
سري

تأكد أن تحرك الجيش املغربي في »الكركرات« 
الدولة  إن  بــل  عـــادي،  تحرك  مجرد  يكن  لــم 
العام  األمــن  من  بملتمس  توصلت  املغربية 
التحرك،  بعدم  غوتيريس،  املتحدة،  لألمم 
حل  في  فشل  لكنه  للتصرف،  مهلة  ومنحته 
ليقرر املغرب بعدها تحريك الجيش  املشكل)..(، 
امللكي، وعدم االكتفاء بالدور االعتيادي الذي يقوم 
أن  »األســبــوع«،  مصدر  ويقول  امللكي،  ــدرك  ال به 
مراقبة  تحت  تمت  »الكركرات«  معبر  تأمن  عملية 
دولية لجنسيات متعددة، بعد أن مهد لها الخطاب 

امللكي الصارم في ذكرى املسيرة الخضراء.
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والي بنك المغرب يفضح المستور 

احلقيقة ال�صادمة
بخالف اكفة المسؤولين، الذين يلجؤون إلى نشر خطاب الطمأنة الاكذب، تسلح 

والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، بشجاعة كبيرة وهو يعلن للرأي العام 
عن بعض النتائج الاكرثية النتشار فيروس »كورونا« على االقتصاد الوطني، حيث قال 

الحاصل على جائزة »أفضل محافظ بنك مركزي في العالم«، أن »التعافي من الجائحة 
لن يبدأ إال في سنة 2023«.

مثل الساحر الذي يفاجئ جمهوره، أخرج الجواهري من حقيبته ملفات ضخمة.. 
ليقول للمغاربة جزء من الحقيقة، بعيدا عن النقاشات السائدة حول فعالية اللقاحات 

ضد »كورونا«، وبدأ يدعو إلعادة تحديد األولويات بالنسبة للحكومة والبرلمان 
والمؤسسات العمومية، استعدادا لألسوإ، في عالم قال أنه »ال يرحم«، 

ولم تفته اإلشارة إلى الدور الذي يجب أن تلعبه لجنة النموذج التنموي 
الجديد، علما أن الجواهري غير راض عن تركيبتها)..(.

تحت األضواء

الحقيقة الضائعة

تحليل اخباري

ملف العدد

5
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13-12

المغاربة يطالبون بفتح ملف 
»المسيرة الكحلة« واألمم المتحدة تفتح 

ملف »جمهورية القبايل« في الجزائر

تخفيف البطالة في  فئة الشباب المتعلم 
لمنع حرااكت المدن خالل االنتخابات 

السفير األمريكي في  زي المهاجمين 
والسفير السوفياتي يغادر قبل الهجوم

تحرك الجيش في »الكركرات« يفضح 
محاولة تزوير تاريخ مغربية الصحراء

  
مـدير النشر:

الطيب العلوي
 المؤسس:

مصطفى العلوي

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ 1965

تفاصيل أخرى ص  5 
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عندما يتقن املغرب 
»ح�سن االختيار«

فشيئا،  شيئا  تميل  بدأت »دردشات كورونا« 
من الحديث عن ربط الكمامة)...( واالبتعاد عن 
اكتساحا حول  أكثر  حديث  إلى  ــارب)...(،  األق
اللقاح، موضوع طال صداه هو اآلخر، منذ أن 
وأقدم  املجهول)...(،  الباب  هذا  املغرب  طرق 
مسبقا)...(  وحضر  طلباته،  أولى  إجراء  على 
بدء  على  قــادرا  يكون  حتى  توزيعه،  لحمالت 
هذه العملية في أقرب وقت ممكن، ليتضح فيما 
بعد أن العملية ليست بهذه السهولة)...(، رغم 
أنه في الواقع، وملن يتذكر، فالحديث عن اللقاح 
رأى النور منذ يوم أن افتخر املغاربة بتكليف 
السالوي، خالل شهر  األصل، منصف  املغربي 
الذي  اللقاح،  بمشروع تطوير  املاضي،  ماي 
الذي  اللقاح  نفس  هو  املطاف  آخر  في  ليس 

سينتفع به املغاربة)...(.
نظرا  ربما  املغرب،  ألن  اللقاح،  بنفس  ليس 
أي  يبرم  لم  لــأمــور)...(،  نظره  وُبعد  لدهائه 
التي  األمريكية،  »موديرنا«  شركة  مع  اتفاق 
األقوى،  هي  لقاحها  فعالية  أن  مؤخرا  اتضح 
إذ تبلغ حدود 94.5 %، بثمن يتراوح بني 25 
و37 دوالرا، وال أي صفقة مع شركتي »فايزر« 
في  واملحدد  ثمن،  األدنــى  ذات  و»بيونتيك«، 
دخل  بل   ،%  90 تتجاوز  بفعالية  دوالرا   30
ال أصحاب  يفهمها  لن  استراتيجية  تفعيل  في 
أصحاب  وال  الطب،  أصحاب  وال  االقتصاد، 
العلم، وال حتى أصحاب األمثلة الشعبية)...(، 
الحوت  ــرا  »ش مقولة  عــن  النظر  بغض  ألنــه 
فاملا«)...(، فحتى العارف بمقولة »عند رخصو 
تخّلي نّصو«، لن يفقه شيئًا عندما سيسمع أن 
املغرب، قبل أن يدير ظهره للتحالف األوروبي، 
استراتيجيته،  في  االعتبار  بعني  أخذ  الــذي 
»معقولة«،  بأثمنة  اإلفريقية  للدول  لقاح  تقديم 
مع  اإلطــار  هذا  في  األساسي  اتفاقه  أبــرم  قد 
األدنــى  ذات  الصينية،  »ســيــنــوفــارم«  شركة 
تتراوح  األولية،  النتائج  حسب  التي  فعالية، 
بني 70 % و90 %، واألعلى ثمن، حيث ستكلف 

املغربي حوالي 100 دوالر للحقنتني)...(. 
عند  إال  نفسها  عن  تكشف  لن  عديدة  أسئلة 
سنرى  عندما  مثال  للتجربة،  الفعلي  االنطالق 
كيف سيتم التعامل مع إشكالية توزيع اللقاح، 
الذي يحتاج للحفظ في درجات حرارة ال تقل عن 
تحديات  مما سيشكل  الصفر،  تحت  درجة   70
كبيرة للمسؤولني عن النقل والتخزين)...(، أو 
عندما سُتكشف وجوه، وستسقط رؤوس، بعد 
بـ»صفقات  شك،  بال  سيسمى،  فيما  اتهامها 
صفقات  في  سابقاتها  سقطت  كما  اللقاح«، 
الكمامات)...(، نظرا لبراعتها في كل ما يسمى 
املغاربة  سيعرف  عندما  أو  ــات)...(،  ــق صــف
واحد  كل  يطرحه  الــذي  السؤال  عن  الجواب 
سيكون  اللقاح  هــذا  كــان  إذا  ما  نفسه،  على 
اختياريا، أم أن الدولة ستفضل تطبيق مفهوم 
بـ»ضرب  الجميع  وإلـــزام  الصحة«،  ــول  »دخ
بكمامات  أفواههم  أقفلت  بعدما  الشوكة«)...( 

كشفت عن فعاليتها)...(.
نتيجة  كانت  وكيفما  الــحــال،  ــان  ك كيفما 
سيعرفه  الذي  القادم،  كورونا«  »لقاح  امتحان 
خالدة  تجربته  ستبقى  وشعبا،  دولة  املغرب 
في أذهان املغاربة، ومادته تجري في عروقهم، 
ترسخ  التي  الحقنة  تلك  »الْجلبة«،  بقيت  كما 
ــارز)...(  وب دائــم  كطابع  طفولتهم  منذ  أثرها 

على أذرعهم.

بقلــم:

الطيب العلوي

موؤ�سرات تفوق ع�سكري مغربي جوي يف ال�سحراء

األسبوعكاريكاتير

خبير مغربي يدافع عن »ف 16«
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100 عائلة تسيطر 
على ثروات المغرب 

النيابة العامة تعلن رقما صادما

ن�سف اجلرائد واملواقع االإلكرتونية تعمل خارج القانون

الرباط. األسبوع

التقرير السنوي لرئاسة  كشف 
صادم  عــدد  عن  العامة،  النيابة 
واملواقع  والجرائد  للمطبوعات 
بتسوية  تقم  لم  التي  اإللكترونية 
وضعيتها خالل سنة 2019، حيث 
وموقعا  جريدة   441 عددها  بلغ 
 492 تعمل خارج القانون، مقابل 
إطار  في  تعمل  وجــريــدة  موقعا 

قانون »املالءمة«.
الجرائد  عدد  أن  التقرير  وأبرز 

واملواقع اإللكترونية التي استوفت 
الشروط املطلوبة وقامت بمالءمة 
على  تتوزع  القانونية،  وضعيتها 
البيضاء  الـــدار  التالي:  الشكل 
 40 بفاس،   43  ،68 الرباط   ،143
وبالعيون،  بأكادير   32 بمراكش، 
 14 بالقنيطرة،   20 بطنجة،   30
وبالجديدة  بمكناس،   11 بأسفي، 
وسطات.. وبالنسبة للمنابر التي 
تسو  ــم  ول الــشــروط  تستوف  لــم 
441، حيث  بلغت  فقد  وضعيتها، 
بلغت أعلى نسبة 76 في مراكش، 
البيضاء  59، والدار  بـ  ثم أكادير 

بـ  49 منبرا.

من 26 نونبر إلى 02 دجنبر 2020

الرباط. األسبوع

بعائلتي  متعلقة  املسألة  ليست 
مجال  في  شابهها،  ما  أو  جلون  بن 
الثروات باملغرب، وإنما أيضا بحوالي 
التجارة  تــديــر  متوسطة  عائلة   100
وبسالسل  غربية  شركات  عن  بالوكالة 
توريد، وأيضا بتركيب وتصنيع محتمل 
في  استهالكا  األكثر  املنتوجات  لبعض 
اململكة، والتي تجد قاعدتها في أوروبا 
مدينتي  من  توقف  الذي  التهريب  عبر 

سبتة ومليلية املحتلتني.
وحــســب مــصــدر »األســـبـــوع«، فإن 
في  األولــى  عائلة   30 لـ  ثــروات  هناك 
حاليا  ــدرس  الـ قيد  تـــزال  ال  املــغــرب 

لصالح مجلة »فوربس«.

عبد النباوي

الرباط. األسبوع 

الجزائر  عــزم  املــواقــع،  بعض  ــت  روج
ــراء طـــائـــرات »ســـوخـــوي 35«  عــلــى شــ
االستراتيجي،  الباحث  أن  غير  الروسية، 
الشرقاوي الروداني، كذب ذلك معتبرا أن 
بـ))محاوالت بعث تطمينات  يتعلق  األمر 
للقيادات العسكرية في الجزائر التي ترى 
بأن اململكة املغربية تتفوق بشكل كبير في 
الجزائر،  على  العسكرية  االستراتيجية 
الرباط،  مع  للمناورة  محاولة  أي  وأن 
منعدم((  فيها  املنافسة  هامش  يبقى 

حسب قوله. 
))الــقــوات  أن  املــصــدر،  وأضــاف نفس 
عسكرية  معركة  أي  في  محددة  الجوية 
توفر  فإن  تم  تكتيكيا واستراتيجيا، ومن 
 F16 Viper املغرب على سرب طائرات من
يحد   ،F16 Falcon Fighting وطائرات 
في  للجزائر  محاولة  أو  مناورة  أي  من 
ضبط إيقاعات أي معركة عسكرية((، كما 
توفره  الذي  الجوي  ))الغطاء  أن  أوضح 
والتي  أنواعها،  بكل   »16 »ف  طــائــرات 
تدعم بشكل  املغربي،  الجيش  هي بحوزة 
وقـــادرة  األرض،  على  تكتيك  أي  كبير 
اململكة  بأمن  حاذق  أي خطر  تحييد  على 
املغربية، خصوصا مع تملك الرباط أقمارا 

والتي  الجديد  الجيل  مــن  اصطناعية 
في  مهمة  بيانات  قاعدة  بوجود  تسمح 
كيفما  معادية  قوات  ألي  والتتبع  الرصد 
املتوفرة  البيانات  أن  كما  حجمها،  كان 
املتحركة  ووحداته  املغربي  الجيش  لدى 
جوا وأرضا، تسمح له بتملك مسافة تقدم 
ما  وهو  الجزائرية،  القوات  على  كبيرة 
له انعكاسات وتأثيرات كبيرة على  تكون 
نفسية الجنود ومهندسي السيناريوهات 

واالحتماالت((، يقول الخبير الشرقاوي.
نفس املصدر، أكد أن الجيش الجزائري 
»ميغ«،  طائرات  لشراء  كبيرة  صفقة  عقد 
لكنه أوضح باملقابل، أنه حتى وإن كانت 

فال  »ميغ«،  طائرات  على  تتوفر  الجزائر 
الخصائص  بعض  تطوير  يتعني  ــزال  ي
التقنية للطائرة املقاتلة الروسية للوصول 
أو   »16 »ف  مثل  الطائرات  مستوى  إلى 
»رافال« الفرنسية، ونتيجة لذلك، فإن نظام 
املحمول جوا من النبضي  »دوبلر«  رادار 
البحث والتتبع  Zhuk-ME، وكذلك نظام 
باألشعة تحت الحمراء، لم يصل بعد إلى 
نقطة املنافسة مع أنظمة الطائرات املقاتلة 
الروسية،  الطائرة  منت  على  األمريكية 
الجوية  القوات  هامش  من  يحد  ما  وهو 

الجزائرية، يقول نفس املصدر.
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الوزير السابق من ورطة إلى أخرى

من 26 نونبر إلى 02 دجنبر 2020

فتح  باب االستثمار في الحماية 
االجتماعية أمام الخواص

هل تتدخل وزيرة السياحة إلنقاذ العاصمة؟

اإدارة ال�سرائب تعمق اإفال�ض ال�سناعة التقليدية بفر�ض �سرائب على املفل�سني

الرباط. األسبوع

تعيش املحالت التجارية في املدينة القديمة 
واقتصاديا  تجاريا  وكسادا  ركــودا  بالرباط، 
العديد من  تعرف  التي  الحالية  الظروف  خالل 
»كورونا«،  جائحة  بسبب  املعقدة  ــراءات  اإلج
املعقمات  توفير  التجار  على  تفرض  والتي 
ومواد التنظيف، واإلغالق املبكر، مما يزيد من 
املعاناة واملشاكل ويعقد الوضعية االجتماعية 

