة الجنسية على 
األطفال، نرى أن تطرف الشواذ يكبر 
اإلحصائيات  أكدته  ما  وهو  يوم،  كل 
قضائية  ــرة  دائ في  فمثال  الرسمية، 
 270 تسجيل  تــم  بمكناس،  واحـــدة 
كذلك  مغتصبا،  طفال   290 أي  حالة، 

الشأن بفاس بـ 219 حالة.
أشخاص  من  االغتصاب  ويرتكب 
املغتصبني  وأغلب  األطفال،  يعرفهم 
ثم  املــائــة،  في   86 بنسبة  كبار،  إمــا 

الذكور القاصرين بـ 12 في املائة.
مغتصبني،  ــال  أطــف  10 مــن   1 إن 
أو  منه  أكبر  متنمر  طفل  يغتصبه 
التي ال  الجنسية«  »هويته  شاذ حول 
لذلك،  طبيعته،  مع  منسجما  تجعله 
بناء  إلـــى  تميل  ظــاهــرة  فــالــشــذوذ 
بناء  الشذوذ، وبالتالي،  الشذوذ على 
على  ترتكز  قيم  على  منسجمة  قــدرة 
شهوتها  لتمارس  الذكورية  املركزية 

على الذكور.
األول  املــكــان  هــو  الــشــارع  إن   )2
املائة،  في   67 بـ  األطفال  الغتصاب 
في   16 بنسبة  األســرة  تأتي  وبعده 

املائة ثم املدرسة بـ 8 في املائة.
حالة  تــكــون  حــالــة،   200 وضــمــن 
اغتصاب داخل مراكز حماية الطفولة، 
وتكشف هذه املعطيات عن عدم حماية 
األسرة ألطفالها، فأن يكون املغتصبون 
املغتصبني  من  مرتني  أكبر  البيت  في 
املائة  في   200 وبنسبة  املدرسة،  في 
املدرسة،  وجرائم  البيوت  جرائم  بني 
بأمن  واملــســاس  خطير،  مــؤشــر  هــو 
بما  قوي  املحارم  وزنا  الفت،  البيوت 

يمنح تراكما صعبا ال يمكن تدبيره.
في   6 فإن   ،2014 ملؤشرات  وطبقا 
الحالة  قيد  خــارج  األطفال  من  املائة 
املبكرة  الطفولة  وتنمية  املــدنــيــة، 
تمكن  عــدم  فــإن  وبالتالي،  متراجع، 
إلى  الوصول  من  املائة  في   39 سوى 
يجعل  التمدرس،  قبل  األولي  التعليم 
أطفال  وتدفع  سلبية  املؤشرات  باقي 
املغرب إلى الهجرة إلى سبتة ومليلية 

أو الهجرة السرية إلى أوروبا.

تعقيدات أخرى تجعل قرار 
الطفل المغربي في الهجرة 
إلى أوروبا مدعاة لمحاولة 

تغيير وضعه بشكل مأساوي 

الجنس  ممارسة  إلــى  السعي  إن 
املبكر قد يؤدي إلى تجربة مريرة، ألن 
الظاهرة،  هذه  تجريب  وراء  السعي 
من خارج التربية الجنسية والنفسية 
قد  مسؤولية،  دون  ومــن  السليمة 
يسبب في »الحمل املبكر«، وقد يؤدي 
إلى  إلى شروخ نفسية بفعل السعي 
بطرق  عليه  والحصول  اإلجــهــاض 
اإلجــهــاض  أو  لــإســقــاط  تقليدية 

السري.
الثانية،  الطفل في مرحلته  ويكون 
ضحية  سنة،  و18  سنة   12 بني  ما 
الجديدة  غرائزه  تدبير  لعدم  حقيقية 
يسميه  مـــا  ألن  املـــألـــوفـــة،  ــر  ــي وغ
استكشاف  فيه  بما  باالستكشاف، 
ممارسة  إلعادة  محاولة  هو  جسده، 

القهر الجنسي الذي تلقاه من تجربة 
طفل ينقلها إلى طفل آخر.

التربية  تلقي  عـــدم  فـــإن  ــك،  ــذل ل
في  املسبب  الــجــزء  هــو  السليمة، 
الــعــنــف الــجــنــســي املـــمـــارس على 
وأيضا  فئتهم،  نفس  مــن  األطــفــال 
اعتبار  عدم  أمام  الذكور  األطفال  من 
نفسيا،  مريضا  لألطفال«  »املنجذب 

بما يجعل اللواط حالة يتصالح فيها 
الراشد مع جنس من هذا النوع.

بني  واحــدة  ــراء  اإلغ حالة  وتكون 
تقديم املال أو أحد املزايا، وبني إغراء 
قواعد  خـــارج  الجنسي  التجريب 

التربية الجنسية من أي مصدر.
الـــزواج  الـــدراســـات على  وتــركــز 
التي يعطيها،  الضمانات  املبكر رغم 
الذي  املبكر«  »الجنس  عن  وتسكت 

من  وغيرها  اإلجهاض،  في  يتسبب 
املظاهر السلبية، وفي كليهما، فإننا 
ناضجة  غير  جنسية  ممارسة  أمــام 
وقد ال تكون محمية وال يمكن حماية 
التربية على حمايته من  الطفل دون 

بطن أمه.
وال يمكن في هذه الحالة أو تلك، 
فصل أو تمييز ممارسة جنسية عن 
األطفال،  فئة  في  فالجنس  أخــرى، 
ظاهرتان  عليها،  املمارس  والجنس 
بتجرد  نقاشهما  ويجب  مرتبطتان، 

للوصول إلى نتائج.
ومن خالل هذه القدرة، يمكن القول:
األطفال  اغتصاب  تصاعد  أن   )1
الجنس  ألن   ،2010 سنة  منذ  حدث 
بشكل  ممكنا  أصــبــح  الــفــتــاة  مــع 
واسع ولم يعد محظورا، واملحظور 

مرغوب، فتوسعت هذه التجارب إلى 
قبول »التفنن« بشكل شاذ في البحث 

عن املتعة.
ــذاب إلــى  ــجـ ــدم تــجــريــم االنـ ــ وع
نفسيا  مرضا  واعــتــبــاره  األطــفــال، 
يجب معالجته، ومعالجة النتائج من 
وممارسات  قانونية  نصوص  داخل 
في  إال  رادعــة  غير  العفو(  )كحالة 
بجريمة  الــظــاهــرة  ــران  ــت اق حـــدود 
إضافية  صعوبة  يضيف  ــرى،  أخـ
إلى املشهد، وتبعا ملا يعتبر أدبيات 
ــذاب إلــى  ــجــ ــ مــتــصــالــحــة مـــع »االن
يتأكد  ممارسته،  وتجريم  األطفال« 
أن قدرة املشرع ال تستوعب الوقاية، 
املانعة  االستباقية  القدرة  وأيضا 

لهذه الظاهرة.
وبالفعل، ال يزال موضوع اغتصاب 

مما  »الطابوهات«،  ضمن  األطفال 
ــد من  ــزي ــى امل يــعــرض األطـــفـــال إلـ
ــإن اإليـــذاء  املــعــانــاة، وبــالــتــالــي، ف
قتل  بجريمة  ينتهي  فيه  املــبــالــغ 
الطفل املغتصب، ألن التساهل الذي 
حدث، وسكوت املجتمع عن الظاهرة، 
رغم  املمارسة  هــذه  على  يشجعان 

شذوذها.
من  الجنس  طرح  عدم  أن  ونعتقد 
إلى  سيؤدي  سليمة،  جنسية  تربية 
تجريبه من غير قنواته، وترك الذكر 
هو  طفل،  نحو  بالغة  امــرأة  البالغ 
الجنسية  املمارسة  لجعل  محاولة 
أو  ذكرا  أو طفال  اآلخر، حيوانا  مع 

طفلة مصحوبة بـ»املزيد من 
الذي  السلوك  في  الشذوذ« 

يبديه هذا الطرف أو ذاك.

ربع جرائم االغتصاب 
تهم األطفال من دون 

السادسة من العمر، 
و26 في المائة بين 7 
سنوات و12 سنة، ولم 
يحدد المرصد الوطني 

لحقوق اإلنسان الطفل 
في تقريره التركيبي: 67 
في المائة من الضحايا. 
إنها كارثة أخالقية تبدأ 
وال تنتهي مع اإلهمال 

األسري الذي ارتفع بشكل 
حاد، حيث انتقل من 32 

في المائة عام 2010 إلى 
50 في المائة عام 2012.
إذن، فنحن أمام زيادة 

مهولة بـ 10 في المائة 
في السنة الواحدة.

جمعية »بيتي« 
تؤكد أن الحاالت 
الصعبة في حاالت 

االغتصاب، قد 
يتفوق فيها 

الذكور )233 فتى 
والفتيات بـ 207 

حالة( ونصف 
الحاالت مصحوبة 

بالعنف.

 المجتمع المدني 
المغربي يعلن عن 
أزماته النفسية 
فقط ويسقط 
»الطابوهات«، 

لذلك، فما يجري عند 
البعض ليس أكثر من 
إفصاح عن واقع أليم 
يصل فيه االغتصاب 
إلى 56 في المائة 
من حاالت العنف.

ال دراسة في المغرب 
عن حجم األثار النفسية 

لحاالت االغتصاب، 
وحاالت األطفال في 

وضعية عمل، واألطفال 
في المؤسسات الخيرية، 

واألطفال المحرومين 
من الحرية واألطفال 
المهاجرين واألطفال 

في وضعية إعاقة، 
وهم يواجهون أزمات 

شديدة بفعل الفقر 
البشري والنقدي، 
بتعبير المؤشرات 

السوسيوديمغرافية.
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1- La journée mondiale contre le travail des enfants, évolution et caracteristiques du travail des enfents.
2- ENPSF-2011, childinfo.org. 
3 - 4 - 5 Cocass 2006.

هوامش

ملف األسبوع
مجتمعية  مصالحة  من  يظهر  وما 
النظرة  ويبعد  يــذوب  الظاهرة،  مع 

املتشددة لكل األديان السماوية.
التي  ــاورة  ــنـ املـ هــامــش  وبــفــعــل 
املمارسة  كل  مع  التصالح  يؤطرها 
ــر، يكون  بــن على كــل أنـــواع  اآلخـ
املغرب ضمن باقي دول العالم ضحية 
جنسية  ثقافة  وتدريس  إنتاج  لعدم 

سليمة.

تضخيم اإليذاء للطفل يجعله 
ضحية االغتصاب

الجنسي  االستغالل  شبكات  إن 
التي تم تفكيكها في املغرب بن 2005 
بانتقال  السماح  على  تؤكد  و2007، 
املالمسات الجنسية وزنا املحارم إلى 
كذلك،  االغتصاب،  حــاالت  من  حالة 
للترويج  التكنولوجيا  مصالحة  فإن 
املمارسة  تجعل  اإلبــاحــيــة،  للمواد 

الجنسية »الشاذة« حالة عادية.
ــزواج  ــإن الــســمــاح ب وأخــالقــيــا، ف
املثلين مع إدانة الزواج الطبيعي في 
بعد  ما  الجنس  ممارسة  قبول  حال 
لجعل  مباشرة، هو محاولة  12 سنة 
املــمــارســة الــشــاذة مــن داخـــل نفس 
الجنس، جزء من ممارسة تؤدي إلى 
وجود فئة ما قبل 12 سنة وما بعدها.
ضحية  املغربي  املجتمع  ويكون 
عدم  على  املؤسسة  املعادلة  لطرفي 
وجود تربية جنسية سليمة إلى الحد 
اغتصاب  إن  القول  فيه  يمكن  الــذي 
طفل مغربي هو اغتصاب لكل الشعب 
ليس  عــدمــه،  مــن  فــاإلكــراه  املغربي، 
املمارسة،  هذه  في  الحاسم  العامل 
السكوت  أو  بها  القبول  فبمجرد 
عــنــهــا، أو تــبــريــرهــا بــاســم أنــمــاط 
املمارسة الجنسية في تقاليد معوملة 
ترتيب  يكون  مختلفة،  جهات  وفــي 

املسؤولية غير واضح.
ويبرز من خالل بحث منشور أجري 
في مراكش عام 2003 على 100 طفل 
و400 شخص بالغ، بمعدل 4 بالغن 
ضحايا  أن  واحـــد،  طفل  مقابل  فــي 
االستغالل الجنسي ينحدرون بدرجة 
أكبر من أسر حضرية فقيرة ومتعددة 
األطفال، في حن أن 66 في املائة من 
في  استغاللهن  يتم  اللواتي  الفتيات 
الدعارة، ينتمن إلى أسر يرعاها أحد 
املغتصبون  الذكور  فيما  الوالدين، 
إلى  منهم  املائة  في   63 في  ينتمون 
لذلك،  ــدان،  ــوال ال فيها  يعيش  أســر 
الطفالت  اغتصاب  يسبب  فالطالق 
والشذوذ يدمر أطفاال، وإن عاشوا في 

بيئة يجتمع فيها الوالدان.
ويــمــكــن فــي هـــذه الــحــالــة الــقــول 
»الشذوذ ضد  أن  أولــى:  في خالصة 
أكثر  نفسي  ــع  واق الــذكــور  األطــفــال 
الطفالت  واغتصاب  اجتماعي،  منه 
مرفوق بواقع الطالق والفقر أساسا«.
ــول  ــيــســيــف ح ــيــون ودراســـــــة ال
في  لــأطــفــال،  الجنسي  االســتــغــالل 
أمية األطفال  أن  حالة مراكش، تقول 
اغتصابهم،  واقع  من  يتجزأ  ال  جزء 
فـ 3 من املائة من األطفال املغتصبن 
أن  يعني  ما  وهو  متمدرسن،  كانوا 
جنسية  لـ»تربية  املــقــدم  التمدرس 

سوية«، سيحجب اغتصاب األطفال.
 8 لـ  املثلية  الجنسية  وفي وصول 
في املائة في الوسط الجامعي، يكون 
في  النسب  قد حدد  املغربي  املجتمع 
معدل تمدرس ال يتجاوز لدى الفتيات 
71 في املائة مقابل 92 في املائة من 

الذكور.
ومع محاولة الفصل بن االختيارات 
الناتج  البيولوجي  امليل  على أساس 
ــد أو  ــؤك ــة االغــتــصــاب امل عــن حــادث
البيولوجي  امليل  وبن  االفتراضي، 
الصرف، يتعن النظر بصرامة علمية 

والعامل  السياحي  العامل  أن  إلــى 
مساعدان  عامالن  هما  التكنولوجي، 
الجنسية  املمارسة  نمط  تغيير  على 
من  الزوجية  املمارسة  تقريب  نحو 
املثلية، والتي يمكن أن تكون بإتيان 
الزوجة من الدبر ومن ثم األطفال في 
زنــا املــحــارم، ولــذلــك، فــإن مؤشرات 
األمية  بن  تربط  اليونيسيف  دراسة 
ــالل الــجــنــســي لــأطــفــال،  ــغ ــت واالس
املمارسة  بنوعية  األمية  تربط  كما 

الجنسية التي على األطفال.
عدم  تساوي  الطفل  أمية  عدم  إن 
األمر  هذا  وينطبق  أيضا،  اغتصابه 
دائما  تعتبر  ال  الــتــي  ــر  األسـ على 
لأطفال،  الحماية  توفر  بيئة  بمثابة 
أهم  فــي  اليونيسيف  تــقــول  حيث 
املغربية،  األســـرة  »إن  خالصاتها: 
تعد  لم  تربوية،  مؤسسة  باعتبارها 
تهتم بتربية وتنمية قدرات الطفل وال 

باملواظبة على الدراسة«.
تربوية  كمؤسسة  األســرة  وبفشل 
وفشل املدرسة في واجبها التربوي، 
من  سوية  جنسية  تربية  أي  وغياب 
الطفل  اغتصاب  يكون  املــصــدريــن، 
له، وليس ممارسة  اغتصاب مجتمع 
فرد سمح له بالتطبيع مع شذوذه من 
الضحية  وتثقيف  تنبيه  عدم  خالل 
السلوكات  ــذه  ه ملــقــاومــة  املحتمل 

الشاذة.
ببعض  املغربي  املجتمع  استهانة 
واالغتصاب  الجنسي  العنف  أشكال 
العمل وداخل األسر، وفي  أماكن  في 
فيها  يراها األطفال، بما  أماكن عامة 
هو  األبوين،  بن  الجنسية  املمارسة 
محيطن  ألطفال  سلبية  إشــارة  نقل 
يمارسون  ســنــة،   12 بعد  ــادون  ــك ي

سلوكا متجاوبا مع الجنس.
في  الوالدين  بن  ولو  الحياء،  إن 
هذه الحالة، جزء ال يتجزأ من الوقاية 
من االغتصاب، ألن املوضوع الجنسي 
للذة،  ولــيــس  للمسؤولية  مــتــروك 
املجتمع  يحاول  أخالقي  تعبير  وهو 

»الرجوع إليه« لوقف هذا التدهور.
األطفال  اغتصاب  ظاهرة  وتكون 
فعال جماعيا قبل أن يتجلى في فعل 
فردي وعنيف، والحال هو املزيد من 

تفاقم االغتصاب الجنسي.
حاالت  عن  اإلفصاح  عدم  ويشكل 
ــال جــزء مــن ثقافة  اغــتــصــاب األطــف
املجتمع التي تضم قابلية االغتصاب 
والــســمــاح بــإدانــة ثــقــافــة وســلــوك 

االغتصاب معا.
وبناء عليه، يكتشف الجميع قدرة 
عكس  الظاهرة  إدانـــة  فــي  املجتمع 
التطبيع  بفعل  حاليا  عليه  يظهر  ما 

املفرط مع األنماط الجديدة للجنس.
وتأخذ األمور مسارا آخر، إذ نجد 
بمباشرة  يأتي  والــقــذف  السب  أن 
النعوت الجنسية، وبالتالي، فإن قدرة 
املجتمع على منع التطبيع مع أنماط 
التقليدي،  غير  الجنسي  السلوك 
األطفال،  اغتصاب  لظاهرة  صد  هو 
وجعله سبة أخالقية إلبعاد الضحايا 
كي  الجنسي،  للعنف  املمارسن  عن 
فيما  الظاهرة،  التطبيع مع  ال يجري 
يقرب الضحايا إليه بالتستر ملحاولة 
الذي  العادي  السلوك  إلى  عودتهم 
يجعله الجميع داخل تسوية ضمنية.
النسبي  االنخفاض  يقلص  ال  قد 
من  الخصوبة  مــعــدل  فــي  املسجل 
على  طفيف  بشكل  إال  األســرة  حجم 
املندوبية  حسب  الوطني،  املستوى 
السامية للتخطيط: 4.8 أشخاص في 
عام 2012 مقابل 5.9 في عام 1994، 
وناهز هذا املؤشر في املناطق القروية 
عام  في   6.6 مقابل   2012 في   5.6
الحضرية،  املناطق  وفي   ،)1(1994
أشخاص   5.3 إلى  املؤشر  انخفض 
وبــالــتــالــي،   ،1994 فــي  ــرة  أسـ لــكــل 

املغربية  األســـرة  أفـــراد  نسبة  ــإن  ف
الجريمة  معدالت  بنفس  تسمح  قد 
مجرد  لكن  األطــفــال،  ضــد  السابقة 
وجود مؤشر على ارتفاع االعتداءات 
12 سنة، يعني  أقل من  األطفال  ضد 
القيم يتجاوز  أن اختالال خطيرا في 
لذلك،  املغربية،  األسرة  أفراد  تراجع 
املعرضن  األطفال  أعداد  ارتفاع  فإن 
لعامل االغتصاب، ليس واقعيا، رغم 
هذا  على  الــدراســات  أغلب  اعتماد 

العامل الكمي)2(.
ــات الــغــربــيــة  ــدراســ ــ ــاول ال ــحـ وتـ
البعد  إثارة  عدم  املغربي،  للمجتمع 
القيمي أو التركيز عليه، كي ال يدين 

الغرب القيم التقليدية.
وتبعا لهذه التطورات، فإن القدرة 
على مواجهة تحديات العيش كبيرة، 
اعتمادا على  األكثر  األطفال  وحماية 
من  يأتي  أفــرادهــا،  بن  من  ــرة  األس
مستوى عيش األسر، وبالتالي، يكون 
دفع األطفال للشغل ألجل العمل، هو 
الجزء اآلخر من دفعهم نحو السياحة 
املال(  )جمع  الغاية  لنفس  الجنسية 

ملواجهة الحياة.
غير  منظومة  الطفل  حــقــوق  إن 
ــاك وثــائــق  ــن قــابــلــة لــلــتــجــزيء، وه
أبعاد  لتناولها  االهتمام،  تسترعي 
تجاه  الجنسي  الــعــنــف  مــوضــوع 
وخدش  االغتصاب،  حيث  األطــفــال، 
الحياء املقترن بالعنف أو بدون عنف 
وهتك العرض.. كلها متصلة بالعنف 

الجنسي.
عن  الــصــادرة  للمعطيات  ووفــقــا 
من  املائة  في   27 فإن  العدل،  وزارة 
بالعنف  تتصل  عنها  املبلغ  الحاالت 
الجنسي، وتشكل اغتصابات األطفال 
نصف  مــن  ــر  ــث أك أي  حــالــة،   528
اململكة،  في  الجنسي  العنف  جرائم 
واستهداف الذكور يزيد عن اإلناث بـ 
13.3 في املائة عن اغتصاب الطفالت، 
مما يجعل املؤشرات أكثر تعقيدا)3(.
ليست املشكلة في ارتفاع اغتصاب 
الذكور من األطفال عن اإلناث الطفالت 
بنسبة 13.1 في املائة فقط)4(، بل إن 
لأطفال  االستماع  مركز  إحصائيات 
إلى   2000 سنة  بــن  املعنفن)5( 
العنف  حـــاالت  أن  تكشف   ،2009
الجنسي تتقدم على باقي االعتداءات، 
بل تتقدم على حاالت اإلهمال )23.3 
في املائة(، ومن ثم، فإن 19 في املائة 
عام  في  عولجت  التي  الحاالت  من 
الحضري،  الوسط  في  كانت   ،2009
فيما 25 في املائة في الوسط القروي، 

أي أننا أمام صدمتن:
1( الفارق الذي يزيد فيه اغتصاب 

في   6 بـ  املدن  عن  القرى  في  الذكور 
سنجد  إذ  قياسي،  رقم  وهو  املائة، 
القيم الغربية،  أن القرى البعيدة عن 
بهذه  املتأثرين  من  اغتصابا  أكثر 
القيم، مما يطرح السؤال: هل للثقافة 
بـ»الغلمان«  املعروفة سابقا  الشعبية 

أثر، أم أن الشذوذ سيد املوقف؟
الغربية  القيم  البعض  يبرئ  قد 
العنف  حـــاالت  ــاع  ــف ارت بخصوص 
السنوات  في  زيادتها  رغم  الجنسي، 
األخيرة بفعل »األخالق اإلباحية«، ألن 
السلوكات  لهذه  انجذابا  أكثر  القرى 

من املدن.
وتؤكد التقارير الدولية، أن املسألة 
قديمة،  ببنية  تتعلق  ال  الــقــرى  فــي 
إيقاعه  من  ترفع  جنسي  بهوس  بل 
املسافة  بعد  وألن  االتصال،  وسائل 
عــن مــراكــز الــقــانــون، وعـــدم وجــود 
القوى املنفذة له في هذا املجال، يفيد 
من  »األضعف  على  الجنس  ممارسة 

نفس النوع«.
القرى،  في  أضعف  االختالط  وألن 
الذكر،  على  الذكر  من  االعتداء  يكون 
وإن انخفض التعامل السحاقي داخل 
اإلناث بفعل نزوع املرأة، كما يفسره 

علماء الفيزيولوجيا.
بن  املــائــة  فــي   40 فـــارق  إن   )2
اغــتــصــاب األطـــفـــال الـــذكـــور عن 
شيئا  يعني  اإلنــاث،  من  املغتصبات 
مركزيا، هو أن تغلب املغرب على هذه 
وبالتالي،  صعبا،  أصبح  الظاهرة، 
الذكور  بن  االغتصابات  فــارق  فــإن 
معدالت  وفـــارق  الطفالت،  ــاث  واإلنـ
االغتصاب بن القرى واملدن، يعقدان 
مقاربة  فــي  جــوهــري  استنتاج  أي 

اغتصاب األطفال في اململكة.
ــر ائـــتـــالف ضد  ــري ــق ــاول ت ويـــحـ
األطفال،  على  الجنسية  االعتداءات 
أن  مــفــادهــا  خــالصــة  ــى  إل يصل  أن 
يسبب  النقالة  الهواتف  استعمال 
الناس  أغلب  ألن  الكارثة،  هــذه  في 

يستهلكون مواد إباحية.
»محدودية  على  االئتالف  ويضيف 
الوعي باملواد اإلباحية وخطرها على 
ألن  ــزواج،  ال في  ولو  السلوك  تغيير 
املونطاج وامليكساج الذي تعمل عليه 
املواد، يجعل تمثالت الوعي الجنسي 
الشأن  وكذلك  اإلنسان،  عن  مختلفة 
مع محترفي املمارسة الجنسية« التي 
»املمارسة  احــتــراف  عــن  تختلف  ال 
االحتراف،  ففارق  لالعب،  الكروية« 
والتغذية املرافقة، يمثل هذه التمارين 
لصالح عضو معن، مما يؤهل لفارق 
كل  يتجاوز  االستيهام  لكن  قليل، 

املقاييس.
والواقعي  الفانطازي  فبن  ولذلك، 
في املمارسة الجنسية، تكون التربية 
تقليل  أجل  من  السليمة،  الجنسية 

صعود الشذوذ واإلكراه.
وعمال بتوصيات املنظمات الدولية، 
واســع  تمحيص  ــادة  إعـ هــنــاك  ــإن  ف
السوسيولوجية  املقدمات  لبعض 
ــون والــتــي  ــمــي ــادي ــي قــررهــا أك ــت ال
وأن  خصوصا  املــمــارســة،  نسفتها 
الجنس بن الذكور أو اللواط، لم يعد 
على  الخشية  فإن  وبالتالي،  شذوذا، 
املمارسة بن الذكر واألنثى يجب أن 
األعوام  في  تربوية،  مسؤولية  تكون 
التي ستعرف صعوبات، ألن  القادمة 
املمارسة  نمط  ستسحب  التقليعات 

الجنسية التقليدية من الساحة.
يجربوا  أن  يحاولون  املراهقن  إن 
يجربون  كما  الجنس،  أنماط  باقي 
أنـــواع الــســجــائــر، وبــالــتــالــي، فإن 
ــم تعد  ــرأة والــجــنــس ل ــ حــصــريــة امل
قائمة، ويمكن لرفيق حميم مع رفيقه 

أن يتبادال »الحياة«.
األطفال  على  االعــتــداء  أن  والشــك 
تنويع  وليد  بل  انجذاب،  وليد  ليس 

خضعت  التي  الجنسية  للممارسة 
ــرد الــقــوي على  البــتــزاز املـــرأة، والـ
التي  »الــذكــرانــيــة«  هــو  »النسوية« 

يعد فيها اللواط أسمى خصائصها، 
املظهر  السحاق  يشكل  كما  تماما 
األول لـ«النسوية«، لكن الكارثة قائمة 

على أمرين:
1( أن األطفال الذين تعرضوا لخطر 
أو  االتجار  لخطر  تعرضوا  االعتداء، 
السياحة  فــي  الجنسي  االستغالل 

واألسفار.
من  ــزء  ــ ج االغـــتـــصـــاب  أن   )2
االســتــغــالل الــواســع لــلــدعــارة بكل 
ــدرة  أصــنــافــهــا، وبــالــتــالــي، فـــإن ق
ليست  الحماية  على  املغربي  الطفل 
متوفرة، وتلتحق العديد من الفتيات 
أغلبهن  ألن  ــارة،  ــدعـ الـ بــصــفــوف 
ــي مــمــارســة أول  ضــحــايــا عــنــف ف
عملية جنسية، وبالتالي، فإن غياب 
من  الوقاية  إلى  الهادفة  اإلجــراءات 
يزيد  األطفال،  عند  الجنسي  العنف 
من  يزيد  التي  األزمة  استفحال  من 
ملخاطر  ــال  ــف األط تــعــرض  خاللها 

اإلكراه على الجنس.
بن  الحالية  الفوارق  على  وبناء 
املدن وبن فئة األطفال ما تحت 12 
فإن  سنة،  و18   12 بن  ومــا  سنة، 

هناك مالحظات يمكن القول معها:
من  الـــقـــادمـــة  الــنــســبــة  أن   )1
تحت  مــا  فئة  ستكون  الضحايا، 
الثمان سنوات، ثم ما تحت 12 سنة، 
عما  سيزيد  القرى،  في  يحدث  وما 

ستكون عليه املدن.
2( أن دعارة األطفال ستكون أكثر 

ارتفاعا في معدالتها.
3( أن األطفال القروين يمارسون 
الجنس  على  الجماعي  الجنس 

الواحد، أكثر من املدن.
وارتفاع  الجفاف  مسألة  أن   )4
سيشكالن  الهندي،  القنب  زراعـــة 

مدعاة ملزيد من الجرائم الجنسية.
على  املغربي  الطفل  قــدرة  أن   )5
الوقاية من الجنس باإلكراه، سترتفع 
املعتمدة،  الرسمية  للمؤشرات  طبقا 
بعض  ــي  ف الـــدولـــة  شــفــافــيــة  وأن 
ملحوظ  بشكل  ساهمت  الجوانب، 
في كشف بعض األرقام والنسب من 
منسوب  حول  الشرطة  جهاز  طرف 
منها  مساهمة  الجنسي  العنف 
قدرة  ألن  الواقع،  هذا  مواجهة  في 
الدولة على حماية أطفالها، تساوي 
قدرتها على بناء مستقبلها، فرجال 
سيكونون  يغتصبون،  الذين  الغد 
أرضهم  عن  الدفاع  في  مناعة  أقــل 

وتراثهم.

متثل األرقام 
املنشورة الغتصاب 

األطفال 9 يف املائة 
فقط يف كندا مثال، 
أي أن 91 يف املائة 
ال يبلغون عن هذه 

اجلرائم، فكيف 
سيكون األمر يف 

املغرب وعدد من 
اجلرائم مسكوت 

عنها؟

ليست هناك 
إحصائيات الغتصاب 

األطفال يف 
اململكة، بل هناك 
فقط جرائم التبليغ 

عن العنف التي منها 
هذه احلاالت، ويتأكد 
أن االغتصاب يشكل 

نصف جرائم العنف 
يف اجملتمع.



أنتظر دعوة الناخب الوطني!!
أستاتي، مدافع اتحاد طنجة

الصف. شد 

بات من الصعب الفوز على اتحاد طنجة
طاليب، مدرب الجيش امللكي
تبحث دائما عن األعذار، واش طنجة هي ليفربول؟

املدرب حكم يفاجئ املغرب التطواني باالستقالة
الصباح
فني هي الثورة اللي غادي يدير، نعلو الشيطان...