للعديد منهم.
مغلقة  القديمة  املدينة  في  البازارات  نصف 
منذ مدة طويلة، بسبب الكساد التجاري وتراكم 
مما  أصحابها،  على  الكراء  وسومات  الديون 
دفع بعضهم إلى إغالق محالتهم بسبب ضعف 
الذي  الشيء  األربــاح،  وقلة  التجارية،  الحركة 
بسبب  مهجورة،  منطقة  إلى  »السويقة«  حول 

غياب تام للزبائن والسياح وزوار املدينة.
 ،2019 سنة  منذ  البازارات  تجار  عاش  فقد 
علميات  بسبب  واستثنائية،  صعبة  ظروفا 
هيكلة  وإعادة  التي شملت محالتهم،  اإلصالح 
جميع  فــوق  خشبي  سقف  وبناء  »السويقة« 
املحالت، مما فرض على أصحابها اإلغالق ملدة 
طويلة تصل لـ 6 أشهر، بسبب أشغال الشركة 
كثيرا  تأخرت  التي  املشروع،  بإنجاز  املكلفة 

حتى بداية السنة الحالية، ثم جاءت الجائحة 
لتزيد من فترة اإلغالق، مما ترتب عنه معاناة 

مادية واجتماعية أخرى.
الواقع  أن  البازار،  تجار  أحد  محمد،  يرى 
والديكورات  التحف  تجار  لجميع  االجتماعي 
بسبب  جــدا،  صعب  التقليدية،  واملنتجات 
»السويقة«  تعرفه  الــذي  االقتصادي  الجمود 
وتجارة هذا النوع من املنتوجات، مما يزيد من 

للعديد  املادية  والظروف  الوضع  تفاقم 
ــي غياب  مــن أصــحــاب املــحــالت ف

ــوزارة  ال من  التفاتة  أو  دعــم  أي 
الوصية على القطاع أو املجالس 

املنتخبة.
التجار  معظم  أن  ويضيف، 
أمام  لوحدهم  وقتهم  يقضون 
بسبب  النهار،  طيلة  محالتهم 
السياحة،  وموت  الزبائن  غياب 
جدا  ســيء  بشكل  انعكس  مما 

منذ  ــازارات  ــب ال تجار  على 
موضحا  الجائحة،  بداية 
الـــســـيـــاح  ــاب  ــ ــي ــ غ أن 
األجانب أثر بشكل كبير 
التجار،  مــدخــول  على 
بعضهم  اضطر  الذين 
ــم  ــه ــالت ــح إلغــــــــالق م
نــهــائــيــا، ومــنــهــم من 
للهروب  للبيع  عرضها 

وجدوا  التجار  بعض  أن  أكد  كما  األزمــة،  من 
أنفسهم في ورطة حقيقية مع إدارة الضرائب، 
املتعلقة  الضريبة  تسديد  عليهم  فرضت  التي 
بسنة 2019، في الظروف الحالية الصعبة، رغم 
أن تلك الفترة كانت خاللها جل املحالت مغلقة 
الشركة  بها  قامت  التي  اإلصــالحــات  بسبب 
لترميم  الحضرية  الجماعة  قبل  من  املكلفة 
الجدران وتغيير األبواب والواقيات الخشبية.

الصناعة  تجار  أحد  الرحيم،  عبد  ويقول 
أن  الــقــديــمــة،  املــديــنــة  فــي  التقليدية 
عدة  منذ  جامدة  التجارية  الوضعية 
على  اإلقبال  ضعف  بسبب  أشهر، 
أن  مضيفا  التقليدية،  املنتجات 
منصب  املغربي  املــواطــن  اهتمام 
حياته  فـــي  أخــــرى  أمــــور  عــلــى 
الدراسية  واملصاريف  اليومية، 
واملالبس، عكس السائح األجنبي 
باملنتجات  كثيرا  يهتم  الذي 
ــة املــغــربــيــة  ــدي ــي ــل ــق ــت ال
كذكرى  بها  ويحتفظ 

زيارته للمغرب.
ويــؤكــد املــتــحــدث 
الصانع  مصير  أن 
مرتبط  الــتــقــلــيــدي 
املدينة  في  بالتاجر 
الــعــتــيــقــة، الـــذي 
بتسويق  ــوم  ــق ي

منه  تتطلب  التي  اليدوية،  وصناعته  منتجاته 
مجهودات كبيرا خالل مدة معينة، مشيرا إلى 
التجاري  والكساد  الزبناء  إقبال  ضعف  أن 
التقليدي،  والصانع  التاجر  على  كثيرا  يؤثر 
العمل،  التوقف عن  إلى  قد يضطر  األخير  هذا 
يضع  مما  بضاعته،  تسويق  لصعوبة  نظرا 
آالف الصناع في أزمة بدورهم نتيجة الظروف 

الحالية التي يعاني منها التجار.
مجال  في  يعمل  عزيز،  أوضــح  جهته،  من 
الحالية صعبة  الظروف  أن  الجلدية،  الصناعة 
على جميع الصناع، بسبب قلة اإلقبال وضعف 
املمثلة  الجهات  غياب  منتقدا  املادي،  املدخول 
أو  الصناعة  غرفة  سواء  والحرفيني،  للصناع 
القطاع  لهذا  دعمها  وعدم  املسؤولة،  الــوزارة 
الذي يتخبط في عدة مشاكل منذ بداية الجائحة، 
مصير  أمام  والتجار  الصناع  آالف  يضع  مما 
مجهول مع استمرار قانون الطوارئ، وأضاف 
التقليدية  الصناعة  محالت  مــن  الكثير  أن 
أغلقت، ألن اإلقبال قليل، وأنهم وجدوا صعوبة 
فواتير  وتراكم  اليومية،  املصاريف  تسديد  في 
الكهرباء واملاء، ثم الضريبة التي تالحق جميع 
التجار رغم أن محالتهم مغلقة، مشيرا إلى أن 
املعقمات  لفرض  املحالت  بزيارة  قامت  لجنة 
واإلجراءات الوقائية، في غياب أي لجنة أخرى 
التي  الصعبة  والظروف  املشاكل  عند  للوقوف 

يعاني منها التجار داخل »السويقة«. العلوي

الرباط. األسبوع

لـ»األسبوع«،  حزبي  مصدر  أكد 
ستصبح  االجتماعية  الحماية  أن 
مــشــروعــا يــدخــلــه الـــخـــواص في 
أجندتهم، ألن هناك رساميل ستدخل 
لتنفيذ  ــة  ــدول ال مــع  ــات  ــراك ش ــي  ف
مشروعها حول الحماية االجتماعية 
لكل  ــة  ــل ــح شــام ــصــب ســـ»ت الـــتـــي 
املغاربة«، كما ستتوجه التعويضات 

العائلية لجميع األطفال.
وأضاف نفس املصدر، أن هناك 

صندوق  عمل  لتسريع  اجتماعا 
األرامل الذي ال يمس سوى 20 في 
املائة من املتضررات، وكذلك كفالة 
الخطوة  هــذه  وستكون  اليتيم، 
ــات الــنــافــذة  ــشــرك بــمــســاعــدة ال
أيضا، ويرى املصدر، أن مثل هذا 
املشروع سيزيد من تركيز الثروة 
مما  أعلى  بنسبة  الصفقات  عبر 

هو متوقع.
االجتماعية  الحماية  أن  يذكر 
طويلة  لسنوات  ظلت  املغرب،  في 
أن  غير  بـــ»الــتــعــاضــد«،  مرتبطة 
على  تقضي  قد  الخواص  أطماع 
كفعل  االجتماعية  الحماية  مفهوم 

تضامني)..(.

تهمة تبديد اأموال عمومية تالحق مبديع 
الرباط. األسبوع

للشرطة  الوطنية  الفرقة  وجهت 
إلـــى محمد  اســتــدعــاء  الــقــضــائــيــة، 
للوظيفة  الــســابــق  ــر  ــوزي ال مــبــديــع، 
الجماعي  املجلس  ورئيس  العمومية 
االستماع  أجل  من  بنصالح،  للفقيه 
في  بخروقات  تتعلق  قضايا  في  إليه 

تدبير الشأن املحلي.
أمــام  املــثــول  عــن  مبديع  ــذر  واعــت
ــوال،  األمـ لجرائم  الوطنية  الفرقة 
بسبب مروره بوعكة صحية، لتمنحه 
قصد  ملقرها  للحضور  أخــرى  مهلة 
وجهتها  اتهامات  في  معه  التحقيق 
تتعلق  العام،  املال  حماية  جمعية  له 

واالغتناء  عمومية،  أمــوال  بـ»تبديد 
غير املشروع، وخرق قانون الصفقات 

العمومية«.
ويشار إلى أن جمعية حماية املال 
محمد  ضــد  بشكاية  تقدمت  الــعــام، 

مبديع إلى الوكيل العام للملك بالدار 
الفرقة  على  أحالها  الــذي  البيضاء، 
الوزير  إلى  االستماع  قصد  الوطنية 
إليه،  املــوجــهــة  التهم  فــي  الــســابــق 

وتعميق البحث معه.

و  تعليقصــورة

في 21 غشت 2020، قادت 
المستكشفة أليس ماريسون 
رحلتها باسم إفريقيا، وعبرت 

المغرب في 78 يوما و870 ميال 
عبر جبال األطلس، وهو ما جعل 

هذه الرحلة األشهر إلى اليوم في 
زمن »كورونا« قطعتها أليس 

في ماراتون يجمع الجبال والرمال، 
ويشمل ماراتون صغير نحو درعة، 

ونقلت قناة »بي. بي. سي 2« 
الرحلة بتفاصيلها.

أشهر مستكشفة 
في زمن »كورونا« 

مبديع

بنشعبون يالحق المتالعبين بالفواتير 
الرباط. األسبوع

قانون  مشروع  بنشعبون،  محمد  واملالية،  االقتصاد  وزير  وضع 
لدى مجلس املستشارين، للمصادقة عليه، يتعلق بتجريم ومحاربة 
ظاهرة التالعب بالفواتير وبيع فواتير وهمية من قبل بعض الشركات 

التي تلجأ لهذه األساليب من أجل التهرب الضريبي.
ومراجعة  مراقبة  تشديد  على  القانون  وينص 
املالية،  وزارة  طورته  إلكتروني  نظام  عبر  الفواتير 
مديرية  مــع  بتنسيق  لــلــظــاهــرة  الــتــصــدي  ألجـــل 
وتحويل  الــصــوريــة،  الفواتير  وإلــغــاء  الــضــرائــب، 

أصحاب املخالفات والتجاوزات إلى القضاء.
تخسر  الدولة  خزينة  أن  املصادر،  بعض  وكشفت 

الفواتير،  في  التالعب  بسبب  األموال  من  الكثير 
املصدر،  ومجهولة  مرقمة  غير  فواتير  وترويج 
الشركات  الذي يستغله بعض أصحاب  الشيء 

والــتــجــار لــلــتــمــلــص الــضــريــبــي، 
بنشعبونوالتالعب بالحسابات واألرباح.



البحري

ما خفي
اكن أعظم

جزائرية  صحف  عــدة  تفاعلت 
الذي  لكن  »األســبــوع«،  مقاالت  مع 
كان الفتا لالنتباه هذا األسبوع، هو 
على  الكبرى  الصحف  بعض  هجوم 
مقربة  جريدة  باعتبارها  الجريدة 
أشخاص  آراء  أدرجــت  القصر،  من 
ــت  ــان ــعــن لــلــمــخــابــرات.. وك ــاب ت
»األسبوع« سباقة قبل جميع وسائل 
اإلعالم إلى توقع تحرك عسكري ضد 
البوليساريو قبل الشروع في تأمن 

معبر »الكركرات«)..(.

أخطر مالمح الصراع السياسي 
ــو تــحــول بعض  فـــي املـــغـــرب، هـ
الدين  أوراق  تحريك  من  ــزاب  األح
إلى  االنتخابية  ــوات  األصـ لكسب 
تحريك األوراق العرقية، حيث باتت 
أحزاب كبرى تتصارع على محاولة 
ما  الحركات،  بعض  رموز  استمالة 
هو  مــا  تتجاوز  فعل  بـــردود  ينذر 

سياسي)..(.

الــتــحــرك  يـــحـــدث  ــرة  م ألول 
انقساما  »الكركرات«  في  املغربي 
مواقع  على  النشطاء  بــن  كبيرا 
تجرأ  حيث  االجتماعي،  التواصل 
على  مرة  البوليساريو ألول  نشطاء 
ومؤسساتهم،  املوريتانين  مهاجمة 
معتبرين أن بالدهم تخضع لوصاية 
الشعبن  أن  والواقع  مغربية)..(، 
إشارات  تلقوا  واملوريتاني  املغربي 
انتظار  في  كبير،  بارتياح  التقارب 
مستوى  أعلى  على  ــارات  زي تبادل 

بن البلدين)..(.

الــخــزيــرات«  ــروط  »شــ فرضت 
أخذ  اعتادوا  الذين  املواطنن  على 
األنفلونزا  ضد  اللقاح  من  جرعات 
تضاعف  إلــى  فباإلضافة  العادية، 
تدخل  دون  مـــرات،  لــثــالث  الثمن 
االحتكار..  وتنامي  املعنية،  الوزارة 
بتقديم  ــن  ــواطــن امل مــطــالــبــة  يــتــم 
الطبيب  ووصفة  الوطنية  البطاقة 
الحصول  قبل  املــوافــقــة،  وانتظار 
املختبر  على  لإلحالة  بطاقة  على 

املعني باألمر)..(.

لـ»األسبوع«،  مطلع  مصدر  أسر 
أن نواكشوط تفاوض ثالثة أطراف 
ومتطورة  نوعية  بأسلحة  للتزود 
بعد  الــشــمــال  فــي  أمــنــهــا  لحماية 
»الكركرات«،  في  األخيرة  التطورات 
وأن فرنسا تواصل اتصاالتها ألخذ 

نصيبها من سالح املدرعات.