الجامعة تقترح على مدرب املنتخب األوملبي، الفرنسي 
سيموندي، تدريب منتخب اإلناث

جرائد
ناعس  غير  راه  بحالو،  ميشي  عليه  اقترحت  كون 

باملعمورة

الوداد ذبحوه بملعب »رادس«
باليلي، العب الرتجي سابقا

أهلها... وشهد شاهد من 

الجنرال حرمو يتمسك بعودة الدغمي وعشيق للجيش 
امللكي

الصباح
بكثير  أكبر  مسؤوليات  عندو  الرجل،  عن  ابتعدوا 

أو الطيب لعلج. من الدغمي 

قدمنا مباراة كبيرة ضد الزمامرة...
طارق شهاب، املدرب املساعد للوداد

الشيطان... ونعل 

زياش وأمرابط يتوسطان إلقناع إحتاران لحمل قميص 
املنتخب

وكاالت
يحتاجان  ال  الوطني  القميص  وحمل  الوطن  حب 

إلى وساطة

تصريحات شيبا تجره لإلقالة واملساءلة
جرائد

لسانك حصانك، إن صنته صانك...

11 األسبوع الرياضي

نقولقالوا

و
أسبوعيات كريم إدبهي

من 01 إلى 07 أكتوبر 2020 العدد: 1091 

لقجع

بعد الجمود الذي تعيشه منذ مدة طويلة

رئي�س اجلامعة ينف�س الغبار عن تقاع�س الإدارة التقنية
امللكية  الجامعة  رئيس  عبر 
املغربية لكرة القدم، عن امتعاضه 
وغضبه من النوم العميق الذي 
تعيشه اإلدارة التقنية الوطنية، 
وأعلن ملدير املنتخبات، الويلزي 
روبيرت أوشن وفريق عمله، عن 
بسبب  يجري،  عما  رضــاه  عدم 
البرامج  تنفيذ  فــي  التماطل 
واألهداف املتفق عليها للنهوض 

بكرة القدم املغربية.
املالية  اإلمكانات  من  فبالرغم 
الضخمة التي وضعتها الجامعة 
أمام اإلدارة التقنية، التي تبتلع 
مليون   400 ــة  ــراب ق شــهــر  ــل  ك
»جيش«  أجــور  لتأدية  سنتيم 
هذه  في  العاملني  املــدربــني  من 
األول،  املــســؤول  ــإن  ف اإلدارة، 
الويلزي أوشن، مازال عاجزا عن 

القيام بأي شيء يذكر.
على  شــدد  الجامعة  رئــيــس 
ــذه األطــــر، مــن أجــل  جــمــيــع هـ
لتأكيد  مــجــهــوداتــهــا  تكثيف 

هذه  داخــل  العمل  استحقاقها 
بأن  أكــد  كما  املشلولة،  اإلدارة 
ال  واالحترافي  الحقيقي  العمل 
يجب أن ينحصر فقط داخل مركز 

املعمورة الذي يتوفر على كل ما 
يحلم به املرء لتطبيق مخططاته 
الجميع  ــى  عــل بـــل  الــعــمــلــيــة، 
الفخم،  املركب  هذا  من  الخروج 
واالهتمام بالعمل القاعدي، الذي 
يتطلب االنتقال إلى جميع جهات 
تزخر  الــتــي  اململكة  ومــنــاطــق 
سوى  تنتظر  ال  التي  باملواهب 

االهتمام بها واألخذ بيدها.
رســــالــــة لـــقـــجـــع الـــقـــويـــة 
إنذار  بمثابة  تعتبر  واملباشرة، 
ولجميع  التقني  للمدير  قــوي 
إمرته  تحت  تشتغل  التي  األطر 
الدسمة  األجــور  تبرر  أن  دون 
مستغلة  منها،  تستفيد  التي 
في نفس الوقت، املرافق العالية 
السادس  محمد  ملركب  الجودة 

وكأنها في عطلة مفتوحة.

أسئلة لـ: عبد الحق رزق الله )ماندوزا(* 3
مفاجـاأة �سـارة تنـتظر الأطـر الوطـنية

لودادية  كرئيس  تعليقكم  ما   
املـــدربـــن املـــغـــاربـــة، عــلــى اإلقــــاالت 
ــعــــد عـــــودة  ــلــــمــــدربــــن بــ الــــكــــثــــرة لــ

البطولة؟
أطرنا  أساند  أن  املنطقي  من   ●
وبكل  اإلقــاالت،  هذه  لكن  الوطنية، 
ما،  لحد  قاسية  كــانــت  صــراحــة، 
التي  الوبائية  الوضعية  بسبب 
بأسره  العالم  ويعيشها  عاشها 
تأثير  لها  كــان  والــتــي  اآلن،  لحد 
كما  الالعبني،  مستوى  على  سلبي 
نعلم بأن البطولة توقفت ألكثر من 
3 أشهر، وكان املدربون في موقف ال 
يحسدون عليه، لتعليق التداريب في 
املالعب، حيث أصبح املدرب يتواصل 
مع العبيه عن بعد، وكما نعلم أيضا، 
أن الالعبني املغاربة ال يتوفرون على 
نفس إمكانات الالعبني املحترفني في 
الذين  الخليج،  في  أو حتى  أوروبــا 
فضاءات  لهم  توفر  منازل  يملكون 

كبيرة للتدريب.
كما أن املسير بشكل عام، معرض 
ال  الذين  املحبني  لضغط  اآلخر  هو 

يرضون إال بالنتائج اإليجابية، كل 
العوامل، كانت سببا أساسيا  هذه 

في هذه اإلقاالت.
ــثــــر احلـــــديـــــث مـــــؤخـــــرا عــن   كــ
ذهب ضحيته  الــذي  املــدرب،  قانون 
هلا  ميكن  ال  الــي  األطــر  مــن  العديد 
القسم  يف  فــريــق  مـــن  أكــثــر  تـــدريـــب 
هو  ــا  مـ ــــد،  واحــ مـــوســـم  خــــال  األول، 

اجلديد يف هذا القانون؟
مدرب  ألي  يمكن  ال  بالفعل،   ●
القسم  فــي  فريقني  مــع  االشتغال 
ولكن  واحــــد،  مــوســم  فــي  األول 
القسم  أنــديــة  مــع  العمل  بإمكانه 
الثاني، على العموم، فهذا القانون 
هذا  ــن  وم لكن  حــديــن،  ذو  سيف 
بأخبار  الوطنية  أطرنا  أعد  املنبر، 
القادم من األيام، بعد أن  سارة في 
رفعت الودادية ملتمسا إلى رئيس 
الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم 
إطار  خلق  أجــل  من  لقجع،  فــوزي 

جديد بمثابة هيئة للمدربني.
رئيس  به  اقتنع  املــشــروع  هــذا 
شخصيا  عليه  ويسهر  الجامعة، 
الشخصيات  مــن  العديد  بجانب 

رفــوف  على  اآلن  وهــو  املختصة، 
تنتظر  التي  العامة  األمانة  مكاتب 

التأشير عليه.
سيضمن  الكبير،  املشروع  هــذا 
مستقبال للمدربني املغاربة تقاعدهم، 
وســيــســتــفــيــدون مـــن الــتــأمــيــنــات 

الصحية، ومن امتيازات أخرى...
فــــــريــــــقــــــك  عـــــــــــــن  مـــــــــــــــــــــاذا    
و»حـــــيـــــاتـــــك« نــــــــادي الـــراســـيـــنـــغ 
الــبــيــضــاوي، هـــل لــديــه حــظــوظ 

للعودة إىل قسم الكبار؟
جميع  على  نتوفر  طبعا،   ●
جمهورنا،  حلم  لتحقيق  الحظوظ 
تنقصنا فقط 7 نقاط في 3 مباريات 

لتحقيق هدفنا.

املـــــــدربـــــــن  وداديــــــــــــــــــة  رئـــــــيـــــــس   *
الراسينغ  نــادي  ورئيس  املغاربة، 

البيضاوي )الراك(

عدد جديد من مجلة 
»البطــولــة«

ــم مــن  ــرغـ ــالـ بـ
الصحية  األزمـــة 
املادية  واملشاكل 
ــة عــن  ــبـ ــرتـ ــتـ املـ
ــد  ــي ــوف ــاء »ك ــ ــ وب
تـــواصـــل   ،»19
»البطولة«  مجلة 
لتكون  صدورها، 
دائما في مستوى 

تطلعات قرائها.
هــــــذا الـــعـــدد 
يــتــضــمــن حــدثــا 
كــبــيــرا تــحــدثــت 
عنه جميع وسائل 
الوطنية  اإلعـــالم 
على  ــة  ــيـ ــدولـ والـ
الـــــخـــــصـــــوص، 
ــرار  ق ــي  ف يتجلى 
»الـــفـــيـــفـــا« الــتــي 
ــظــر  ــن أعــــــــادت ال

األجــــانــــب الـــذيـــن فـــي تــجــنــيــس الــالعــبــني 
يحملون جنسية بلدهم املحتضن، حيث أصبحوا أحرارا 
وبإمكانهم الدفاع عن قميص منتخب بلدهم األصلي إذا 

كان عمرهم ال يتجاوز 23 سنة...
هذه الثورة، كان وراءها رئيس الجامعة امللكية املغربية 
التنفيذي  املكتب  أقنع  الــذي  لقجع،  فــوزي  القدم،  لكرة 

لالتحاد الدولي لكرة القدم بهذا القرار.
الشباب  وزيــر  عــن  »بــروفــايــل«  الــعــدد  يتضمن  كما 
في  شرع  الــذي  الفردوس،  عثمان  والثقافة،  والرياضة 
إحداث العديد من التغييرات الجذرية في قطاعي الشباب 
عودة  على  األضـــواء  إلقاء  إلــى  باإلضافة  والــريــاضــة، 
أشهر،  األربعة  قارب  غياب  بعد  الــدوران  إلى  القدم  كرة 

ومواضيع أخرى وطنية ودولية متنوعة.

مأساة العب كبير طواه النسيانقف

العربي �سي�سا ل يطلب �سوى املوت!؟
املهتمني  أن معظم  املؤكد  بل من  ربما،   ...
ومسيرين،  من جمهور  الوطنية،  القدم  بكرة 
ال يعرفون العبا كبيرا يمثل الجيل األول من 
املحترفني املغاربة بفرنسا، الذي أبلى البالء 
البقاء،  دار  إلــى  غــادرونــا  وكلهم  الحسن، 
كالعربي بن مبارك، عبد الرحمان بلمحجوب، 

البطاش، طاطوم، لخميري... 
ــم يــبــق مــنــه ســـوى العبني  جــيــل كــامــل ل
أطال هلل في عمرهما، وهما حسن أقصبي، 
والعربي شيشا، الذي يعاني من املرض، وقلة 

اليد والتهميش.
العربي شيشا، أو ألبير كما يلقبه أصدقاؤه 
املقربون، حمل في منتصف الخمسينات قميص 
نادي مارسيليا العريق الذي لعب له الجوهرة 
السوداء، العربي بنمبارك، بعد ذلك انتقل إلى 

فريق ستراسبورغ، وريد سطار الباريزي.
وطنه  إلى  عاد  املتميزة،  التجربة  هذه  بعد 
األم ودرب العديد من الفرق الوطنية كحسنية 
التقنية  اإلدارة  على  إشرافه  ويبقى  أكادير، 
مساره  في  ضــوء  نقطة  السالوية  للجمعية 
التدريبي باملغرب، بفضل مجموعة من الالعبني 
موح،  لعلو،  كالحارس  املتميزين،  السالويني 

شاندرا، البوعزاوي، امبارك، محروس...
بعض  كــذلــك  ــه  ل كــانــت  شيشا  الــعــربــي 
التجارب في البلدان الخليجية، قبل أن يدخل 

إلى عالم النسيان...
عن  يتميز  الخلوق،  األنيق  الالعب  هــذا 
وأنه  خاصة  العالية،  بثقافته  زمالئه  باقي 
بجريدة  الرياضية  الصحافة  تجربة  خاض 
بمقاالته  وأغــنــاهــا  بالفرنسية،  »املــغــرب« 

الجيدة، وتحليالته الثاقبة.
لــأســف، وبــالــرغــم مــن كــل هــذه األشياء 

الجميلة التي قدمها طوال عقود من الزمن، 
والوحدة  املــرض،  من  اليوم  شيشا  يعاني 

القاتلة، التي ال نتمناها.
في أحد »الفيديوهات« على »اليوتيوب«، 
يتحدث العربي شيشا واأللم يمزق أحشاءه، 
ولكن بعزة نفس املغربي الشهم، لم يطلب 
حياته  عن  تكلم  بل  أحــدا،  يستجدي  أو 
التعيسة،  أيامه  يقضي  وكيف  البئيسة 

متمنيا لقاء ربه في أقرب اآلجال.
عنه  يسأل  يعد  ولم  له،  تنكروا  أبناؤه 

أحد وهو يعيش خريف عمره.
لهذا  ــزمــان  ال ــدر  غ يجسد  مــؤلــم  واقـــع 

نطلب  ذلك  ومع  بنفسه،  املعتز  الكبير  الالعب 
التفاتة  الــكــروي،  الشأن  عن  املسؤولني  من 
هذه  فــي  الــرجــل،  لهذا  البسمة  تعيد  كريمة 
محمد  مؤسسة  بأن  علما  الصعبة،  الظروف 
يجب  التي  هي  الرياضيني،  لأبطال  السادس 
أن تقوم بهذا الدور اإلنساني، بفضل األموال 

الضخمة التي تضخ في ميزانيتها كل سنة.
للتذكير، فالالعب العربي شيشا لعب بنادي 
االحتراف،  قبل  )الراك(  البيضاوي  الراسينغ 
عدة  في  املغربي  املنتخب  قميص  حمل  كما 
في  الالعبني  أبــرز  من  كــان  حيث  مناسبات، 
بقيادة   1957 الذي تشكل سنة  األول  املنتخب 
املرحومني العربي بنمبارك وقاسم القاسيمي.

لقجع وأوشن

ماندوزا

العربي شيشا، شافاه اهلل



العمل  ممارسة  من  التحول  هذا  أمام 
الحقوقي إلى ممارسة العمل السياسي 
من  كــان  ــقــانــون)..(،  ال بحكم  املمنوع 
الطبيعي أن تتحرك املساطر القضائية، 
كانت  ــة(،  ــداي ب مجرد  )هــي  والــبــدايــة 
للملك  العام  الوكيل  عبر بالغ صدر عن 
أكد  بالعيون،  االستئناف  محكمة  لدى 
بحث  فتح  املنصرم،  الثالثاء  يوم  فيه، 
البالغ  في  املوضوع، وجاء  في  قضائي 
الذي عممه وكيل امللك على الرأي العام، 
بشأن  املتداولة  لألخبار  ))تبعا  أنــه 
التأسيسي  باملؤتمر  سمي  ما  انعقاد 
ملناهضة  ــة  ــراوي ــح ــص ال ــهــيــئــة  ـــ»ال ل
يشكله  ملا  وبالنظر  املغربي«،  االحتالل 
بالوحدة  مــســاس  مــن  املــذكــور  العمل 
من  تضمنه  ــا  وم للمملكة،  الــتــرابــيــة 
دعوات تحريضية صريحة على ارتكاب 

فقد  الجنائي،  للقانون  مخالفة  أفعال 
أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي 
اتخاذ  عنه  سيترتب  ــوع،  ــوض امل فــي 
لحماية  املالئمة  القانونية  ــراءات  اإلج
القانوني  الجزاء  وترتيب  العام  النظام 
على املساس بالوحدة الترابية للمملكة، 
بما يحقق الردع العام والخاص لضمان 

حماية املقدسات الوطنية((.
العام  الوكيل  بــالغ  جــاء  إذن،  هكذا 
إعمال  من حيث ضرورة  للملك واضحا 
تحركات  لوقف  العام  الردع  مقتضيات 
ملشاعر  استفزاز  وأي  النوع،  هذا  من 
الشعب املغربي، أكثر من هذا االستفزاز، 
حيث تأتي أميناتو حيدر، املدعومة بآلة 
إعالمية دولية، لتعلن عن تأسيس حزب 
املغربي«،  »االحتالل  سمته  ما  ملناهضة 
من  كانت  باألمر  املعنية  أن  فالواقع، 

هيئة  تعويضات  من  املستفيدين  بني 
وامتيازات  واملصالحة«،  »اإلنــصــاف 

أخرى.. فعن أي احتالل تتحدث؟
الواقع، أن أميناتو حيدر ومجموعتها، 
سياسي  فــرع  لتأسيس  تحركت  التي 
ال  الــعــيــون،  مدينة  فــي  للبوليساريو 
تتحرك من تلقاء نفسها، وقد عملت على 
على  بناءا  »الكوديسا«  إطــار  تأسيس 
واملنظمة  أجنبية،  منظمات  تعليمات 
روبــرت  »مؤسسة  هي  هنا  املقصودة 
اعتراف  وهو  اإلنسان«،  لحقوق  كندي 
حيث  نفسها،  أميناتو  لسان  على  جاء 
وهو  »الكوديسا«،  حل  بالغ  في  قالت 
))انطلق  يلي:  ما  بنفسها،  وقعته  بالغ 
املدافعني  تجمع  إطــار  فــي  االشــتــغــال 
ــســان،  الــصــحــراويــني عــن حــقــوق اإلن
األحــرف  بتجميع  اختصارا  املــعــروف 

»كوديسا«،  بمختصر  األولى  الالتينية 
الحالي،  للقرن  األول  العقد  من  بداية 
بالدعوة  الهيكلة  تشكيل  ارتبط  حيث 
كيندي  روبــرت  مؤسسة  وجهتها  التي 
الصحراوية  للمدافعة  اإلنسان  لحقوق 
أميناتو  السيدة  اإلنــســان،  حقوق  عن 
روبـــرت  جـــائـــزة  لتسليمها  حـــيـــدر، 
املؤسسة  بمقر  اإلنسان  لحقوق  كيندي 
األمريكية  املتحدة  بالواليات  بواشنطن 
إرادة  التقت  وقد   ،2008 نونبر  بتاريخ 
الرفاق في اختيار رفيقتهم أميناتو حيدر 
للكوديسا،  التنفيذي  املكتب  رأس  على 
والذي يعتبر الهيئة التقريرية الوحيدة 
بالتجمع، واملتكون أصال من 12 عضوا 

التقارير  وتقديم  رصد  واصلوا 
ــاع حــقــوق اإلنــســان  عــن أوضـ
فقدان  قبل  الغربية  بالصحراء 
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إعداد
سعيد الريحاني

 يقول المصريون أن »الخبر الذي يباع اليوم بالفلوس سيصبح غدا ببالش« )بدون مقابل(، والخبر الذي لم يعرف أسراره إال عدد قليل من 
المواطنين يوم أمس، هو لماذا اختارت االنفصالية أميناتو حيدر اإلعالن، في بداية شهر شتنبر، عن حل إطارها الحقوقي المزعوم »الكوديسا« 

)تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق اإلنسان( في مدينة العيون؟ ليكون الجواب اليوم، وبدون مقابل طبعا، هو أن أميناتو حيدر 
اختارت ممارسة العمل السياسي عبر الترويج لتأسيس حزب انفصالي تحت عنوان: »الهيئة الصحراوية لمناهضة االحتالل المغربي«.

خم�طر ت�أ�سي�س �أول فرع جلبهة 
�لبوليـ�س�ريـو  يف  مـدينة �لعـيون

هـل يتـم اعتـقـال االنفصـالـيين 
وتـحريـك الـجـيـش فـي »الـكركــرات«؟

"المتهمون" بتأسيس فرع للبوليساريو بالعيون



فاضل  محمد  العزيز،  رفيقنا 
سنة  عليه،  رحمة هلل  كاودي، 
عضوا   11 فقط  ليتبقى   ،2017
)املصدر:  التنفيذي((  املكتب  في 
 3 بتاريخ  صادر   / الكوديسا  حل  بالغ 

شتنبر 2020(.
قد  كندي«  روبــرت  »مركز  أن  ومعلوم 
آلة  إلــى  األخيرة  السنوات  في  تحول 
إن  بــل  البوليساريو،  أنــصــار  يــد  فــي 
تقارير تصب  املركز، هي  بالغات  أغلب 
الحقوقي  الوضع  انتقاد  في  باألساس 
ــرب، والــســبــب مــعــروف )فــي  ــغ فــي امل
دفع  محاولة  هو  الصحف(  قصاصات 
املجتمع الدولي إلى توسيع صالحيات 
حقوق  مراقبة  لتشمل  »املينورسو« 
وبعدها  ــى،  األول املرحلة  في  اإلنسان 
الدعوات  تجد  حتى  التأطير  ينطلق 
ــهــا)..(،  ل خصبا  مرتعا  االنفصالية 
كيندي  روبرت  مؤسسة  ))تحولت  فقد 
البوليساريو  لصالح  لوبي  أكبر  إلى 

على  تشدد  األمريكي  الكونغريس  في 
لحقوق  املينورسو  مراقبة  ــرورة  ضـ
مركز  أكد  الصدد،  هذا  وفي  اإلنسان، 
أنه  اإلنــســان،  لحقوق  كيندي  ــرت  روب
الكونغريس  أعضاء  إلى  بتقرير  تقدم 
توصية  ــم  دع منهم  يطلب  األمــريــكــي 
اإلنسان  لحقوق  املتحدة  األمم  مراقبة 
املركز  ويحمل  الغربية..  الصحراء  في 
ــو شقيق  كــيــنــدي، وهـ ــم روبــــرت  اسـ
الذي  كيندي،  جون  األمريكي  الرئيس 
وتعرض  الــعــدل  وزارة  تولى  قــد  كــان 
)املــصــدر:   ))..1968 سنة  لالغتيال 

القدس العربي/ 28 شتنبر 2012(.
حيث  من  أما  الشكل،  حيث  من  هذا 
املــضــمــون، فــإن هــذا املــركــز هــو الــذي 
املجتمع  تأليب  في  محوريا  دورا  لعب 
منظمات  جر  عبر  املغرب،  ضد  الدولي 
هو  كما  الخندق،  لنفس  أخــرى  دولية 
»أمنيستي  ملنظمة  بالنسبة  الــحــال 
اللعبة  أن  يعني  ما  أنترناسيونال«، 
هي  ــل  ب فــقــط،  تــقــاريــر  مــجــرد  ليست 
لـ»األسبوع«  سبق  وقد  مركبة،  عملية 
أن فضحت اجتماعا كبيرا عقد بتاريخ 
الكنغريس  داخــل   ،2016 مــارس   23
اإلســاءة  هو  محوره  وكــان  األمريكي، 
»طوم  لجنة  ))اجتمعت  فقد  للمغرب، 
 )TOM LANTOS( النـــطـــوس« 

ــي،  ــك ــري ــتــابــعــة لــلــكــونــغــريــس األم ال
ــســان،  ــي حــقــوق اإلن واملــتــخــصــصــة ف
الخارجية  أعدته  الذي  التقرير  ملناقشة 
مسيئني  تقريرين  على  بناء  األمريكية 
ومنظمة  ووتــش«،  رايتس  لـ»هيومان 
خالل  أنتيرناسيونال«،  »أمنيستي 
كيندي،  كيري  تحدثت  االجتماع،  هذا 
»مركز  ورئيسة  للبوليساريو  املساندة 
نفسها  تقدم  والتي  كيندي«،  ــرت  روب
كشاهدة على انتهاكات حقوق اإلنسان 
حق  صــادرت  حيث  املغرب،  طــرف  من 
ضد  رأيــهــم  عــن  التعبير  فــي  املغاربة 
االستفزازات الصادرة على لسان األمني 
معتبرة  املتحدة،  لألمم  السابق  العام 
أنه ليس من حق املغاربة التظاهر ضد 
اعتبرت  كما  باملحتلني،  وصفهم  من 
الوضع  أن  منطقية،  غير  مقاربة  في 
دولة  بوضع  شبيه  البوليساريو  في 
الكويت عند اجتياحها من طرف قوات 
)املــصــدر: أرشيف  صــدام حــســني..(( 

األسبوع(.

هكذا إذن، تتحرك األجندات األجنبية، 
الذين  هم  األجندة  أصحاب  أن  واألكيد 
ال  أميناتو«،  »هيئة  بتأسيس  أمــروا 
حلها،  يتم  لم  »الكوديسا«  وأن  سيما 
بقية  أصدر  األدوار،  تقسيم  إطار  ففي 
أنهم على خالف  ادعوا  الذين  األعضاء 
فيه  أكــدوا  بالغا  حيدر،  أميناتو  مع 
ال  كله  األمر  أن  يعني  ما  االستمرارية، 
حيث  من  أدوار  تقسيم  كونه  يتعدى 
من  الباقون  أكــد  حيث  النتيجة)..(، 
أن  لهم،  بيان  في  »الكوديسا«  أعضاء 
عن  الصحراويني  املدافعني  ))تجمع 
منظمة   ،CODESA اإلنسان  حقوق 
مستقلة  جماهيرية  صحراوية  حقوقية 
فردية،  ملكية  وليست  تقدمية،  وبهوية 
وال تتأثر بأي نزعة ذاتية، بل هي إرث 
ومشترك،  جماعي  وكفاحي  تاريخي 
ومختطفني  شهداء  تضحيات  يجسد 
ومعتقلني سياسيني وضحايا التعذيب.. 
املدافعني  تجمع  أن  على  ــشــددون  وي
ال  اإلنــســان،  حقوق  عن  الصحراويني 

صيغة  في  تعسفا  اختزاله  أبــدا  يمكن 
مؤقتة  تنظيمية  كآلية  التنفيذي  املكتب 
ترتبت  استثنائية،  ــروف  ظـ أملتها 
املغربي  االحــتــالل  ومنع  مــصــادرة  عن 
كان  الــذي  األول،  التأسيسي  ملؤتمره 
يعتزم عقده بمدينة العيون املحتلة سنة 
141 مؤتمرة ومؤتمرا،  2007 بمشاركة 

هم أعضاء في التجمع إلى اآلن((.
تصوروا هؤالء الذين يعيشون بيننا، 
هل  النوع)..(  هذا  من  بالغات  يكتبون 
أمريكا  في  األمــر  بهذا  السماح  يمكن 
أليس  إسبانيا؟  في  أو  فرنسا  في  أو 
لتحريك  مبررا  األحـــزاب  قانون  خــرق 
يتم  أن  يعقل  كيف  املتابعة؟  مسطرة 
بينما يتجول  باملحتلني  املغاربة  وصف 
التراب  فــوق  حرية  بكل  االنفصاليون 
الوطني؟ أال يعني ذلك أن املغرب يجني 

ثمار التساهل)..(؟
»الهيئة  نفسها  تسمي  من  هي  وها 
ــل  ــائ ))وس إن  ــقــول  ت ــة«  ــصــحــراوي ال
تحريضية  حملة  شنت  املغربية  اإلعالم 
تأسيسها  منذ  الهيئة  ضد  شوفينية 
يوم 20 شتنبر املاضي بمدينة العيون 
املحتلة((، ودعت في بيان لها املجتمع 
املزيد  ملنع  ــتــدخــل  ))ال إلــى  ــي  ــدول ال
ــاع حــقــوق اإلنــســان  مــن تــدهــور أوضـ
بــالــصــحــراء الــغــربــيــة((، مــحــذرة من 
))نتائج حملة التصعيد ضد املناضلني 
لالحتالل  املناهضني  الــصــحــراويــني 
تأخذ  بدأت  وأنها  خصوصا  املغربي، 
في  اعتقال  لعمليات  التحضير  منحى 
بالتزامن  ــك  ذل ويــأتــي  صــفــوفــهــم((.. 
بالصحراويني  الشاحنات  حشد  مــع 
معبر  إلى  لجلبهم  الصحراويني  وغير 
الشاحنات  بعرقلة  للقيام  »الكركرات«، 
املغربي  الجيش  واستفزاز  التجارية، 
أمــام  النفس  ضبط  فــي  يستمر  ــذي  ال

التحركات املريبة)..(.
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مقر بعثة "المينورسو" في العيون

تصوروا هؤالء الذين يعيشون بيننا، يكتبون 
بالغات من هذا النوع)..( هل يمكن السماح 

بهذا األمر في أمريكا أو في فرنسا أو في 
إسبانيا؟ أليس خرق قانون األحزاب مبررا لتحريك 
مسطرة المتابعة؟ كيف يعقل أن يتم وصف 
المغاربة بالمحتلين بينما يتجول االنفصاليون 

بكل حرية فوق التراب الوطني؟ أال يعني ذلك 
أن المغرب يجني ثمار التساهل)..(؟

))حتولت مؤسسة روبرت كيندي 
إىل أكرب لوبي لصالح البوليساريو 
يف الكونغريس األمريكي تشدد 

على ضرورة مراقبة املينورسو 
حلقوق اإلنسان، ويف هذا 

الصدد، أكد مركز روبرت كيندي 
حلقوق اإلنسان، أنه تقدم بتقرير 
إىل أعضاء الكونغريس األمريكي 

يطلب منهم دعم توصية 
مراقبة األمم املتحدة حلقوق 

اإلنسان يف الصحراء الغربية.. 
ويحمل املركز اسم روبرت 

كيندي، وهو شقيق الرئيس 
األمريكي جون كيندي، الذي كان 

قد توىل وزارة العدل وتعرض 
لالغتيال سنة 1968..((

مناورة البولي�ساريو ال�ستفزاز اجلي�ش 
املغربي واإغالق معرب »الكركرات« 



فيروس »كورونا« عرفته 
البشرية منذ مدة

أمور  العالم من  أن كل ما يحصل في هذا  الشك 
معرفة  منا  تقتضي  عظيمة،  وأحـــداث  جسيمة 
يقفون  الذين  هم  ومن  إليه،  ترمي  وما  مسبباتها 
عدواني  وسلوك  أطماع  من  يحملونه  وما  وراءها، 

مخطط له وممنهج للوصول إلى غايات معينة.
موضوع  تحليل  إلى  ماسة  بحاجة  اليوم  وإننا 
متفحصة،  وواقعية  موضوعية  بنظرة  »كورونا« 
ومحاولة التمعن في ما بني السطور وإيجاد تفسير 
منطقي لهذا املصاب الجلل الذي هز العالم بأجمعه 
من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، حيث ال 
تكاد دولة واحدة تخلو منه مع االختالف في نسب 

اإلصابات وتفاوتها بني دولة وأخرى.
ملن   )19 )كوفيد  املستجد  »كورونا«  فيروس  إن 
للمرة  ظهر  قديم، حيث  تكويني  أصل  له  يعرفه،  ال 
والذي  الطيور،  بعض  خالل  من   1937 عام  األولى 
أن  املئات منها، ثم ما لبث  إلى إصابة  أدى بدوره 
انتقل إلى حيوانات أخرى كاإلبل واألبقار، غير أن 
كانت  الفيروس،  بهذا  سجلت  بشرية  إصابة  أول 
سنة 2012 في اململكة العربية السعودية، ووصلت 
الحاالت التي تم تسجيلها في هذا البلد حتى نهاية 
عام 2015، حسب اإلحصاءات، 1250 حالة، وكانت 
يأكل لحوم  العدوى مقتصرة على من  انتقال  طرق 

الحيوانات التي ذكرنا.
مرة  الظهور  الــوبــاء  هــذا  عــاود  أن  لبث  ما  ثم 
وبداية   2019 سنة  نهاية  في  نعلم،  كما  أخــرى، 
2020، ولكن بنوع جديد وفتاك وأكثر شراسة من 
ذي قبل، بدولة الصني، وصار ينتقل ما بني البشر 
مثيل  لها  يسبق  لم  خطيرة  سابقة  وهي  أنفسهم 
مما  الفيروس،  لهذا  الطبيعي  التطور  صعيد  على 
التالعب به وتطويره جينيا في  بأنه قد تم  يوحي 

مختبرات سرية.
ــان  ووه مدينة  فــي  ــرة  م ألول  عنه  أعــلــن  ــد  وق
الذي  ليانغ،  الدكتور  به  أخبر  عندما  الصينية 
 - حينه  في   - الصينية  السلطة  كذبته  ما  سرعان 
على  بتأنيبه  وقامت  كاذبة  أخبار  بنشر  واتهمته 

تصريحه الحقا.
وبطبيعة الحال، فإن هناك تساؤالت عديدة تدور 
في أذهان ماليني الناس في العالم: من هي الدولة 
فتك  الذي  الخطير  الفيروس  هذا  وراء  تقف  التي 

آالف  وقتل  بالعالم  بالبشرية 
الناس وشل االقتصاد العاملي؟! 
من  املستفيدة  الجهة  هي  ومن 
هذه  ستستمر  متى  إلــى  ــك؟  ذل
األطباء  قــدرة  عــدم  مع  الحالة 
علم  فــي  املختصني  العامليني 
ــى إيـــجـــاد لــقــاح  ــة عــل ــئـ األوبـ
حوالي  مــرور  بعد  لـ»كورونا« 
سنة على ظهور هذا الفيروس؟

ــاؤالت كــثــيــرة تــكــمــن  ــ ــس ــ ت
خــالل سرد  مــن  عنها  اإلجــابــة 
التي  األحــداث  ملجرى  تحليلي 

رافقت ظهور هذا الوباء.
بحث  في  العبيدي،  د.  ر.  الباحث  األستاذ  يقول 
له، أن كل ما حصل في العالم هو بتدبير وتخطيط 
وهي  العميقة«،  الكونية  »الدولة  قبل  من  وإشــراف 
دولة تسيطر على العالم بأكمله وتدير شؤونه وفق 
أجندات معدة مسبقا وأهداف تريد الحصول عليها.
فهي دولة معنوية مكونة من عدة منظمات سرية 
هيكلته  وإعــادة  العاملي،  االقتصاد  ضرب  غايتها 
آخر وفق  عاملي  نظام  وتوجيهه من جديد، وفرض 
قبلهم،  من  تتم صياغتها  جديدة  وشروط  مقاييس 
فكرة  العالم  يتقبل  أن  إلى  الوباء  هذا  وسيستمر 
التغيير املزمع إجراؤه، وتدير هذه الدولة العميقة 
رؤساء  معظم  على  السيطرة  خالل  من  نشاطاتها 
بالتهديد  سواء  الوسائل،  بشتى  العالم  في  الدول 
معينة  ــراءات  ــ إغ تقديم  خــالل  مــن  أو  والــوعــيــد، 
على  السيطرة  خالل  من  وكذلك  وغيرها،  كاألموال 
من  وتسخيرها  الدولية  واملنظمات  العاملي  اإلعالم 
لخير  الصني  في  أهدافها، وما حصل  أجل تحقيق 
دليل على ذلك، حيث تم اغتيال الدكتور ليانغ، الذي 
يعتبر  والــذي  ووهــان  مدينة  في  طبيبا  يعمل  كان 
في  ــا«  »كــورون فــيــروس  ظهور  عــن  أعلن  مــن  أول 
اتهمته  قد  الصينية  السلطات  كانت  حيث  الصني، 
بنشر أخبار كاذبة، وقد ادعت فيما بعد بأنه أصيب 
املرض  هــذا  عن  أبحاثا  إجــرائــه  خــالل  بالعدوى 

وتوفي متأثرا به.
وتتعلق  أملانيا،  في  حصلت  الثانية،  الحادثة 
باحث  ــو  وه كــمــون،  ــوان  رضـ الــدكــتــور  باغتيال 
تونسي مقيم بأملانيا، كان قد أعلن، في وقت سابق، 
الوباء،  لهذا  نهائي  عالج  إلى  توصله  إمكانية  عن 
اإلعالن عن موته  يتم  وفجأة وفي ظروف غامضة، 
في وسائل اإلعالم املختلفة، في خضم وجود جدل 

وأملانيا حول  أمريكا  بني  محتدم 
الحق في إنتاج وبيع هذا اللقاح، 
األملانية  السلطات  صرحت  وقد 
لسان  وعلى  وفاته  على  معقبة 
مكذبة  ميركل  أنجيال  املستشارة 
خبر مقتله، فقالت بأنه توفي إثر 
جلطة دموية، علما أن املستشارة 
ــد أصــيــبــت بــفــيــروس  مــيــركــل ق
»كورونا« وشفيت منه كما أكدت 

الوكاالت اإلخبارية.
ــرى  ــا، فــهــي األخـ ــيـ ــا روسـ أمـ
السيناريو  هذا  من  نصيب  لها 
بإعالنها عن انتحار ثالثة أطباء في ظروف غامضة، 
من  منفصلة،  حــوادث  في  وطبيب،  طبيبتان  وهم 
خالل اإللقاء بأنفسهم من نوافذ املستشفيات التي 
عملية  الروسية  السلطات  بررت  وقد  بها،  يعملون 
كبير  نفسي  ضغط  نتيجة  جــاءت  بأنها  وفاتهم 
تعرضوا له أثناء قيامهم بمعالجة مرضى مصابني 

بفيروس »كورونا«.
في  املزعومة  الديمقراطية  راعية  إلى  نأتي  ثم 
العالم ومهد الحريات، الواليات املتحدة األمريكية، 
التي تم فيها اغتيال الدكتور بينغ ليو، وهو طبيب 
وباحث أمريكي من أصل صيني الذي أعلن بدوره 
وعالج  لقاح  إلى  سيتوصل  وجيزة  فترة  في  أنه 
أن  لبثوا  ما  ثم  »كورونا«،  املستجد  للوباء  نهائي 

وجوده مقتوال في بيته.
الدكاترة  »اغتيال«  القدر عن ظاهرة  بهذا  نكتفي 
العلماء الذين كانوا على وشك صنع جرعات لقاح 
منظمة  أن  الصدد  هذا  في  ونذكر  »كورونا«،  ضد 
العام،  مديرها  لسان  على  أعلنت  العاملية  الصحة 
ويتطلب  وصعب  طويل  »كورونا«  مع  الطريق  بأن 
حصول  لضمان  دوالر  مليار   100 مبلغ  توفير 
ملنع   »19 »كوفيد  فيروس  ضد  لقاح  على  الجميع 
تفشي هذا الوباء، وأن عشرين دولة وحدها تطلب 
ب»لقاح  املعروف  الروسي  اللقاح  من  جرعة  مليار 
من  واحدة  قبلت  الذي   ،)sputnik V( سبوتنيك« 
ابنتي الرئيس الروسي فالديمير بوتني، بتطعيمها 
مئات  منه  كثيرة  دول  اشترت  الــذي  اللقاح  بهذا 

املاليني من الجرعات.
لقاح  بــأول  بوتني  تباهي  على  ترامب  رد  وقــد 
مليار ونصف دوالر  قيمته  بإبرام عقد  لـ»كورونا«، 
لتسليم 100 مليون جرعة لقاح »كورونا« التجريبي 
ويصل  األمريكية  »موديرنا«  شركة  تصنعه  الذي 

دوالرا،   30 حوالي  اللقاح  هذا  من  الجرعة  سعر 
 500 على  مستقبال  املتحدة  الواليات  وستحصل 

مليون جرعة من لقاحات »كوفيد 19«.

هل عدوى »كورونا« تنتقل عن 
طريق الهواء والغذاء ومياه الشرب؟

في الوقت الذي ال تزال فيه العديد من املعلومات 
وتوطيد  »كورونا«  بخصوص  السطح  على  تطفو 
 20 طال  الذي  املستجد  بالفيروس  العلماء  معرفة 
مليون إنسان حول العالم، أوضحت منظمة الصحة 
الفيروس  أن  إلى  يشير  ما  يوجد  ال  أنه  العاملية، 
إذا  الشرب  مياه  في  يوجد   »19 لـ«كوفيد  املسبب 
وكذلك  املطلوبة،  للمراقبة  املياه تخضع  هذه  كانت 
تخضع  التي  الغذائية  للمواد  بالنسبة  الــشــأن 
للنظافة والسالمة الصحية، فقد انتشرت أقوال بأن 
فيروس »كورونا« كان سبب انتشاره في الصني عن 
الصينيون  يتناولها  التي  املأكوالت  بعض  طريق 
وعدم جودتها ونظافتها، ويذكر العلماء املختصون 

أن الحقائق ستظهر مستقبال بهذا الخصوص.

هل الحيوانات األليفة تنقل 
العدوى الفيروس؟

التي  األليفة  الحيوانات  حول  التساؤالت  تدور 
تنقله  هل  بالوباء  واملصابة  أصحابها  مع  تعيش 
من  عينات  بفحص  إيطاليون  علماء  قام  لإلنسان؟ 
915 كلبا و505 قطط تم جمعها من مارس إلى مايو 
وبشكل  إيطاليا،  من  مختلفة  مناطق  في  املاضي 
أكثر  من  كانت  التي  لومبارديا،  منطقة  في  رئيسي 
الدراسة  وأشــارت  بالفيروس،  املتضررة  املناطق 
على  »كورونا«  فيروس  اختبارات  نتائج  أن  إلى 
1420 حيوانا كانت سلبية، وأن الكالب أقل عرضة 
ألصحابها  الــعــدوى  تنقل  قلما  وإنها  لإلصابة، 

وكذلك الشأن بالنسبة للقطط والخيول.
له  البارد  أو  الساخن  الطقس  هل  الختام،  وفي 
فعالية في نقل الفيروس عن طريق الهواء، السيما 
دولها  من  كثير  تتميز  التي  اإلفريقية  القارة  وأن 
وعلماء  قليلة،  إصابات  بها  كانت  ساخن،  بطقس 
البيئة لم يقوموا حتى اآلن بدراسات في املوضوع؟

جائحة »كورونا« بعيون دولية

الدكاترة الذين لقوا حتفهم 
في ظروف غامضة بالتــزامن 

مــع »كــورونا«

الصحة مطلب عظيم من مطالب الحياة، بها تكتمل سعادة اإلنسان وبفقدها تنغص عليه حياته، فإذا استقامت األحوال الصحية البدنية والنفسية عند الفرد 
تتجلى أثارها في المجتمع، وإذا اختلت ظهر الخلل عليه.

فقديما قيل: »الصحة تاج فوق رؤوس األصحاء ال يراه إال المرضى«، واإلسالم اعتنى ببناء البدن بناء سليما ووقايته من مخاطر الجراثيم واألوبئة، وقد قال هللا 
تعالى: ))قل ال أملك لنفسي ضرا وال نفعا إال ما شاء هللا، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فال يستأخرون ساعة وال يستقدمون(( )سورة يونس اآلية 49(.

والموت مصيبة كتبها هللا تعالى على كل نفس و))كل نفس ذائقة الموت((، والموت حق ال ريب فيه وال خالص منه وال حيلة لدفعه، عجز األطباء عن رده واستحال 
الهرب منه على الفالسفة والعلماء واألثرياء، ال تمنع منه الحصون الشاهقة وال البروج المشيدة، أو المخابئ المستورة، وحتى الجبال العالية.

نعم، لقد حصدت جائحة »كورونا« حوالي مليون نسمة من األرواح البشرية في مختلف أقطار العالم وقاراته، بدءا بالصين ثم ببلدان القارة األوروبية واألمريكتين 
الجنوبية والشمالية، وأستراليا والهند وروسيا، والبلدان العربية واإلسالمية واإلفريقية، ومازال هذا الوباء يحصد كل يوم آالف األرواح في انتظار وجود لقاح له.

د. عبد الرحيم بن سالمة* 

* أستاذ باحث

كمون ليوليانغ

من 01 إلى 07 أكتوبر 142020 العدد: 1091  دراسات
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التدابير  من  جملة  الغرب  عواصم  معظم  اتخذت 
عادة  يحل  الذي  الزكام  »موسم«  ملواجهة  االحترازية 
مع حلول فصل الخريف، احتياطا منه حتى ال تنضاف 
عواقبه على كوارث »كوفيد 19« الذي »دوخ« اإلنسانية 

عبر العالم.
كما  الــازم  باتخاذ  العواصم  هذه  بلديات  تكفلت  وقد 
فعلت مع جائحة »كوفيد 19«، ونحن في العاصمة الرباط، 
القانون  بموجب  ملزمة  بلديتها  بــأن  نذكر  أن  بــأس  ال 
في نصوصه،  ما جاء  الصحة« حسب  بـ»حفظ  الجماعي، 
وتؤكدها الوثيقة املالية للجماعة، باالنفراد بصفحة كاملة 
خاصة بالسيولة املالية لـ»تنفيذ حفظ الصحة« الذي أسند 
للجماعة باعتباره »خدمة القرب«، بل ومن أقرب »القرب« 
الحياة  هي  ألنها  وأخطرها،  خدمة  أهم  وهي  للرباطيني، 
خدمة  على  دلونا  االستئناس،  سبيل  وعلى  املوت،  وهي 
القرب«  »خدمات  عائلة  من  أنها  على  بها  يتغنون  واحدة 
على الشاشات وخال الخطابات والتجمعات، إنها فعليا 
منتخبينا؟  اهتمامات  ومن  الناس،  من  قريبة  وواقعيا 
الجماعة  اختزلتها  التي  الصحة  هذه  الصحة..  ومنها: 
ومجلس العمالة واملقاطعات ومجلس الجهة، في شن حرب 
ضروس )ولو على األوراق( للقضاء على الفئران و»سراق 
الزيت«، والقمل، وهذه الحرب الزالت مستمرة منذ الحرب 
العاملية األولى إلى الحرب األولى على »كوفيد 19«، نقول 
األولى ألنها كسائر الحروب، ال قدر هلل، ستمتثل لقواعدها 
كما  معها  نتعايش  حتى  مرات  نفسها  بإحياء  وتقاليدها 

تعايشنا مع حروب الفئران وحلفائها منذ عقود.
القرب:  خدمة  عن  فيه،  شك  ال  مما  مسؤولة،  فالجماعة 
إال  منها  نــعــرف  ال  الصحة  ــذه  ه اآلن  ولــحــد  الــصــحــة، 
الخاص،  للقطاع  األخرى«  العمومية« و»الصحة  »الصحة 
فاألولى من صاحيات وزارة الصحة التي حذف مصطلح 
األمانة  صاحيات  من  والثانية  نعتها،  من  العمومية 
هي  التي  الجماعية«  »الصحة  وتنسى  للحكومة،  العامة 
توغلنا  تاحظون،  وكما  القرب،  خدمات  كل  من  األقــرب 
في سراديب الصحة وعيوبها، حتى أننا كدنا نختم دون 
الحديث  أي  »الحديث«،  هذا  موضوع  صلب  إلى  التطرق 
عن قرب واقتراب »موسم« الزكام من االنتشار، وهذه من 
املرحلة  تدبير  عليها  التي  الجماعية  الصحة  صاحيات 
الجماعية  الصحة  الرباطيني، وتكليف  لكل  اللقاح  بتوفير 
ينضم  وبــاء  مــن  للعاصمة  وقــايــة  للراغبني  بتطعيمه 
الحديث  هذا  وعنونا  الجائحة،  ويفاقم  »كورونا«  لوباء 
ابتلينا  زمن  في  تحذير  فعا  وهو  الزكام،  من  بـ»تحذير« 

فيه باألوبئة الفتاكة.

حتــذير:
 الزكام بعد 
»كوفيد 19«

 بقلم: بوشعيب اإلدريسي

اإلدارات تتخذ قرارات في الوقت غير المناسب

تغيري بطاقات التعريف الوطنية ورخ�ص ال�سياقة وت�سجيل ال�سيارات
املغاربة  إصابات  ارتفاع  رغم 
بشكل   »19 »كــوفــيــد  بــفــيــروس 
الــســلــطــات  أن  ــم  ــ ورغ مــخــيــف 
املــعــنــيــة أتــحــفــتــنــا بــعــدد من 
اإلعام  وسائل  عبر  اإلشهارات 
عموم  تنصح  والسمعي  املرئي 
الحيطة  بــتــوخــي  املــواطــنــني 
وذلك  الوباء،  عدوى  من  والحذر 
لــلــضــرورة  إال  الــخــروج  بــعــدم 
نجد  ــروط)..(،  ــشـ وبـ القصوى 
إلى  ينبهنا  اإلعـــام  نفس  أن 
حزمة  واستبدال  تغيير  ضرورة 
من البطاقات اإلدارية التي تمت 
تفشي  مــن  سنة  قبل  برمجتها 
التعريف  بطاقة  مثل:  الجائحة، 
السياقة،  ورخــصــة  الــوطــنــيــة، 

وبطاقة تسجيل السيارة.
القصوى«  »الضرورة  من  فهل 
اســتــبــدال هـــذه الــبــطــائــق ومــا 
ومصاريف  إجراءات  من  تتطلبه 
وتــنــقــل مــشــوب بــالــخــوف من 
أن  علما  الفيروسية،  الــعــدوى 
هذه اإلجــراءات اإلداريــة تشتت 
اهتمامات املواطنني في مواجهة 
بالجميع  يتربص  الــذي  الوباء 
وما خلفه من مصائب في الدخول 
االقتصادي  واملــســار  املــدرســي 

واملنظومة الصحية... إلخ.
ــد الــتــقــنــيــات  ــل ــا، ب ــس ــرن ــف ف
تعمل  ــزال  تـ ال  واملــعــلــومــيــات، 
ــة  ــاق ــســي ــة ال ــصـ ــة رخـ ــاق ــط ــب ب
وبوثيقة  الكاسيكية،  الحمراء 
بمنظومة  ــات  ــعــرب ال تسجيل 
االحتفاظ  حــق  ملاكيها  تعطي 
وفي  ــخ،  إل األول...  بالتسجيل 
إنجاز  صاحيات  دائما،  فرنسا 
إدارية،  الوثائق، وإن كانت  هذه 
فهي أمنية بالدرجة األولى، فهي 

وزارة  أجــهــزة  اخــتــصــاص  مــن 
العماالت،  خــال  مــن  الداخلية 
غيرت  ولكن  الوثائق،  تغير  فلم 
والشارات  واإلشــارات  الطرقات 
تعليم  وقـــانـــون  الــضــوئــيــة، 
حلبات  لها  وجهزت  السياقة، 
بناء  السرعة  بتحديد  واهتمت 
فخفضتها  تقنية،  دراسات  على 
والوطنية،  السيارة  الطرق  في 
ــبـــة  ــز املـــراقـ ــ ــراك ــ ونـــظـــمـــت م
من  وغيرها  للعربات  التقنية 

ــي تــصــب في  ــت اإلجـــــــراءات ال
في  أمـــا  مــواطــنــيــهــا،  مصلحة 
تصاعد،  في  فالحوادث  بادنا، 
إما  يغيرون  تصاعدت  وكلما 
حطمت  وقــد  السياقة،  رخصة 
التغيير،  فــي  القياسي  الــرقــم 
هي  التي  التسجيل  بطاقة  وإما 
األخرى خضعت لـ»قلب شقلب«.

فــا الــحــوادث تــراجــعــت وال 
الـــســـواق اســـتـــفـــادوا، بــل هم 
ــف إضــافــيــة  ــصــاري ــا م ضــحــاي
يلحق  مــمــا  ــي«،  ــ وأجـ و»ســيــر 
فهل  بــمــصــالــحــهــم..  أضـــــرارا 
الناجح  السير  نظام  نستنسخ 
أفضل  ــكــون  ي ــا  ــم رب لــفــرنــســا، 

وأرحم بالسائقني؟
أصيبا  قــد  وزيــريــن  أن  وبما 
نتمنى  كنا  »كورونا«،  بفيروس 
من الحكومة تعليق كل القرارات 
تنفيذها  أجل  من  اتخذتها  التي 
وذلك  الجاري،  أكتوبر  شهر  في 
ومنها:  الــجــائــحــة،  تــمــر  حــتــى 
الوطنية  التعريف  بطاقة  تغيير 
وتسجيل  الــســيــاقــة  ــة  ــص ورخ
هي  املرفقة  والصورة  السيارة، 
تعبر  لكنها  العاصمة،  من خارج 

عن حالة السياقة في بادنا. 

شهادات من
الرواد
الجوهري،  مصطفى  الدكتور  الرائد  من  شهادة 
األستاذ الجامعي واملؤرخ املتمكن واملثقف املناضل، 
الراحل موالي علي  أربعينية  جاءت في أعمال ندوة 
الصقلي رحمه هلل منذ حوالي سنتني بالقاعة الكبرى 
»موالي  للمملكة، ودونت في كتاب:  الوطنية  للمكتبة 
وهذه   ،)72 )ص  وشــهــادات«  أبحاث  الصقلي  علي 
املناسبة  هذه  في  علي  ربما يصعب   ..(( منها:  فقرة 
تدفعنا  املناسبة  وأن  خاصة  أكاديمي،  عرض  تقديم 
التعرف  في  املساعدة  اإلضــاءات  بعض  عرض  إلى 
رحمه  شاعرنا  شخصية  عالم  إلى  أكثر  التقرب  أو 
هلل، والوقوف على بعض الشذرات املفيدة واملؤطرة 
أن  فضلت  ولكني  محطاتها،  تنوع  على  لتجربته 
الوطنية  تجربته  أو  بوطنيته  ارتبط  ما  منها  أختار 
فالكونية،  القطرية  إلــى  الذاتية  من  تحولت  التي 
فالشاعر علي الصقلي انطلق وطنيا وانتهى وطنيا، 
وسيظل كذلك وطنيا حتى بعد وفاته رحمه هلل، فهو 
بحق لسان الوطن من قبل ومن بعد.. وتتجسد هذه 
فقد  رحيله،  أولها  العناصر،  من  جملة  في  الوطنية 
انتقل إلى دار البقاء يوم 5 نونبر ودفن يوم 6 نونبر 
وبحضور  الشهداء  بمقبرة  العصر  بعد صاة   2018
الجليل  األمير  العهد  ولــي  امللكي  السمو  صاحب 

موالي الحسن حفظه هلل(( انتهى.
صاحب  الصقلي،  علي  مــوالي  الفقيد  هلل  تغمد 
جناته،  فسيح  وأسكنه  برحمته  الوطني،  النشيد 
بالصحة  الجوهري  الدكتور مصطفى  ومتع مؤرخنا 

والعافية وهو مبدع مئات املؤلفات.  

أرشيف الربـاط
صورة التقطت منذ نحو سنتني للمناضلة الرباطية »ماما 
املرأة املغربية بتأسيس ورئاسة اجلامعة  سلمى« التي شرفت 
امللكية للرياضات الوثيرية، لتكون أول أمرأة عربية وإفريقية 
»تــقــتــحــم« مــيــدانــا عــاملــيــا خــاصــا بــتــكــويــن الــشــبــاب، وقــيــادتــه 
ملمارسة رياضات تنصهر فيها الثقافة والفن، وكانت 24 سنة 
من النضال املرير كافية إلهداء اململكة فريقا وطنيا يحسب 
دائما  منها  يعود  التي  الدولية  املنتديات  يف  حساب  ألــف  له 
متوجا بامليداليات، آخرها ميداليتان من مسابقة دولية إلى 
جانب الدول املتوجة: روسيا، إيطاليا، بلجيكا وإجنلترا.. يف 
أبريل املاضي، ويف أكتوبر احلالي، إذا سمحت بذلك الظروف 
الصحية، تنتظرها مسابقة يف البرتغال، لذلك، فالرباطيون 

يدعون لها بالتوفيق والتألق. 

أكتوبر: شهر التلقيحات

�سرورة تلقيح ميزانية اجلماعة 
ل�سنـة 2021 �سـد وبـاء »التـبذير«

الرباط  جماعة  على  املــشــرع  فــرض 
أنظار  على  امليزانية  مــشــروع  عــرض 
مجلسها الجماعي ملناقشته والتصويت 
دورة  لها  وحدد  رفضه،  أو  بقبوله  إما 
أكتوبر ابتداء من األسبوع األول من هذا 

الشهر، للتقرير في مالية العاصمة.
وفي شهر أكتوبر من كل سنة، ينصح 
ضد  بالتلقيحات  الناس  بتطعيم  طبيا 
ضد  وخصوصا  واألوبئة،  الفيروسات 
الزكام، وهو املناسب لنجاعة اللقاحات، 
وحبذا لو ينضاف إليه تلقيح جديد ضد 
»وباء« تبذير امليزانية ما دام الشهر هو 

شهر خاص بالتلقيحات.
استعجال،  وبكل  الــربــاط،  فميزانية 
قبل  رجــعــي  بــأثــر  »تلقيحها«  يــجــب 
التي  الجائحة  واستفحال  انهيارها 
وإنقاذها  »التسيير«،  ــداء  ب تنخرها 
جــدوى  وتعميق  »الــتــجــهــيــز«،  ــدواء  بـ
في  خصوصا  منها،  املركبة  »األبــواب« 
املداخيل التي ال تتعدى 6 أبواب من 10 
امليزانية  هي:  املداخيل  فهذه   ،60 إلى 
ولكن  املالية،  أرصدتها  6 هي  وأبوابها 
بمهنية  ولــيــس  وتــخــبــط،  بعشوائية 
اجتماعية  ونكهة  سياسية  ومسحة 

وضبط في التقديرات والتحصيل.
بميزانية  يــعــصــف  الـــذي  والــخــلــل 
»املشتتة«  املداخيل  في  يكمن  الجماعة 
والخزينة،  والقباضات  الجبايات  على 

ومن »إبعادها« عن الرقمنة وإخضاعها 
ــيــدويــة املــتــجــاوزة«  إلـــى »الــخــدمــة ال
في  ــا  أم يــدويــا،  بتدوينها  والطائعة 
نفس  فلها   - - وسبحان هلل  املصاريف 
التعريف  ونــفــس   ،)6( األبـــواب  ــدد  ع
نوعية  ابــتــداع  فــي  والتفنن  الــرقــمــي، 
ملدينة  بأنها  توحي  ال  التي  النفقات 
الثقافة  وعاصمة  اإلنــســانــي  ــتــراث  ال

اإلفريقية واململكة.
غير  فامليزانية  املفيد،  وباالختصار 
الضبابية  عليها  وتــســيــطــر  مهنية 
وتتحصل  جهة،  من  أكثر  و»تتوزعها« 
مواردها أقسام مختلفة، حتى من خارج 
املصالح  مختلف  وتقترحها  الجماعة، 
ويــقــرر  ويــراقــبــهــا  ــجــان،  ل وتناقشها 
بتشخيصها  ويــتــم  مجلس،  بشأنها 
التشخيص«،  »خبراء  ومركزيا  محليا 
لــتــعــود ســاملــة إلـــى مــن وضــعــهــا بكل 
ــي »املــالــيــة«  أخــطــائــهــا الــتــقــديــريــة ف
و»النحو« و«اإلماء« و»تركيب الجمل«، 
أم  لحاجيات  ــة  ــادي امل التغطية  وفــي 

العواصم املغربية.
في  التبذير  من  تستغيث  فامليزانية 
النفقات، وتدبير تحصيل املداخيل يدق 
ناقوس الخطر منبها إلى »االختاالت«، 
بتلقيح  الوضع،  مباشرة  يتطلب  مما 
األوبــئــة  مــن  لتنجو   ،2021 ميزانية 

عافيتها.  وتستعيد 

املنتخبني،  »ضيوفها«  مع  كريمة  الجماعة 
 7 بـ  وصحتهم  سامتهم  تأمني  على  حريصة 
»املفششني«  بخدامها  وبارة  السنة،  في  مايني 
فتنشغل  »الــضــيــوف«،  إمـــرة  تحت  العاملني 
ــؤدي  وت ــان«  ــزم ال »غـــدر  مــن  راحــتــهــم  بضمان 
حرصا  االجتماعي«  لـ»االحتياط  مليون    800
على  ولو  لـ»الخدام«،  الصحي  املستقبل  على 
الرباطيني  أن  غير  النية،  هي  فاملهم  الوثائق، 
أغراضهم  لقضاء  مقراتها  على  يترددون  الذين 
اإلدارية، إذا تكسرت عظامهم أو أصيبوا بعدوى 

من »الخدام«، فأجرهم على هلل. 

اهتمام  عــن  فــكــرة  الرباطيني  ــدى  ل تــكــون  وحــتــى 
مئات  يدفعون  فإنهم  بسكانها،  الجماعة  »ضيوف« 
»راميد«  خدمات  لدعم   - أعلم  وهلل   - يقال  املاليني 
مليونا،   360 بـ  املاضية  السنة  في  استفادت  التي 
وقبلها في سنة 2018 بـ 400 مليون، أي نصف مبلغ 
للتأمني  الوطنية  »الوكالة  به  توصلت  »خدامها«  تأمني 
الصحي«.. فمن هم املؤّمنون؟ وما دور املكاتب الصحية 
موظفيها  صحة  خدمة  عن  حتى  تخلت  إذا  الجماعية 

وكلفت بها وكالة وصندوقا؟

الــبــقــاء،  ــى دار  إلـ ــا  ــادرونـ ــن غـ ــذي ال بــعــض 
يستمرون في البقاء معنا بما خلدوه من أعمال 
جليلة، وقد سبق لنا أن ذكرنا بإنجازات املرحوم 
رئيسا  هلل  رحمه  وكــان  السنوسي،  الدين  بدر 
 ،)1992-1983( العاصمة  في  اليوسفية  ملقاطعة 
الجوهري  للدكتور  مؤخرا  كتاب صدر  ليفاجئنا 
الصفحة  في  وشهادات«  »أبحاث  عنوان:  تحت 
الشباب  وزارة  ))تكلفت  املعلومة:  بهذه   76
مباراة  بمهمة  الثقافة،  وزارة  بدل  والرياضة 
بدر  الوزير  عهد  في  الوطني  النشيد  لتأليف 

الدين السنوسي((. 