وضع مؤشر »فوربس«، الحريات 
األكثر  الحريات  ضمن  الشخصية 
تراجعا في املغرب، في املرتبة 110، 
يتبعها مؤشر التكنولوجيا )املرتبة 
الحرية  مــؤشــر  تــراجــع  كما   ،)93
التجارية إلى املرتبة 82، ولم يالحظ 
تقدم  املؤشر أي  العاملون على هذا 
يغيروا  لم  لكنهم   ،2017 سنة  منذ 

قاعدة البيانات املذكورة.
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كـواليـس األخبــار تحت األضواء
من 26 نونبر إلى 02 دجنبر 2020

ما بعد فتح معبر »الكركرات«

املغاربة يطالبون بفتح ملف »امل�سرية الكحلة«
 والأمم املتحدة تفتح ملف »جمهورية القبايل« يف اجلزائر

الرباط. األسبوع

املغاربة  »جمعية  مؤسس  وفــاة  تأخذ  لــم 
الــجــزائــر«،  مــن  التعسفي  الترحيل  ضحايا 
الكحلة«  »املسيرة  من  املتضررين  عن  املدافعة 
تأخذ(  )لم   ،1975 سنة  أطوارها  جرت  التي 
حقها في اإلعالم املغربي، وبالكاد تطرقت بعض 
الصحف واملواقع للوفاة األخيرة للرئيس محمد 
الكحلة«  »املسيرة  ملف  أن  رغــم  الهرواشي، 
الجزائري  للنظام  طائشة  فعل  ردة  عن  يعبر 
ضد املغرب بعد نجاح املسيرة الخضراء، حيث 
ما  بلغ عددهم  وأطفال وعائالت  تم طرد نساء 
يناهز الـ 75 ألف مغربي نهبت ممتلكاتهم ولم 
من  عاريا  طرد  من  ومنهم  إنسانيتهم،  تحترم 

الجزائر بمن في ذلك نساء بمالبس النوم.
ضد  جــريــمــة  إذن،  ــحــالء«  ــك ال ــرة  ــســي »امل
اإلنسانية، والرئيس الراحل 
يقدر  ــان  ك الــهــرواشــي، 
كثيرا  امللف  هذا  قيمة 
أمام املنتظم الدولي، 
ــتـــرض  ــفـ ــث يـ ــ ــي ــ ح
الــجــزائــر  تــدفــع  أن 
للمغاربة  تعويضات 
االستيالء  تم  الذين 
ممتلكاتهم  على 

واالعتداء عليهم في ظروف الإنسانية، وكانت 
خالل  من  انطلقت  قد  الجمعية  تأسيس  فكرة 
الذين  الجزائر  فــي  اليهود  تجربة  محاكاة 
تعرضوا للتنكيل قبل أن تجد الدولة الجزائرية 
نفسها أمام مطالب بأداء مبلغ 50 مليون دوالر 
بخالف  املنهوبة،  ممتلكاتهم  على  كتعويض 
على  امللف  هــذا  يحركوا  لــم  الــذيــن  املغاربة 
بمجموعة  النضال  ليرتبط  الرسمي،  املستوى 
إلى  امللف  أوصلت  الهرواشي  يقودها  مدنية 

األمم املتحدة وترافعت حوله.
القليلة  ــع  ــواق امل مــن  واحـــد  »هــســبــريــس« 
كتب  حيث  الهرواشي،  لوفاة  تطرقت  التي 
املسيرة  عن ضحايا  مدافع  ))الهرواشي..  أن 
لكن  مــــوءودة((،  بأماني  ويمضي  الكحلة 
مطالب  ــى  إل تــحــول  املــوضــوع  مــع  التفاعل 
الذي  الظلم  عن  متوقع  غير  وتعبير  بالتحرك 
الجزائر،  من  املطرودون  املغاربة  له  تعرض 
ما يستوجب تحريك امللف السترجاع األموال 
))يجب  املــرحــلــن:  ــد  املــنــهــوبــة، ويــقــول أح
املحكمة  أمـــام  الــجــزائــريــة  ــة  ــدول ال متابعة 
الجنائية الدولية من أجل الترحيل القسري 
وتفرقة  الغير  ممتلكات  على  واالستيالء 
دون  مــن  وتشريدهم  واألبــنــاء  األزواج 
إلحاق  مــع  قانوني  مبرر  أي  أو  سبب 
مــاديــة،  اجــتــمــاعــيــة،  جسيمة،  ــرار  أضــ

الوكيل  ونعم  هلل  وحسبنا  ونفسية،  معنوية 
رب  العظيم  العلي  بالـله  إال  قوة  وال  وال حول 

العرش العظيم((.
ملف  بفتح  يطالبون  املغاربة  بات  وبينما 
الكحلة«،  »املسيرة  زمن  في  املنهوبة  األمالك 
الوضع  مع  بالتزامن  أصــوات  عــدة  تحركت 
تواري  بسبب  الجزائر  في  املحتقن  السياسي 
الرئيس تبون عن األنظار في ظروف غامضة، 
القبايل«  »جمهورية  ملف  بتحريك  لتطالب 
التي تطالب باالستقالل عن الجزائر في األمم 
املتحدة، وهو ما يزيد الطن بلة، ويصف حزب 
املعارضة، هو حزب جبهة  في  جزائري عريق 
القوى االشتراكية، األزمة التي تمر منها البالد 
أنها  كما  للقلق«،  مثيرا  بعدا  »تحمل  بأنها 
»تعمق الغموض الذي يكتنف منظومة صناعة 
يخفي  والــذي  السلطة،  هرم  أعلى  في  القرار 
التحكم في  وراءه صراعا لألجنحة، يستهدف 

السلطة«، حسب هذا الحزب الجزائري..
في  فشلت  قد  الجزائرية  الدعاية  وكانت 
مغربي  تحرك  بعد  »الــكــركــرات«،  ملف  إدارة 
سلمي ناجح من طرف القوات املسلحة امللكية، 
حيث تمت الدعاية ملعارك وانتصارات وهمية، 
هي  كانت  الواقع،  أرض  على  النتيجة  بينما 

تأمن معبر »الكركرات«.

ح�سابـات الطـب والتعـليم 
يف ميزانية »كورونا«

الرباط. األسبوع

التي  آالف  األربعة  إلى  منصب   1500 إضافة   2021 ميزانية  قــررت 
قررتها الدولة في سنة 2020، ملواجهة جائحة »كورونا« وحالة الطوارئ 

الصحية املعتمدة من اململكة منذ استفحال فيروس »كوفيد 19«.
بلغ  اإلضافية  املناصب  إحداث  فإن  املالية،  لوزير  تصريحات  وحسب 
3232 منصبا خالل الفترة 2017 ـ 2020، أي بمعدل ألف منصب كل سنة.
0.2 في كل ألف نسمة،  وال يزال التأطير الطبي في اململكة في حدود 
وهو ما يعتبره مصدر »األسبوع« ضعيفا، إذ أن هناك طبيبا واحدا لكل 

5 آالف نسمة.
وقد عوضت الدولة قطاع التعليم في ميزانية 2021، على قرارها حذف 
60 ألفا و398 منصبا في عام الجائحة 2020، بـ 30 ألف منصب مالي في 
ميزانية سنة 2021، وبلغ إحداث مناصب الشغل املقررة في هذا القطاع، 

وفي ميزانية العام القادم، 90 ألفا و798 منصبا.
 30 بـ  ألف منصب   60 القطاع عن خسارة  تعويض  الدولة  قررت  كما 

ألف منصب، أي حوالي 50 في املائة مما خسره قطاع التعليم.
وتحاول الدولة إقرار تعويضات مباشرة لتجاوز أثار الجائحة على كل 

القطاعات االقتصادية في املغرب.

تبون

نشاط سابق لجمعية ضحايا  »المسيرة الكحلة«

والي بنك المغرب يفضح المستور 

احلقيقة ال�سادمة

ــنــك املــغــرب  تــســلــح والــــي ب
إن  ــال  وقـ واقــعــيــة،  بمعطيات 
ــة إلــى  »كـــورونـــا« أضــافــت أزمـ
أزمـــة، فــي ظــل قلة املـــوارد، ما 
ــادة  وإع الثقة«،  ــادة  »إعـ يحتم 
عبر  إال  نظره  في  تتم  لن  الثقة 
على  باملحاسبة  املسؤولية  ربط 
عبر  وذلــك  املستويات،  جميع 
القضائية،  املــســاطــر  تــحــريــك 
كشفت  بعدما  النزاهة،  وترسيخ 
جائحة »كورونا« عن الخصاص 
الصحي، والهشاشة االقتصادية 
السكان،  مــن  واســعــة  لشريحة 
اإلنتاجية،  القطاعات  وهشاشة 
إذا  النقدي..  التعامل  وهيمنة 
كان هذا جزء من الحقيقة، فكيف 
تخفيها  التي  الحقيقة  شكل  هو 
الــحــكــومــة عــن املــواطــنــن عبر 

ديباجة ملغومة للقانون املالي؟
املغربي،  االقــتــصــاد  ويشهد 
تغييرات  ــجــواهــري،  ال حسب 
الــذي  التغيير  أهمها  عميقة، 

املغربية،  املقاوالت  بنية  تعرفه 
والتي أكد بأنها مقاوالت عائلية، 
بكالمه  املقصود  يشرح  أن  قبل 
»العائالت  بأن  القول  خالل  من 
التي كانت تستثمر، ماتت أو في 

طريقها للموت«.
ــان الـــجـــواهـــري قـــد عــاد  ــ وك
االجتماع  ــالل  خ بالحاضرين 
ــن الــحــســن  ــ ــى زم ــ ــور، إل ــ ــذك ــ امل
الثاني، حيث قال: ))قلت لجاللة 
عانينا  أزمـــة  مــن  املــلــك شــحــال 
كــالــجــفــاف ومــع مشكل  مــنــهــا، 
ما  أنه  إال  ذلك،  وغير  الصحراء 
عــمــر شــي حــد دخـــل عــلــى شي 
الشعب  كرامة  هي  وهــادي  حد 
القول  إلى  ليخلص  املغربي((، 
للمغاربة  الحقيقة  قول  بضرورة 
أن  معتبرا  نوعها،  كــان  كيفما 
ــان املــغــربــي يــرفــض من  ــس اإلن
من  يحترم  لكنه  عليه،  يــكــذب 
يقول الحقيقة حتى عندما يغادر 

املسؤولية..((.
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كواليس األخبار

من يوقف السيبة؟

برملـاين فـوق الـقانون يتحـدى الفـالحني 
ودفاتر حتمالت الوزير الرباح

الرباط. األسبوع 

معروف  لبرملاني  تابعة  شــركــة  تــقــوم 
متعددة  بــخــروقــات  شــيــشــاوة،  إقليم  فــي 
الحجارة  الستخراج  مقلع  في  وتجاوزات 
والحصى بجماعة املزوضة بورش متواجد 
»بلحول«،  »الرويــن« وزاويــة  بن زاويــة 
الحصى  باستخراج  الشركة  تقوم  إذ 
بواسطة  وتنقله  أمتار،  خمسة  عمق  من 
السالمة،  معايير  احترام  دون  شاحنات 
إلى جانب ذلك عمدت الشركة stsm على 
بلخراص وحرمان  وادي  احتالل ضفاف 

السكان من عبوره.
أن  مطلعة،  مــصــادر  ــول  ــق وت

ملعدات  الشركة  استعمال 
وتكسير  للحفر  ثقيلة 
األحجار، خلف أضرارا 
ــة  ــطــق ــن ــامل كـــبـــيـــرة ب
وبــأشــجــار الــزيــتــون، 

انتشار  نتيجة  الــزراعــيــة،  الحياة  ــر  ودم
كبيرة  حفر  وإحداث  الغبار،  كثيف لسحب 
بعمق 7 أمتار على جوانب الوادي، مما يهدد 
حياة الناس، وخصوصا األطفال واملواشي، 
وبالرغم من الشكايات املتعددة التي تقدمت 
بها فعاليات جمعوية، إال أن 
شركة البرملاني  تواصل 
أعن  أمــام  خروقاتها 
وممثلي  السلطات 
الــفــالحــة  وزارة 
واملــيــاه  والتجهيز 

والغابات.
وفـــــــــــي هــــــذا 
ــاق، أكـــدت  ــيـ ــسـ الـ
مراسلة ملدير الطرق 
الــتــابــع 

للمديرية  موجهة  والنقل،  التجهيز  لوزارة 
واللوجستيك  والنقل  للتجهيز  الجهوية 
بمراكش، أن »الشركة ارتكبت عدة خروقات 
متعلقة  وأخــرى  مقلعها،  بتهيئة  متعلقة 
بتجاوز املنطقة املحددة لالستغالل، وأيضا 
تلك املتعلقة باملحافظة على البيئة، باإلضافة 
إلى خروقات أخرى متعلقة بمقتضيات كناش 
التحمالت« )سجل الكميات املستخرجة غير 
منظم وال يحمل أرقام الصفحات، ووصوالت 
الشحن ال تتطابق مع املعطيات املسجلة في 
بعض  في  الشركة  تجاوز  الكميات،  سجل 
أمتار،  سبعة  إلى  به  امللتزم  للعمق  املواقع 
مترين  في  التقنية  الدراسة  حسب  واملحدد 

فقط، وامليزان قبان غير مشغل(.
ضرورة  على  الطرق  مديرية  شددت  وقد 
وإصدار  البرملاني،  شركة  إلى  إنذار  توجيه 
حالة  في  املستغل  حق  في  إداريــة  غرامات 
االستغالل  وإيقاف  لإلنذارات،  امتثاله  عدم 
حالة  فــي  نهائية  بصفة  أو  مؤقت  بشكل 
للقرارات،  امتثاله  عدم  في  املستغل  تمادي 
مطالبة املستغل بإنجاز تقرير عن الوضعية 

البيئية للمقلع عبر مكتب دراسات معتمد. الرباح

أول مهنيين يطالبون
 بتلقيح »كورونا«

الرباط. األسبوع

املهنيون  السائقون  وجه  املشككن)...(،  بعض  بخالف 
الحكومة،  رئيس  إلى  رسالة  النقل،  قطاع  في  والعاملون 
في  املستفيدين  فئة  ضمن  بإدراجهم  خاللها  من  يطالبون 
التلقيح إلى جانب األطر الصحية  املرحلة األولى من عملية 

والقوات العمومية ونساء ورجال التعليم.
»فئة  أن  واللوجستيك،  للنقل  الديمقراطية  املنظمة  وقالت 
السائقن املهنين والعاملن بقطاع النقل ومهن اللوجستيك 
أساسيا  نشاطا  تــزاول  التي  الفئات  بن  من  أجــراء،  الغير 
»السائقن  أن  وأوضحت  األمامية«،  الصفوف  في  وتتواجد 
املهنين قدموا تضحيات كبيرة منذ بداية الجائحة في البالد، 
رغم ظروفهم املهنية واالقتصادية املتدهورة، وافتقادهم ألي 

تغطية صحية أو حماية اجتماعية«.
قصد  للطلب،  لالستجابة  الحكومة،  رئيس  املنظمة  ودعت 
عملية  من  املستفيدة  األولى  الفئات  الفئة ضمن  هذه  إدراج 

التلقيح املجاني ضد فيروس »كورونا« املستجد.