الشاعر  املرحوم  إبداع  من  الوطني  النشيد  اختيار  تم 
موالي علي الصقلي، و للتقييم أحيل إلى كبار األدباء، أمثال 
الحاج  الناصري،  املكي  محمد  الفاسي،  محمد  املرحومني 
محمد باحنيني، عبد الهادي بوطالب وبدر الدين السنوسي، 
ثم خضع اإلبداع آلراء الفنانني املرحومني أحمد البيضاوي، 
عبد القادر الراشيدي وعبد الوهاب أكومي، وبعد موافقتهم 
الكاملة على كلمات ولحن النشيد، تدخل املغفور له الحسن 
الثاني، وكان له رأي آخر بخصوص كلمة واحدة: هي »ذكر 

كل لسان« بدل »عطر كل لسان«.
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سطات ما يجري  ويدور يف المدن

كواليس جهوية

كوالـي�س حمـاولة تاأ�ضـي�س ن�ضـيج جــمعوي لـدعم �ضـحايا مـافيا العـقار 
نور الدين هراوي

الجمعوية  الفعاليات  من  مجموعة  تستعد 
»عمر«،  »بام«،  أحياء  مستوى  على  النشيطة 
الشيخ«  و»قــطــع  »ميمونة«،  »الــصــابــون«، 
للتضامن  »لجنة  لتأسيس  سطات،  بمدينة 
أجل  من  ــك  وذل العقار«،  مافيا  ضحايا  مع 
يتم  التي  الغير  أمــاك  ضحايا  عن  الــدفــاع 
االستياء عليها بطرق تحايلية وغير قانونية 
عقارات  فيها  بما  منظمة،  شبكات  طرف  من 
والتي  باإلقليم،  السالية  للجماعات  مملوكة 
نافذة  شخصيات  طرف  من  عليها  السطو  تم 

ومنتخبني يمتلكون ضيعات فاحية.
املعطيات  املتضررين، وحسب  ووفق بعض 
التضامن،  لجنة  عليها  تتوفر  التي  والوثائق 
على  تتحايل  املنظمة  الشبكات  هــذه  ــإن  ف
من  وتــوجــيــه  بــدعــم  القانونية  الــنــصــوص 
ســواء  املختصة،  السلطات  عناصر  بعض 
الوكالة  مــديــريــة  مــن  أو  املحلية  السلطة 
العقاري  العقارية واملسح  للمحافظة  الوطنية 

على  أفرادها  حصول  أجل  من  والخرائطية، 
امللكية  اســتــمــرار  ــوم  ورسـ إداريـــة  شــواهــد 
على  املعتمدة  العدول  بعض  طرف  من  املعدة 

في  مطعون  عرفية  بوثائق  موثقة  شهادة   12
على  الشبكات  هــذه  تعمل  حيث  صيغتها، 
طلبات  إيداع  مستوى  على  املسطرة  تسريع 

لعني  التنقل  أيــام  تحديد  وكــذا  التحفيظ، 
املراد  األرض  أو  امللكية  حدود  لتعيني  املكان 
»الصابون«،  تحفيظها كما وقع مؤخرا بدرب 
من خال انتفاض السكان على سطو وسرقة 
ملكية منازل متفرقة في الحي املذكور بمطلب 
عهد  إلى  تاريخه  يرجع  مكتمل  غير  تحفيظ 
وعامة  مبهمة  ــاالت  وك اعتماد  مع  الحماية 
غياب  مع  القانون  للغة  تفتقر  دقيقة  وغير 
عناوين صريحة، مما يرجح فرضية التزوير، 

وعمق من أزمة سرقة العقارات.
مع  التضامن  لجنة  فإن  هــذا،  كل  أجل  من 
تستعد  وهي  بسطات  العقار  مافيا  ضحايا 
تطالب  قــريــبــا،  جــمــعــوي  نسيج  لتأسيس 
املحاكم  ومختلف  الــعــامــة  النيابة  رئــيــس 
وإجراء  املتعني  التخاذ  بالتدخل،  املختصة، 
سلطة  تناشد  كما  القانونية،  التحقيقات  كل 
دوريــة  تفعيل  أجــل  من  والعمالة،  الوصاية 
العمال من أجل  إلى  املوجهة  الداخلية  وزارة 
عليها  املعروضة  امللفات  في  العاجل  البت 

وعرضها على القضاء في اآلجال القانونية. 

إعداد: زهير البوحاطي

عيـن على الشمال

مختصرات شمالية
يتساءل العديد من املواطنني عن مصير 
بها عامل  تقدم  التي  الشكايات والطعون 
رؤســاء  مــن  العديد  ضــد  تــطــوان  إقليم 
التي  اإلداريـــة،  املحكمة  لدى  الجماعات 
قضت ببطان مجموعة من رخص البناء، 
تنفيذ  على  يشرف  لم  تطوان  عامل  لكن 
األشهر  في  صدورها  منذ  األحكام  هــذه 
القليلة املاضية، مما يطرح عدة تساؤالت 
حول قيام عامل برفع دعاوى لدى املحكمة 

اإلدارية دون تنفيذها على أرض الواقع.

األسابيع  خالل  الشمال،  مدن  تعيش 
العشوائية  القرارات  وقع  على  املاضية، 
وغــيــر الــرســمــيــة، حــســب الــعــديــد من 

املراقبني.
عن  ــادر  ــص ال الــشــفــوي  ــرار  ــق ال فبعد 
احملالت  بإغالق  واملتعلق  تطوان  عامل 
نظيره  اتــخــذ  واألســـــواق،  الــتــجــاريــة 
بعمالة املضيق ـ الفنيدق، قرارا آخر مينع 
املواطنني من دخول مدينة مارتيل، وهو 
القرار الذي لم يتم نشره أو توزيعه على 
وسائل اإلعالم، بل مت االكتفاء بتسريب 
مضمونه لبعض وسائل اإلعالم احملسوبة 
بنشر  بدورها  قامت  التي  السلطة  على 
توفرها  دون  صفحاتها  على  القرار  هذا 
املعنية،  اجلهات  من  رسمية  وثيقة  على 
املواطنني  من  العديد  اعتبره  ما  وهــذا 
وغياب  والسلطة  اإلعـــالم  بــني  تالعبا 
جتاه  مسؤوليتها  تتحمل  التي  اجلهة 
يقف  حيث  السطحية،  الــقــرارات  هــذه 
مصدق  بني  الشمال  بجهة  العام  الرأي 
الرسمية  غير  القرارات  لهذه  ومكذب 
يجب  التي  احمللية  السلطة  طــرف  من 
هذه  مثل  تكذيب  أو  تصديق  إما  عليها 
السلطة  رجــال  يطبقها  التي  األخبار 
القرارات  غياب  رغم  الواقع  أرض  على 

املختومة. العمالية 

تتعرض العديد من املآثر التاريخية 
عريقا  تاريخا  تحكي  التي  واملنازل، 
صنفت  بفضلها  والتي  تطوان  ملدينة 
العتيقة تراثا عامليا من طرف  املدينة 
والتابع  اليونسكو،  العاملية  املنظمة 
والشؤون  األوقــاف  لــوزارة  بعضها 
ولم  لإلهمال،  )تتعرض(  اإلسامية، 
تول لها الرعاية واالهتمام الكافي من 
تحولت  حتى  الوصي،  الجهاز  طرف 
هــذه املــنــازل واملــواقــع األثــريــة إلى 
واملشردين  املنحرفني  لتجمع  أوكــار 

واملختلني عقليا.
وقد أخرج هذا املوضوع العديد من 
الجمعويني عن صمتهم، جراء صمت 
املنازل  بهذه  واملكلفة  املعنية  الوزارة 
األوقــاف  ناظر  ممثلها،  شخص  في 
التي  ــاع  األوضـ ووصــفــوا  بتطوان، 
تشهدها هذه املنازل بالكارثية، حيث 
املواطنني،  أمن وسامة  تهدد  صارت 
وتمحو تاريخا شهد على عدة عصور 
وله سنوات من الوجود ويساهم في 
علما  املدينة،  إلى  السياح  استقطاب 
أن »الحمامة البيضاء« صارت تعتمد 
غياب  ظل  في  السياحة  قطاع  على 

قطاع الصناعة والتجارة.

وحسب الرسالة التي توصلت بها 
»األسبوع« من فاعل جمعوي موجهة 
من  التوفيق،  أحمد  ــاف  األوق لوزير 
طرف امحمد بن عبود، نائب الرئيس 
أسمير«،  »تطاون  لجمعية  املنتدب 
بال  يشغل  الذي  األول  املوضوع  فإن 
واملنازل  التاريخية  باملآثر  املهتمني 
العتيقة  تطوان  مدينة  في  املهجورة 
التي  األبراج  من  مجموعة  في  يتمثل 
تتعرض  أقفلت، وهي  ثم  ترميمها  تم 
والتخريب،  للتدهور  ذلــك،  بسبب 
مليون   40 أحدها  ترميم  كلف  بعدما 
وتوجد  كثيرة  األبراج  وهذه  سنتيم، 
منها:  املدينة،  من  مختلفة  أنحاء  في 
برج اللفعة وبرج سقالة وبرج الطالعة 
السلم، وتنضاف  الحافة وبرج  وبرج 
من  املهملة  التاريخية  املآثر  هذه  إلى 
طرف ناظر األحباس بتطوان، املنازل 
إلى  فتحولت  أقفلت  التي  التاريخية 
هذا  بني  ومــن  للسقوط،  آيلة  منازل 
وخربة  السويقة  بحي  دار  الصنف: 
إلى  تحولت  وقد  املطامر،  شارع  في 
بدل  وإهمالها  إقفالها  بسبب  خربة 
العناية بها، حسب الرسالة املذكورة.
ــدار  ــ ــذه ال ــ ــص ه ــخ ــيــمــا ي ــا ف ــ أم

من  عقد  منذ  أقفلت  فقد  بالسويقة، 
وشبابيك  أبوابها  وسرقت  الــزمــن، 
في  الــدار  فناء  على  املطلة  نوافذها 
دار  تــوجــد  فيما  األرضـــي،  الطابق 
ــشــارع أحــفــيــر، مــن الــقــرن  ــرى ب أخـ
للغاية،  غريب  وأمرها  عشر،  الثامن 
بترميم  ــاف  األوق وزارة  قامت  حيث 
فيه  عاش  الذي  التاريخي  املنزل  هذا 
وصرفت  بركة،  علي  سيدي  الشيخ 
قــدره  مــالــيــا  مبلغا  ترميمها  عــلــى 
وبدأ  أقفلت  ثم  سنتيم،  مليون   22
يشتكون  الجيران  فأصبح  انهيارها، 

من تراكم األزبال على سطحها، يقول 
أيضا  يثير  الــذي  الرسالة،  صاحب 
مقابر  مشكلة تجميد مشروع تحفيظ 
من  بمبادرة  انطلق  والــذي  تــطــوان 
الناظر  مع  أسمير«  »تطاون  جمعية 
السابق الذي كلف أحد موظفي نظارة 
تطوان بإنجازه بتنسيق مع الجمعية 
بتحفيظ  األمر  يتعلق  حيث  املذكورة، 
25 مقبرة في املدينة وضواحيها، إال 
املشروع  مصير  اآلن  أعــرف  ال  أنني 
مهمته،  الحالي  الناظر  تقلد  أن  منذ 

حسب صاحب املراسلة. 

إهـمال معالم أثـرية تابعة لـوزارة »التـوفيق«

األمطار تفضح عشوائية المشاريع المغشوشة بالجبهة
عــبــر الـــعـــديـــد مـــن املــواطــنــني 
التابعة  ملتيوة  الترابية  بالجماعة 
شفشاون،  عمالة  الجبهة  لقيادة 
عـــن امــتــعــاضــهــم مــمــا آلـــت إلــيــه 
التي  األخيرة  األمطار  بعد  األوضاع 
واقع  عرت  والتي  املنطقة،  عرفتها 
األشغال  وفضحت  التحتية  البنية 
منها  اســتــفــادت  التي  العشوائية 
املنطقة في إطار التدخل امللكي وفي 
للتنمية  الوطنية  ــادرة  ــب امل ســيــاق 

البشرية.
ــال  ــغـ ــذه األشـ ــ ــت هـ ــف ــش ــد ك ــ وقـ
العشوائية  الطريقة  املغشوشة، 
املعنية  الــجــهــات  اعتمدتها  الــتــي 
الجبهة  لشاطئ  امللكية  الزيارة  بعد 
صدرت  حيث  املاضية،  السنة  خال 
املنطقة  تهيئة  أجل  من  التعليمات 
مما  التنمية،  مــن  حقها  ومنحها 
السلطة  مع  بتنسيق  بالجماعة،  دفع 

إنجاز  فــي  اإلســـراع  ــى  إل املحلية، 
قنطرة وادي »مسيابة« التي اكتملت 
كما  قياسية،  مدة  في  األشغال  بها 
مجموعة  بترقيع  الجماعة  قامت 
دراسة  بــدون  ــة  واألزق الشوارع  من 
مسبقة وبشكل عشوائي، والدليل ما 
آل إليه الوضع بالجماعة بعد أمطار 

الخريف التي تهاطلت عليها مؤخرا. 
واستنكر العديد من املواطنني هذه 
افتضحت  التي  »املعيبة«  األشغال 
خال األسابيع املاضية، ويتساءلون 
التي  واإلمــكــانــيــات  املعطيات  عــن 
القيام  له  املخول  املقاول  اعتمدها 
يتم  لــم  حيث  »الترقيعات«،  بتلك 

احترام املعايير التقنية املعمول بها 
ما  النتيجة  لتكون  املجال،  هذا  في 

عاشته املنطقة مؤخرا.
غياب  السكان  بعض  واستغرب 
من  ســواء  والتتبع،  املراقبة  لجان 
طـــرف عــمــالــة إقــلــيــم شــفــشــاون أو 
أجل  من  متيوة،  الترابية  الجماعة 
أن  إال  األشغال،  هذه  على  الوقوف 
ذلك لم يحدث، مما يدل على أن هذه 
األشغال املغشوشة كان متفقا عليها 

بسبب صمت املسؤولني.
ــب الــســاكــنــة بــالــتــدخــل  ــطــال وت
العاجل للمجلس األعلى للحسابات، 
صفقة  فــي  تحقيق  فتح  أجــل  مــن 
بعد  الجبهة  جماعة  تهيئة  إعــادة 
معاناة  وبعد  عليها،  امللكي  العطف 
ــت  ــن اإلقــصــاء والــتــهــمــيــش دام م
البنية  غياب  بسبب  سنوات،  لعدة 

للمنطقة. التحتية 



الفقيه بن صالح

غط الكبير

ــى  األول هــي  خطيرة  سابقة  فــي 
السبت  ســوق  بمدينة  نوعها  مــن 
صالح،  بن  الفقيه  إقليم  النمة  أوالد 
بن  بالفقيه  اإلقليمي  املجلس  أقــدم 
العاشرة  النقطة  إدراج  على  صالح 
الــدورة  أعمال  جــدول  ترتيب  ضمن 
 14 اإلثــنــن  يــوم  املنعقدة  الــعــاديــة 
بالدراسة  واملتعلقة   2020 شتنبر 
من  املحدد  الثمن  على  والتصويت 
اللجنة اإلدارية القتناء جزء من  قبل 
القطعة األرضية املخزنية ذات الرسم 
املتواجدة   68/2109 عدد  العقاري 
السبت  ســوق  الترابية  بالجماعة 
مركز  إحــداث  أجل  من  النمة،  أوالد 

طرقي.
نقاشا  النقطة  هــذه  أثـــارت  وقــد 
منتخبي  وســـط  كــبــيــريــن  ــدال  ــ وج
وبعض  النمة  أوالد  السبت  ســوق 
باملدينة،  ــعــام  ال ــشــأن  ال متتبعي 

املجلس  ــل  داخــ ــا  ــهـ إدراجـ بــســبــب 
اإلقليمي حتى قبل أن تتم مناقشتها 
وإدراجها كنقطة باملجلس الجماعي 
وأن  خصوصا  أوال،  السبت  لسوق 
تتواجد  املــذكــورة  األرضية  البقعة 
السبت،   ســوق  جماعة  ــراب  ت فــوق 
استفهام  عالمة  من  أكثر  يطرح  مما 
إدراج  مصلحة  لــهــم،  أو  ــه،  ل عمن 

اإلقليمي  املجلس  داخل  النقطة  هذه 
بمدينة  طرقي  مركز  إحــداث  بنكهة 
يوجد  ال  أنــه  علما  السبت؟  ســوق 
اسمه  الجماعة  عمل  ببرنامج  شيء 
»إحداث مركز طرقي«.. إنها فقط من 
األرض  هــذه  على  االستحواذ  أجــل 
العقار  لوبيات  طــرف  من  املخزنية 
األرض،  لــهــذه  لعابها  ســال  الــتــي 

التي كانت محط جلسات ماراطونية 
باملدينة  الفيالت  بعض  داخل  سرية 

ووسط حقول النكار.
إلى  رسالتنا  نوجه  فإننا  وعليه، 
السبت  ســوق  مدينة  باشا  مــن  كــل 
ــن صالح  الــفــقــيــه ب إقــلــيــم  ــل  ــام وع
الوقوف  أجل  من  الداخلية،  ووزيــر 
يعملون  الـــذيـــن  لــكــل  ــدي  ــص ــت وال
عــقــارات  على  لالستيالء  جاهدين 
النكهات،  مــن  نكهة  بـــأي  ــة  ــدول ال
وبأي تسمية من التسميات  بدعوى 
االستثمار أو إحداث بعض املشاريع 
الشأن  هذا  في  سبق  وقد  التنموية، 
إلى  دوريات  الداخلية  أن وجه وزير 
التصدي  أجــل  من  والـــوالة  العمال 
لكل من سولت له نفسه السطو على 
الساللية،  واألراضي  الدولة  أراضي 
جميع  اتخاذ  الــحــال،  اقتضى  وإن 
في حق  القضائية  املتابعة  إجراءات 
خارج  األراضي  بهذه  املتربصن  كل 

الضوابط القانونية. 
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ســوسيةأصـــــداء
سائقي  ــن  ب والــفــأر  ــقــط  ال لعبة 
ــد  ــرى وأحـ ــوك ــي ــب ــرة ب ــ ــ ــارات األج ــ ــي ســ
ــة)..(، فــحــتــى ال  ــنـ ــديـ ــأمــن املـ الــصــقــور ب
يــقــع أصــحــاب الــطــاكــســيــات فــي فــخ هــذا 
ملتوية  »البوليسي«، يضطرون لسلك طرق 
)أيت  املجاورة  املناطق  الركاب من  إليصال 
أيت  خميس  ميلك،  أيــت  سبت  الــســايــح، 
هذه  أن  ورغــم  املدينة،  وسط  إلى  عميرة( 
النقل  ــة  أزم حــل  فــي  تساهم  الطاكسيات 
باملدينة، إال أن سلطات اإلقليم غير مكترثة 

ال بالنقل وال بأزمته .

اخلميس  يوم  أكادير،  مدينة  اهتزت 
يف  متثلت  خطيرة  حــادثــة  لوقع  املــاضــي، 
من  القتل  حملــاولــة  مـــرور  شــرطــي  تــعــرض 
خطيرة  إجــرامــيــة  عصابة  ــراد  أفـ ــرف  ط
نوع  مــن  خفيفة  ســيــارة  مــن  على  كــانــوا 
فإن  محلية،  مصادر  وحسب   ،»7 »كولف 
النوع  من  بسيف  الشرطي  هاجما  اجلناة 
أوقفهما  بــعــدمــا  )ســـامـــوراي(  اخلــطــيــر 
مجهولة،  وجهة  إلى  بعدها  وفرا  للمعاينة، 
الشرطي  قام  احلادث،  وقوع  بعد  ومباشرة 
باإلبالغ باجلناة، لتتدخل عناصر الشرطة 
القضية،  خيوط  لتتبع  تالوينها  مبختلف 
سير  حادثة  يف  املعتديان  يتسبب  أن  قبل 
امللكي  اجليش  بــشــارع  باخلطيرة  وصفت 
وقالت  اخلــاصــة،  »احلــنــان«  مؤسسة  قــرب 
مرور  مع  تزامنت  احلادثة  هذه  أن  املصادر 
باملنطقة،  السادسة  األمنية  الدائرة  رئيس 

حيث أشرف على عملية توقيف اجلناة.

عرفت محطة القطار بأكادير مستجدات 
سارة تقرب TGV من عاصمة سوس ماسة، 
وفي هذا السياق، صدر عن السلطات املحلية 
املحمدي(،  بالحي  الــســادســة  )املقاطعة 
للقطعة  املستغلة  العائالت  كافة  دعا  إعالن 
القطار  محطة  تشييد  املــزمــع  ــة  األرضــي
وإبداء  تسجيل  إلى  عليها،  السرعة  فائق 
وحسب  املقبل،  نونبر   21 قبل  مالحظاتهم 
املالحظات سيفتح  باب  فإن  اإلعالن،  نفس 
غاية  ــى  إل  2020 شتنبر   21 مــن  ابــتــداء 
البقعة  لفائدة مستغلي   2021 نونبر   21
اإلجمالية  مساحتها  تقدر  والتي  األرضية، 

بـ 16 هكتارا و38 آرا و26 سنتيارا.

اهتز  إقليم  تارودانت من جديد على 
الطفولة  حــق  يف  جنسية  جــرميــة  ــع  وق
طفلة  اغتصاب  بعد  تــافــراوت،  بجماعة 
يتيمة األم ذات 9 سنوات تنحدر من قرية 
جدتها،  رفقة  تقطن  حيث  أمــغــار،  أيــت 
وحسب مصادر مطلعة، فإن والد الضحية 
تقدم بشكاية يف املوضوع إلى الوكيل العام 
متهما  بأكادير،  االستئناف  محكمة  لدى 
والثاني  عشريني  شــاب  األول  شخصني: 
باستدراج  أطــفــال،  ألربــعــة  وأب  مــتــزوج 
األب  وعزز  شاذة،  بطرق  ابنته  واغتصاب 
للضحية  ممنوحة  طبية  بشهادة  شكايته 
املختار  اإلقليمي  املستشفى  عن  صــادرة 

السوسي، تثبت وجود أثار االغتصاب.
املركز  عناصر  قامت  ذلك،  إثر  وعلى 
امللكي  الـــدرك  لسرية  التابع  القضائي 
واملتهمني،  بتارودانت، باالستماع للضحية 
أمام  تقدميهما  يتم  أن  املقرر  من  حيث 
انتهاء  بعد  املختصة  الــعــامــة  النيابة 

األبحاث.

قادت شكاية إلى اعتقال موظف جماعي 
ومتهمن آخرين بجماعة ماسة إقليم اشتوكة 
أيت باها، وفق تعبير مصادر محلية، قالت 
الترابي  باملركز  امللكي  الــدرك  عناصر  بأن 
ماسة اعتقلت موظفا جماعيا يزاول مهامه 
في  ضلوعه  في  لالشتباه  الجماعة،  بذات 
قضية تتعلق بالتزوير في وثيقة، ما تسبب 
وتفجرت فصول  بالغير،  أضرار  إلحاق  في 
املواطنن  أحد  توجه  حينما  القضية  هذه 
إثر  شكاية  وقدم  امللكي  الدرك  مصالح  إلى 
ضريبية  مستحقات  ألداء  بإشعار  توصله 
اإلمضاء  مصححة  ملكية  وثيقة  على  بناء 
في جماعة ماسة سنة 2018، دون أن يتقدم 
وقد  جماعية،  مصلحة  أي  أمـــام  حينها 
املصالح  باشرتها  التي  التحقيقات  أسفرت 
الجماعي في  املوظف  املختصة، عن ضلوع 
أشخاص  أربعة  تورط  مع  التزوير،  عملية 
آخرين يشتبه في تكوينهم لشبكة إجرامية 

متخصصة في التزوير.

هل هي بداية اال�ضتعداد لل�ضطو على اأرا�ضي خمزنية 

ب�ضـوق ال�ضبـت اأوالد النـمة؟

مراكش

الحسيمة

االأورا�ش املتعـرثة ت�ضـائل دور امل�ضـوؤولني
عزيز الفاطمي

مستوى  على  األوراش  من  مجموعة  تعرفه  ملا  نظرا 
عمالة مراكش من مشاكل ألسباب مختلفة، منها ما هو 
بيروقراطي صرف يرجع سببه لتداخل عدة مصالح، قام 
مرفوقا  مراكش،  عمالة  عامل  آسفي  مراكش  والي جهة 
بنخبة من كبار املسؤولن، بزيارة ميدانية يوم السبت 
األشغال  طبيعة  على  للوقوف  املنصرم،  شتنبر   26
مستوى  على  اإلنجاز  طور  في  األوراش  من  بمجموعة 

عمالة مراكش، ومن بن هذه األوراش:
بجماعة  أغــمــات  واد  على  املــزدوجــة  القنطرة   )1
حيث،  درهــم،  مليون   46 تكلفتها  تبلغ  التي  الويدان 
نسبة  تتجاوز  لم  الورش،  لهذا  الوالي  زيارة  ولحدود 
مدى  تؤكد  النسبة  وهــذه  املائة،  في   50 بها  األشغال 
حيويا  جسرا  تعد  التي  القنطرة  بهذه  األشغال  تعثر 

سيساهم في حل مجموعة من املشاكل بهذه املنطقة.
والذي  ملحاميد  بمنطقة  الكومي  مشروع  أشغال   )2
مؤسسة  عليه  تشرف  وتجارية   سكنية  بقعا  يتضمن 

العمران بمراكش.
مستوى  على  تانسيفت  وادي  قنطرة  مشروع   )3
بغالف  الزوين  وسيدي  دليمو  أوالد  جماعتي  ملتقى 

مالي في حدود 42 مليون درهم.
ملدينة  الجديدة  الطرقية  باملحطة  الزيارة  لتختم   )4
مشاكل،  عدة  من  مر  الحيوي  املرفق  هذا  ألن  مراكش، 

أهمها ذلك املرتبط بطبيعة الوعاء العقاري الذي شيدت 
تسوية  مساطر  استغرقت  حيث  الطرقية،  املحطة  عليه 

العقار زمنا طويال.
البهجة  مدينة  وزوار  مــراكــش  فــأهــل  ولــإشــارة، 
ينتظرون بفارغ الصبر افتتاح املحطة الطرقية الجديدة 
مستوى  على  جديدة  مرحلة  بداية  تكون  أن  أمل  على 
مع  للمسافرين،  املناسبة  الظروف  كل  وتوفير  التنظيم 
املواطنن  سالمة  لضمان  األمني  الجانب  على  التركيز 
مسيطرة  ظلت  التي  األجواء  نفس  في  للسقوط  تفاديا 
داخل املحطة الطرقية بباب دكالة ومحيطها، باإلضافة 
للمحطة  املقابلة  العمومية  الحديقة  داخل  يقع  ما  إلى 
الذين  للمجرمن  مرتع  إلى  قــادر  بقدرة  تحولت  التي 
الشأن،  هو  كما  املكان  عن  من  ضحاياهم  يستهدفون 
بالنسبة ملحطة حافالت النقل الحضري بجوار املقبرة.

الحديث عن األوراش بمراكش مفتوحا، فمن  ومادام 
الضروري اإلشارة ملا يجري داخل الحاضرة املراكشية 
إال  تعلمها  ال  ألسباب  متعثرة  أو  متوقفة  أوراش  من 
نفوس  في  عميقا  استياءا  خلف  مما  املعنية،  الجهات 
حيث  األشغال،  هذه  طبيعة  من  املتضررين  املواطنن 
وضع  إلى  العمومية  واملمرات  الطرق  بعض  تحولت 
بعن  تؤخذ  وال  املواطنن  معاناة  فيه  تراع  لم  كارثي 
انتشار  حيث  البيئي،  الوضع  وال  مصالحهم،  االعتبار 
تحدث  منتشرة  وحفر  متناثرة  واألتربة  الكثيف  الغبار 

أضرارا جسيمة بهياكل مختلف وسائل النقل. 

إنزكان

متاريس الحتالل 
الطـريق الـعام

العمومية  الحمامات  أحد  من  بالقرب 
بإنزكان،  تراست  إلى  املؤدية  بالطريق 
على  التطاول  على  السكان  أحــد  أصــر 
الطريق واحتاللها )الصورة(، وذلك في 

تحد سافر لكل القوانن.
استنكارا  القــت  التي  الخطوة،  هــذه 
واسعا على مواقع التواصل االجتماعي، 
بن  مــن  واحـــدا  تصرفا  ســوى  ليست 
يقومون  آخرين  مواطنن  عدة  تصرفات 

بنفس األمر.
وطالب املتضررون املصالح املختصة، 
بأن تعمل بكل جدية وبشكل عاجل، ودون 
من  العام  الطريق  تحرير  أجل  من  تلكؤ، 
بـ»املستعمرين«  وصفوهم  من  قبضة 
العمومية  الفضاءات  يستغلون  الذين 
تلك  إرجـــاع  مــع  قــانــونــي،  موجب  دون 
الطريق املحتلة إلى ما كانت عليه سابقا.

تلكــــس
النشل  عـــدد ضــحــايــا  ــرا  ــؤخ م ــد  ــزاي ت
املــواطــنــن  سبيل  واعـــتـــراض  والــســرقــة 
بعض  في  خاصة  بالعاللي،  و»الكريساج« 
ــســوداء الــتــي تعرف  ــاء والــنــقــط ال األحــي
في  املــخــدرات،  أنــواع  لكل  مكثفا  ترويجا 
معظم األحياء وبعض املؤسسات التعليمية 
هذا  السطاتين  بعض  عزى  وقد  بسطات، 
املوسمية  األمنية  الحمالت  إلى  الوضع، 
كون  ثم   ،»19 »كوفيد  بمحاصرة  املنشغلة 
وتم  التقاعد  بلغوا سن  األمن  رجال  بعض 
االحتفاظ بهم في عرف أو قانون التمديدات، 
مما جعلهم غير مبالن بما يحصل حولهم، 
على  واملواكبة  التتبع  عن  بعضهم  وغياب 
على  حتى  بل  امليدانية،  الساحة  مستوى 
مستوى املكاتب في إطار السنوات املضافة 
إليهم كامتياز وليس كعمل ميداني من أجل 
القضاء على الجريمة وإسناد بعض املهام 

إلى غير أهلها.