انتقل إلى جوار ربه، املدرب السابق لكرة السلة 
يف فريق املغرب الرباطي، عبد احلق بلكناوي، يوم 

األربعاء 18 نونبر 2020 بالديار الفرنسية.
وعــلــى إثــر هــذا املــصــاب األلــيــم، تتقدم »األســبــوع« 
بيرناديت،  السيدة  الفقيد  زوجة  إلى  التعازي  بأحر 
وأبنائه: يونس، يوسف، وحكيم، وإلى أخويه عبد اهلل 
لهم جميعا  داعــن  عائلته،  أفـــراد  وجميع  وعــلــي، 

بالصبر والسلوان وللفقيد باملغفرة والرضوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

إفالس سبتة المحتلة

الرباط. األسبوع

األنترنيت  ألعاب  على  املائة  في   50 خفض  بعد 
تجاوز حصار  طارق قصد  أجل جر ساكنة جبل  من 
ــرار  إق فــي  املحتلة  سبتة  حكومة  فشلت  اململكة، 

تخفيضات جديدة وإال أفلست الحكومة املحلية.
مباشر  رد  أي  ــرار  إقـ مــن  إسبانيا  تتمكن  ــم  ول
الحرب  مواصلة  إلى  املتجهة  اململكة  خطوات  على 
مصدر  وحسب  ــواره،  وجـ الثغر  بن  االقتصادية 
2022، ستكون سنة إفالس كامل  »األسبوع«، فإن 
لسبتة، إال إن قرر االتحاد األوروبي تمويل الثغرين 

املحتلن في برنامج تنمية موجهة إليهما.

المهندسون غاضبون 
من الوزير بنعبد القادر

الرباط. األسبوع
 

التابعون  واملهندسات،  املهندسون  عبر 
العدل، عن استيائهم وغضبهم من  لوزارة 
باب  بسبب إغالق  القادر،  بنعبد  الوزير 
االتفاق  مضامن  تطبيق  ــدم  وع الــحــوار 
الرفع  إليه بخصوص  الذي سبق التوصل 
وفق  الــخــاص  الــحــســاب  تعويضات  مــن 

املرسوم 2.10.500.
منذ  الــعــدل  ــر  وزي املهندسون  راســل  وقــد 
عن  معبرين  بمطالبهم،  للتذكير  أسابيع،  عدة 
لتعويضاتهم  التطرق  تجاهل  من  استيائهم 
أمام  التوجيهي للعدالة  املخطط  عرض  خالل 

املجلس الحكومي.
ــرر املــهــنــدســون  ــ وقـ
خــــــــــوض وقـــــفـــــات 
احــتــجــاجــيــة وحــمــل 
للمطالبة  الــشــارات، 
مطالبهم  بــتــســويــة 

املالية التي نص 
االتفاق  عليها 
ــة  ــقـ ــلـ ــعـ ــتـ واملـ

بالتعويضات.

صور تنشر 
ألول مرة

ترك الراحل مصطفى العلوي،  مؤسس جريدة »األسبوع« كّمـًا هاما 
من الصور الفريدة التي راكمها في خزانته عبر مساره اإلعالمي منذ 

ما يزيد عن 60 سنة، تنشرها »األسبوع« بانتظام ضمن هذا الركن.

لم يعد يظهر أي أثر لكاتب الدولة السابق في الشباب، االتحادي 
محمد الكحص، وهو الذي نجح في تعميم التخييم على فئات 

المهمشين، لكن الذاكرة االتحادية قد ال تنسى صورة هذا الشاب 
الذي دخل إلى الحكومة شابا وخرج منها شابا، وقد كان قريبا جدا من 

الكاتب األول السابق لحزب االتحاد االشتراكي، محمد اليازغي. 
بنعبد القادر

القضاء يقضي بحل جمعية الربابنة في المغرب
الرباط. األسبوع

حل  البيضاء،  بالدار  االبتدائية  املحكمة  قررت 
واالستجابة  الطائرات،  لربابنة  الوطنية  الجمعية 
امللكية  الخطوط  شركة  بــه  تقدمت  ــذي  ال للطلب 

املغربية.
وتقدمت الشركة بشكاية من أجل بطالن ترخيص 
نشاط الجمعية الوطنية لربابنة الطائرات، وحلها، 
مقررات  جميع  و»اعتبار  للقانون،  مخالفة  لكونها 
باطلة،  الجمعية  ــالت  ــراس وم ــق  ــائ ووث وأعــمــال 
ومصادرة جميع أموالها وممتلكاتها لفائدة الدولة 

املغربية«.
في  »الرام«  مطالب  العامة  النيابة  ــدت  أي وقــد 
دعــوة  أن  إلــى  مستندة  الحكم،  لهيئة  ملتمسها 

خلفية  على  إضــراب  خوض  إلى  الربابنة  جمعية 
للنظام  مخالفة  بمثابة  منهم،  العشرات  تسريح 

األساسي للجمعية وأنشطتها.
بحلها،  القاضي  الحكم  الجمعية  دفــاع  وانتقد 
مع  تتعامل  امللكية  الخطوط  شركة  وأن  خاصة 
الجمعية بانتظام منذ سنوات، لكونها تعتبر إطارا 
ممثال للربابنة منذ سنة 1971، ولها األهلية ملمارسة 

نشاطها وحقوقها مثل باقي الجمعيات.



»بارخان« تعدل من 
تنظيمها بسبب التوتر 
على الحدود المغربية 

الموريتانية

وسطاء صفقة الوزير 
العلمي: سيبقى وزيرا

القناص

لـ»األسبوع«،  موثوق  مصدر  كشف 
أن قيادة »بارخان« قررت منع احتماالت 
جــراء  إلرهابيني  مرتقب  اخــتــراق  كــل 
املوريتانية  الحدود  على  القائم  التوتر 
املغربية، وأن إعالن رقم وعملية متقدمة 
مرتبطة  حالة   ،»13 »بــارخــان  في  كما 
بالتطورات، إذ يفيد املصدر بأن عملية 
دولي(،  )باني  هو«  »أملا  عملية  تماثل 

يجري اإلعداد لها.
اإلرهابيني  منع  أن  فرنسا  وتــرى 
على  التوتر  منطقة  إلى  الوصول  من 
حدود الحليفني: املوريتاني واملغربي، 
القيادة  وأعــلــنــت  ألمــنــهــا،  ضـــرورة 
لوقف  »إكــس«  عملية  عن   الفرنسية 

تحويل الوضع إلى األسوإ.

ــر  ــوزي ال ــة  ــرك ش صفقة  وســطــاء 
إفريقيني  الجنوب  مع  »سهام«  العلمي 
جديدة  شركة  أسسوا  فــي»ســانــالم«، 
باسم »إمبرج إنفيست«، ملنافسته، ألنه 
سـ»يبقى  »األســبــوع«،  مصدر  حسب 

وزيرا«.
من  يزيد  التجاري  التنافس  وهذا 
موقع العلمي في التشكيلة الحكومية 
توافق  مصدر  هــي  والــتــي  الــقــادمــة، 
إذ سيبقى هذا  الكبيرة،  األحزاب  بني 
حظا  األكــثــر  الوحيد  هــو  الشخص 
يؤكد  فيما  بمنصبه،  استمراره  في 
الــتــأمــيــنــات في  قــطــاع  أن  ــصــدر،  امل
لذلك  الوزير،  عــودة  يخشى  إفريقيا 
إنشاء  ينوي  ألنه  الطريق،  عليه  قطع 
ريموند  قناعة  ــم  رغ ــرى،  أخـ شــركــة 
ببقاء  الوسطاء،  هؤالء  أحد  فرحات، 

الوزير العلمي في منصبه.

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
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كـواليـس األخبــار

»جي 5 بال�س«.. 
م�شروع �شارل مي�شال 

ي�ؤطر م�شكل ال�شحراء 

المصادقة على كل 
المشاريع المغربية للجنة 
»أدام بوهلر« األمريكية 

قبل أن يحل وزير الدفاع األمريكي السابق، 
مارك إسبر، باملغرب، جاءت لجنة اقتصادية 
املالية  للشركة  التنفيذية  القيادة  رسمية من 
الدولية للتنمية برئاسة أدام بوهلر، وقررت 
التصدير  بنك  من  موجهة  تمويالت  دراسة 

والتوريد »إكسيم« لصالح اململكة.
تمويل  فــإن  »األســبــوع«،  مصدر  وحسب 
بوهلر صــودق  تــدارســهــا  الــتــي  املــشــاريــع 
رأيها في  عليها مبدئيا عبر لجنة ستعرض 

التطورات األخيرة قبل التوقيع.

بوهلر

العلمي

من 26 نونبر إلى 02 دجنبر 2020

رئيس  2020 بني  نونبر   30 الـ  قمة  في 
ودول  ميشال،  شــارل  األوروبـــي،  املجلس 
ــي  ــ األوروب املــســؤول  يستعد  الــســاحــل، 
لتوسيع  بالس«   5 »جي  مشروع  ملناقشة 

العملية العسكرية ضد كل مصادر اإلرهاب.
وتشمل مصادر التوتر املحتمل، مطالب 
ويقصد  أيضا،  متطرفني  من  استقاللية 
مالي،  »أزواد«  جانب  إلى  الصحراء  قضية 

أضاف  الذي  »األسبوع«،  مصدر  يقول 
إلى  الوصول  على  املشروع  قــدرة  أن 
االتحاد  حركة  أجل  من  إقليمي  توافق 

األوروبي، مسألة حيوية.

حل �شركة »غاب�ن اأويل مارك�تينغ« 
ي�شاهم فيه م�شتثمر مغربي 

أن  لـ»األسبوع«،  موثوق  مصدر  أكد 
ماركوتينغ«  أويل  »غابون  شركة  حل 
كما وقع في سيناريو »السامير«، أهل 
الساحة  في  لالستثمار  مغربيا  طرفا 
عــلــى صعيد  الــغــابــونــيــة  الــبــتــرولــيــة 
التكرير والتوزيع، رغم منافسة لبناني 

في »ملف الطاقة الغابوني«.

ــغــاز  ولـــم يــرغــب وزيـــر الــنــفــط وال
ماساسا،  بول  دي  فاسنت  الغابوني، 
في أي مشروع جريء لصالح مستثمر 
كلها  العملية  أن  قــال  لكنه  خــارجــي، 
تجري اليوم بدعم من مستثمر مغربي، 
كشف  في  »األسبوع«  مصدر  يرغب  لم 

اسمه، يسهر على إتمام العملية. 

اإ�شبانيا تاأخذ مكان املغرب يف »اأفريك�م« 
ــر »أفـــريـــكـــوم«  ــعــد إعــــالن إغــــالق مــق ب
قاعدة  ترشيح  جاء  األملانية،  بشتوتغارت 
لكن  القيادة،  الحتضان  املغربية  »طانطان« 
مع  التفاوض  قــوس  أغلق  املدينة  اختيار 
إيطاليا  ملنافسة  إسبانيا  فترشحت  أمريكا، 
الخاص  العمل  فــريــق  احتضان  أجــل  مــن 
بـ»املارينز لالستجابة والتدخل في األزمات« 
وقد  فـــردا،   850 مــن  واملــكــون  إفريقيا  فــي 
تدخلت قنوات سريعة لتجري محادثات عن 
استخدام القاعدة العسكرية »مورون« الغير 

بعيدة عن إشبيلية اإلسبانية.
وقرر املغرب قبول أي اقتراح مغربي على 
قضية  في  أمريكي  ملوقف  إشــارة  يكون  أن 

الصحراء، وهو ما رفضه البنتاغون.



أعد الملف: عبد الحميد العوني

مقاطعة القطاع غير المهيكل، 
الذي تضرر بسبب األثر االقتصادي 
لـ»كورونا«، لالنتخابات البرلمانية 

القادمة، سيكون كارثيا 

السياسي  املوقف  مقارنة  يمكن  ال 
بشدة  املتضرر  املهيكل  غير  للقطاع 
وموظفي  »كــورونــا«،  جائحة  جــراء 
القطاع العمومي، الذين شكلوا جزء 
بما  الكبيرة  أسرهم  تأمني حياة  من 
رفع من نظرة كل ما هو عمومي، ولم 
النظرة االجتماعية عند هذا  تتوقف 
الحد، بل إن الدولة استثمرت قوتها 
في التدخل بتدخل آخر عسكري في 

»الكركرات«: القضية العالقة لفترة.
العام يسمح  الوعي  من جهة، ألن 
باستثمار التجنيد بعد التدخل لحل 
مشكل »الكركرات«، وخفض منسوب 

املقاطعة لالنتخابات القادمة.
واحتمال  والجفاف  »كورونا«  إن 
حرب في الصحراء، قد يبدو مؤثرا، 
لكنه في حقيقة األمر يعتبر مواصلة 
لحالة صعبة اقتصاديا ال يمكن معها 
القبول بخنق التصدير املغربي تجاه 

غرب إفريقيا.
ألن  له،  مخططا  ليس  يجري،  وما 
املرة  هــذه  تراقب  لم  البوليساريو 
قطعه،  قررت  بل  املعبر،  عبر  املارين 

ولذلك، فإن تبرير ما دافع عنه األمني 
املساس  عدم  في  غوتيريس،  العام، 
ــة، سمح  ــي ــدن ــجــارة امل ــت بــحــريــة ال
بطريقة  بالتعاطي  الرباط  للعاصمة 
تدهور  فــي  تسببت  وإن  حاسمة، 
خصوصا  النار،  إطالق  وقف  اتفاق 
وأن املغرب تدخل بشكل غير مسلح 

ملنع حصار سلعه.
الــتــأكــيــد على  ــن  ــد م ــك، ال ب ــذل ل

مؤشرين:
1( التجنيد في وقت سابق، والذي 
رفع من عديد القوات من جهة، وأيضا 
توجيه الشباب إلى رهانات وطنية ال 
الجزائر  أهداف  مصادمة  من  تمانع 
الفئة  فــإن  وبالتالي،  »اإلقليمية«، 
التموقع  إعادة  على  القادرة  الشابة 
قيادات  انطالقا من   2021 بعد سنة 
لها  بالتجنيد، سيكون  شبابية مرت 

االمتياز عن غيرها.  
االنتخابات  بموعد  االلــتــزام   )2
مع  األحزاب  في  املوازية  واملنظمات 
رفع تمويلها، لتوجيه التأطير إلى ما 
يفيد »البعد الوطني«  بعد بناء ستار 
ترابي مع توسيع األهداف في منطقة 
»الكركرات«  بني املغرب وموريتانيا.
األخيرة،  بخطواته  املغرب  ويربح 
3 حسابات منها: تشجيع املجندين 
التي  األعمال  تغطية  على  الشباب 
فإن  لذلك،  املسلحة،  القوات  تقررها 