حتمية تدخل »أونسا« لوقف التالعب

مهنيو قطاع تربية النحل باحل�ضيمة يدقون ناقو�ش اخلطر
 مراد المنذري

النحل  تربية  قطاع  مهنيو  عبر 
من  تخوفهم  عــن  الحسيمة  بإقليم 
تهدد  التي  »الفاروا«  حشرة  انتشار 
ووحدات  العسل  من  املحلي  املنتوج 
غياب  في  بالخصوص،  النحل  تربية 
الوصية  الجهات  من  والدعم  األدوية 
الــحــشــرات  مكافحة  مــســتــوى  عــلــى 
تصيب  الــتــي  ــراض  ــ ــ األم وبــعــض 

املناحل.
أن  القطاع،  من  مصادر  وكشفت 
يتوصلون  ال  النحل  مربي  من  الكثير 
من املكتب الوطني للسالمة الصحية 
للمنتجات الغذائية، بأدوية ومبيدات 
ضعف  بمبرر  الحشرة،  هذه  مكافحة 
لإقليم  تــخــصــص  ــي  ــت ال الــحــصــة 
أن  كما  املناحل،  عــدد  مع  باملقارنة 
هناك مصادر من ذات القطاع، تنبهت 
إلى الطريقة التي يتم بها توزيع هذه 
األدوية ومدى استحقاق البعض لها، 
خاصة وأن بعض هذه املبيدات يعاد 
بيعها في السوق بطرق غير قانونية 

تربية  بــقــطــاع  تــضــر  ــات  ــضــارب وم
النحل.

املهنيون  هؤالء  أوضح  وباملقابل، 
تعج  والوطنية  املحلية  السوق  أن 
بــمــبــيــدات ال يــعــرف مــصــدرهــا وال 
مكوناتها، مما يجعل املنتج في حيرة 
استعمالها،  عدم  أو  استعمالها  بن 
خاصة في ظل غياب توجيه ومراقبة 
التي  املؤسسات  طرف  من  ومواكبة 
أوكل إليها القانون حماية املستهلك.

أن  القطاع،  مهنيي  بعض  ــال  وق
بالفعل  كــانــت  وإن  املــبــيــدات،  هــذه 

منها  الكثير  فــإن  ترخيصا،  تحمل 
بــطــرق مــهــربــة وغير  ــاع  ــب ي أيــضــا 
قانونية، مما يطرح التساؤل حول من 
يحمي هذه املافيا التي تجني املالين 
أنه  وأضافوا  التالعب)..(،  وراء  من 
األمر  فإن  مرخصة،  كانت  وإن  حتى 
يتعلق باستعمالها للحشرات املضرة 
تصيب  التي  تلك  وليس  باألشجار، 
اليوم  لحد  ليس هناك  املناحل، حيث 
توجيه أو توضيح للجهات املسؤولة 
على صحة  املبيدات  هذه  تأثير  حول 

املواطنن، وال على املناحل.
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الدولي  »املهرجان  إدارة  كشفت 
الذاكرة املشتركة بالناظور«،  لسينما 
لهذه  التاسعة  الــدورة  ستنظم  أنها 
التظاهرة الفنية في الفترة املتراوحة 
 ،2020 دجنبر  و6  نونبر   30 بــن 
))هذه  بأن  لها  بالغ  في  جاء  حيث 
شعار:  تحت  تنظم  الــتــي  ــدورة،  ــ ال
السينما  الالتينية:  وأمريكا  »املغرب 
والذاكرة املشتركة في زمن كورونا«، 
تأتي في ظرف صعب يتميز بانتشار 
املستجد،  كــورونــا  لفيروس  واســع 
في  الحياة  مناحي  كل  على  أثر  الذي 
اآلن هزم  إلى  لم يستطع  لكنه  العالم، 
ليس  تحديه،  يتطلب  مما  اإلنسانية، 
صحيا فقط، بل كذلك ثقافيا وحقوقيا، 
عليه  القضاء  إلى حد  معه  والتعايش 

بإيجاد دواء له أو لقاح ضده((.
الجهة  فإن  البالغ،  نفس  وحسب 

بأن  جيدا  تؤمن  للمهرجان  املنظمة 
في  مــا  مسؤولية  املــجــاالت  ))لــكــل 
مجابهة التحدي لقهر هذا الفيروس، 
االقتصادي،  اختصاصه:  حسب  كل 
الثقافي  الــحــقــوقــي،  االجــتــمــاعــي، 
يأتي  املنطلق  هــذا  ومــن  والــفــنــي... 
مع  الــدورة  هــذه  تنظيم  تحدي  رفــع 
أخذ جميع االحتياطات واالحترازات 

املتعلقة بعدم تفشي الوباء((.
مدير  بوطيب  الــســالم  عبد  ــال  وق
املهرجان بهذا الخصوص: ))سنرفع 
مدعمونا  معنا  تعاون  إن  التحدي 
الثقافة  األساسيون، وال سيما وزارة 
ــوزارات املــعــنــيــة بــاملــوضــوع،  ــ ــ والـ
ــا  ــي ــا وطــنــيــا ودول وســنــخــلــق حــدث
إلى  الــحــذرة  الــعــودة  فــي  سيساهم 
منها  منعنا  التي  الطبيعية  الحياة 
بكل  سنلتزم  الجبان،  الفيروس  هذا 

الحذر وبتوصيات الجهات الصحية 
واألمنية، ألن غرضنا هو العودة إلى 
األجواء الطبيعية واستمرار انفتاح 
واألهم،  والسياسي،  الثقافي  بلدنا 
اليوم  منذ  خرج  من  تكريم  سيكون 
األول ملواجهة هذا الفيروس، سنكرم 

في هذه الدورة، بالشكل الذي كرمنا 
به كبار الشخصيات العاملية وكبار 
والــدولــيــن،  الوطنين  الفنانن، 
والصحة،  األمن  جهاز  في  إخوتنا 
ملا عبروا عنه من وطنية وإنسانية 

حماية للوطن واملواطنن((.
وفي سؤال ما إذا كان سيتم افتتاح 
الدولية  »الجائزة  بتقديم  املهرجان 
ذاكرة من أجل الديمقراطية والسلم« 
للشخصيات  سنويا  تمنح  الــتــي 
الــدولــيــة والــوطــنــيــة الــعــامــلــة في 
ــوق  ــة وحــق ــراطــي ــق ــم ــدي مـــجـــال ال

أجاب:  اإلنسان، 
الدولية  الجائزة  هــذه  ))سنمنح 
واملمرض  للشرطي  الدورة  هذه  في 
الجهات  علينا  ستقترحهما  الذين 
املعنية، أي وزارة الداخلية ووزارة 
الذي  الهام  للعمل  اعتبارا  الصحة، 
املؤسستن  فــي  العاملون  بــه  قــام 
وعمال  التعليم،  رجــال  بمعية  معا 
في  ساهم  ممن  وغيرهم  النظافة 
األزمــة  خــالل  ممكنة  الحياة  جعل 
الــجــائــزة موجهة  فــهــذه  الــراهــنــة، 

إليهم برمتهم((.

»المهرجان الدولي لسينما الذاكرة المشتركة بالناظور«
 يقرر تكريم الشرطي والممرض في زمن الجائحة

التحاق اليونسكو تعلن 
 بن جرير بالشبكة العالمية 

التعلم لمدن 

أعلنت منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم 
جرير  بن  مدينة  أن  اليونسكو،  والثقافة، 
العاملية  اليونسكو  لشبكة  تنتمي  أصبحت 
لـ»إعالن  وفقا  إنشاؤها  تم  التي  التعلم  ملدن 
بكن حول مدن التعلم«، املعتمد خالل املؤتمر 
في  بالصن  عقد  الــذي  التعلم  ملــدن  العاملي 

الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر 2013.
جانب  إلــى  جــريــر،  بــن  مدينة  والتحقت 
في  تضم  التي  بالشبكة  شفشاون،  مدينة 
عضويتها 174 مدينة تمثل 55 بلدا من كافة 
ربوع العالم ممن تنشط في شبكة اليونسكو 
جميعها  تبلور  والتي  التعلم،  ملدن  العاملية 
مجال  في  مشهودة  وممارسات  سياسات 
انخراط  سيتيح  حيث  الحياة،  مدى  التعلم 
تقاسم  الشبكة،  ــذه  ه فــي  املغربية  املـــدن 
مع  والبحث  والتكوين  التعليم  في  خبراتها 
أفضل  من  كذلك  واالستفادة  األخــرى،  املدن 
في  الناجحة  الدولية  والتجارب  املمارسات 

مجاالت التعلم مدى الحياة.
التعلم«  »مدينة  اليونسكو  وتعرف منظمة 
فعال  بشكل  تعبئ  التي  ))املــديــنــة  بأنها 
النهوض  بغية  القطاعات،  كافة  في  مواردها 
حتى  األساسي  التعليم  من  الدامج  بالتعلم 
األسر  داخل  التعلم  وتذكي  العالي،  التعليم 
العمل  أجل  من  التعلم  وتذلل  واملجتمعات، 
والشغل، كما توسع استعمال تقنيات التعلم 
الحديثة، وتجود تميز التعلم وتشجع ثقافة 

التعلم مدى الحياة((.

»كورونا« تدفع جمعية »أوديسا« للثقافة والفن 
بالعيون إلى االعتماد على فن الگرافيتي

بمدينة  والفن  للثقافة  »أوديــســا«  جمعية  تعلن 
العيون  ملهرجان  الخامسة  الــدورة  وإدارة  العيون 
لذكرى  الذي سينظم تخليدا  الشارع،  لفنون  الدولي 
في  االستقالل  املجيدة وعيد  الخضراء  املسيرة  عيد 
الفترة ما بن 6 و20 نونبر 2020، أنه، وبعد دراسة 
حول  مستفيضة  ونقاشات  عميق،  وتفكير  متأنية، 
ظل  في  للمهرجان  الخامسة  الدورة  تنظيم  إمكانية 
املتواصل  االنتشار  جراء  ببالدنا  الوبائية  الحالة 
لفيروس »كورونا«، وتفاديا لكل ما من شأنه أن يضر 
بسالمة وصحة الفنانن والجمهور على حد سواء، 
التي  الحية  الفرجوية  العروض  جميع  إلغاء  تقرر 
للمتفرجن،  واملباشر  الفعلي  الحضور  تستوجب 
تماثيل  رقــص،  سيرك،  مسرح،  أشكالها:  بمختلف 
وعــروض  بهلوانية،  عــروض  نــاريــة،  ألعاب  حية، 
املعتمدة  الوقائية  لــإجــراءات  تفعيال  موسيقية، 

ببالدنا للحد من انتشار الفيروس.
لكن، وحفاظا على استمرارية هذه التظاهرة الفنية 
تظاهرات  أكبر  كإحدى  لهويتها  وصيانة  الكبرى، 
فنون الشارع باملغرب، وفي إطار إبداع أنشطة بديلة 

ومعقولة من أجل التخفيف على الفنانن املغاربة من 
التداعيات االجتماعية والنفسية السلبية جراء فقدان 
التي تعيشها  الطوارئ الصحية  الشغل بسبب حالة 
الخامسة على  الدورة  تنظيم  الجمعية  ارتأت  بالدنا، 
باالعتماد  موضوعاتي«،  »مهرجان  إلــى  تحويلها 
بشكل  تمارس  التي  الــشــارع  فنون  أهــم  أحــد  على 
وهو  جمهور،  وجــود  تفترض  وال  تباعدي،  ــردي،  ف
الذي من شأنه إضفاء جمالية على  »الگرافيتي«،  فن 
الفنانون  سيبدع  حيث  وواجهاتها،  املدينة  شوارع 
شكل  على  كبرى  فنية  أعمال  رســم  في  املشاركون 
تتمحور رسوماتها وصورها حول  جداريات ضخمة 
»الثقافة  املجيدة«،  الوطنية  »املالحم  تيمات مختارة: 
والفنون الحسانية«، »العالم ما بعد كورونا«، »املدينة 
والناس«... تحت شعار: »لنجعل من جداريات املدينة 

مناظر خالبة تنبض بالحياة والجمال«.
لفنون  الدولي  العيون  مهرجان  سيواصل  وبهذا 
لشعاره  وفيا  وبهاء، وسيظل  بتألق  الشارع مساره 
الدائم: »مدينة العيون قبلة لفناني املغرب والعالم«.

مــديــنــة  زوار  ســيــتــمــكــن 
القليلة  األسابيع  في  طنجة، 
ــالل املــســار  الــقــادمــة، مــن خـ
الفيال  داخل  سيقطعونه  الذي 
الصحافي  بــفــيــال  الــشــهــيــرة 
من  هاريس،  والتر  البريطاني 
عمال   120 مــن  ــد  أزي مشاهدة 
الظاهرة  يرصد  تشكيليا  فنيا 
عبر  املــغــرب  فــي  التشكيلية 
تعددها واختالفها إلى املرحلة 

اإلدريسي،  العزيز  عبد  عنه  كشف  ما  وفق  الراهنة، 
مدير متحف محمد السادس بالرباط.

وتستقبل الفيال، التي استكمل ورش إنقاذها وإعادة 
الثقافة  لها بشراكة بن والية طنجة ووزارة  االعتبار 
ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، وبمشاركة عدد 
من الخبراء والتقنين من داخل املدينة ومن خارجها، 

تشكيلية  لوحات  )تستقبل( 
تعد األغلى من نوعها باملغرب، 
ــة  ــارب ــغ ــخـــص فــنــانــن م وتـ
ــاشــوا بــاملــغــرب،  وآخــريــن ع
إيدي  ماجوريل،  أمــثــال:  من 
القاسمي،  بالمن،  لــوغــرون، 

مليود األبيض وبندحمان.
ــذه  ــي هـ ــ ــا تـــعـــرض ف ــمـ كـ
ألكبر  تــحــولــت  الــتــي  الــفــيــال 
وألول  املغرب،  بشمال  متحف 
الفنون  تدرس  عربية  مسلمة  سيدة  أول  أعمال  مرة، 
امرأة  لوحات  تعرض  كما  أمزيان،  مريم  التشكيلية، 
اكزناي،  مليكة  البيضاء،  ــدار  ال بمجموعة  تلتحق 
استقروا  الذين  األجانب  الفنانن  أعمال  عن  ناهيك 
مؤقتا بطنجة وتأثروا بجمالها، وأسهموا في ترسيخ 

األسس األولى إلقامة العمل التشكيلي باملغرب.

طنجة تحتضن أغلى متحف للوحات التشكيلية بالمغرب

كتاب يرصد صورة 
المغرب في السينما 

الكولونيالية

املغربي محمد  صدر حديثا للباحث 
الكرادي، مؤلف جديد بعنوان: »التاريخ 
ــرآة الــســيــنــمــا  ــ ــغـــرب يف مـ والــســيــنــمــا: املـ
والتوزيع  النشر  دار  عن  الكولونيالية«، 
241 صفحة  بالقنيطرة، يف  »القرويني« 

من القطع املتوسط.
ــــن خــــــال هـــذا  ــبــــاحــــث مـ ويـــســـعـــى الــ
الــعــمــل، إلـــى مــعــاجلــة إشــكــالــيــة معقدة 
ــنـــي  ــفـ ــي والـ ــخــ ــاريــ ــتــ ــا الــ ــهـ ــيـ ــل فـ ــداخــ ــتــ يــ
الدراسة  عبر  واإليــديــولــوجــي،  والتقني 
ــورة املــغــرب  املــوضــوعــيــة واملــفــصــلــة لـــصـ
املخرجني  املــرصــودة من طــرف عدسات 
الــكــولــونــيــالــيــني، ومــخــتــلــف الــتــوجــهــات 

الـــتـــي حــكــمــت الــســيــاســة الــســيــنــمــائــيــة 
املغربية خال فترة احلماية الفرنسية، 
ــي تــأســســت تــاريــخــيــا عــلــى عــاقــة  ــتـ والـ

باملستعَمر. املستعِمر 
ويـــــروم اإلصــــــدار الـــتـــاريـــخـــي، حسب 
ــة الــــتــــاريــــخ املـــعـــاصـــر،  ــاءلــ ــبــــه، مــــســ ــاتــ كــ
ــات الــســمــعــيــة  ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ ــــن اإلنـ ــا مـ انــــطــــاقــ
ــراءة  ــادة قــ ــ ــام يف إعــ ــهــ الـــبـــصـــريـــة، واإلســ
قريب مفعم  املكتوبة حول ماض  املــواد 
املساعدة  بغرض  والــصــراعــات،  بالتوتر 
عــلــى اكــتــشــاف جــــذور مــخــتــلــف الــصــور 
الكثير  تناقلتها  الــتــي  و«الكليشيهات« 
ــن األفـــــــــام خــــــال فــــتــــرة االحــــتــــال  ــ مـ

الــفــرنــســي، حــيــث يــتــســاءل الــكــتــاب من 
خال فصوله، عن ماهية الصورة التي 
عــكــســتــهــا هــــذه األفـــــــام، مـــع اســتــقــراء 
معاملها.. الــذي ساهم يف نحت  السياق 

ــاحـــث الـــــكـــــرادي، لــم  ــبـ صــــــورة حـــســـب الـ
»املــغــرب احملتل«  عــن  تعبيرا  دائــمــا  تكن 
العزل، فبقراءة  املتنوع وسكانه  مبجاله 
ــفــــرة صـــــورة  ــيــ ــكــــن فـــــك شــ ــيــــة، ميــ ــأنــ ــتــ مــ
املتعطش  املستعِمر  وهــي صــورة  أخــرى، 
لــاســتــغــال واملـــهـــووس مبــســألــة تــبــريــر 
مــرآة  إلـــى  السينما  لــتــتــحــول  احــتــالــه، 
تــعــكــس هـــمـــوم وهـــواجـــس املـــصـــور ومــن 

ورائه اإلدارة التي تسيره.
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مع  يتزامن  الذي  أكتوبر  شهر  في  أننا  بما 
عديدة  فيروسات  تظهر  حيث  الخريف  فصل 
األطباء  كان  فإذا  »األنفلوانزا«..  رأسها  على 
مضاد  لقاح  باستعمال  املــرضــى  ينصحون 
فماذا  خطورته،  مــن  للحد  الــزكــام  لفيروس 
إذا  ــا«  ــورون ـــ»ك ب املــصــابــن  مصير  سيكون 

تكالبت عليهم هذه الفيروسات في آن واحد؟
الفيروسات  بــن  التحالف  هــذا  أن  شــك  ال 
في  الحظنا  وقد  الحكومة،  هموم  من  سيزيد 
األوروبية  الــدول  بعض  أن  األخيرة  األسابيع 
والسنة  السنة  لهذه  مدخراتها  جميع  كرست 
»كــورونــا«،  لوباء  التصدي  أجــل  من  املقبلة، 
املعمور،  أقطار  جميع  اكتسح  وأنه  خصوصا 
ابتكار دواء  التي تعودت على  الدول  بما فيها 
اإلنــســان خلق  أن  وبــمــا  جــديــد..  مــرض  لكل 
نفكر  فكيف  الربانية،  الــقــدرة  ــام  أم ضعيفا 
»كورونا«،  ويالت  أصابتنا  وقد  املغاربة  نحن 
والتشريعية  املحلية  االنتخابات  إجــراء  في 
األحــزاب  كانت  فــإذا  السنة؟  هــذه  نهاية  قبل 
لحد  تطالب  لم  وكبيرها،  صغيرها  السياسية، 
إلى  يرجع  ذلك  فإن  االنتخابات،  بتأخير  اآلن 
على  يحرصون  السياسين  القادة  جميع  كون 
في هذه  لهم  تمنح  التي  املالية  املساعدة  تلقي 
املناسبة، أما نوابنا ومستشارينا، فهم أحرص 
املساعدة، حتى  بهذه  التشبث  على  غيرهم  من 
تنظيم  على  بإقدامها  الحكومة  غامرت  إذا 
السنة،  نهاية  قبل  االنتخابية  االستحقاقات 
فإنها من الناحية العملية جد صعبة إن لم نقل 

مستحيلة.
تجمعات  تنظم  األحــزاب  أن  فيه  الشك  مما 
تعودت،  كما  الرنانة  الخطب  إللقاء  شعبية 

البرملانية  واليــتــهــا  بــرامــج  وشـــرح  لتقديم 
القادمة، وهو أمر ليس بالهن، إذ كيف يمكنها 
التدابير  السكان  على  تفرض  والحكومة  ذلك 
الوباء  هــذا  من  للعدوى  تجنبا  االحــتــرازيــة 
الفتاك، كالتباعد وعدم االختالط، وذلك ملا فيه 

من خطورة على صحة الجميع؟
واستعمال  استغالل  في  بعضهم  يفكر  قد 
القدم، حيث يمكن تجمع  مدرجات مالعب كرة 
مسافة  احــتــرام  مــع  الــحــزب  فــي  املنخرطن 
األطر  فــإن  الحالة،  هــذه  في  وحتى  التباعد، 
هذه  وتطبيق  ضبط  تستطيع  ال  الحزبية 
القاعدة، مما يجعل أنصار األحزاب السياسية 
ويقاطعونها  املغامرة  هذه  مثل  من  يتخوفون 
ــاء  وب ــن  م وتــخــوفــا  صحتهم  عــلــى  حــرصــا 

»كورونا«.
وهكذا ستعاني هذه األحزاب من قلة حضور 
إلى  الوصول  في  رغبتها  وإضعاف  املواطنن 
فحظوظها  وبالتالي،  عريضة،  شعبية  شرائح 
بن  محترمة  رتبة  إلى  الوصول  في  تتضاءل 

املشاركة  نسبة  أن  كما  لها،  املنافسة  األحزاب 
من طرف الشعب تتأثر كثيرا بهذا اإلحجام.

كل  فإن  العملية،  هذه  نتائج  كانت  ومهما 
ثم  مظلومة،  أنها  ستدعي  السياسية  األحزاب 
إن عمليات االنتخاب، كما يطالب بها الشعب، 
االنتخابات،  قانون  في  النظر  إعادة  تستدعي 
املقترحة  النساء  قائمة  إلــى  اللجوء  ــدم  وع
الجغرافي  والــتــحــديــد  ــزاب  ــ األح طـــرف  مــن 
الذين  السكان  عدد  حسب  االنتخابات  لدائرة 
املحسوبية  لتجنب  ذلك  وكل  بها،  يستقرون 
أصبحت  املرشحن  تزكية  ألن  والــزبــونــيــة، 
الغش  فإذا كنا نحارب  موضوع مساومة)..(، 
ونعاقب  للتعليم  بالنسبة  االمتحانات  في 
نفس  نطبق  ال  ملاذا  التالميذ،  من  الغشاشن 
إلى  الوصول  في  يرغبون  من  على  اإلجراءات 
باملبادئ  املتشبع  فالسياسي  البرملان؟  قبة 
على  مطمئنا  االنتخابات  يدخل  الديمقراطية 
تعتمد  التي  شعبيته  على  ومعتمدا  مصيره، 
والتكوين  والــكــفــاءة  النزاهة  على  بــدورهــا 

السياسي والثقافي.
يجب  فهي قضية وطنية  العتبة،  أما قضية 
لها  يكرسوا  أن  الحزبين  املسؤولن  على 
أياما دراسية حتى يكون تحديدها مبنيا على 

التوافق واعتبار الصالح العام.
بمنصب  يقبل  من  أن  الحديث  في  جاء  وقد 
أو مهمة وهو يعلم أن هناك من هو أجدر منه 
بها، فهو يتعرض لويل الشعب وويل السماء، 
هذا  في  أمثاال  الصالح  السلف  لنا  وقد ضرب 
املجال تجعل كل مرشح يفكر فيما ينتظره من 
السماء، ورحم هلل من  الشعب وسخط  غضب 

عمل عمال فأتقنه ورحم هلل من عرف قدره. 

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

الشعب بين »كورونا« واالنتخابات

الحسين الدراجي

نافذة للرأي

املتتالية  وأحداثه  الصحراء  لتاريخ  متأنية  قراءة  إن 
أعطاب  ثالثة  وجود  عن  بجالء  يكشف   ،1975 سنة  منذ 

رئيسية:
الهيئات  في  الثقة  فقدان  في  يكمن  األول:  الــعــطــب 
واملؤسسات من طرف غالبية ساكنة الصحراء، بينما يظل 
االرتزاق شعار األقلية، وهي على طرفي نقيض متأرجحة 
باسم  الوطنية وفئة أخرى  باسم  أولى تسترزق  فئة  بن 
التي  والصمت  الضعف  أن حالة  نجزم  ونكاد  االنفصال، 
تتسم بها األغلبية )نخب سياسية وأخرى مدنية وكذلك 
قوة  تظهر  التي  واألسباب  العوامل  إحدى  هي  مثقفة(، 
االرتزاق  فتات  على  تتغذى  األخيرة  هذه  إن  بل  األقلية، 
مشاهد  نتابع  وكأننا  ــة  األزم اشتدت  كلما  لها  املتاح 

مسرحية حبكت بسيناريو وإخراج معروف مسبقا.
العطب الثاين: يتجلى في الفساد املالي الذي ينخر اقتصاد املنطقة، 
وعلى أنقاضه تكبر وتترعرع لوبيات الفساد، ضاربة بعرض الحائط 
بالنفع  يعود  قوي  املؤسسة القتصاد  واألنظمة  والقوانن  القواعد  كل 
تشجيع  البطالة،  نسب  )تقليص  عــام  بشكل  املنطقة  على  والخير 
العشوائي  فاالستغالل  االجتماعي...(،  الرفاه  وتحقيق  االستثمار 
لثروات املنطقة )الصيد البحري، الفوسفاط، الرمال...( أو ما يصطلح 
بعد  ما  أثرياء  تشكل  أصبحت  أقلية،  طرف  من  الريع  باقتصاد  عليه 
كل أزمة، ما يسهم في تأزيم الوضع ويدفع إلى ظهور بوادر احتقان 

اجتماعي غير محسوب العواقب.
ويأتي  واالجتماعي،  السياسي  الفساد  في  يتجسد  الثالث:  العطب 
هذا األخير كحصيلة حتمية لكل ما سبق، بحيث أنه من راكم الثروة، 
القرار،  في صناعة  مؤثر  إلى  يتحول  وأن  السلطة  يمتلك  أن  له  بد  ال 
معالم  تحديد  في  أولويات  لتصبح  وقراراته  قناعاته  فرض  من خالل 
املخطط  ضمن  املدرجة  املشاريع  فأغلب  واملحلية،  الجهوية  السياسة 
تظهر  لذلك،  وكنتيجة  غيرها،  دون  الفئة  هذه  مصالح  تخدم  الجهوي 
الفجوة عميقة بن طبقات املجتمع، وكأننا أمام هرم قاعدته العريضة 
فئة تعاني الهشاشة االجتماعية، في حن تتربع على رأسه فئة تملك 
الثروة والسلطة في غياب كلي للطبقة الوسطى التي يمكنها أن تحدث 

توازنا داخل املجتمع.
لتعلن  باملنطقة،  والصمت  الفراغ  األصــوات  بعض  تستغل  وهكذا 
للشرعية،  فاقدة  كانت  الجرأة وإن  الكثير من  فيها  مبادرة جديدة  عن 
تأسيس هيئة  إلى  والداعية  أميناتو حيدر  املعلنة من طرف  فاملبادرة 
الستغالل  فعل  كرد  جاءت  املغربي،  االحتالل  مناهضة  تزعم  سياسية 
الساحة  على  مستجدات  من  املنطقة  تشهده  وما  السياسي  الظرف 
السياسية الدولية، ويبقى السؤال املطروح: ملاذا هذا التحول املفاجئ 
أننا  ذلك  معنى  هل  السياسي؟  العمل  إلى  الحقوقي  املدني  العمل  من 
أضحت  أن  بعد  النزاع  أدوات  بشأنها  تتغير  قد  جديدة  مرحلة  أمام 
الورقة الحقوقية منتهية الصالحية؟ وفي الوقت نفسه، فإن ما قامت 
به حيدر، هو استغالل للصمت والفراغ الذي خيم على املنطقة وأحدث 
والسياسي،  املدني  بشقيه  املجتمع  ودينامية  حركية  في  تاما  شلال 

وجعل املواطن يعيش حالة ترقب وانتظار.
وجود  في  يتمثل  كبير  تحد  أمــام  اليوم  نفسه  املغرب  وجــد  لقد 
رفضها  عن  صراحة  تعلن  ومباشرة  واضحة  بأهداف  سياسية  هيئة 

عليه،  املتنازع  الصحراء  بإقليم  املغربي  للتواجد 
أميناتو  سعت  هــل  اآلن:  املــطــروح  الــســؤال  لكن 
أن  تأكدت  بعدما  الهيئة  هذه  تأسيس  إلى  حيدر 
املنظمات والهيئات السياسية بالصحراء ال أدوار 
لها في تأطير املواطنن، وعجزت عن تقديم نفسها 
بديال ووسيطا بن الدولة والساكنة، وألن النشأة 
الهجينة لألحزاب وهيئات املجتمع املدني باملنطقة 
لنا  أفــرزت  حيث  منها،  املرجوة  النتائج  تثمر  لم 
نخبة سياسية ومدنية تلهث وراء املنصب والجاه 
في  والتفكير  الثروة  مراكمة  وراء  والجري  والريع 
املنافع واملصالح الشخصية الضيقة، حيث أضحت 
األحزاب السياسية مجرد سالليم للتسلق والترقي 
االجتماعي من خالل استقطاب ذوي املال والنفوذ، 
إقبار  العمل على  املقابل،  الحرب واألزمات، في  أثرياء  وتلميع صورة 
املشهد  وتمييع  املثقفة  الشابة  النخب  وإقصاء  وتهميش  الكفاءات 
املجال  وتأثيث  والبهرجة  الفولكلور  وطغيان  وابتذاله  السياسي 
الحزبي بكائنات انتخابية فاقدة للمصداقية، هذه املظاهر وغيرها، 
السياسي والحزبي،  العمل  املنطقة في  لدى ساكنة  ثقة  أزمة  خلقت 
يعلقون  وال  االنتخابات  وفي  املنتخبن  في  أيضا  ثقتهم  فقدوا  بل 
آماال على صناديق االقتراع، وهي نفس الصناديق التي أفرزت نفس 
املستشارين  ونفس  البرملانين  ونفس  العائالت  ونفس  األشخاص 

لعقود وسنوات خلت.
بن  الفجوة  عمقت  البسطاء،  هــؤالء  أمثال  نظر  في  السياسة  إن 
الفاحش وحازت  الثراء  فئة تعيش  بالصحراء وجعلت منهم  الساكنة 
شيكات على بياض في البحر والبر، بينما الفئة العريضة من الساكنة، 
هي بن فئة متوسطة وأخرى غارقة في أوحال الفقر املدقع، فاألحزاب 
السياسية التي تتحمل املسؤولية الكبيرة في هذا الفراغ في التأطير 
من  ضخمة  ميزانيات  استنزفت  التي  نفسها  األحزاب  هي  واملواكبة، 
والتكوين  للتأطير  الصحيح  التوظيف  توظف  أن  دون  العام  املــال 
للهيئات  االنتماء  عن  العزوف  اختار  الذي  للمواطن،  الثقة  وإعــادة 
السياسية، بل حتى إلى املنظمات املدنية، بسبب غياب آليات الحكامة 
يتسم  بخطاب  املواطنن  استقطاب  على  قادرة  نخب  وضعف  الجيدة 
نراها  أضحينا  التي  الهجرة  قــوارب  ولعل  والشفافية،  باملصداقية 
األوروبي  الفردوس  إلى  الصحراء  مدن  أقاليم  من  تقل شبابا  يوم  كل 
وهنا  لديه  الثقة  وانعدام  اإلحباط  منسوب  على  دليل  لخير  املزعوم، 
وهيئات  لجانا  لها  أن  ادعت  التي  األحــزاب  هي  أين  السؤال:  نطرح 
مختصة تعنى بملف الصحراء، ولها نخب وأطر زعمت أن لها القدرة 
أمواال طائلة  بالخارج وأنفقت  الوطنية  الوحدة  على مواجهة خصوم 
بكل  السياسية  األحزاب  تتصرف  لم  ملاذا  وسفرياتهم؟  جوالتهم  على 
الجدية املطلوبة من خالل إرساء قواعد وأسس الديمقراطية الحقة، بل 
ساهمت في ذبحها من الوريد إلى الوريد، من خالل تزكية ممارسات 
وبالنتيجة،  الخالقة؟  السياسية  القيم  عن  وبعيدة  بذيئة  وسلوكيات 
حلقات  إحــدى  إال  ليس  بالصحراء،  الحزبي  الوضع  هشاشة  فــإن 
التراجعات والردة السياسية، ليفسح املجال ألحزاب بعينها  مسلسل 

لتفوز بالكامل بالكعكة وتساهم في بلقنة املشهد السياسي.

املغرب  في  الحكم  بنية  تخلف  أن  إبراهيم  هلل  عبد  يرى 
ال  »الخالدة«،  التاريخية  مشاكله  مختلف  حل  عن  وعجزه 
السياسية  وتعثراته  الحكم  هــذا  مكونات  إلــى  فقط  يرجع 
املتواصلة عبر القرون، بل يكمن أيضا في عدم تبلور النضج 
في  التحكم  مــن  تمكنه  ــدم  وع املغربي  للشعب  السياسي 
مصيره السياسي، إذ رغم مساهمة هذا األخير في منعطفات 
غائبا  بقي  ذلك  مع  فإنه  املغرب،  تاريخ  في  سياسية حاسمة 
معركة  في  الحاسمة  مشاركته  فحتى  األحــداث،  مسرح  عن 
يصبح  بأن  له  تسمح  لم  االستعمار  ضد  املسلحة  التحرير 
فاعال أساسيا في عملية اتخاذ القرارات السياسية الحاسمة 
التي  والسياسية  واالقتصادية  االجتماعية  األوضاع  وتغيير 
يتردی فيها منذ عدة قرون، حيث يرجع السبب في ذلك، إلى 
املساهمة  من  تمكنه  سياسية  تنظيمات  ألي  الشعب  افتقاد 
والقضاء  واالقتصادية  املعيشية  أوضاعه  تغيير  في  الفعالة 

على مكامن تخلفه التاريخي.
وفي هذا الصدد، کتب مفكرنا السياسي ما يلي:

))الشعب الذي ال يعرف بوضوح ماذا يريد، وال يمكن إلرادة 
أفراده أن تتجمع وتتكتل مطلقا، في إرادة واحدة، ال يمكنه أن 
يحقق ما قد يريد، هو مجرد مجموعة من البشر بدائية، مهما 
كان مستوى البعض فيها ماديا أو ثقافيا، شاكة، متناقضة، 
شقية، منهارة، تستطيع أي قوة منظمة من الداخل أو الخارج 

أن تفعل بها ما تريد، وتتصرف في مصيرها كيفما تريد.
رجاال  املغربية،  البوادي  في  الفقراء  الفالحن  مالين  إن 
ونساء وأطفاال، يتأملون اليوم في أرواحهم وأجسامهم بعنف، 
منهم،  أعلى  هم  ممن  الصدمات  أوجع  باستمرار  ويتحملون 
على مستوى ما من املستويات في املجتمع، من غير أن تكون ال 
اآلالم التي يتأملون، وال الصدمات التي يتلقون، عامال ثوريا في 
نفسه، يفتح تلقائيا في وجه أولئك املعذبن في مجتمع الثورة 
املظلومة  الشعبية،  الجماهير  عفوية  بصفة  ويقود  الفالحية، 
كما  االشتراكي،  الحل  لحتمية  املغربية،  بالبوادي  املضطهدة 
أن مالين أخرى، من أفراد الشعب الطيب باملدن، یتردون من 
مربوطن  عماال  التعاسة:  في  متفاوتة  درجــات  على  جهتهم 
بعجلة االستغالل الرأسمالي، وعاطلن متسكعن في الطرقات 
الخبز  الوطني  مجتمعهم  لهم  يرفض  العمومية،  والحدائق 
والكرامة، وصناعا أمجادهم من عصر تاريخي آخر، يسحقهم 
الدولية  االحتكارات  رحى  تحت  الحديثة،  األزمنة  ذكاء  اليوم 
في  الحياة  دواليب  على  اإلمبريالي  املد  وهيمنة  الضخمة، 

مدنهم وأحيائهم الشعبية نفسها.
كل هؤالء املالين من أفراد الشعب الطيب في املدن، يتأملون 
من جهتهم أوجع األلم، مثلما تتألم املالين األخرى من جماهير 
أيضا،  أولئك  كألم  هــؤالء،  ألــم  يكون  أن  غير  من  الفالحن، 
املجتمع  أبواب  أمامهم  تلقائيا  يفتح  نفسه،  في  ثوريا  عامال 
املظلومة  الشعبية«  »الجماهير  ويقود  العادل،  االشتراكي 

املضطهدة في املدن، بصفة عفوية، لحتمية الحل االشتراكي.
مالين  مــن  أولــئــك،  وتعاسة  هــؤالء  تعاسة  أعــلــى  ومــن 
يتجمد  باملغرب،  واملــدن  الــبــوادي  في  الشعبية  الجماهير 
الوضع للبالد في شخص الدولة، ويتجسم في بنياتها، ألنها 
والوجدان  بالذات  الوضع  ذلك  عن  التاريخي  التعبير  هي 
الواعي به، والقوة املادية واألخالقية والقانونية والفلسفية 
ألخالقها،  فأخالقه  وتــزكــيــه،  واحــد  آن  مــن  تفرضه  التي 

إمكانياته. وإمكانياتها 
الحل  إذن  یكمن  املجتمع  لهياكل  الجذري  التغيير  في 
من  املالين  لتحرير  مطلقا  طريق  فال  الوحيد،  الحقيقي 
لطبيعة  جوهري  تغير  بدون  واملدن،  البوادي  في  املغاربة، 
على  ســواء  املغربي،  املجتمع  في  اآلن  السائدة  العالقات 
السياسي  التنظيم  مستوى  على  أو  اإلنتاج  قوات  مستوى 
للجماهير، وال طريق مطلقا لتحقيق هدف هذا التحرير خارج 
تنظيم القوات الحية في املجتمع، من عمال ومثقفن ملتزمن 
الجماهيرية  القوات  هذه  تعبئة  وخارج  وشباب،  وفالحن 
علميا  تحديدا  ومــحــدد  مــســؤول،  ثــوري  خــط  فــي  نفسها 
واضحن((  وتكتيك  استراتيجية  حسب  ومنفذ  مضبوطا، 
)عبد هلل إبراهيم: »ال شيء... من ال شيء« - أوراق من ساحة 

النضال. ص 20 – 21(.
على  املفكر  هذا  تركيز  بجالء  يظهر  النص،  هذا  خالل  من 
ضرورة التنظيم السياسي للجماهير، وأهمية ذلك ملشاركتها 
هذا  يتأتى  وال  وتسييرها،  السياسية  األوضــاع  تغيير  في 

التنظيم في نظره إال من خالل تأطير حزبي للجماهير.
تأطير  بدون  الشعبية  الجماهير  أن  إبراهيم  ويعتبر األستاذ 
حزبي تبقى طاقات معطلة ال يمكنها أن تساهم في عملية التغيير 
السياسي، وفي هذا السياق كتب ما يلي: ))إن قواتنا الشعبية، 
معطلة  قوة  عليها،  والشك  والتناقض  البلبلة  لطغيان  بالضبط 
عمل  بأي  اآلن  تاريخيا  تقوم  أن  يمكنها  ال  الراهن،  الوقت  في 
والتوعية،  بالتنظيم  تحریرها  يجب  انتشالها،  وألجل  حاسم.. 
التي  الوحيدة  التاريخية  القوة  هو  الواعي  املنظم  العمل  ألن 
به تصنع  الذي  الثوري  والجهاز  الجماهير،  إرادة  بها  تتجسم 
املضادة((  القوات  كل  أمامها  تتالشى  التي  والقوة  تاريخها.. 
 / املعطلة«  الشعبية  الطاقات  »لتحرير   : إبراهيم  هلل  )عبد 

»أوراق من ساحة النضال« - م س- ص 8(.
ولتحرير الطاقات النضالية الكامنة ضمن هذه الجماهير، ال 
بد من اضطالع حزب جماهيري بوظيفة نوعية، وتنظيم مختلف 

القوى الشعبية على الصعيد اإليديولوجي والسياسي.

المبادرة السياسية ألميناتو حيدر في بيئة معطوبة سياسيا 

خديجة أبالضي*

دروس التأطير السياسي 
والمشاركة الشعبية 
محمد شقيرعند عبد الله إبراهيم

*عضو مستشار بالمجلس الجماعي للعيون
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عثمان محمود 

»التعليم عن بعد«.. »التعلم الذاتي«. بهذا 
تتحدث املذكرات املنظمة للدخول املدرسي، 
االستثنائي،  املــوســم  هــذا  بــدايــة  خــال 
وفي  واألمهات،  اآلباء  ألسنة  تلهج  وبذاك 
األطــر  تتخبط  ــاك،  ــب واالرت الحيرة  غمرة 
التشتت  دروب  وفي  والتربوية،  ــة،  اإلداري
وقد  والتلميذات  التاميذ  يسير  الذهني 
األسبوع  نصف  يمضون  أنفسهم  وجــدوا 
اآلخر  والنصف  الــدراســيــة،  الفصول  في 
ــي املـــنـــازل، وهـــم مــطــالــبــون خـــال ذلــك  ف
بحسن استثمار الوقت هنا وهناك. ارتباك 
واضح، با ريب، وال أحد يمكنه أن يتكهن 
التعلم  بني  املواءمة  هذه  عنه  ستسفر  بما 
داخل الفصل الدراسي، وخارجه، ألن األمر 
طارئ ومستجد، غير أن هذا ال يشفع أبدا 
هذا  فــي  التقصير  التعليمية  للمنظومة 
الباب، إذ أنها لم تواكب التقدم الذي عرفه 
لحد  فقد مضت  ينبغي،  كما  الرقمي  العالم 
ولجت  حينما  سنة،  عشرين  من  أزيد  اآلن 
املؤسسات  بوابات  من  العديد  الحواسيب 
التعليمية، وعلى الخصوص منها الثانوية 
وعني  خاصة،  قاعات  وأنشئت  بسلكيها، 
هذا  فــي  التعليم  بمهمة  للقيام  أســاتــذة 
األمية  محو  يتخط  لم  األمــر  لكن  الصدد، 
كلهم،  وليس  التاميذ،  بعض  لدى  الرقمية 
القاعات ظلت مقفلة، وما  الكثير من  إن  بل 
ويغطيها  األتربة  تعلوها  أجهزة  من  بها 
املعلوميات  ركــب  ويــتــجــاوزهــا  الــغــبــار، 

ــى األمـــام على الـــدوام،  املــنــدفــع بــقــوة إل
املعلوميات  مــادة  فــإن  هــذا،  من  واألخطر 
ظلت في خانة مواد التفتح التي ال يتجاوز 
ضمن  يتيمتني  حصتني  حصصها  مجموع 
ساعات األسبوع املدروسة، فضا عن أنها 
ليست معممة في كل املستويات الدراسية، 
وقد حدث هذا سنوات قليلة قبل أن تصير 
حياة  في  األساسيات  من  الذكية  الهواتف 
والتلميذات، في غياب  التاميذ  العديد من 
في  معها  للتعامل  وتربية  تعليم،  ــى  أدن
خدماتها  من  واالستفادة  والترحال،  الحل 
املدرسني  عن  أما  والتحصيل،  الــدرس  في 

القليل  إال  منهم  يخضع  فلم  عامة،  بصفة 
كيفية  في  نادرة  تدريبية محتشمة  لدورات 
في  واستغاله  الــحــاســوب،  مــع  التعامل 
أن  ذلك،  كل  نتيجة  فكان  التدريس،  عملية 
رأس  على  والطبشورة  السبورة  استمرت 
دراسية  فصول  داخل  التعليمية  الوسائل 
تشكو االكتظاظ الذي تمده األعوام املترادفة 
باملزيد واملزيد، وأما عن املناهج واملقررات، 
وجد  عندما  وتستمر،  لتبقى،  وضعت  فقد 
ملتطلبات  خاضعا  نفسه  املدرسي  الكتاب 
الكم  حضر  أن  هذا،  نتيجة  فكان  السوق، 
الــذي  التجديد  وانــتــفــى  الــكــيــف،  ــاب  وغـ

ينبغي أن يواكب املعلومات املقدمة لألبناء 
وثمرة  اليوم  بذرة  يعدون  الذين  والبنات، 
الغد. ولم يكن غريبا والحال هذه، أن تطل 
الساعات اإلضافية، السيئة الذكر، برأسها 
من أجل دعم نسبة عالية من التاميذ على 
مدار العام الدراسي، وفي أغلب املواد، في 
اتكالية واضحة على أساتذة احترفوا إعداد 
أولئك املتمدرسني على مجابهة االمتحانات 
وال  أقل  ال  مريحة،  معدالت  على  للحصول 
حيث  الذاتي،  التعلم  ضرب  ما  وهو  أكثر، 
بدا التلميذ عاجزا عن البحث عن املعلومة 
املــتــعــددة، وعــلــى رأسها  فــي مــصــادرهــا 
بالطبع، بحار العالم الرقمي الامحدودة!!

قطاع حساس  التعليم  قطاع  فإن  وعليه، 
يقبل  ال  ــره  ــطــوي وت وإصـــاحـــه  لــلــغــايــة، 
بالترقيع  يرضى  وال  نهجا،  االستعجال 
حا، فلتوضع األمور في نصابها، ولتحدد 
عن  بعيدا  دقيقا  تحديدا  العامة  األهــداف 
لها،  حد  ال  التي  والشساعة  الضبابية، 
من  املستفيدة  الناجعة،  الخطط  ولترسم 
تنشئة  قصد  التكنولوجي،  التقدم  خدمات 
أبنائنا وبناتنا على حب املعرفة، والسعي 
متواصل،  دأب  في  عليها  الحصول  إلــى 
وحرص شديد، وبأيسر الطرق، من مكتوبة 
خالها  ويكون  مصورة،  إلى  منطوقة،  إلى 
أكثر،  وال  أقل  ال  وموجها،  مرشدا،  املدرس 
عليه  ترتكز  الــذي  املحور  هو  واملتمدرس 
العملية التعليمية برمتها، حتى تتم تربيته 
على االعتماد على جهده الخاص، من أجل 
واإلبداع  األشمل،  االستيعاب  درجة  بلوغ 

األمثل، واالبتكار األروع.

من التعليم عن بعد إلى   التعلم الذاتي!!

»الــديــمــقــراطــيــة اإللــكــتــرونــيــة« 
ــه اســتــعــمــال  ــوم يــقــصــد بـ ــه ــف م
تكنولوجيات املعلومات واالتصال، 
تحسني  في  األنترنيت،  وأبــرزهــا 
معني،  بلد  في  الديمقراطي  العمل 
املستوى  يزال على  املفهوم ال  لكن 
مرتبط  وتــطــبــيــقــه  الــتــنــظــيــري، 
تكنولوجيات  استعمال  بانتشار 

املعلومات واالتصال.
عدة  مصطلحات  استعملت  لقد 
الديمقراطية  املمارسات  وصف  في 
التقليدية،  وغــيــر  املــبــاشــرة  غير 
فظهر مصطلح »سايبر ديمقراطية« 
 ،) Cyber democracy(
ــصــف تــســعــيــنــيــات  ــت ــن وفـــــي م
مصطلح  ظهر  العشرين،  الــقــرن 
ــة اإللــكــتــرونــيــة«  ــمــقــراطــي ــدي »ال
واكب  الذي   ) E-democracy(
انتشار األنترنيت بني عامة الشعب، 
مصطلح  آخــرون  يستعمل  بينما 
غير  االفتراضية«،  »الديمقراطية 
أن هذا املصطلح قد تم تجاهله في 
السياسي  واستعمل   ،1981 سنة 
األمريكي تيد بيكر، مصطلح »تيلي 
استعمال  عن  للتعبير  ديمقراطية« 
أدوات جديدة لاتصال في العملية 

الديمقراطية.
وهناك »الديمقراطية اإللكترونية 
املباشرة«، وهي النمط الديمقراطي 
الذي تستعمل فيه شبكة األنترنيت 
لتجاوز  أخــرى  اتصال  وتقنيات 

بطء وبيروقراطية االستفتاءات.
مناضلي  مــن  الــكــثــيــر  يعتقد 
ــة  ــي ــرون ــت ــك »الــديــمــقــراطــيــة اإلل
أيضا  ستحسن  أنها  املــبــاشــرة«، 
في  كما  الــقــرار  اتــخــاذ  مسار  مــن 
ــاشــرة،  ــب كــل الــديــمــقــراطــيــات امل
في  الحق  للمواطنني  يكون  حيث 
قانون  مشروع  كل  على  التصويت 
املمثلني  واختيار  قوانني  واقتراح 

أو عزلهم.

عمليا  تطبيقا  العالم  يعرف  لم 
لـــ»الــديــمــقــراطــيــة اإللــكــتــرونــيــة« 
ــود عدة  بــصــورة تــامــة، رغــم وجـ
ــادرات، وقـــد كــان  ــ ــب ــ تـــجـــارب وم
خال  الحر  املترشح  بروت،  روس 
األمريكية  الرئاسية  االنتخابات 
املؤيدين  من  و1996،   1992 لعام 

الكبار للبلديات اإللكترونية.
في  هي  مــحــاوالت  عــدة  هناك 
مخاض الوالدة في أستراليا عبر 
الخط« على  »سيناتور  مشروع 

)Metagovernment 
Senator On-Line (،

ــزب ســيــاســي أســتــرالــي  وهـــو حـ
الفيديرالية  االنتخابات  في  شارك 
هــذا  ــرح  ــت اق وقـــد   ،2007 لسنة 
ديمقراطية«  »سايبر  نظام  الحزب 
الذي يسمح لألستراليني بمشاركة 
الــقــرارات  اتــخــاذ  فــي  السيناتور 

بخصوص مشاريع القوانني.
املــبــاشــرة«،  »الديمقراطية  فــي 
للمواطنني حق اختيار املمثل الذي 
االحتفاظ  مع  باسمهم  سينتخب 
قــرروا  إذا  االنتخاب  فــي  بحقهم 
ذلك، ويمكن أن يكون االنتخاب أو 
اختيار املمثلني بطريقة إلكترونية.
وتعتبر شبكة األنترنيت حاضنة 
لـ»الديمقراطية  بالنسبة  ــدة  واع
اإللكترونية«، باإلضافة إلى وسائل 
شبكة  وتتميز  املتنقلة،  االتصال 
ــل اإلعـــام  ــن وســائ األنــتــرنــيــت ع
املخاطبة  على  بقدرتها  التقليدية 
لألشخاص،  والجماعية  الفردية 
الهائلة  الــحــســاب  ــوة  ق وتضمن 
لــلــحــواســيــب الــحــديــثــة، إضــافــة 
سرية  التشفير،  خوارزميات  إلى 
تسمح  كما  للمواطنني،  االقــتــراع 
مناقشة  لــألشــخــاص  األنــتــرنــيــت 
أفقية  بصورة  بينهم  فيما  األمــور 
ال  الذي  الشيء  للجميع  ومفتوحة 
تسمح به وسائل اإلعام التقليدية. 

العقد  فــي  األنــتــرنــيــت  وشــكــلــت 
مخاطبة  في  هامة  وسيلة  األخير، 
ونشر  للجماهير  الــســيــاســيــني 
أفكارهم واالستماع إليهم، وخاصة 

في الحمات االنتخابية.
يسعى  الـــتـــي  ــات  ــن ــتــحــســي ال
لـ»الديمقراطية  املــؤيــدون  إليها 
اإللكترونية«، تمس ترقية وتسهيل 
مشاركة املواطنني في مسار اتخاذ 
السياسية،  والــحــيــاة  الــقــرارات 
عملية  تــكــيــيــف  ــضــا  أي وتــشــمــل 
عن  باملشاركة  للسماح  االقــتــراع 
بالوكالة عن طريق وسائل  أو  بعد 
تهدف  كما  إلــكــتــرونــيــة،  اتــصــال 
لشفافية أكبر للعملية الديمقراطية.
واإلرادة  الرغبة  وجــود  عدم  إن 
السياسية  القيادات  من  الــازمــة 
إلكترونية،  حكومة  اعتماد  تجاه 
السياسية  املشاكل  أبــرز  من  يعد 

الحكومة  تطبيقات  تواجهها  التي 
البلدان  في  باألخص  اإللكترونية 
ــة، كــمــا تــعــتــبــر الــثــقــافــة  ــامــي ــن ال
معني  بلد  في  السائدة  السياسية 
حرجا،  وعنصرا  حاسما  مؤشرا 
باالهتمام  مباشرة  عاقة  فللثقافة 
الحكومة  مشاريع  إقامة  بتوجهات 
اإللكترونية، حيث غالبا ما تنعكس 
ــادة الــســيــاســيــني  ــقـ ــات الـ ــوجــه ت
على  الــحــكــومــيــني  واملــســؤولــني 
واملشاريع  الحكومية  ــادرات  املــب
األبرز  العاملي  واملثال  املستقبلية، 
القادة في قيادة وإنجاح  على دور 
رؤيــة  هــو  الحكومية،  ــادرات  ــب امل
الــرئــيــس األمــريــكــي األســبــق بيل 
اخــتــراع  إعـــادة  حــول  كلينتون، 
بموجبها  طــورت  التي  الحكومة 
األمريكية  اإللكترونية  الــبــوابــة 
لتصبح من أرقى البوابات الوطنية 

اإللكترونية املوحدة في العالم.
ــن اســـتـــخـــدام تــقــنــيــات  ــك ــم ي
ــاالت في  ــ ــصـ ــ املـــعـــلـــومـــات واالتـ
وغير  الــديــمــقــراطــيــة  ــراض  ــ األغـ
للتقنيات  يمكن  إذ  الديمقراطية، 
الرقمية أن تسهل السلطة القمعية 
ــة الــديــمــقــراطــيــة،  وكـــذا املــشــارك
ويعتبر التصور الذي قدمه الكاتب 
 »1984« جورج أورويل في روايته 
لاستخدام  النموذجية  األمثلة  من 

غير الديمقراطي للتكنولوجيا.
على  االعـــتـــراضـــات  أن  ــر  ــذك ي
ــرة قــد  ــاشـ ــبـ الــديــمــقــراطــيــة املـ
»الديمقراطية  على  أيضا  تنطبق 
الحكم  إمكانية  مثل  اإللكترونية«، 
في  استقطاب  إلحـــداث  املــبــاشــر 
االتجاهات  إلى  باإلضافة  اآلراء، 

والديماغوجية. الشعبوية 
لحجب  ــعــرضــة  امل ــدول  ــ الـ فـــي 
شامل أو جزئي لشبكة األنترنيت، 
الديمقراطية  استغال  يمكن  ال 
األقــصــى،  بشكلها  اإللــكــتــرونــيــة 
إلى  الحكومات  تميل  ما  وكثيرا 
واسعة  قمعية  ــراءات  إجـ تطبيق 
على األنترنيت خال االحتجاجات 
سبيل  على  الــواســعــة،  الشعبية 
املثال، احتجاجات الشرق األوسط 

حــاالت  حــدثــت  حيث   ،2011 ــام  ع
متعددة من حجب األنترنت من قبل 
ومصر  ليبيا  من  كل  في  الحكومة 
والبحرين وسوريا وإيران واليمن 
دعيت باسم »قمع الشبكة العربي« 
قادتها  طبق  دول  جميعها  وهــي 
ردا  لألنترنيت  الــكــامــل  الحجب 
املطالبة  الواسعة  املظاهرات  على 
وقد  الدول،  هذه  في  بالديمقراطية 
والعزل  الحجب  إجـــراءات  هدفت 
تسرب  منع  إلــى  أساسا  جميعها 
على  املشتملة  الفيديو  مقاطع 
ضد  الــحــكــومــي  للقمع  تــصــويــر 

املحتجني.
مستخدمي  مــن  الكثير  اعتقد 
عبر  الديمقراطية  أن  األنــتــرنــت، 
املتحدة  ــات  ــوالي ال فــي  األنــتــرنــت 
قانون  خال  من  للهجوم  تعرضت 
األنترنيت  على  القرصنة  ــف  وق
ــن مــجــلــس الـــنـــواب  الـــصـــادر عـ
األمريكي، وقد ذكر كاتب في موقع 
الطريقة  أن  بوست«،  »هافينغتون 
األمثل لتشجيع الديمقراطية )ومن 
ضمنها اإلبقاء على حرية التعبير( 
قانون  على  التغلب  خال  من  هي 

وقف القرصنة على األنترنيت.
تطبيق  أن  باملاحظة،  ويــجــدر 
ــى أجــل  ــون تــوقــف إلـ ــان ــق ــذا ال هـ
عدة  ظهرت  أن  بعد  مسمى،  غير 
بعض  ضمنها  مــن  ــراضــات،  اعــت
ويكيبيديا،  مثل  الشهيرة  املواقع 
يوم  ملــدة  العمل  عــن  توقف  ــذي  ال
يناير  من  عشر  الثامن  في  كامل 
وضع  حــدث  الهند،  وفــي   ،2012
 ،2011 عام  نهاية  في  كذلك  مشابه 
االتــصــاالت  ــر  وزيـ اقــتــرح  عندما 
املحتوى  أن  املعلومات،  وعــلــوم 
املبكر«  لـ»الكشف  قابل  العدائي 
قبل السماح بنشره على األنترنيت 
لكن  لــتــقــويــمــه،  ــد  ــواع ق أي  دون 
تذكر  الحديثة  اإلخبارية  التقارير 
هناك  يكون  لن  إنه  قال  الوزير  أن 
استخدام  على  قيود  ألي  وجــود 

األنترنيت.

اإللكترونية  الديمقراطية 
عبده حقي

تعترب شبكة األنرتنيت 
حاضنة واعدة 

لـ»الدميقراطية اإللكرتونية«، 
باإلضافة إىل وسائل 

االتصال املتنقلة، وتتميز 
شبكة األنرتنيت عن وسائل 

اإلعالم التقليدية بقدرتها 
على اخملاطبة الفردية 

واجلماعية لألشخاص، 
وتضمن قوة احلساب 

الهائلة للحواسيب احلديثة، 
إضافة إىل خوارزميات 

التشفري، سرية االقرتاع 
للمواطنني

،
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لماذا تأخر قطار التنمية بجهة بني مالل؟
جميلة حلبي

ال  باملغرب،  التنمية  لخارطة  املتتبع 
بني  بجهة  التنمية  تأخر  يالحظ  أنه  بد 
الجهات،  باقي  مع  مقارنة  خنيفرة  مالل 
أقاليم  خمسة  تضم  الجهة  هذه  أن  رغم 
صالح،  بن  الفقيه  خنيفرة،  مالل،  )بني 
خريبكة، أزيالل( غنية بموارها الطبيعية 
والفالحية، والصناعية أيضا واملتجسدة 
في فوسفاط خريبكة، إال أن هذا لم يشفع 
لها ألن تتبوأ مكانة تليق بعراقة تاريخها 

وتنوعها الثقافي والطبيعي.
منها  جعل  للجهة  الجغرافي  فاملوقع 
صناعية،  منها  أكثر  سياحية  منطقة 
بمواقع  تــزخــر  أقــالــيــم  ثــالثــة  لضمها 
ومؤهالت طبيعية تجعلها قبلة للسياح، 
يتم  لــم  ذلــك،  ورغــم  ومحليني،  أجــانــب 
املطلوب،  بالشكل  الجانب  هذا  تطوير 
تفتقد  بالجهة  السياحية  املناطق  فأغلب 
للبنية التحتية املالئمة التي تشجع أكثر 
أغلب  أن  ذلــك  ــزوار،  الـ استقطاب  على 
عدم  من  تعاني  خنيفرة  بإقليم  املناطق 
في  نقص  أو  وغياب  الطرق  استصالح 
وهذا  واملطاعم،  والفنادق  اإليــواء  دور 
مالل  بني  إقليمي  على  أيضا  ينطبق 
االقتصادي،  املستوى  وعلى  وأزيـــالل، 
الوحيدة  الضوء  نقطة  الفوسفاط  يبقى 
ومعامل  مصانع  غياب  ظل  في  بالجهة 
املتفشية  البطالة  احــتــواء  في  تساهم 
اللهم  كبير،  بشكل  الساكنة  صفوف  في 
بــعــض االســتــثــنــاءات املــحــســوبــة على 
وفي  السكر،  كمعامل  األصابع،  رؤوس 
الجانب الفالحي، يبقى إقليما بني مالل 
والفقيه بن صالح، املموالن للجهة في هذا 
بأراضي  يزخران  باعتبارهما  القطاع، 
ال  خنيفرة  إقليم  بينما  شاسعة،  فالحية 
الذي  التهميش  يعدو كونه سياحيا رغم 

تعاني منه املنطقة.
ومن أجل إقالع اقتصادي للجهة، وفي 
تمت  األخضر«،  »املغرب  مشاريع  إطــار 
التكميلية  املشاريع  من  مجموعة  برمجة 

)توسيع  القطاعات  من  لعدد  الداعمة  أو 
وتزويد  السقي،  املغروسة،  املساحات 
 ،2018 سنة  وذلك  بالبذور...(،  الفالحني 
املشاريع  هــذه  أعــطــت  فقد  وبــالــفــعــل، 
ألنها  كافية،  غير  لكنها  ملموسة،  نتائج 
أو منطقتني،  محدودة في منطقة واحدة 
خاضعة  غير  املــنــاطــق  معظم  وتبقى 
أزيالل  بإقليمي  أغلبها  تنموية،  لبرامج 
وخنيفرة، حيث توجد مساحات شاسعة 
وخلق  استغالل  أحسن  استغاللها  دون 
بطالة  الحتواء  األقل  على  بها  مشاريع 

شباب املنطقة.
تسجل  الــتــعــلــيــم،  مــســتــوى  ــى  ــل وع
باملغرب،  األعلى  هي  أمية  نسبة  الجهة 
املائة،  38.6 في  بـ   2014 حسب إحصاء 
تتوفر  التي  مالل  بني  مدينة  باستثناء 
على  بتوفرها  مهمة  تعليمية  بنية  على 
واملؤسسات  واملعاهد  الكليات  من  عدد 
في  متقدمة  مرتبة  بوأتها  التعليمية، 
إذ  هذا املجال مقارنة مع باقي الجهات، 
في  ــل  األوائ مدن  الخمسة  ضمن  تعتبر 
املغرب من حيث مستوى التعليم، ما عدا 
األخرى  املناطق  تبقى  الجهة،  عاصمة 

تعاني نقصا كبيرا في هذا القطاع.
ذكرنا،  التي  املعطيات  هذه  كل  ورغم 

والحسن  الضعيف  بــني  واملــتــأرجــحــة 
العموم  على  الجهة  أن  إال  واملتوسط، 
يالحظ  إليها  والــزائــر  تقهقرا،  تعرف 
تعيشها  التي  البنوية  املشاكل  حتما 
استثنينا  فإذا  الساكنة،  منها  وتعاني 
مالل  بني  وزيــتــون  خريبكة  فوسفاط 
وال  يقال  جديد  فال  صالح،  بن  والفقيه 
عقود  منذ  تــرزح  واملنطقة  يعاد،  قديم 
النسيان  ويطالها  التهميش  نير  تحت 
النهوض  أجل  من  املحاوالت  بعض  رغم 
بالجهة والدفع بعجلتها نحو األمام، لكن 
القطاعات  وكل  راكد  شبه  يظل  الوضع 
تعاني وتشتكي اإلهمال و»وضع العصا 
فــي الـــرويـــدة«، وأصــابــع االتــهــام تظل 
آخر  أن  حتى  املــســؤولــني،  ــى  إل تشير 
قطاع  هو  حاليا،  جراحه  تنزف  قطاع 
والكل  القدم،  كرة  وبالضبط  الرياضة، 
التي تقبع في  يتتبع مسيرة فرق الجهة 
ومهددة  الوطنية  البطولة  ترتيب  أسفل 
مكانها  تبارح  ال  أخرى  وفرق  بالسقوط، 
وكل  الهواة،  أقسام  أو  الثاني  قسم  في 
على  القائمني  إلى  تشير  االتهام  أصابع 
وهكذا  مدينة..  بكل  الرياضي  الــشــأن 
في  متضعضعة،  الجهة  أحـــوال  تبقى 

انتظار الفرج.