ما يجري هو »استثمار جيد لسياسة 
إلــيــه«،  وتــعــود  الشباب  مــن  بـــدأت 
»الكركرات«،  معركة  فإن:  وبالتالي 
تحديات  كلها  والجفاف،  »كورونا«، 
السياسي  النظام  فيها  يتحمل  ال 
حسب  األقـــل  على  مــســؤولــيــة،  أي 
املغرب  تقييم  يمكن  ال  بل  إعــالمــه، 
لذلك،  ــؤشــرات،  امل هــذه  على ضــوء 
فإن األحزاب أصبحت بطريقة ما في 
خدمة األجندة التي جعلت الطوارئ 
أخرى  طــوارئ  خدمة  في  الصحية 
رغم  »الكركرات«،  دخول  إلى  انتهت 
وقت  في  الرهان  هذا  تأكيد صعوبة 

سابق.
ــا«،  ــورون »ك بعد  املــغــرب  وتمتع 
ــمــاعــي، رغـــم األزمـــة  بـــهـــدوء اجــت
القدرة  فإن  وبالتالي،  االقتصادية، 
على إعادة تقدير الوضع االقتصادي 
على أساس عقيدة التصدير، مسألة 

حيوية.
أن  التقدير،  هــذا  فــي  املهم  ومــن 

نجد:
طبقة  لبناء  رسمية  محاولة   )1
ــع الــشــبــاب  ــدف فــالحــيــة وســطــى ت
ــعــمــل مـــن خــالل  ــروي إلـــى ال ــقـ الـ
وأخيرا  التجنيد،  أو  التعاونيات، 
الجفاف  عامل  تجاوز  على  العمل 
الرسمية  الخطط  مع  واملصالحة 

تحت يافطة »املغرب األخضر«.
الــوســطــى  الــطــبــقــة  ــاء  ــنـ أبـ  )2
الحضرية، الذين أداروا احتجاجات 
ليسوا  هم  بعدها،  وما  فبراير   20
الوسطى  الطبقة  أبناء  مواجهة  في 

الفالحية. 
3( املــجــنــدون الــذيــن قــضــوا في 
سلوكهم  ــرت  ــي غ ــددا  ــ م الــثــكــنــات 
الجيش  يجد  وحــالــيــا  ونــظــرتــهــم، 
مكانه بشكل اجتماعي عبر التجنيد 
اإلجباري، الذي فتح للمملكة هامشا 

واسعا لألداء.
فــإن  الــرســمــي،  للتقدير  وطــبــقــا 
استثمار نتائج االحتواء الذي عملت 
اتجاه  فــي  يذهب  ال  اململكة،  عليه 
»إنتاج العمل«، بل تبرير الصعوبات، 
لكون بعضها يجري عليه ما يجري 

على القوة القاهرة.
وجدت  إن  تعقيدا  األمــر  وسيزيد 
ــيــســاريــو مـــبـــررا ملــواصــلــة  ــبــول ال
الجفاف،  استمرار  أو  عملياتها، 
اللقاح  املغرب يسهر على تأمني  ألن 
ملعالجة املصابني بفيروس »كورونا«.

ويتأكد حاليا:
الحراك  )كاتاليزور(  احتواء   )1
الشعبي من خالل فئة شباب الطبقة 
إليها  ينظر  يعد  لم  التي  الوسطى 
السياسية،  املطالب  أســـاس  على 

وتقسيم  االجتماعية،  املطالب  بل 
الثروة في الداخل أو الهجرة، وبني 
الخيارين، سيكتشف الكثيرون أن ما 
حركة  بل  طبقة،  حراك  ليس  يجري، 
شباب لم تتمكن »الكوطا«  البرملانية 
أن  الجميع  فــوعــى  إنصافها،  مــن 
إجرائية  أو  ظرفية  ليست  مشكلتها 
»الكوطا«،  مثل  بإجراء  حلها  يمكن 
غير  باقتصاد  تتعلق  بنيوية  بــل 

منتج لفرص العمل.
2( احتواء جزء من حراك الشباب 
التي  التعبئة  ورفــع  التجنيد،  عبر 
في  النظام  حسابات  على  تضغط 
ملف معقد، مثل قضية الصحراء، أو 

الثغرين املحتلني سبتة ومليلية.
ويمكن أن يتجند الشباب بوعيهم 
ــيــس الــبــعــيــد املـــدى،  ــي، ول املــرحــل
سياسة  متابعة  الدولة  قــررت  فيما 
احــتــوائــيــة، انــطــالقــا مــن طـــوارئ 
في  عسكرية  ــوارئ  طـ ــى  إل صحية 
انزالق  الصعب  من  وألن  الصحراء، 
اململكة  قدرة  فإن  إلى حرب،  املنطقة 
على إدارة ثالثة عوائق استراتيجية 
كــورونــاـ  ـ  )الجفاف  واحـــدة  دفعة 
الكركرات(  معبر  تأمني  انعكاسات 

تؤشر على قدرتني:
1( الوصول إلى بناء منظومة 

لــلــحــمــايــة االجــتــمــاعــيــة 
املغاربة،  يستفيد منها كل 
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ملف األسبوع

خسر المغرب 70 مليون ساعة من العمل بعد الرفع التدريجي 
للحجر الصحي، حسب مؤشرات الفصل الثالث من عام 2020، أي 

بعد شهر يونيو الماضي، إذ سجلت الخسارة العامة 14 في المائة 
من المعدل الوطني للشغل، منها 9.5 في المائة في الوسط القروي.

ودفع العاطلون الحاملون لشواهد عليا، ثمنا غاليا، إذ وصلت نسبة 
التوقف لديهم 74.2 في المائة، أي أن ثالثة أرباع هذه الفئة انتهوا 

إلى العطالة، بدءا من استغناء السوق المغربي على المهن الفنية 
والثقافية في األزمات، من جهة، وألن »البقاء«  يتطلب التعامل مع 

ضرورات الحياة، من جهة ثانية.
وصدمت مندوبية التخطيط المالحظين، بتأكيدها أن قطاع الصناعة 

التقليدية هو القطاع األول في الحماية االجتماعية بنسبة 44.5 
في المائة، أي 900 في المائة مقارنة مع قطاع الصيد مثال بـ 5 في 

المائة، بينما يرتفع الموسميون في القطاع الفالحي، وفي القرى 
عموما، بـ 5 في المائة عن النشيطين في المدن.

وحاولت مندوبية التخطيط إصدار هذه اإلحصائية، للتأكيد على أمرين:
1( أن المغرب يعالج أثر األزمة االقتصادية لـ»كورونا«  على فئة 

الشباب، ألنها محرك االحتجاجات االجتماعية منذ سنة 2011، أو ما 
يسمى بحراك 20 فبراير.

2( أن المغرب يخطط، حسب تقرير فرنسي، لخفض منسوب المقاطعة 
في االنتخابات.

من 26 نونبر إلى 02 دجنبر 2020

لتقليل المقاطعة 
واستثمار التجنيد بعد 
أحداث »الكركرات«

تخفيف البطالة

 يف  فئة ال�شباب 

املتعلم ملنع حراكات 

املـدن خـالل 

االنتخابات القادمة 
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وهو ما مس شريحة من غير الشباب، 
فيما الشباب يريد العمل.

الظروف  هذه  في  الفالح  دعم   )2
الصعبة.

ويبدو عند البعض، أن األولى في 
مائية  سياسة  إنشاء  املرحلة،  هذه 
بجيل  الدولة  وتمتيع  نجاعة،  أكثر 
ــات، وبــالــتــالــي،  ــالحـ ــن اإلصـ ثـــان م
ســيــكــون مـــن املــنــطــقــي الـــقـــول أن 
شقيها:  في  الوسطى  الطبقة  قــدرة 
هي  القروي،  ـ  والفالحي  الحضري 
السلس  االنتقال  مفاتيح  لديها  التي 
إلى الديمقراطية الجماعية والتمثيل 
الجماعي  العمل  ثم  ومن  الجماعي، 
ما«  لـ»جهة  التبعي  وليس  املعياري، 

أو »إيديولوجيا معينة«.
الشباب مرغوب  فتأطير عمل  لذلك، 
املوجهة  ــراءات  ــ اإلج حيث  مــن  فيه، 
املصدرين:  من  الوسطى،  الطبقة  إلى 
الــفــالحــي أو الــحــضــري، وفـــي هــذا 
التمييز  هذا  مجرد  أن  نجد  التأطير، 
بني الطبقة الفالحية الوسطى والطبقة 
انتصار  هــو  الــحــضــريــة،  الــوســطــى 
تكريس  طــريــق  عــن  احــتــواء  لعقلية 

أدبيات رسمية محددة تدور في فلك:
1( »املغرب األخضر«  الذي يقوده 

أخنوش. 
- »املغرب الصناعي«  من األحرار 

مرة ثانية، ويقوده الوزير العلمي.
وبالتالي، فإن حزب األحرار يشارك 
يناصر  وفــئــوي  بنيوي  تغيير  فــي 
ال  لكنه  للدولة،  املقابل  مشروعهم 
اإلجــرائــيــة،  الـــدائـــرة  ضــمــن  يظهر 
بيانات  الجميع في  وهو ما يالحظه 
األحرار، فرغم كل التحديات الصعبة، 
الطبقة  عــن  الـــدفـــاع  املــغــرب  ــرر  قـ

الوسطى.
العامل  ــو  ه التجنيد  ويــبــقــى 
ــدم الــتــســيــيــس«  ـــ»عـ ــي لـ ــافـ اإلضـ
بالنسبة لشباب اململكة، من واقع أن 
واملهني  التقني  والتكوين  التأهيل 
الذي كان موجها منذ عهد حكومة 
واملــقــاوالت  للشركات  اليوسفي، 
أصــبــح موجها  ــة،  ــم داع بــحــوافــز 
للجيش، من جهة، ألن االنتظام في 
سوق العمل يدفع إلى املطالبة بأكثر 
وبالتالي،  النقابية،  الحقوق  من 
في  للمجتمع  الحقوقي«  »االنتظام 
جهة  من  األمني«  »الضبط  مقابل 

أخرى، وهنا يتأكد أمران:
دولــــة   مــــن  ــال  ــ ــق ــ ــت ــ االن أن   -
ــة  ــ ــى دول ــ ــات«  إلـ ــ ــاج ــ ــج ــ ــت ــ »االح
بديال  توجها  يفرض  »االلتزامات«، 
في  ــتــزام  االل أداء  رفــع  معه  يمكن 
املجتمع، وهو ما شجع على إمكانية 
مست  إن  الصحراء  حــرب  خــوض 
للدولة،  االستراتيجية  املصالح 
وبدخول »الكركرات«، أكملت اململكة 

إدارة كل الصحراء »النافعة«.
التعليم  مع  البطالة  ترسيخ  أن   -
عالقة  فــي  أخــرى  معضلة  الحالي، 
الـــدولـــة بــهــذه الــفــئــة، واملـــقـــاوالت 
االحتجاج،  ترفضان  واملــؤســســات 
فإنه  يترافع،  املتعلم  الشباب  وألن 

يكون بعيدا عن االندماج.
ضد  املمنهجة  البطالة  فإن  لذلك، 
الشباب األكثر تعليما، عالمة »مرض 
التطوير  تشجيع  لعدم  مجتمعي« 
إضافي  وتأخير  للمقاولة،  الــذاتــي 

ملجتمع »الحق والقانون«.
الفترة  في  النفوذ  ــر  دوائ وسعت 

األخيرة إلى:
االجتماعية  السياسة  تقليص   )1
أتــت  أن  إلـــى  لــلــشــبــاب  ــة  ــوجــه امل
»كورونا«  بأولوياتها، وقد شكل هذا 
الوضع تصحيحا لرغبة الجميع في 
إلى  تضطر  فعالة  فئة  إقصاء  عــدم 
الغرب،  في  النجاح  وبعد  الهجرة، 
بـ»هجرة  الــقــول  أخـــرى  ــرة  م يــأتــي 
املفرط  االرتفاع  فإن  لذلك،  األدمغة«، 
في بطالة خريجي الجامعات، إشارة 

يعيشها  حقيقية  أزمة  هناك  أن  إلى 
املجتمع املغربي.

الــتــوجــس من  درجــــات  ــع  رفـ  )2
الشباب املتعلم للطبقة الوسطى التي 
إلى  أبنائها  إرســال  في  حاليا  تفكر 
فإن  ولذلك،  عموما،  والغرب  فرنسا، 
الشهادات  لحاملي  املمنهجة  الهجرة 
من الطبقة املذكورة، أصبحت ظاهرة 

مسكوت عنها إلى حد بعيد.
بعيدة  الرسمية  املعطيات  وتبدو 
الصحي  الــحــجــر  ــر  أثـ تقييم  عــن 
الشباب،  عطالة  على  ـــ»كــورونــا«  ل
ضحية  ــان  ك أغلبه  وأن  خصوصا 
االحتجاجات  مــن  خــوفــا  التمييز، 
واملطالب داخل الشركات واملقاوالت، 
55.1 في املائة  وحوالي النصف إلى 
بدون  املغرب  في  العمل  هياكل  من 
املغرب  في  الشغيلة  ربع  فيما  عقود، 
فقط )في حدود 25.5 في املائة( هي 
التي تمتلك عقود شغل مع الشركات 
وتبعا  املــقــاولــني،  أو  ــاوالت  ــق امل أو 
لهذه الثقافة املجتمعية، نرى العالقة 
الشغل  منتجي  بني  هشة  القانونية 

ومستهلكيه.
وقد بدا واضحا أن قدرة املؤشرات 
وبعدها،  »كــورونــا«  قبل  تتغير  لم 

ويذهب األمر بعيدا في اتجاهني:
1( أن الشباب املتعلم منتج للقيمة 

املضافة.
العسكرية  املؤسسة  تطوير  أن   )2
والبنيات املدنية، جاء إثر إدماج هذه 

الفئة.
أن  القول  الطبيعي  من  وسيكون 
في  األكثر تضررا  الفئة  الشباب هي 
السياق الحالي، فيما وضعية التقنني 
في سوق الشغل ستزيد ضبابية مع 
ويكفي  ــا«،  ــورون »ك بعد  مــا  مرحلة 
الذي  الترافعي  الطابع  أن  نــدرك  أن 
والعقلية  املغربي  املــقــاول  يرفضه 
بناء  فــي  السبب  يشكل  املغربية، 

القيمة الكمية للشغل دون كيف.

عندما لم تتمكن المقاولة 
المغربية من تخفيف مؤشر 
البطالة وزادت االحتجاجات 

االجتماعية، عاد التجنيد لتخفيف 
مؤشرات هذه الوضعية.. لكن 

القلق االجتماعي زاد 

ــاف وتـــجـــدد  ــفـ ــجـ ــون الـ ــكـ ــد يـ ــ ق
واقتصاد  الصحراء  في  املناوشات 

رئيسية  عوامل  »كورونا«   بعد  ما 
االجتماعي،  القلق  مؤشرات  على 
العسكري  التجنيد  استمرار  أن  إال 
في  املواتية، سيساعد  الظروف  في 
تخفيف الضغط على الفئة العمرية 
)18 - 24  سنة( بعد وصول بطالة 
قــبــل جائحة  املـــدن  ــي  ف الــشــبــاب 
فبني  املائة،  في   42 إلى  »كورونا«  
دائمو  أربعة  هناك  شباب،   10 كل 

البطالة.
سياسته  مــن  املــغــرب  يغير  ولــم 
وإن  الشباب،  تجاه  االقتصادية 
تنتهي  التي  األمنية  الصرامة  قرر 
طويلة  ملدد  والسجون  باملحاكمات 
كما في حالة حراك الريف، كما قرر 

التجنيد اإلجباري.
ولذلك، فالقلق االجتماعي، والقلق 
الجارية  التطورات  إزاء  السياسي 
ــا«، يــزيــدان األمــر  ــورون مــا بعد »ك
ثالث  تواجه  اململكة  ألن  تعقيدا، 

تحديات دفعة واحدة من واقع:

1( إعادة تقدير الوضع االجتماعي 
بكل تشعباته، إذ ترتفع البطالة في 
 10 كل  في  ينخفض  ومعدلها  فئة، 
انخفض  إذ  املائة،  في   1 بـ  سنوات 
ماليني   6.03 إلــى  املعطلني   عــدد 
شخص سنة 2014 بعد أن كان 6.09 
2004، وهو انخفاض  ماليني سنة 
للغاية،  البطالة صعبا  يجعل معدل 
على  النسمية  الكتلة  حجم  بقي  لو 

نفس أرقام بداية األلفية.
فإن  التخطيط،  مندوبية  وحسب 
فارقا  تزال  ال  املائة  في   0.2 نسبة 

بني الذكور واإلناث.
الرقمية  املقاربة  هــذه  وتوضح 
للعمل  األساسية  املؤشرات  بعض 
االجتماعية،  املــشــاكــل  حــل  عــلــى 
بني  ــزواج  ال نسبة  ارتفاع  ومنها: 
الشباب بـ 2.6 في املائة، وهو رقم 
قياسي يعني طلبا قويا على العمل 
العمل  طلب  فــإن  ولــذلــك،  للنفقة، 
عيش  بغية  الفئة  هــذه  فــي  يــزيــد 

بعض  ميزت  وقد  الزوجية،  حياة 
الجنسية  املتعة  بــني  املجتمعات 
والزواج للخروج من هذه املعضلة، 
املغرب  فــي  الــجــديــد  الجيل  لكن 
محافظة  أكثر  آخــر  طريقا  اختار 
الزوج  تحميل  وعلى  العائلة  على 

مسؤولية العائلة.
حالة  في  النفقة  مسألة  وتبقى 
بــالــزوج  أيــضــا  لصيقة  ــطــالق،  ال
ثقيال،  الحمل  يجعل  بما  الشاب، 
من  يغير  ال  الطالق  نسب  فارتفاع 
بــالــزوج  املــقــرونــة  العمل  طلبات 
الذي  العامل  وهو  بالنفقة،  املرتبط 
ال يتغير، سواء اشتغلت املطلقة أو 

لم تشتغل.
املائة،  في   29.2 أن  والــصــادم، 
الفتيات  الشابات  ثلث  حوالي  أي 
لن  رقم  وهو  مطلقات،  املغرب  في 
من  نشره  لــوال  الكثيرون  يصدقه 
طرف املندوبية السامية للتخطيط، 
فكل شابة من أصل ثالثة، مطلقة في 
3 في املائة فقط من  املغرب، مقابل 

الذكور سبق لهم الزواج.
مغربي  مائة  كل  أصل  من  ثالثة 
ذكر مطلق، و30 مطلقة من كل مائة 
ذكر  كــل  مقابل  أن  بمعنى  شــابــة، 
مطلق 3 مطلقات؟ وهو رقم قياسي 
في العالم العربي، لذلك، فإن سلوك 
العشرية  في  تغير  املغربية  املــرأة 
على  والقدرة  كبير،  بشكل  األخيرة 
ومسؤولياته  ــزواج  ال مع  التعامل 
تصعب مع ضغوط الحياة واختالط 

النمط املعيشي.
وعلى هذا األساس، فإن ما يحدث، 
صعب حاليا في مجتمع تنعدم فيه 
ال  إذ  العمل،  وبالتالي  ــفــرص،  ال
يعمل ذوو التكوين العالي وحاملو 
ألن  املطلوبة،  بالسهولة  الشهادات 

الفرص قليلة األجر.
2( أن التكوين غير مرتبط بسوق 
العمل، وقد يعني الخروج من األمية 
العمل، وهكذا يكون متوسطو  عدم 
التكوين هم األكثر قبوال في السوق، 
من  يعني،  قد  األمية  من  والخروج 

جهة أخرى، عدم العمل.
 ويــبــقــى الــشــبــاب الــيــوم، أقــل 
10 في  عرضة لألمية، وقد نزلت بـ 
املائة، وهو رقم بعيد، لكن التكوين 

العالي قد يحرم حامليه من 
بعض  فإن  كذلك،  العمل، 

االنتقال من دولة »االحتجاجات«  إلى دولة »االلتزامات«، استحضر التجنيد اإلجباري الذي 
أصبح جزء من المعادلة، ألن المغرب منذ تفكيك مخيم »إكديم إزيك«  إلى تفكيك اعتصام 
»الكركرات«، استخدم المتدربين بدون سالح إلنجاز هذه المهمات التزاما بوقف إطالق النار.

منذ الحراك الشبابي لسنة 2011، يدير الشباب المتعلم من الطبقة الوسطى االحتجاجات، وحاليا، نجد جزء منه 
في ظروف التجنيد الذي أصبح اآللية المتقدمة لتفكيك االحتجاجات.

البطالة  تدمر  األمن  االجتماعي  للمملكة  بشكل  خطير 

42 في المائة من الشباب ال يفكرون في الزواج، وينتهي اإلحصاء بنصف الشباب المغربي 
بعيدا عن تأسيس أسر في المملكة، ولن يتوقف األمر عند هذه الحالة، بل ستزيد 

شيخوخة الهرم المجتمعي ويذوب المجتمع.
ونسب رفض خلق عائالت جديدة، ليس ناتج الفقر، بل عدم وصول المجتمع إلى بناء 

نموذجه وثوابته في العالقة الزوجية التي أثرت عليها تعديالت المدونة، واالندفاع نحو 
اللذة دون عمل، وعدم وجود عمل يمنح االستقرار.
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1 - La jeunesse au Maroc: marginalités, informalités et adaptions, 
économia (enquête). 
2 - La jeunesse marocaine: acteur de changement et de 
développement, le matin, 20/ 8/ 2020. 
3 - Une partie de la jeunesse marocaine multiplie les signaux 

d’alerte; media 24, 3/ 10 /2019.
4 - La jeunesse, grande oubliée de la croissance marocaine. le 
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هوامش

من 26 نونبر إلى 02 دجنبر 2020

وال  بــاألمــيــة،  مرتبطة  الــوظــائــف 
التقليد  حسب  أمــي،  إال  يمارسها 

والنظرة النمطية.
املؤشرات،  هذه  على  وتأسيسا 
رفع الشباب من منسوب احتجاجهم 
أو  املــعــيــشــي،  أو  االحــتــجــاجــي 
»الخبزي«  بتعبير املنتقدين الذين 
جذريا  الــطــرح  يكون  أن  يرغبون 

ومؤطرا بشكل سياسي.
املعطيني،  هــذيــن  عــلــى  ــاء  ــن وب
ــاة الــشــبــاب هــي الــيــوم  ــإن حــي فـ
لألحزاب  السياسي  التجنيد  بني 
ــات، وبــني  ــاع ــن ــق واملــنــظــمــات وال
التجنيد العسكري، وكالهما يدفعان 
العمل  ولــيــس  التكوين  بــاتــجــاه 
املأجور الذي يضمن العيش الكريم، 
ملعرفة  األعمق  الخالصة هي  وهذه 
بني  الشباب  يعيشه  الذي  الوضع 
»كورونا«،  جائحة  فرضتها  عطالة 
وأخرى ناتجة عن املعامل البنيوي 
للتدبير االقتصادي الحالي، وأيضا 

عطالة الجفاف في اململكة.
أزمة  تخلق  الــشــروط  هــذه  وكــل 
»املعيشي«، خصوصا في العائالت 
وتريد  ظروفها،  تواجه  بدأت  التي 

السير أبعد في إطار »العائلة«.
الشباب  من  املائة  في   10.1 إن 
حسب  مستوى،  لهم  ليس  املغربي 
نزلت  أن  بعد   ،2014 إحصائيات 
هذه النسبة بـ 8.7 في املائة في كل 

عشر سنوات.
ما  نسبة  املغرب  يسجل  وحاليا، 
عدد  فــي  املــائــة  فــي  العشرة  تحت 
زادت  فيما  شهادة،  بدون  الشباب 
ما  وهو  األساسي،  التعليم  نسبة 
حرة  أعــمــال  ممارسة  ــى  إل يــؤهــل 

بمستوى الئق.
الوضع  تقدير  إعــادة  أن  ــرى  ون
تخدم  أن  اتجاه  في  تسير  العام، 
)كورونا  حاليا  الطارئة  التحديات 
قضية  ــورات  ــ ــط ــ ت ـ  الـــجـــفـــاف  ـ 
الصحراء( االلتفاف على الدولة في 
وقد  االقتصادي،  االنكماش  وضع 
الوضعية  هذه  من  الخروج  يكون 
فإطالق  الجرأة،  من  الكثير  يتطلب 
والتقاعد  الصحية  التغطية  تعميم 

كل  على  العائلية  والتعويضات 
االنكماش  وضعية  مــع  ــال،  ــف األط
في  املتدرج  والوضع  االقتصادي 
شديد  رهــانــا  يعتبر  الــصــحــراء، 

الصعوبة على صعيد التنفيذ.
حجم  إلى  العودة  ممكنا  يعد  لم 
أقرته  الــذي  االجتماعي  التضامن 
الصحية،  الــطــوارئ  الــدولــة خــالل 
الحجر  بــعــد  مـــا  أولـــويـــات  ألن 
السابقة،  الوضعية  عــن  تختلف 

على  يقضي  أن  املغرب  رأى  وقد 
غير  العام،  بالحجر  الفيروس 
أن هذه االستراتيجية نسفت 
حاالت  وارتفعت  االقتصاد 
اإلصــابــة بــالــفــيــروس فــور 

الرفع التدريجي للحجر.
الجميع  يعاني  وحاليا، 
ــان على  ــره مــن صــعــوبــة ال
ــل، انـــطـــالقـــا من  ــب ــق املــســت

كشفتها  الـــتـــي  ــات  ــي ــن ــب ال
املؤسسات الرسمية.

وال يعدو الوضع العام أن يكون 
غير مستجيب بالشكل الكافي آلليات 
أكثر  استراتيجية  وصنع  اإلصالح 
وللظرف  البشرية  للتنمية  نجاعة 
أن  الــقــول  ويمكن  نعيشه،  الـــذي 
أكبر مع عنصر  الجارية  التحديات 
الشباب، ولن تحل إال بخلق فرص 
الشغل، كي ينتهي األمر بدفع األزمة 

إلى بعض التخفيف.

األزمة تستفحل وال بد من 
تدخل، إذ أن أكثر من نصف شباب 

المغرب في بيوت عائالتهم 
بدون سكن مستقل 

إن أكثر من 52 في املائة من الشباب 
ال زالوا في بيوت عائالتهم، و42 في 
في  يفكرون  ال  الفئة  هــذه  من  املائة 
االستقاللية  عدم  فإن  لذلك،  الــزواج، 
ــرة،  األس أعــبــاء  تحمل  عــن  والعجز 
 42 العزوبية،  مواصلة  إلى  يدفعان 
الذين تتراوح أعمارهم  في املائة من 
بني 18 و24 سنة، ويبقى ربع فئة من 
األربعني سنة، ال  أعمارهم في حدود 

يفكرون في الزواج.
يعتبر  املغاربة،  يعيشه  فما  لذلك 
البطالة  نسبة  تستمر  فيما  »كارثة«، 
إلى  املدن  في  تصل  إذ  االرتفاع،  في 
40 في املائة قبل أن تكرس الجائحة 

هذا املعطى وتخرجه عن السيطرة.
ــدم حمل  ــي مــع عـ ــأت ــشــغــل ي وال

املائة  في   3.1( شهادة  ألي  الشباب 
لدى الشباب بدون شهادة إلى 15.7 
الشهادات،  حاملي  لــدى  املائة  في 
حاملي  ــدى  ل املــائــة  فــي   12.4 ـــ  وب
لدى  و21.6  املتوسطة،  الشهادات 

حاملي الشهادات العليا(.
الحجر  ــغــرب  امل ــول  دخـ وعــشــيــة 
إذ  مقلقة،  املعدالت  كانت  الصحي، 
و24   15 بني  املائة  في   24.9 بلغت 
 25 7 في املائة ما فوق  سنة، مقابل 
سنة، خصوصا وأن فارق النقط بني 
املجال الحضري والقروي في حدود 

10 نقط أو الضعف.
وسبق أن كان الوضع بـ 4 عاطلني 
املائة(،  في   42.7( عشرة  أصل  من 
ويرتفع املؤشر في الوسط الحضري 

إلى 81.9 في املائة.
وتبدو باقي املؤشرات أكثر سلبية 
في  املبادرة  توقفت  إذ  الحجر،  بعد 
يستوعب  ولم  املهيكل،  غير  القطاع 
أن  رغم  ــام،  األرق من  املزيد  التجنيد 

هذه العملية أسست ملنظور جديد في 
مواجهة ظروف الحياة لدى فئة تبدو 
إلى اآلن، بأرقام غير مؤثرة، لكنها في 
املستقبل قد تعيد بطريقة ما صياغة 

املشهد السياسي.