نجيبة بزاد بناني 

ــات  أوق مــن  يشتكون  الــنــاس  مــن  كثير 
يذوقوا  أن  غيرهم  يتمنى  الــذي  الــفــراغ 
طعمه ويتمتعوا به، ألنهم دائما مشغولون 
ــات  ــواجــب ومــنــهــمــكــون فــي األعـــمـــال وال
واملسؤوليات، فما إن يبدأ يوم السبت حتى 
هو  غدا  أن  الزمن  من  لحظة  بعد  يفاجئوا 
تئن  بدأت  أجسامهم  وأن  األسبوع،  نهاية 
فيمضون  والتوتر،  واإلرهـــاق  التعب  من 
املتواصل  والنوم  الراحة  في  اليوم  هــذا 
األسبوع  الستقبال  قــواهــم  ليستجمعوا 

املوالي وما يحفل به من أنشطة وأعمال.
الفراغ  وقــت  مــلء  متعة  ــرء  امل فقد  ــإذا  ف
بهواية، فهو دون شك سيفتقر لجانب مهم 
لألسف،  وهــذا  الحياة،  جوانب  من  جــدا 
ومن  عام،  بشكل  العربي  عاملنا  يفتقده  ما 
كما  تنمى  ال  عندما  الهواية  أن  املالحظ 
ينبغي، فهي ال ترتبط بصاحبها كما يجب، 
الذين  هــم  وكثيرون  وينساها،  فيتركها 
يتذكرون أنه كانت لهم هوايات متعددة في 
واملوسيقى  كالرياضة  واملراهقة  الطفولة 
والكتابة، وجمع الطوابع البريدية والنقود 
ومشاهدة  واملــراســلــة،  والــرســم  القديمة، 
سبيل  على  والغناء  واملسرحيات  األفــالم 
املثال، لكن بعد أن كثرت مشاكلهم وتعددت 
في  الهوايات  هذه  أصبحت  مسؤولياتهم، 

خبر كان.
ويعاني العديد من األشخاص من الفراغ، 
لعملوا  الــوقــت  ذلــك  قيمة  قـــدروا  لــو  لكن 
فاستغالل  هواية،  بأي  أنفسهم  شغل  على 
الفرد  على  بالنفع  يعود  يفيد  بما  الوقت 
وعلى املجتمع، ولتحقيق ذلك، علينا تطبيع 
لم  وإن  الهوايات،  ممارسة  على  أنفسنا 
على  أبــنــاءنــا  نعود  أن  فعلينا  نستطع، 
فراغهم  أوقــات  وملء  بمواهبهم  االهتمام 

بما يفيدهم في تكوين شخصياتهم.
فــاألطــفــال يــقــضــون جــل أوقــاتــهــم في 
العلم  وتــحــصــيــل  ــة  ــدراس ــل ل املـــــدارس 
الكثير  عند  تجد  ذلك،  وبجانب  واملعرفة، 
من  لآلباء  بد  ال  ومواهب  هوايات  منهم 
املناسب  ــت  ــوق ال ومنحهم  تشجيعها 
لتنميتها، سواء خالل العطل املدرسية أو 
املسؤولني  من  وكثير  األسبوع،  نهاية  في 
ــرة املــخــيــمــات  ــت واملـــربـــني يــســتــغــلــون ف
ــات  وهــواي مــواهــب  لتنمية  الصيفية، 
األطفال، أما بالنسبة للحالة التي نعيشها 
فبعدما  املاضي،  مارس  شهر  منذ  مؤخرا 
استفحل تفشي وباء »كورونا« في بالدنا، 
واملــؤســســات  ــدارس  ــ امل معظم  وأغــلــقــت 
التعليم  قرار  واتخذ  أبوابها،  التعليمية 
يملؤون  كيف  األطفال  يعرف  لم  بعد،  عن 
بدون  أيامهم  ويقضون  فراغهم  ــات  أوق
واألمهات  اآلباء  دور  أصبح  هنا  أنشطة، 
مهما، وقد بات عليهم تنظيم هذه األوقات 
الفارغة وملئها بأنشطة متعددة ومتنوعة، 
كمطالعة الكتب، الرسم، الرياضة، مشاهدة 
اللغات  الوثائقية، املوسيقى، تعلم  األفالم 
األجــنــبــيــة، مــنــاقــشــة بــعــض املــواضــيــع 
من  بامللل  التالميذ  يحس  ال  كي  وغيرها 

التعلم عن بعد.
أما بالنسبة للنساء، فاألحرى بهم تفجير 
كاألعمال  متنوعة  أنشطة  فــي  طاقاتهن 
بمشاكل  تهتم  التي  والجمعيات  الخيرية 
يشتكون  ال  فإنهم  ــرجــال،  ال ــا  أم ــرأة،  ــ امل
الساحقة  األغلبية  ألن  الفراغ،  أوقــات  من 
املقاهي  في  طويلة  أوقاتا  يقضون  منهم 
أطراف  يتبادلون  والزمالء  األصدقاء  مع 

الحديث ويقرؤون الصحف.

كيف ننمي الهوايات 
في أوقات الفراغ؟

المنــــــــــــــــــــظوم

عبد الواحد بن مسعود

يا من تظافرت اإلرادات على احترامك 
يواتيك والشعار   عامليا  شعارا  وغدوت 
صــانــك نــص دســتــوري رفــع مــن مقامك
فــهــل جيــســر طــاغــيــا خـــرق حــصــونــك؟
أنــــت صــــوت احلــــق واحلــــق ال جيــافــيــك

ــــوره مـــن نـــورك      أنــــت مــصــبــاح الـــرشـــد نـ
الـــتـــعـــبـــر الـــــصـــــادق صـــمـــيـــم رســـالـــتـــك 
فـــا مــشــؤومــا يــتــطــاول عــلــى ســطــورك

ــــدرك    ــ قـ ــو  ــ ــلـ ــ عـ ــن  ــ ــ مـ ــــط  ــ حيـ ــا  ــ ــــسـ ــائـ ــ يـ وال 
خيشى احلديد بتر حرف من حروفك 
ســاحــتــك مــــن  بـــالـــفـــرار  الذ  والـــرقـــيـــب 
ــتــــدى عـــلـــى صــحــفــك ــن اعــ ــد مــ شـــلـــت يــ

حقوق اإلنسان بين قانون الكالم
األرض وتشريع السماء

بندريس عمراوي الطيب

الحياة بكل ما جد فيها من مظاهر الفنت وما تطور فيها من أعباء 
الخير  بني  الصراع  لتأجيج  األسباب  وتوفر  السبل  تيسر  العيش، 
والشر، وبني الحق والباطل، وبني اإلصالح والفساد.. بني الخاص 
والعام، وذلك في عالم أصبحت تسيطر فيه املاديات بكل مصادرها 
ومواردها، حيث الروح الجماعية ارتطمت بصخور املصالح الفردية 
وغرقت في سيل جارف من األنانيات التي أنجبت حب الذات في أبشع 
الصور، وحيث أصحاب القرار ورجال املال واألعمال وسعوا الهوة 
واإلصالح  والتصالح  الصلح  بوادر  وأغرقوا  الطبقات  مختلف  بني 
تاركني  واالجتماعي  واالقتصادي  السياسي  الفساد  مستنقعات  في 
القاعدة،  من  القمة  ابتعدت  وكلما  الرياح،  مهب  في  الناس  حقوق 
في مفهوم األنظمة السياسية الحديثة، يتعذر التوصل للوفاق الذي 
التنافر  أسباب  كل  الثقة ويخفي  يولد طاقة  املعجزات، حيث  يصنع 
الذي يفتح أبواب االحتجاجات واملواجهات واالنتفاضات التي تلجأ 

لها الطبقات املحرومة من أبسط حقوقها.
يتحتم  األحــوال،  وغموض  األوضــاع  وتفاقم  النوايا  سوء  وأمــام 
اللجوء إلى التشريع الذي يحقق الوفاق ويوحد الغايات واألهداف، 
األمن  ينتج عنه  الذي  التعايش  والواجبات في ظل  الحقوق  ويحدد 
واالستقرار والطمأنينة، ألنه التشريع الذي يجعل املساواة والتعاون 
تصلح  التشريع  هذا  ظل  وفي  األولويات،  من  والعدالة،  والتنمية 

النفوس وتتوضح الرؤيا ويغيب االلتباس املخيم هنا وهناك.
وفي هذه املحطة، تتشيد عالقة وطيدة توفر أسباب الخالص من 
الحاكم  بني  النظر  وجهات  تباعد  فرضها  التي  املزرية  األوضاع  كل 
الطامعني،  أطماع  على  القضاء  سيتم  الجهود  وبتظافر  واملحكوم، 
وإبادة كل مسببات االختالف، وبتشريع الخالق الذي أعطى لكل ذي 
حق حقه، وبتطبيق شريعته، يتحقق صفاء العيش، وتتواصل املودة 

والرحمة بني الخلق قمة وقاعدة.

حـــريــة
الــصحــافة
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بوشعيب حمراوي

االنتخابات  كــون  اثــنــان  يختلف  ال 
أنظمة  بال  تشغل  األمريكية  الرئاسية 
املنافسة  منها  ســواء  ــدول،  الـ معظم 
املعادية  أو  وسياسيا،  اقتصاديا  لها 
وكوابيس  مرعبة  أحالما  وتفرز  لها، 
املستضعفة  الــدول  زعماء  من  للعديد 
واملستعبدة، هؤالء الزعماء الخاضعني 
ســام،  الــعــم  بــالد  وتعليمات  ألوامـــر 
بتاريخ  بــه  االعــتــراف  تــم  ــذي  ال البلد 
قبلها  ــان  ك أن  بعد   ،1783 شتنبر   3
يؤمن  ال  العظمى،  لبريطانيا  خاضعا 
وال  بالجغرافيا،  وال  بالتاريخ  نظامه 
السياسية  إفــرازاتــه  فــي  يستحضر 
اإلنسانية  والحقوق  واألخالق  املبادئ 
يؤمن  مــا  بــقــدر  ــا  ــي دول بــهــا  املتغنى 
النفوذ  واستغالل  والجبروت  بالقوة 
التغيير  أجل  من  املزادات  فتح  وإعادة 
واستنزاف  الدول  ملعالم وحدود  الدائم 

ثرواتها املادية والبشرية.
ويــدور  يجري  ما  إلــى  مشدود  الكل 
من  األمــريــكــي  ــصــراع  ال حلبة  داخـــل 
ــرس يــجــمــع بــني الــشــرف  تــنــافــس شـ
ــذارة، بــني الــجــمــهــوري دونــالــد  ــقـ والـ
املتحدة  الــواليــات  حــول  ــذي  ال ترامب 
ــى مــجــرد شــركــة تسعى  األمــريــكــيــة إل
أن  بعد  واملكاسب  األرباح  تحقيق  إلى 
لها،  العام  املدير  الرئيس  نفسه  نصب 
بايدن  جو  املخضرم  الديمقراطي  وبني 
السابق  الرئيس  كنف  في  ترعرع  الذي 
طيلة  نائبه  كــان  حيث  أوبــامــا،  ــاراك  ب
كما   ،)2017/2009( رئاسته  فترة 
القرن  سبعينيات  منذ  السياسة  مارس 
ــذي لــن يــخــرج عــن سكة  املــاضــي، والـ
املتوافق  األمريكية  واملرامي  األهــداف 
والجمهوريني  الديمقراطيني  بني  عليها 
بخصوص السياسات الخارجية املبنية 
األمريكي،  النفوذ  دائــرة  توسيع  على 
واالستغالل  الهيمنة  استمرار  وضمان 
العظمى  الدولة  خزائن  مللء  واالبتزاز 
الزعماء  في  فليس  احتياطها،  وتأمني 

)القنافذ( األمريكيني أملس. 
انتخابات رئاسية أريد لها أن تجرى 
 ،2020 نونبر   3 بتاريخ  موعدها  في 
وتضرب  ضربت  جائحة  أكبر  أوج  في 
19« والتي  »كوفيد  البلد والعالم، وباء 
أمريكي  أزيد من سبعة ماليني  أصابت 
200 ألف منهم،  وأنهت حياة أزيد من 
املصابني  وعــداد  ينزف،  البلد  والزال 

األرقــام  وراء  يلهث  والوفيات 
املهولة.    

صوبت  ــم  ــعــال ال دول  كــل 
السباق  صــوب  مناظيرها 
الــرئــاســة،  نحو  األمــريــكــي 
لم  )إن  ــقــت  عــل إنـــهـــا  ــل  بـ
برامجها  كــل  شــلــت(،  نقل 
املستقبلية،  ومخططاتها 
السباق،  نهاية  انتظار  في 

الزعيم  هوية  ملعرفة 
ومن  املرتقب، 
تــــم إعــــــادة 
ــب  ــ ــيـ ــ ــرتـ ــ تـ

أوراقها.
سبق  لقد 
ــرت  أش أن 
كتابي  في 
»رســـائـــل 
سياسية« 
الـــصـــادر 
شـــــهـــــر 
ــر  ــبـ ــونـ نـ
 ،2 0 1 7
ترامب  أن 

لــــــــيــــــــس 
من  كسابقيه 

في  يراوغون  ممن  األمريكيني  الرؤساء 
إنه  بل  وكراهيتهم،  عدوانيتهم  إظهار 
صريح في تسويقه لعنف وعداء مبالغ 
فيهما، فكما وعد وفى. وعد األمريكيني 
لثروات  مصاص  إلــى  سيتحول  بأنه 
العرب من أجل الرفع من حياة الرفاهية 
بعدما  بلده،  داخل  واالستقرار  واألمن 
تلك  وجــه  في  )السليط(  لسانه  شهر 
الدول،  وسوق بخصوصها كالما قبيحا 
وكان  االنتخابية،  حملته  وأثناء  قبل 
وفيا لها بعد فوزه بالرئاسة، وقرر بأن 
الدول،  تلك  على  جحيما  واليته  تكون 
لربما  و»القاعديني«  »الداعشيني«  وأن 

على  أرحــم  كانوا 
مما  شــعــوبــهــم 
قد يختزنه لهم 
ــار  ــ ــط ــ ق

ــذي قد يأتي  الــقــادم، وال ــرام..ب«  ــت »ال
بلقاح يفرز كائنات »الزومبي« في حالة 

الظفر بوالية ثانية.
عقود  عــدة  منذ  يحلم  ظــل  تــرامــب 
انتقاده  بجالء  يبرز  وظل  بلده،  بقيادة 
خارجيا،  املتبعة  األمريكية  للسياسة 
 1988 وتكفي اإلشارة إلى ما قاله سنة 
تلفزيونية، حني هاجم دولة  في مقابلة 
بلده  أن  كيف  حينها  وتساءل  الكويت، 
مقابل،  بدون  وأمراءها  الكويت  يحمي 
وكيف أن فقراءها تحولوا إلى أغنياء، 
وأكد أن من حق بلده الحصول على ربع 
الناتج املحلي للكويت، كما انتقد هيمنة 
وتمكنهم  الصناعة،  على  اليابانيني 
وعجز  بأمريكا  سياراتهم  تسويق  من 
سياراتهم  تسويق  على  األمريكيني 
أنه  املقابلة،  ذات  في  وأكــد  باليابان، 
سيفوز في االنتخابات الرئاسية إن هو 
ختم  وطبعا  إليها،  الترشيح  إلى  بادر 
حواره بالتأكيد على أنه سيحصل على 
املال لبلده من تلك الدول، التي كان بلده 
لسنوات،  واالستقرار  األمن  لها  يؤمن 
األمريكي،  الشعب  بثقة  ــاز  ف وطبعا 
بامتياز،  »الفتوة«  لقب  يعطيه  ما  وهو 
باعتبار أن الفتوة تعني رجل عصابة أو 
البنية كان يفرض سيطرته  مجرم قوي 
وحمايته على حي أو منطقة، يأخذ من 

أصحابها ماال نظير حمايتهم.
الـــواليـــات  إدارة  أن  يــعــلــم  الــكــل 
املال  بمنطق  تسير  األمريكية  املتحدة 
)الديمقراطي  حزبيها  وأن  واألعمال، 
جهازين  ســوى  ليسا  والــجــمــهــوري(، 
منفذين إلدارة الدوالر، وال دخل للشعب 
األمريكي بما يجري ويدور فوق ترابه.

وال  لترامب  سلطة  ال  ــه  أن فــاألكــيــد، 
بلدهما  ســيــاســة  تغيير  فــي  لــبــايــدن 
األمريكية  اإلدارة  وأن  الــخــارجــيــة، 
هـــي مـــن ســتــفــرز مـــن ســيــكــون رجــل 
كانت  ترامب  مرحلة  القادمة،  املرحلة 
التعاطف  مرحلة  من  االنتقال  تقتضي 
إلى  والتفاوض،  والتفاهم  والتسامح 
مرحلة التهديد والوعيد وتوسيع دائرة 
االســتــفــادة فــي ظــل الــوضــع املــتــردي 
العربي،  والخليج  األوســـط  بالشرق 
جحيم  تعيش  التي  املناطق  من  وغيره 

التفرقة والحروب.
مالية  مشاكل  من  يعاني  ســام  العم 
الذين  وبناته  أبنائه  بعض  وسخط 
ليست  األمريكية  االستفادة  أن  يــرون 
قدمهما  اللذين  ــان  واألم األمــن  بحجم 
عندهم  ــم،  ــال ــع ال ــدول  ــ ل ويــقــدمــهــمــا 
لكن  ممتلئة..  املواطنني  بطون  هناك 
أصبحت  األمريكية  الشركات  بطون 
اإلدارة  فاقت  وأدمغتها  شرهة،  جد 
قوانينها  تفرض  وبــاتــت  األمريكية 
إال  أهمية  تعطي  ال  الــتــي  الــخــاصــة 
األمريكية  اإلدارة  للدوالر، ولهف ولهث 
على ثروات الشعوب لن يتوقف، وكلما 
حصلت على بقرة حلوب، ستبادر من 
األبقار،  ثان من  تربية قطيع  أجل 
لتزداد كمية الحليب واللحوم 
ــذا، فهل  لــديــهــا... وهــك
الجمهوري  استنفذ 
طاقاته  كــل  تــرامــب 
وحان  ومخططاته، 
ــرة  ــاط ــخ وقــــت امل
ــاســة  ــرئ بــمــنــح ال
لـــلـــديـــمـــقـــراطـــي 
بايدن، أم أن رائد 
املصارعة  حلبات 
الزال  األمــريــكــيــة 
لياقته  كامل  فــي 
والفكرية،  البدنية 
أوج  وفـــــــــــــي 
عــطــائــه وســخــائــه 

لألمريكيني؟

د.إدريس الفينة

القديمة  األحزاب، وخصوصا  تتمكن  لم 
دستور  محطة  مــن  تجعل  أن  مــن  منها، 
2011 فرصة للمطالبة بخلق لجنة مستقلة 
في  الــحــال  عليه  هــو  كما  لالنتخابات 
كان  ما  وهو  الديمقراطيات،  من  العديد 
زخما  باملغرب  الديمقراطية  على  ليضفي 
لحد  ملتبس  فالوضع  اليوم،  أما  متميزا، 
ما، حيث أن وزارة الداخلية هي من تقرر 
باملسلسل  املرتبطة  الجوانب  من  عدد  في 
هي  التي  الحكومة  عن  بمعزل  االنتخابي 
طرف فيها، وذلك بحكم االختصاص، وهو 
تتعدى  سلطة  الداخلية  لوزير  يعطي  ما 

سلطة رئيس الحكومة الذي عينه.
الدستور  ظــل  فــي  الــداخــلــيــة  ــوزارة  ــ ف
عليهما  كان  الخارجية،  ووزارة  الحالي، 

معا  ــؤوال  ــ ت أن 
لألحزاب  مبدئيا 
الدستور  حسب 
لكن  الـــحـــالـــي، 
اختصاصاتهما 
املــــــتــــــعــــــددة 
معا  جعلتهما 
عنها  تبتعدان 
أكثر  وتقتربان 
ــة، أو  ــدول مــن ال
ــح  مـــــا يــصــطــل
ــوزارات  بـ عليه 
غير  الــســيــادة 
املــضــمــنــة فــي 
لكن  الــدســتــور، 
األحزاب  يهم  ما 
الــــــيــــــوم، هــو 
من  ــادة  ــف االســت
العملية  منتوج 
التي  االنتخابية 
تحتكرها بعد أن 
الطريق  قطعت 
املستقلني  عــن 
تسائل  أن  دون 

ملسلسل  جذري  إصالح  كيفية  عن  نفسها 
فعاليته  لرفع  املــغــرب،  فــي  االنتخابات 

لفائدة الوطن.
امللك  حكم  فترة  خالل  الداخلية  وزارة 
من  العديد  عليها  تداول  السادس،  محمد 
الذي  العنصر،  امحند  فيهم  بمن  الوزراء، 
املغرب، وهو  في  زعيم حزب سياسي  هو 
التي  الفترة  بعد  عادية  لوزارة  حولها  ما 
إلدريس  الحديدية  القبضة  تحت  قضتها 
البصري، الذي حولها لدولة داخل الدولة، 
العادة،  فــوق  ــرا  وزي شخصه  من  وجعل 
وطبع الوزارة بشكل أصبح لحدود اليوم 
من الصعب التخلص من إرثه رغم الفاصل 

الزمني الكبير عن فترته.
ــي الــعــديــد من  ــوم تــتــدخــل ف ــي إنــهــا ال
يعاد  أن  ممكنا  ــان  كـ ــصــاصــات  االخــت
الجديدة  الــوزارات  من  عدد  بني  توزيعها 
أو وزارات قائمة اليوم كما هو عليه األمر 
في العديد من الدول التي سبقتنا في هذا 
الكبيرة  املديريات  بعض  أن  كما  املجال، 
مستقلة  مؤسسات  تصبح  أن  يمكنها 
وقائمة بذاتها. وفي هذا اإلطار، يمكن أن 
وطنية  للجنة  االنتخابات  مديرية  تتحول 
تدبير  بها  يــنــاط  لالنتخابات  مستقلة 
ومتجددة  جديدة  رؤية  وفق  االنتخابات 
للديمقراطية املغربية بإنتاج نخب  تسمح 
الذي  ماضيها  من  تتخلص  وأن  حقيقية 
لفائدة  أسرع  بشكل  تتطور  وأن  تجتره، 

التنمية في املغرب.

تنظيم 
االنتخابات

 في المغرب

رئاسيات أمريكا 

العالم يترقب.. بايدن أم ترامب؟

وزارة الداخلية خالل 
فرتة حكم امللك 

حممد السادس، 
تداول عليها العديد 

من الوزراء، مبن 
فيهم احمند العنصر، 

الذي هو زعيم حزب 
سياسي يف املغرب، 

وهو ما حولها لوزارة 
عادية بعد الفرتة التي 
قضتها حتت القبضة 

احلديدية إلدريس 
البصري، الذي حولها 
لدولة داخل الدولة.

ال يختلف اثنان كون االنتخابات 
الرئاسية األمريكية تشغل بال 

أنظمة معظم الدول، سواء 
منها املنافسة لها اقتصاديا 

وسياسيا، أو املعادية لها، وتفرز 
أحالما مرعبة وكوابيس للعديد 

من زعماء الدول املستضعفة 
واملستعبدة، هؤالء الزعماء 

اخلاضعني ألوامر وتعليمات بالد 
العم سام، البلد الذي مت االعرتاف 

به بتاريخ 3 شتنرب 1783، بعد 
أن كان قبلها خاضعا لربيطانيا 

العظمى، ال يؤمن نظامه بالتاريخ 
وال باجلغرافيا، وال يستحضر 

يف إفرازاته السياسية املبادئ 
واألخالق واحلقوق اإلنسانية 

املتغنى بها دوليا بقدر ما يؤمن 
بالقوة واجلربوت واستغالل 

النفوذ وإعادة فتح املزادات من 
أجل التغيري الدائم ملعامل وحدود 
الدول واستنزاف ثرواتها املادية 

والبشرية.

بايدنترامب



»لو �سالومي«.. املراأة التي 

ركع العباقرة حتت قدميها

لنور الدين الرياحي
مذكرات ساخنة
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ضربت  التي  «كورونا»  جائحة  تتوقف  لم 
الجنرال  إعفاء  حدود  عند  ا�لكي،  الحرس 
ا�حكمة  دخول  عند  أو  ا�نصوري،  ميمون 
ا�قصرين(..)،  �عاقبة  الخط  على  العسكرية 
بل إنها امتدت في األيام األخيرة، إلى الدائرة 
ا�قربة من الجنرال الذي تم إعفاؤه بعد اكتشاف 
مصاب� جدد، ما فرض الحجر الصحي على 
ميمون  الجنرال  مقربي  أن  علما  عائالتهم، 
انتهت مهامهم عمليا بانتهاء مهمة قائدهم(..).

مصطفى العلوي المؤسس:

مـدير النشر:
الطيب العلوي

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ 1965

zÉfhQƒc{ ¢SÉ≤e ≈∏Y Üô¨ŸG º«°ù≤J سؤال الساعة: هل أنت من المنطقة 1 أم من المنطقة 2 ؟

كواليس

تحت األضواء

 ÜõM ..á«°SÉ«°S áë«°†a ÊÉªã©dÉH ±Î©j ’ QGôMC’G

 äÉbÉ£ÑdG øe ójóL π«Lø`«æWGƒª`dG ∫ƒ`ëj á`«æWƒdGá«ªbQ äÉæFÉc ¤EG

2

3

ملف العدد

تحليل إخباري
10-9-8

13-12

 ¢†aôJ ÖeGôJ IQGOEG ájôëÑdG Ohó◊G º«°SôJáµ∏ªª∏d Iójó÷G

 •ƒ≤°S ó¡Á π`g É«Ñ«d ‘ ÎØM ∫GÔ÷G?äGô`«î°üdG ¤EG IOƒ©∏d

التحدي الذي لم تكمله الحسابات 
السرية للحسن الثاني

مؤشرات فشل مبادرة السيسي 
إلنقاذ حفتر 

الحقيقة الضائعة
24

AÉ`«MC’G Pƒ`Øfh äGƒ`eC’G á`côH ø`«H

الحقيقة

المنطقة
% 17

2

اِّـغربية  الحكومة  أن  التاريخ  اِّـنطقة سيسجل  منطقتني:  إُّـ  اِّـغرب  دون قسمت  الخروج  للناس  يمكن  َّـ األوُّـ، حيث  الرياضة  وممارسة  التنقل  القرار رخصة  التي يرتكز فيها   ،2 الهواء الطلق. واِّـنطقة 
حيث  «كورونا»(..)،  وبؤر  واإلداري،  السياسي 
القصوى،  للضرورة  إال  الخروج  للناس  يمكن  ال 
السلطات  لدن  من  ترخيص  على  الحصول  بعد 
الذي  اِّـعيار  هذا  حول  السؤال  ليطرح  اِّـحلية(..)، 
على  الصحي  الحجر  لفرض  الحكومة  اعتمدته 
الباب على  فتح  مقابل  اِّـغرب،  منطقة صغرية َّـ 
من  اِّـائة  َّـ   90 يناهز  ما  َّـ  للتحرك  مصراعيه 
اِّـقبلة  األيام  على  معقود  واألمل  الوطني؟  الرتاب 
لتزول هذه «الغمة السوداء» عن كافة ربوع الوطن.

  

المنطقة
% 83

1

سري

ف�ضيحة مناورة كبار رجال الأعمال 

ل�صرتجاع تربعاتهم من �صندوق »كورونا«

نجت عائلة املنصوري من ضربة 

أخرى، بعد ضربة إعفاء الجنرال 

ميمون املنصوري قائد الحرس 

امللكي، حيث كشفت الئحة السفراء 

الجدد، املحافظة على منصب 

السفير املغربي في السعودية 

لصالح مصطفى املنصوري، غير أن 

إبعاد الجنرال ميمون املنصوري من منصبه، 

تم تفسيره بكونه يساهم في الحد من النفوذ 

العائلي للحاجب امللكي محمد العلوي، صهر 

الجنرال املنصوري، الذي تم إبعاده)..(.

سري

13
12

البؤر الوبائية تكرس ارتباك الحكومة 

حمــا�صـرة 

املـواطـنـني 

بدل حما�صرة 

الفريو�س

تراجعت الحكومة عن فرض 

حجر صحي شامل على مدينة طنجة، 

كما استأنفت وسائل النقل العمومية، 

بما فيها القطار، رحالتها نحو البوغاز، 

بعد اندالع احتجاجات غير مسبوقة 

ضد إجراءات محاصرة »كورونا«، حيث 

تنسب الحكومة لنفسها نجاح محاصرة 

الفيروس في بعض المناطق، بالمقابل، 

تحمل المسؤولية في ظهور البؤر 

للمواطن.. وتبقى قمة التناقضات، هي 

محاصرة األحياء السكنية في طنجة، 

حيث التقطت هذه الصورة، بدل محاصرة 

البؤر الصناعية، ويتساءل المواطنون: 

هل ستحاصر الحكومة الوباء، أم 

ستحاصر المواطنين؟ وإذا كان األمر 

كذلك، إلى متى يمكن للدولة أن تتحمل 

تكاليف الحجر الصحي الذي بات يهدد 

االستقرار)..( ؟

س
لي

وا
ك

عودة ظاهرة احلزب الوحيد تهدد ا�صتقرار اململكة 
تحالف »البام« والعدالة والتنمية خطر على المغرب 

مـدير النشر:

الطيب العلوي

 المؤسس:

مصطفى العلوي

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ 1965

  

ملف العدد
10-9-8

تفاصيل القدرات الجديدة للرباط

ال�صفقة الأمريكية- 

املغربـية التي 

تخيف امللك فيليبي 

ال�صـاد�س

كواليس األخبار
2

�صبيبات الأحزاب 

تعود للحياة 

بحثا عن ريع 

انتــخابي 

كواليس األخبار
5 كواليس المصادقة المشبوهة 

على القانون المــالي

جلنة يقظة الباطرونا 

تنت�صر على جلنة 

يقظة ال�صعب

تحت األضواء
3 في وقفة تضامنية مع المحامي زيان 

هل هي موؤ�صرات 

ا�صطدام خطري بني 

املحامني والنيابة 

العــامة؟ 

الحقيقة الضائعة

ظاهرة »ترتيك« الوزراء 

يف التاريخ املغـــربي
24
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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!

290 درهمعوض
االسم الكامل:

العنوان الكامل:

رقم الهاتف:
البريد اإللكتروني:

ابعث هذه القسيمة مع شيك بقيمة 190 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: 011.810.0000.11.2100.11.6263.95

SWIFT: BMCEMAMC
اشتراككم سيكون مقبوال مباشرة بعد توصلنا بنسخة

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

)عرض خاص(190 درهم

للراغبين في التوصل بـ                    عبر اإليميل
  

للتسديد عبر الشيك البنكي 

contact@alousboue.com
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يتبع

 ))استلمت رسالتك العزيزة التي تجعلني أستحسن كل كلمة فيها، تلك التي 
كما  بي  تحيط  التي  ومندفعة، تلك  القوة  شديدة  املوجة،  أنها  لو  كما  تمسني 
الحدائق واألبنية تطاول السماوات من حولي، تلك التي تجعلني قادرا وسعيدا 
كي أقول لك كم كافحت بحماقة في رسالتي الصعبة األخيرة، ذلك أني أتشوق 
إليك، وهذا ما كان مفزعا إلى حد ال يمكن وصفه، أن أحيا هذه األيام بدون أية 
تكون  تكاد  انطباعات  والسريع، ومن بني  متوقع  الغير  الوداع  ذلك  بعد  أخبار، 
عدائية عن هذه املدينة الصعبة، التي ال يمكنك فيها أن تتكلمي إلى في نأيك عبر 
أي شيء على اإلطالق، حتى وصل األمر إلى تلك الرسالة القبيحة التي أمكنني 
املحتملة  غير  والوحدة  الغربة  من  العزلة،  من  أخرجها  أن  األنفس  بشق  اآلن 
يكون  أن  بد  ال  ما  شيء  والحيرة،  االرتباك  التسرع،  سوى  يكن  ولم  لتجاربي، 
تحت  ثانية  فورها  من  به  نفسها  حياتك  أحاطت  الذي  الجمال  في  عليك  غريبا 
الظروف الجديدة((، هي من أعظم الرسائل التي كتبها ريكله للو سالومي، بلغته 
الشاعرية البليغة والتي ال زالت تدرس إلى اليوم في مختلف الجامعات الغربية، 
واملطبخ  األوانــي  بغسل  وقبل  طرفها،  من  مروضا  ترويضه  بعد  فيما  وأصبح 
في بيت زوجها الدكتور فرديرتش كارل آندرياس، األستاذ الوقور في الجامعة 
األملانية، وهو مستشرق الهند الشهير الذي حاول أن يطعن نفسه وينتحر عشية 
الخروج  البيت، هو  في  دوره  وكان  في صدره،  بإغماد خنجر  إعالن خطبتهما، 
حرة  عيشة  وتعيش  للكتابة  لتتفرغ  املنزل  في  معها  يمكث  ريه  وبول  للتبضع، 
مع ثالثة رجال، وهي تبحث عن عبقريني مشهورين آخرين لم تستطع شباكها 

اصطيادهما رغم إعجابهما بها واللقاء معها، وهما تولستوي وبوشكني.
فرويد  سماها  وقد  العباقرة«،  »جامعة  لقب  بذلك  سالومي  لو  واستحقت 
»خارقة املواهب« التي تمنح العبقرية للذين ال يملكونها، وكان فعال هذا العالم 
النفساني الشهير، من أواخر املفتونني بها رغم أنه كان يداوي أمثاله من هذه 

الهزات الغريبة التي تصيب الرجل العادي من امرأة خارقة مثل لو سالومي.

محاولة لدراسة نفسية هذه المرأة االستثنائية:

إذا أردنا أن ندرس معايير تأثير هذه املرأة االستثنائية على عباقرة زمانها 
من الرجال، نجد صعوبة كبيرة في التحليل، وحتى إذا رجعنا إلى علم النفس 
اليوم  نعيشه  الذي  و21،   20 القرنني  في  إليه  آل  بما  نفتخر  الذي  الحديث، 
بتطور نظام معلومياته وقنوات تواصله االجتماعي وحلقات فكره املتطور في 
الرجل  التي تجمع بني  العالقة  العلوم واالبتكارات والتشريعات، نجد أن هذه 
واملرأة ال تكاد تختلف اختالفا عما عاشته لو سالومي وعشاقها، وال فرق في 
الدين واالنتماء الجغرافي وال حتى التاريخي، وخير مثال على ذلك، تواجد مي 
واألدباء  والعلماء  واملفكرين  الدين  أئمة  الذي جمع  األدبي  زيادة في صالونها 
لألمراض  مصحة  إلى  بها  انتهت  التي  إليها  امللتهبة  ورسائلهم  والشعراء، 
النفسية، وسيمون دو بوفوار وعالقتها بجون بول سارتر، وكليوباترا، ونجاة 
الصغيرة وكامل الشناوي وقصيدته املشهورة »ال تكذبي«، ووالدة وابن زيدون 

وفريد األطرش وناريمان زوجة امللك فاروق، وغيرها من القصص.  
و»كرمة ابن هانئ« ألمير الشعراء أحمد شوقي وتواجد أم كلثوم بها وهو 
يقدم لها كأسا من الراح لم تستطع رده إليه احتراما ملقامه، ولكن ملسته بيدها 
منزلها  إلى  يسوقه  بأن  سائقه  أمر  الفجر حتى  يطلع  فلم  منه  ترشف  أن  دون 
واعتذر حارس املنزل عن إيقاظ كوكب الشرق ملناولتها ظرفا مختوما من رجل 
أتاها فجرا بهندامه الذي كان ال يزال يلبسه في السهرة وأصر على إيصاله لها 
مع مطلع الفجر، وفي الصباح، ملا أفاقت وأعطاها الحارس الظرف ووصف لها 
حامله نهرته قائلة: ))ويحك، لَم لم توقظني؟ ألم تعلم بأن الذي حمله كان أمير 
قصيدة »سلوا  وكانت  بداخله  ما  كلثوم  أم  وقرأت  شوقي؟((،  أحمد  الشعراء 
كؤوس الطال هل المست فاها«، فلم تمر على الشاعر وهو بني زمرة من أدباء 
إياها  أهداه  الذي  املدام  بكأس  مزرعته  في  كلثوم  أم  تتبرم  أن  مصر  وعباقرة 
وتمنعت عن احتسائه أمام املأل في مزرعته التي كان يسميها »كرمة ابن هانئ« 
حسنات  من  وكان  نواس،  أبو  هانئ  ابن  ولكن  شائع  هو  كما  األندلسي  ليس 
»شادية العرب«، أن أمرت املوسيقار رياض السنباطي ليلتها ليلحن القصيدة 

وفاجأت أمير الشعراء بالدعوة ليستمع لها وهي تصدح:
سلوا كؤوس الطال هل المست فاها

واستخبروا الراح هل مّست ثناياها
باتت على الروض تسقيني بصافية

الف وال للورد رياها ال للسُّ
ما ضر لو جعلت كأسي مراشفها

ولو سقتني بصاف من حمياها

الفنان الكوميدي المغربي محمد باسو:

المركزية قاتلة البالد..
 وغادي نبقى نقولها حتى نموت..

محمد  املغربي،  الفنان  نشر 
حسابه  عــلــى  تــدويــنــة  ــاســو،  ب
فيها:  يــقــول  بـــ»اإلنــســتــغــرام« 
زكورة  جاتهم  اإلعالمية  »املنابر 
يصورو  يمشيو  ــاش  ب بعيدة 
الطفلة  تــقــتــالت  ــني  ف لــبــالصــة 
ــاش،  ــت نــعــيــمــة، وكــيــفــاش ووق
قبل  دراهم  مع  تصريح  وياخدو 
شاف  واحد  وآخر  وأثناء  وبعد 

نعيمة وكيفاش«.
وأردف الكوميدي باسو قائال: 
اغتصاب  مشكل  ماشي  »املشكل 
عقلية  مــشــكــل  املــشــكــل  ــط،  ــق ف

نبقا  وغــادي  ولــون،  وجغرافية 
املركزية  نموت..  حتى  نقولها 
»جريمة  البالد«، وأضاف:  قاتلة 
الشرقي  الــجــنــوب  لــهــا  يهتز 
أكدز،  بالضبط  زاكورة،  للمملكة 
سنوات  خمس  نعيمة  الطفلة 
قلب  كلشي  شــهــر  ملـــدة  غــابــت 
القاوها،  أمل  عدنا  وكان  عليها 
الجثة  على  العثور  تم  واليوم 
الجبل  فــواحــد  مقتولة  ديالها 
بالقرب من الدوار ديالهم، طبعا 
أحد  أي  تحرك  لن  نعيمة سوف 

حيث بنت الهامش«.

بعد إلغاء املهرجانات يف املغرب.. 
تركيا ترحب بالفنانين المغاربة 

للغناء في حفالتها

»ديو« منتظر يجمع المنتج 
العالمي »ريدوان« والفنانة أحالم

فرضته  ــذي  ــ ال ــاء  ــغـ اإللـ بــعــد 
مجموعة  على  »كــورونــا«  جائحة 
الفنية  واألنشطة  التظاهرات  من 
يحيي  أن  املرتقب  مــن  باملغرب، 
الرابور »مسلم«، »البنج«  من  كل 
بتركيا،  دروس« حفالتهم  و»ديزي 
في خطوة منهم لتشجيع السياحة 

الفن  عشاق  واستقطاب  بتركيا 
يوجد  تركيا  وأن  خاصة  املغربي، 

فيها عدد كبير من املغاربة.
»كوفيد  جائحة  أن  إلــى  يشار 
19« تسببت في أزمة مادية خانقة 
للعديد من الفنانني املغاربة الذين 

وجدوا أنفسهم أمام البطالة.

ــل أكد الفنان اإلماراتي، فايز السعيد، أنه بصدد التحضير  ــم ــع ل
فني عاملي سيجمع الفنانة اإلماراتية أحالم بالنجم 

املغربي »ريدوان«.
وأثناء حلوله ضيفا على برنامج »ذي إنسايدر«، 
»الديو«  رفض فايز السعيد الكشف عن تفاصيل 

املنتظر، واكتفى بقوله: »إن األغنية ستكون 
بالعربية واإلنجليزية«.

وكـــانـــت أحــــالم قـــد عــبــرت عن 
»ريدوان«  بأعمال  الكبير  إعجابها 
التعاون  فــي  الكبيرة  ورغبتها 
ــالل كــوالــيــس  ــك خــ ــ مـــعـــه، وذلـ

تسجيل أوبريت »صناع األمل«.

الفنية  الساحة 
أيقونة  تفقد 
الطقطوقة 

الجبلية
فقدت الساحة الفنية املغربية، يوم اإلثنني املاضي، أيقونة الطقطوقة 
خلف  مما  مؤخرا،  بها  أملت  صحية  وعكة  بعد  الزاز،  شامة  الجبلية، 
حزنا شديدا وسط الفنانني، وعموم الجمهور املغربي، حيث تقدم عدد 
التي  رأفت  لطيفة  الفقيدة، على رأسهم  بالتعازي ألسرة  املشاهير  من 
لـله وإنا إليه راجعون. رحم  »إنا   : قالت في منشور على اإلنستغرام 
هلل من كانت خير من يمثل منطقتنا الجبلية بصوتها األصيل، كوني 
وبعفويتها  الرائع  الجبلي  بصوتها  أعتز  كنت  املنطقة،  لهذه  أنتمي 
الفطرية، أقدم أحر التعازي ألهلها وللمغرب بأكمله في فقدان العزيزة 
أهلها  وألهم  الواسعة  برحمته  هلل  تغمدها  الزاز،  شامة  اللة  الرائعة 

الصبر والسلوان، إنا لـله وإنا إليه راجعون«.
بدورها أبدت الفنانة الشعبية نجاة اعتابو، حزنها على وفاة الزاز، 
حيث نشرت صورة للفنانة الراحلة على اإلنستغرام أرفقتها بـ»إنا لـله 

وإنا إليه راجعون«.
حسابه  عبر  مطولة  رسالة  الوالي،  رشيد  املغربي  املمثل  وكتب 
احترامه  مدى  عن  خاللها  من  عبر  والتي  باالنستغرام،  الشخصي 

وإعجابه بأخالق الفنانة شامة الزاز وفنها الذي أعطت فيه الكثير.
عبر  الزاز  شامة  صورة  شرف  سعيدة  الفنانة  شاركت  جهتها،  من 
»إنستغرام«،  والفيديوهات  الصور  تبادل  بموقع  الرسمي  حسابها 
وأرفقتها بتدوينة جاء فيها: »إنا لـله وإنا إليه راجعون. البقاء لـله«.
يشار إلى أن الراحلة ساهمت في التعريف بفن »الطقطوقة الجبلية« 
عدد  في  الفنية  الصعبة من خالل مشاركتها  االجتماعية  رغم ظروفها 
من السهرات الوطنية، كما بصمت ذاكرة عشاق هذا الفن بأعمال فنية 
غزيرة منذ سنوات طويلة، تم توثيقها في أكثر من 60 شريطا غنائيا.



 

المذبوح واإلخوان عبابو انطالقا من المكونات القبلية

عندما مت اإطعام اجلنود باملخدرات 
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حتى ال ننسى.. الصخيرات المجزرة السياسية

الــشــديــد  غــضــبــه  أخـــاه  ليبلغ 
من  وترقيته  توشيحه  عدم  على 
امللكية  الرسالة  امللك، رغم  طرف 
في  العسكرية  األكاديمية  لطلبة 
أهرمومو، مضيفا: رغم أنه تمت 
الترقية،  ال يستحقون  من  ترقية 
أن  تعرف  هــل  قــائــا:  ويضيف 
ــغــرب تــتــدهــور،  ــي امل الــحــالــة ف
وأغلب الشعب يعيش في املحنة 
بينما األقلية تعيش في أحضان 
جاء  أنه  ترى  أال  البورجوازية، 

الوقت لوضع حد لهذه الحالة؟
سافر  التوشيح،  عــدم  ــم  ورغ
مــحــمــد عــبــابــو فــي الـــزيـــارات 
من  ابتداء  شهرين  ملدة  املقررة 
املدرسة  تاميذ  رفقة  مايو،   14
بني  خريبكة،  إلــى  العسكرية 
فرنسا،  إلــى  ثم  ميدلت،  مــال، 
 11 التي استدعتهم لزيارتها من 
جوان إلى 4 يوليوز 1971، ستة 

أيام قبل الهجوم.
كان  امحمد،  عبابو  الكولونيل 
يشرك أخاه رويدا رويدا، وكأنه 

يحضره للمشاركة، فقد أخذه 
يوما من مكناس في سيارته 

ــات  ــرج ــع ــن ــدا امل ــصــ ــ وق
الحاجب،  إلــى  املــؤديــة 
ليوقف امحمد سيارته 
وينزل  ينعرج  عندما 
له:  ليقول  أخيه  مع 
منصوبة  كانت  هنا 
الـــرشـــاشـــات الــتــي 
أن  ــررا  ــ ــقـ ــ مـ كــــــان 
ــف املـــوكـــب  ــصـ ــقـ تـ
إلى  املــتــوجــه  امللكي 

تلغى  أن  قبل  الحاجب 
واحد  لسبب  املناورات، 

التنسيق،  عـــدم  يــكــشــف 
املذبوح  الجنرال  فلما أصدر 

الحاجب،  ضربة  بإلغاء  أوامره 
لم يخبر أحدا، وال أخبر امحمد 
عبابو الذي توجه إلى الحاجب، 

فلم يجد أحدا.
يدلو  أن  عبابو  محمد  أراد  ومرة 
فقال ألخيه  املذبوح،  بئر  بدلوه في 
امحمد - كما هو مسجل في محاضر 
تفاصيل  هــي  ــا  ومـ  - املــحــاكــمــة 
وما  الصخيرات؟  على  الهجوم 
هو السند؟ فقال له أخوه: تعرف 
املذبوح منغلق)...(  الجنرال  أن 
مرة  الكثير،  الــكــام  يحب  وال 
واحدة قلت له: إياك أن يفضحك 
من  واحــد  مخططك  يكتشف  أو 
بأن  املذبوح،  لي  فقال  املقربني، 
الثقة كبيرة، وال أحد يجرؤ على 
فإن  العملية،  بعد  أما  اتهامي، 
سيساندونها  جميعا  املغاربة 

بمجرد نجاحها.
ــد  ــوعـ ــراب مـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ومـــــــع اقـ

اتصاالت  كثرت  العملية)...(، 
محمد،  بأخيه  امحمد  عبابو 
ــيــوز، قبل  يــول  7 يـــوم  إنـــه  ــل  ب
استدعى  أيــام،  بثاثة  الهجوم 
عبابو أخاه ليخبره بأنه اجتمع 
له  الجنرال حكى  باملذبوح، وأن 
للملك  مكتوبا  تقريرا  قــدم  أنــه 
باملغرب،  العامة  الوضعية  حول 
وكأنه ينبهه إلى حتمية التحرك، 
بأن  أخـــاه  أخــبــر  عبابو  ولــكــن 
للملك،  استقالته  قــدم  املــذبــوح 
متفق  غير  بأنه  أخبره  أن  بعد 
وأن  األمـــور،  سير  طريقة  على 
قرار  سيعلن  وأنه  غضب،  امللك 
املذبوح  ليسأل  املــذبــوح،  طــرد 
مساعده عبابو عن رأيه، فأجابه 
في  ورد  كما   - عبابو  امحمد 
وكأن  اعمل   - املحاكمة  محاضر 

شيئا لن يكون.
االتفاق  كــان  يوليوز،   8 وفــي 

عبابو  فطلب  سيصدر،  النهائي 
في  لبيته  يذهب  أن  أخيه  مــن 
إلى  املــذبــوح  وتــوجــه  مكناس، 

أهرمومو.
ــوز، آخــر  ــي ــول ــوم 9 ي ــي يـ وفـ
استدعى  ــهــجــوم،  ال قــبــل  يـــوم 
بيته  إلــى  أخــاه  عبابو  امحمد 
الرباط،  قرب  الذهب،  سهب  في 
ليحضر معه اجتماعا مع ضابط 
ليناقش  ــشــرطــة)...(  ــل ل كبير 
إجـــراءات   - بمحضري   - معه 
في  املــداومــة  »البيرمانانس«، 

إدارة األمن الوطني.
للتوضيح الخطير، ورغم أنه لم 
الذي  األمني  املسؤول  اسم  يذكر 
حضر، إال أنه ذكر أنه كان بدوره 

مرفوقا بالكومندان املالطي.

يــبــقــى الـــتـــســـاؤل مــشــروعــا 
ــاء الــهــجــوم  ــغ ــوع إل ــوض ــي م ف
املتوجه  املــلــكــي  ــوكــب  امل عــلــى 
شهور،  عــدة  قبل  الحاجب  إلــى 
بــأنــه  ــه  قـــال ألخــي عــبــابــو  ألن 
املضروب  للموعد  توجه  عندما 
وال  املذبوح  يجد  لم  بالحاجب 

أي أحد.
املشاركني  مــن  واحــد  ليرسل 
في هجوم الصخيرات، واملاثلني 
أحمد  العسكرية،  املحكمة  أمام 
كتابه  في  الذي سجل  املرزوقي، 
»تازمامرت  الفرنسية  باللغة 
كان  كيف   ،»109 ــم   رق سيلول 
بواسطة  سيتم  الحاجب  هجوم 
تسلمها  أمــريــكــيــة  صـــواريـــخ 
الجيش مؤخرا، ستتم معاينتها 
مايو،   14 الجيش  عيد  حفل  في 
بالحفل  ــرحــا  ف عــبــابــو  ــان  ــ وك
شرفه  على  الجيش  أقامه  الذي 
بمناسبة ترقيته إلى كولونيل في 
تامذة  له  وقدم   ،1971 مارس   3
هدية  أهرمومو  في  مدرسته 
عسكرية  قبعة  شــكــل  فــي 
ــب  ــذهـ ــالـ ــرة بـ ــ ــغ ــصــ ــ م
وقال  رفعها  الخالص، 
ــلــتــامــيــذ: أتــمــنــى  ل
حياتكم  تــكــون  أن 
مثل  ذهبية  كلها 
هــذه الــهــديــة، إال 
ــذي  ال عــبــابــو  أن 
فيه  مفروضا  كان 
املــكــان،  ينظم  أن 
أمــرا  أن  أخــبــروه 
ــر  جـــــــاء فـــــي آخــ
حفل  بإلغاء  ساعة 
إلى  ونقله  الحاجب، 

منطقة صفرو.
ــي فــي كــتــابــه،  ــرزوقـ املـ
أقنعه  املـــذبـــوح  أن  ــروي  ــ ي
امللكي  الــحــرس  فــي  مسؤولون 
املوكب  اعتراض  إلغاء  بضرورة 

امللكي بالصواريخ.
املــرزوقــي  صيغة  كانت  وإذا 
نتيجة  الحاجب  مناورات  إللغاء 
األمــن  فــي  مسؤولني  اعــتــراض 
امللكي، في 4 مايو 1971، فلماذا 
للملك،  الخبر  هــذا  يبلغوا  لــم 
وانــتــظــروا أن يــعــاود املــذبــوح 
املحاولة وينفذها في 10 يوليوز 
مــنــهــم)...(،  اعــتــراض  أي  دون 
في  ــاءت  جـ جــدا  مــفــيــدة  جملة 
أمــام  األخ  عبابو  تصريحات 
عندما  الــعــســكــريــة،  املــحــكــمــة 
ــن حــضــور مــســؤول  تــحــدث ع
املداومة  برنامج  لوضع  أمني 
في مراكز األمن الوطني، أضاف 
- ودائما أمام املحكمة - أن أخاه 
يوليوز   9 يــوم  عبابو،  امحمد 

حضرها  ــي  ــت ال الــجــلــســة  فـــي 
بالكومندان  األمــنــي  املــســؤول 
يجده،  ــم  ول »ميلز«  األمــريــكــي 
محمد  يقول   - يخبرنا  أن  قبل 
غدا  سيتم  الهجوم  أن   - عبابو 
10 يوليوز، مضيفا: في الواحدة 

زواال.
لتحضير  فــقــط،  واحـــد،  يــوم 
امللكي  الــقــصــر  عــلــى  الــهــجــوم 
االنطاق  بعد  الصخيرات،  في 
العسكرية  املــدرســة  مــن  فــجــرا 
عبابو  اإلخوة  وعلم  بأهرمومو، 
وبني  بينهم  االتــصــال  رجــل  أن 
ــوح هــو صهره  ــذب امل الــجــنــرال 
أخبرهم  الذي  مزيرك،  الضابط 
أن املذبوح سيزورهم في الثالثة 
وبقي  يوليوز،   10 يوم  صباحا 
سهب  بيت  في  عبابو  اإلخــوان 
يقول  ومزيرك  ينتظرون،  الذهب 
واملذبوح  مكناس،  في  أنه  لهم 
العملية  أن  بمعنى  يــزرهــم،  لم 
عبابو  الكولونيل  لينطلق  قائمة 
إلى القنيطرة لاجتماع في بيته 
الجيش  ضباط  مــن  بمجموعة 
معهم  ليناقش  العسكري  بالزي 
التلفونية،  االتــصــاالت  وسائل 
إليه، السرجان  محاطا باملقربني 
العزيز  عبد  السرجان  االشهب، 
عبابو، وصهره البوعيادي وهو 

موظف مدني.
منظم  أن  ــابــو،  عــب ويــحــكــي 
العملية، أخاه امحمد، خطب في 
تجمع بوقنادل، 30 كيلومترا من 
الرباط، وقال للمستعدين، الذين 
وصلوا من أهرمومو، أن الحالة 
إنقاذ  املغرب، ويجب  في  كارثية 
وحــدنــا،  لسنا  وإنــنــا  ــوطــن،  ال
معنا  سيهجمون  آخرين  هناك 
فلسنا  الصخيرات،  قصر  على 

وحدنا.
ــو، وهـــو أمـــام  ــاب ــب مــحــمــد ع
الساعة  هذه  عن  حكى  املحكمة، 
فيها  انــطــلــق  الــتــي  املــصــيــريــة 
بوقنادل،  موقع  من  املهاجمون 
فـــي هــذه  ــود  ــجــن ال أن جــمــيــع 
ــوع من  ــن ــوا ب ــب الــلــحــظــة أصــي
باب  إلى  وصلوا  حتى  الجنون، 
الساعة  في  بالصخيرات  القصر 

الثانية زواال.
الثانية من زوال  لكن ما سبق 
 ،1971 يوليوز  من  العاشر  يوم 
يفرض  اإلعــداد،  فترة  رغم قصر 
جرى  فيما  التعمق  من  الكثير 

بالكثير من األحداث.
ــوم عــلــى  ــجـ ــهـ فـــلـــم يـــكـــن الـ
بعض  إطعام  مجرد  الصخيرات 
من  قليا  والــجــنــود  الــضــبــاط 
املخدرات، ليرتكبوا تلك املجزرة 

التي دخلت في التاريخ.

قد تكون االستهانة بالتعابير 
قبيل  من  التقصير،  من  ضربا 
الصخيرات  انقاب  بأن  القول 
االرتباطات  األول،  مرجعه  كان 
الواجب  من  أنه  كما  العائلية.. 
الــتــفــســيــر، ملــــاذا كـــان أغــلــب 
ــن املــنــظــمــني عــلــى كل  ــري ــدب امل

مستوياتهم، ريفيون وشلوح؟
أغلب  أن  املــقــصــود  ــيــس  ول
كانوا  واملهاجمني  املخططني 
ريفيني وشلوح، مثلما لن يكون 
املــقــصــود بــالــعــائــلــة، اإلخـــوة 
أحداث  جمعتهم  الذين  عبابو، 
الكولونيل  وهــم  الصخيرات، 
ــد عـــبـــابـــو، وأخـــــوه  ــمـ امـــحـ
الذي  عبابو،  محمد  الكولونيل 
ــان ضــابــطــا فــي الــتــجــريــدة  كـ
العسكرية املغربية في الكونغو 
السائق  وثالثهم   ،1960 سنة 
العقل  ليبقى  عــبــابــو،  أحــمــد 
امحمد  الــكــولــونــيــل  ــر،  ــدبـ املـ
بالسر  احتفظ  الـــذي  عــبــابــو، 
مع  اتفاقه  بعد  طويلة  شهورا 
كان  أن  إلى  املذبوح،  الجنرال 
يوم 7 يوليوز 1971، ثاثة أيام 
حيث  يوليوز،   10 هجوم  قبل 
الــذي  محمد،  أخـــاه  اســتــدعــى 
بعد  ــه  أن املحكمة  أمـــام  حكى 
امحمد  أخيه  لضيعة  وصوله 
ــه  ــف ــاس، أوق ــن ــك ــي م ــواح ــض ب
الحسن،  البانطون  واستدعى 
هنا  جالسا  كــان  من  لــه:  وقــال 
ــس، فــأجــابــه الــحــســن: إنــه  أمـ
الجنرال املذبوح، هو الذي كان 

جالسا هنا. 
األخ)...( إدخـــال  تــم  وهــكــذا 
أســرار  في  محمد،  عبابو،  أخ 
املخطط، ثاثة أيام قبل الهجوم.
عبابو  مــحــمــد  ــح  أصــب ــد  وقـ
الواقف أمام املحكمة العسكرية 
الهجوم،  في  مشاركا  بصفته 
طرفا في التحضير والتخطيط، 
امحمد  أخيه  لبيت  ذهب  عندما 
ــحــفــات عيد  ل ــاب  ــذهـ الـ ــبــل  ق
 ،1971 مـــارس   3 فــي  ــعــرش،  ال

بقلــــم:
مصطفى العلوي

يحكي عبابو، أن منظم 
العملية، أخاه امحمد، خطب 

في تجمع بوقنادل، 30 كيلومترا 
من الرباط، وقال للمستعدين، الذين 

وصلوا من أهرمومو، أن الحالة كارثية 
في المغرب، ويجب إنقاذ الوطن، 

وإننا لسنا وحدنا، هناك آخرين 
سيهجمون معنا على قصر 

الصخيرات، فلسنا 
وحدنا.

الحلقة

الخامسة

يقول القيدوم الراحل أستاذنا مصطفى العلوي: ))وما كان ألحداث على مستوى خطورة هجوم الصخيرات أن تدرج يف مسالك النسيان، دون أن نستخلص 
الدرس منها، وكان امللك احلسن الثاني رحمه اهلل، حريصا على إقبار  أخبارها وأسرارها، تفاديا الستمرار البحث عن دوافعها وأسبابها واملسؤولني عنها، بقدر  

ما يحرص كتاب »الصخيرات املجزرة السياسية« على استخالص الدرس مما خطته دماء الضحايا، ودموع الثكالى على جبني التاريخ املغربي املعاصر((.
فيما يلي، تقدم »األسبوع« أقوى ما كتبه الراحل مصطفى العلوي عن محاولة انقالب الصخيرات، عبر حلقات ضمن ركن »الحقيقة الضائعة«.
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