التمثيل السياسي لفئة الشباب
 ال يزال متواصال 

أن  فيه  يظهر  الــذي  الوقت  في 
10 يطلبون  7 عاطلني من أصل 
نجد  مستأجرين،  يكونوا  أن 
أن  األحــزاب  من  املطلوب  أن 
تدعم الئحة مستقلة للشباب 
الــذي  حراكهم  الستيعاب 
كان سياسيا في 20 فبراير 
اجتماعية  وملطالب   ،2011

بعد حراك الريف.
املــؤشــرات،  لــهــذه  وتبعا 
تتواصل تطورات أزمة سوق 
الشغل، وأزمة اندماج الشباب 
في دورة العمل واملشهد الحزبي، 
ليتأكد أن تنشيط دورة العمل وخلق 
فرص جديدة، هو الحل، ويتطلب ذلك 
للطاقات  ومدمجا  مستوعبا  إنجازا 

الجديدة.
وما يحدث حاليا، يمس بالنموذج 
االقتصادي املتبع، وقد فكرت األوساط 
هذا  ويــأتــي  تغييره،  فــي  الرسمية 
معروفة،  املشكلة  أن  للقول  التطور، 

الــســيــاســة  يــســتــوعــب  حــلــهــا  وأن 
االجتماعية، إلى جانب اقتصاد ناجع 

وناجح.
وتبعا لذلك، ترى األوساط املتابعة 
حاليا  تــمــس  الــشــبــاب  بــطــالــة  أن 
ومن  األسر،  وبناء  االجتماعي  األمن 
اقتصاد  فــإن  االقتصادية،  الناحية 
العمل يتدهور جراء تعقيدات األزمة.

التهميش أساس العالقة 
الجديدة بين المؤسسة والشباب 

الشباب،  بتهميش  ــقــول  ال إن 
رغم  األبـــحـــاث)1(  تقرها  ظــاهــرة 
التحول  محرك  هي  الفئة  هذه  أن 
ــول الــجــريــدة  ــق والــتــنــمــيــة كــمــا ت

الرسمية في املغرب)2(.
وأطلق الشباب إشارات إنذار)3( 
ليس اليوم، بل من قبل، وقد هيكلت 
ــادرة،  ــق وال النشيطة  الفئة  ــذه  ه
منتدى،  مــن  أكــثــر  ــي  ف مطالبها 
الصريح  الدولة  اعتراف  أن  حيث 
»النموذج  من خالل  املشكلة،  بهذه 
ــذي خــلــقــهــا، لكن  ــ ــمــوي« ال ــن ــت ال
قائم  حلها،  أولوية  على  اإلجماع 
االستثماري  املناخ  في  الثقة  على 
العمل  وأيضا  املهيكلة،  واألوراش 

املنظم للشركات.
وتطلق هذه الفئة أجراس اإلنذار 
مطالب  خـــالل  ومـــن  واع  بشكل 
الثروة،  توزيع  يتقدمها  اجتماعية 
الشرعية  ســـؤال  ــرح  ط لتتجاوز 
باملؤسسات،  الخاصة  السياسية 

ومنها األحزاب.
الفرنسية،  ــد«  ــون ــوم »ل وتـــرى 
املنسية  القضية  هم  الشباب  أن 
كبش  فهي  ولذلك،  النمو)4(،  في 
أن  قبل  يــجــري،  فيما  الــفــداء)5( 
ــا«،  ــورون »ك مــع  الــوضــع  ينكشف 
املهيكل  غير  القطاع  أن  ويظهر 
األزمــة  كبير  بشكل  خفف  من  هو 
صغيرة  فرصا  إلنتاجه  املجتمعية، 
قيمة  ملنتجي  مكثفة  وخدماتية 

محليني.
املعطيات،  ــذه  ه مــن  وانــطــالقــا 

سنرى بوضوح:
1( أن قدرة الدولة على استيعاب 
هذه الفئة من »املبادرة املقاوالتية«  
بالهامش  تكن  لــم  التجنيد،  إلــى 
متراكمة ستزيد،  أزمة  لحل  الفاعل 
ألن »كـــورونـــا«  تــدفــع إلـــى عــدم 
السابقة  الــحــكــومــات  مــحــاســبــة 
املالية  وزيـــر  يــقــول  ــيــة،  والــحــال

بنشعبون.
بعد  النمو  استراتيجيات  أن   )2
عما  سيختلف  الــكــوارث،  اقتصاد 
العملية  كــون  من  انطالقا  سبقه، 
تضامنية  لــيــســت  ــة  ــصــادي ــت االق
تعتمد  تــزال  وال  الكافي،  بالشكل 
القادم،  فالوضع  الربحية،  العقيدة 
أراد  إن  تعقيدا  األكــثــر  سيكون 
إعادة  أو  الحالي  التدبير  مواصلة 

تدوير النموذج التنموي الحالي.
3( أن النموذج التنموي الجديد، 
سبقه،  مــا  مــع  قطيعة  يــكــون  ــن  ل
التي  القادمة،  فالرؤية  وبالتالي، 
»كورونا«،  جراء  أشغالها  تأجلت 
أن  )املحتمل  أثــرهــا  تتجاوز  كــي 
يكون ظرفيا(، ال تبني استراتيجيا، 
حلول  ــداع  إب أن  يــرى  الغرب  لكن 
حل  عــلــى  ــدرة  ــق ال يشمل  ــألزمــة  ل

املشاكل البنيوية.
وفـــي هـــذا اإلطــــار، ســيــكــون من 
الطبيعي القول أن العطالة السياسية 
للشباب صعبة، وإن أزيلت »الكوطا«  
والعطالة االقتصادية بسبب الجفاف 
االجتماعية  والعطالة  »كورونا«،  و 
أسر  إنشاء  على  القدرة  عدم  جــراء 
جــديــدة بــفــعــل أزمــــات »الــتــحــول 
في  والفشل  والقيمي«  األخــالقــي 
إلى  منه  وانطالقا  العائلة،  تدبير 

فشل التدبير الحكومي.
املتشابكة  الوضعية  لهذه  وتبعا 
اململكة،  مستقبل  ــواجــه  ت الــتــي 
سيكون من األكيد أن نجاح النموذج 
اليوم  أصعب  املغربي،  االجتماعي 

من أي وقت مضى.

الهجرة الممنهجة للشباب 
المتعلم وحامل الشهادات للطبقة 
الوسطى نحو فرنسا ودول الغرب، 

ظاهرة مسكوت عنها، ألن السياسة 
المهنية واالجتماعية للدولة نحو هذه 
الفئة »ضعيفة«، وفي الخطاب الرسمي 

نجد ما يسمى بـ»هجرة األدمغة«، 
لذلك، فاالرتفاع المفرط في بطالة 

خريجي الجامعة، هو إشارة 
سلبية للوضع القائم.

التمثيل السياسي لفئة الشباب في البرلمان، لم يعد مؤثرا، ألنه أتى الحتواء الحراك السياسي لـ 20 فبراير.
وحاليا، هناك حراك اجتماعي بمطالب اجتماعية في الموجة الثانية للحراك المغربي انطالقا من حراك الريف.

الحراك االجتماعي الذي قاده شباب الريفالحراك السياسي للشباب



35 مليون سنتيم راتب املدرب البنزرتي
األخبار

45 مليون سنتيم راتب البنزرتي
الصباح

امليزان، يا الشباب! قادوا معانا 

مزوار مرشح لرئاسة الرجاء
جرائد

ح! ها الشفوي ديال بصَّ

رجاء الزيات...
الصباح
عندها  املـــاص  أو  الـــوداد  أو  الــرجــاء  الــبــدعــة؟  ــاذ  ه آش 

رجاالتها، وليست ملكا ألي شخص.

لقجع يرفض الريع
المنتخب

خاله ليك غير أنت..

الكوكب املراكشي يستأنف تداريبه دون رئيس
صحف

بالش كاع، ما صالح لوالو...

الصحف املصرية تقرب الودادي الكرتي من الزمالك املصري
واكالت

الودادي... الزمالك  دابا يسميوه 

الناصيري وأيت منا يرفعان اإليقاع
الصباح

أحيدوس! قلبوها 

الالعب فضال يصف منتقديه بـ»الخرفان«
واكالت

املنتخب. عندو احلق مللي واّلو بحالوا كيلعبو يف 

التحقت بشباب املحمدية بعد إيماني بمشروعه
ناسيك، العب شباب المحمدية
على  ــرتــي  دبَّ كـــول  ــذا،  هـ مانشيستر  ــال  ديـ ــروع  ــش م

ينا... وهنِّ »بريكول« 

نقولقالوا

و
أسبوعيات كريم إدبهي

بطولة »كورونا« في نسختها الثانية

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
11
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ــر،  فــي اجــتــمــاعــهــا األخــي
امللكية  الــجــامــعــة  ــنــت  أعــل
املغربية لكرة القدم، عن موعد 
الوطنية  البطولة  انــطــالق 
يوم 4 دجنبر القادم، على أن 
 ،2021 غشت   18 يوم  تنتهي 
بالعديد  خرج  االجتماع  هذا 
التي  الهامة  الــقــرارات  مــن 
املوسم  طريق  خارطة  تمثل 
فباإلضافة  الــقــادم،  الــكــروي 
ــا عـــن املــوعــد  ــه ــالن ــى إع ــ إل
ــطــالق املــوســم  الــرســمــي الن
برمجت  الــجــديــد،  الــكــروي 
مباشرة  العرش  كأس  نهاية 
كما  البطولة،  انــتــهــاء  بعد 
قررت منع الفرق الوطنية من 
املشاركة في أكثر من مسابقة 
قارية أو عربية، تفاديا لتراكم 
املباريات املؤجلة، التي تخلق 
الجماهير  بني  واسعا  جــدال 
املغرب  بــأن  علما  املغربية، 
في  بفريقني  ممثال  سيكون 
دوري أبطال إفريقيا، وفريقني 
ــاف«، وثالثة  ــك »ال فــي كــأس 
فرق في البطولة العربية، كما 
أكدت الجامعة القرار السابق 
املدرب، بمنع  املتعلق بقانون 
ــراف على  املــدربــني مــن اإلشـ
من  واحــد  موسم  في  فريقني 
لوضع  ــك  وذل الــدرجــة،  نفس 
ــي عمت  ــت لــلــفــوضــى ال حـــد 

املواسم  خــالل  القطاع  هــذا 
ــة، كــمــا ســيــعــرف  ــيـ ــاضـ املـ
ــم الـــقـــادم مــشــاركــة  املـــوسـ
للمحليني  املغربي  املنتخب 
إفريقيا  كــأس  نهائيات  فــي 

بالكاميرون.
أملتها  الــقــرارات  هــذه  كل 
الـــظـــروف الــصــعــبــة الــتــي 
يعيشها العالم بأسره، بسبب 
جائحة »كورونا«، التي أثرت 
القدم  لكرة  العام  السير  على 
الــعــالــم،  ــحــاء  أن جميع  ــي  ف

الغياب  من  عنها  ترتب  وما 
في  للجماهير  االضــطــراري 
الديون  وتــراكــم  ــات،  ــدرج امل
انعدام  بسبب  األندية،  على 
املالية  ــوارد  ــ واملـ املــداخــيــل 
القارة التي تعودت عليها كل 

األندية.
عنه  أعلنت  جديد  تحدي 
في  لتكون  القدم،  كرة  جامعة 
وانتظار  تطلعات  مستوى 
وعشاق  املغربي،  الجمهور 

كرة القدم الوطنية.

حتديـات وانتظـارات جـديدة...

الشعار الجديد للبطولة االحترافية

بسرعة

سيدات التحكيم المغربي في نهائيات كأس العالم
ــلــمــرأة  ــم جـــديـــد ل ــري ــك ت
الصعيد  ــى  عــل ــة  ــي املــغــرب
اخــتــار  أن  بــعــد  ــي،  ــامل ــع ال
القدم  لكرة  الدولي  االتحاد 
الحكمة  ــن  م ــال  ك ــا«،  ــف ــي »ف
كربوبي،  بــشــرى  املتألقة 
فتيحة  املساعدة  والحكمة 
قائمة  ضمن  الــجــرمــونــي، 
ــدات  ــاعـ ــسـ الـــحـــكـــمـــات املـ
وقيادة  للحضور  املرشحات 
ــاريــات نــهــائــيــات كــأس  مــب
ــدات الــتــي  ــســي ــل ــم ل ــال ــع ال

أســتــرالــيــا  ستحتضنها 
ونيوزيالندا في عام 2023.

ــار لــم يــأت  ــي ــذا االخــت هـ
ــق الــصــدفــة، بل  ــري عـــن ط
واالهتمام  العمل  بعد  جاء 
الكبير الذي تلقاه كرة القدم 
الجامعة  النسوية من طرف 
القدم،  لكرة  املغربية  امللكية 
رسمي،  وبشكل  قررت  التي 
أن تطلق، وألول مرة، بطولة 
احترافية نسوية ابتداءا من 

املوسم القادم.

لقجع

األسى  ببالغ  تلقينا 
واحلـــــزن الــعــمــيــق، نبأ 
وفــــــــــاة احلــــــــــاج بـــريـــك 
ــة  ــكـ ــد وعـ ــعــ َكــــــــْرَمــــــــل، بــ
ــة مــــفــــاجــــئــــة،  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ صـ
وبــــــــــهــــــــــذه املـــــنـــــاســـــبـــــة 
بأحر  نتقدم  األلــيــمــة، 
الـــــتـــــعـــــازي واملــــــواســــــاة 
إلـــى زوجـــتـــه الــفــاضــلــة 
احلـــــــــاجـــــــــة خــــديــــجــــة 
ــا،  عــــمــــرهــ اهلل  أطــــــــــال 
وإلــــــى أبـــنـــائـــه جـــمـــال، 
عــبــد الــصــمــد، ســمــيــر، 
مـــحـــمـــد، وإلـــــــى ابــنــتــه 

الــوحــيــدة أمــــال، طــالــبــن مــن الــبــاري تــعــالــى أن يسكنه 
فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

إنا هلل وإنا إليه راجعون.

أسئلة لألستاذ محمد النوري*

ال خوف على م�ضتقبل ريا�ضة األعاب القوى
الــقــوى  ألــعــاب  جــامــعــة  تستعد  كــيــف  س: 

لألوملبياد القادم؟
ج: كما يعلم الجميع أن املغرب، وكجميع 

جائحة  جراء  يعاني  العالم،  بلدان 
من  وبالرغم  ولكن  »كــورونــا«، 

جامعتنا  تــقــف  فــلــم  ــك،  ــ ذل
عقدنا  بل  األيــدي،  مكتوفة 
ــن االجــتــمــاعــات  الــعــديــد م
الدورية برئاسة عبد السالم 
الجامعة  رئيس  أحــيــزون، 
املــلــكــيــة املــغــربــيــة أللــعــاب 

القوى، إليجاد بديل يتناسب 
ــة  ــي ــوضــع ــع ال ــ م

ــة  ــ ــي ــ ــح ــصــ ــ ال
الـــحـــالـــيـــة، 
بعودة  وذلــك 
هــذه  عجلة 
إلى  اللعبة 
الـــــدوران 
عـــــلـــــى 

مستوى األندية واملنتخبات الوطنية، حيث 
التجمعات على مستوى  بالعديد من  قمنا 
الوطني  املعهد  ــي  وف الجهوية  املــراكــز 
أللعاب القوى، علما أنه ال يمكن لنا املناداة 
على أبطالنا من املراكز الجهوية بدون 
اإلقليمية  السلطات  من  إذن  أخذ 
ذلـــك، نحاول  ــع  وم والــصــحــيــة، 
اســتــعــداداتــنــا  ــي  ف نستمر  أن 
املدير  ــراف  إش تحت  لألوملبياد 
وأكبر  بوكراع،  السيد  التقني، 
ــه، هو  ــوم بـ ــق ــل عــلــى مـــا ن ــي دل
مواكبة أبطالنا الذين شاركوا في 
املاراطون الدولي األخير واحتلوا 

املرتبة الرابعة.

هــــي  مــــــــــا  س: 
أهدافكم خالل 
األوملــــــــــبــــــــــيــــــــــاد، 

ــاربــــة بـــالـــفـــوز بــبــعــض  ــغــ ــــل ســـتـــعـــدون املــ وهــ
امليداليات؟

يحلم  وطنه،  على  غيور  مغربي  ككل  ج: 
مسؤوليته،  عن  النظر  وبغض  باأللقاب، 
لدينا طموح كبير بأن أبطالنا قادرون على 

الفوز بامليداليات.

س: كــيــف تــــرى مــســتــقــبــل ألـــعـــاب الــقــوى 
املغربية مع اجليل اجلديد؟

وموهوب،  واعــد  جيل  بالفعل  إنــه  ج: 
ــعــني،  فــحــالــيــا نــتــوفــر عــلــى أبـــطـــال رائ
والبقالي،  إيكدير،  العاطي  عبد  كاملخضرم 
األبطال  إلــى  باإلضافة  العرافي،  ــاب  ورب
الذين ظهروا بمستوى جيد في املاراطون 

العاملي األخير. 
هناك تنافسية شرسة وشريفة بني جميع 
أبطالنا، فال خوف على رياضة أم األلعاب، 

مادام الخلف موجود.

* الناطق الرسمي باسم الجامعة الملكية المغربية أللعاب القوى
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 هكذا هي الصحراء بالنسبة ملن ال يعرفها، 
بمثابة جهنم فوق األرض، واألكيد أن الجهل 
)إن  بالصحراء هو الذي دفع بعض املغاربة 

كانوا مغاربة( ألن يغردوا خارج السرب.
النهج  حـــزب  يملك  ال  اإلطــــار،  هـــذا  ــي  ف
الشيء  انتخابي، وفاقد  الديمقراطي أي ثقل 
يمكن  الــذي  الحزب  هذا  لكن  يعطيه)..(،  ال 
أن  استطاع  الفكرية،  الخاليا  ضمن  إدراجه 
الترابية،  للوحدة  املعادية  للصحافة  يوفر 
إجــمــاع«  »عـــدم  عــن  للحديث  الــخــام  ــادة  املـ
األحزاب الوطنية حول تدخل القوات املسلحة 
والقيام  »الــكــركــرات«،  معبر  لتأمني  امللكية 
»الخبر«  جريدة  لتكتب  الوطني،  بالواجب 
لالستغراب  املثير  عنوانها  في  الجزائرية 

الشعب  لتمكني  يدعو  مغربي  ــزب  ))ح عن 
الصحراوي من تقرير مصيره((، حيث أعاد 
أسطوانته  إحياء  الديمقراطي  النهج  حزب 
بمعناه  املصير«  »تقرير  عن  تتحدث  التي 
حزب  يقول  حيث  »االستفتاء«،  أي  الضيق، 
النهج على نهجه املعتاد بأنه ))يؤكد موقفه 
الداعي إلى اعتماد املواثيق الدولية ومقررات 
الغربية  الصحراء  قضية  لحل  املتحدة  األمم 
للوصول إلى حل متفق عليه بما يضمن حق 
الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ويخدم 

هدف وحدة الشعوب املغاربية((.
استعمال  في  مشكل  هناك  يكون  ال  وقــد 
في  حتى  وال  الغربية«،  »الصحراء  مصطلح 
عبارة  في  املتحدة  ــم  األم مواثيق  اخــتــزال 

غامضة هي »تقرير املصير«، لهذا لم يعاقب 
»حرية  إطــار  في  النهج  حــزب  من  أحــد  أي 
قمة  ولكن  دســتــوريــا«،  املكفولة  التعبير 
هذا  رئيس  يبادر  أن  هي  العكري«،  »الطنز 
الحزب إلى التالعب بالكلمات في تصريحات 
للحزب،  الوطني  الكاتب  ليقول  صحفية، 
مصطفى البراهمة: ))نحن فيما يخص مسألة 
الصحراء، مع البحث عن حل سياسي سلمي 
املتحدة،  األمم  إشــراف  تحت  عليه   متوافق 
البوليساريو،  مواقف  يدعم  ال  الحزب  وأن 
نحن لسنا مع الجمهورية الصحراوية، نحن 
حق  نساند  نحن  البوليساريو،  نساند  ال 
إطار  في  الصحراوي  الشعب  مصير  تقرير 

املواثيق الدولية((.

التالعب بالكلمات ال يخفي العالقة الودية 
البوليساريو،  جبهة  وبني  الحزب  هذا  بني 
ــى نشطاء  ــال رضـ ــن ي ــذي  ــ ال ــزب  ــح ال فــهــو 
أشادت  لطاملا  الجبهة  إن  بل  البوليساريو، 
بهذا الحزب منذ عهد عبد العزيز املراكشي، 
حتى أن منتسبيه يتلقون رسائل الجبهة في 

مؤتمراتهم)..(.
انتخابي،  وزن  أي  النهج  حــزب  يملك  ال 
اللعبة  ــي  ف الــدخــول  ــي صــالــحــه  ف ولــيــس 
يكسب  أن  يــحــاول  فهو  لذلك  االنتخابية، 
شيوعيا«،  »حزبا  باعتباره  التعاطف  بعض 

وهذا ما يفسر إصرار مناضليه على 
املشاركة باسم املغرب في ملتقيات 
الــحــزب  ملتقيات  منها  ــة،  ــي دول

إعداد
سعيد الريحاني

هناك واقعة قديمة وقعت بين جنديين إسبانيين اكنا يحرسان المركز الوحيد الذي يؤكد وصول إسبانيا إلى الصحراء، وبينما هما 
يتسامران في الحديث، قال أحدهما لآلخر، لماذا خلق الله جهنم في عالم الغيب ونحن نعيش أكثر منها فوق األرض؟ فسأله 

صديقه: كيف ذلك؟ فقال: إنهم يتلكمون )يقصد أهل الصحراء( عن جهنم التي ال نعرفها، بينما تصل درجة الحرارة هنا إلى 
60 درجة عند الظهيرة وتصل إلى ناقص عشرين درجة في الليل، إذن الفرق في المدى الحراري يصل إلى 80 درجة، أليست هذه 

هي جهنم؟ هل هناك عذاب أكثر من هذا؟

حترك اجلي�ش يف »الكركرات« يف�ضح 
حماولة تزوير تاريخ مغربية ال�صحراء
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تحليل إخباري

إخباريتحليل 

من 26 نونبر إلى 02 دجنبر 2020

إحياء هيبة المغرب من زمن السالطين إلى اليوم 

استقبال حافل في زيارة سابقة 
للملك محمد السادس إلى العيون



حظ  ولحسن  الصيني،  الشيوعي 
يعرفون  ال  الصينيني  أن  النهج، 
املغرب،  داخــل  النهج  حزب  حجم 
الكالم  منهم  واحد  أي  تقبل  ملا  وإال 
في  البراهمة  زعيمهم  به  شارك  الذي  الكبير 
الحزب  طــرف  من  املنظمة  الدراسية  ــام  األي
الشيوعي الصيني أيام 9 - 11 نونبر 2020، 
النهج  بأن  الحزب،  حيث يقول أصحاب هذا 
الفكرية  الديمقراطي، وانطالقا من مرجعيته 
للماركسية  الــحــي  الــجــوهــر  على  املبنية 
املجتمع  لتحليل  كــأداة  وإنما  كعقيدة  ليس 
أربع  في  ينخرط  الثوري،  للتغيير  وكنظرية 
سيرورات ثورية مترابطة ومتداخلة، وهي: 

أوال: سيرورة بناء الحزب املستقل للطبقة 
عن  سنعلن  الذي  الكادحني  وعموم  العاملة 
الصيف  في  الخامس  مؤتمرنا  في  تأسيسه 

املقبل.
املستقلة  التنظيمات  بناء  سيرورة  ثانيا: 

الشعبية. للجماهير 

وفي  الشعبية،  الطبقات  جبهة  بناء  ثالثا: 
هذا اإلطار، بادرنا كخطوة إلى بناء الجبهة 
أربعني  مــن  املشكلة  املغربية  االجتماعية 
والحركة  اليسارية  ــزاب  األحـ مــن  تنظيما 
الحقوقية  والــحــركــة  املناضلة  النقابية 
ونأمل  املدني،  واملجتمع  النسائية  والحركة 
األمازيغية،  الحركة  بانخراط  تتوسع  أن 

وغيرها من الحركات املجتمعية املناضلة.
وبناء  ماركسية«،  »أممية  بناء  رابــعــا: 
السلم  أجل  من  لإلمبريالية  مناهضة  »جبهة 
العالم«، وفي هذا اإلطار، فإننا  والسالم في 
قد ساهمنا في بناء القمة العاملية للشعوب، 
عن  كممثلني  سكرتاريتها  بعضوية  ونحظى 

العالم العربي واملغاربي.
الحالم  للبراهمة،  الكبير  الــكــالم  هــذا 
ولعل  الواقع،  أرض  على  له  أثر  ال  بالثورة، 
الصينيني،  مغازلة  يحاول  الــذي  البراهمة 
مطالب أكثر من غيره باالطالع على التجربة 
الصينية في مجال ضرورة احترام القرارات 
ملواطن  يمكن  ال  حيث  لــلــبــالد،  الــســيــاديــة 
ومعلوم  بالده،  ضد  تايوان  يدعم  أن  صيني 
الصحراء  بمشكل  شبيهة  تايوان  مشكلة  أن 

للصينيني)..(. بالنسبة 
هذا من حيث الشكل، أما على أرض الواقع، 
يكون  يكاد  الصحراء  لقضية  عدو  أكبر  فإن 

يتحدث  ــذي  ال املصير  فتقرير  الجهل،  هو 
ضمن  أثــر  أي  له  يعد  لم  النهج  حــزب  عنه 
القرارات األخيرة لألمم املتحدة، منذ سنوات 
خلت، فضال عن كون تقرير املصير يتم عبر 
و»االنتخابات«،  »البيعة«  منها:  أشكال  عدة 
فالبيعة على سبيل املثال، توفر كافة العناصر 
أهمية  تقف  ))فال  الصحراء،  مغربية  لتأكيد 
بالغة  نصوصا  كونها  حــدود  عند  البيعة 
وقيمتها  اللغوية  بالغتها  حيث  من  األهمية 
نصوص  اعــتــبــار  يمكن  ــل  ب الــتــاريــخــيــة، 
مغربية  تؤكد  التي  الوسائل  بني  من  البيعة 
قبائلها  بيعة  نصوص  خالل  من  الصحراء، 
بيعة  ومنها  العلويني،  وامللوك  للسالطني 
أهل الساحل وأوالد دليم وبربوش واملغافرة 
وأوالد مطاع وأوالد جرار.. وغيرها، للمولى 
إسماعيل سنة 1089م، وذلك بواسطة حركته 
تــزوج  حيث  وصــحــرائــهــا،  ســوس  لناحية 
نفس  في  وتندرج  املغفرية،  بكار  بنت  خناتة 
السياق، بيعة أهل توات للسلطان موالي عبد 

امللك بن موالي إسماعيل سنة 1140 
املختار  الشيخ  وبيعة  ميالدية، 

الرحمان،  عبد  ــوالي  م للسلطان  الكتاني 
للسلطان  البكاي  أحمد  الشيخ  ابنة  وبيعة 
محمد  الشيخ  تندوف،  إمــام  وبيعة  نفسه، 
يعلن  التي  الجنكي،  العمش  بن  املختار  بن 
سيدي  للسلطان  اإلقليم  هذا  بيعة  عن  فيها 
من  ذلك  غير  إلى  الرحمان،  عبد  بن  محمد 
البيعات الصحراوية التي ظلت مسترسلة(( 

امللك  بني  مستمر  ميثاق  البيعة  )املصدر: 
والشعب/ بهيجة سيمو(.

عريقا،  طقسا  باعتباره  البيعة  عن  الكالم 
مثل  حــزب  في  أعضاء  يتقبله  أن  يمكن  ال 
التي  الصني  أن  رغــم  الديمقراطي،  النهج 
وصلت  لها،  التملق  الــحــزب  هــذا  يــحــاول 
حفاظها  بفضل  العاملية  الريادة  إلى  اليوم 
مغربي  كل  إن  بل  العريقة،  على خصائصها 
الدولة  التاريخ وشكل  بمعرفة  اليوم مطالب 
التاريخي لتحرك  العمق  املغربية، لكي يفهم 
الجيش املغربي في »الكركرات«، وفي الدفاع 

عن الوحدة الترابية بصفة عامة.
طبعا تروج وسائل اإلعالم املعادية للوحدة 
الترابية، ملعارك وهمية تخوضها ميليشيات 
كما  املغربي،  الجيش  ضــد  البوليساريو 
تاريخية  مغالطات  كبير،  بــإصــرار  ــروج  ت
تروم التنقيص من الوحدة الترابية للمغرب، 
ال  حتى  بالتاريخ  التسلح  يفرض  ما  وهــو 
للبروباغندا  ضحايا  املــواطــنــون  يقع 
باستعمال  تــروج  التي  اإلعالمية، 
ــواصــل االجــتــمــاعــي  ــت مــواقــع ال

وغيرها من الوسائل، التي تحاول استعمال 
استعمله  الــذي  والــكــاذب  البائد  املصطلح 
وهو  املتحدة  لألمم  السابق  العام  األمــني 

يصف بالدنا بالبلد املحتل)..(.
لـ»األسبوع« أن طرحت السؤال  وقد سبق 
ملف  في  ثقيل  وزن  ذي  باحث  على  املقلق، 
بلحداد،  الدين  نور  الباحث  هو  الصحراء، 

يجيب  أن  مغربي  ملواطن  يمكن  كيف  فقالت: 
محتل  أنــت  ــه  ل يــقــال  عندما  ــســؤال  ال عــن 
للصحراء كما فعل بان كيمون في وقت سابق؟ 
بالنسبة لي  ))الجواب بسيط  فقال بلحداد: 
كمتخصص، هذه أرضنا والتاريخ واألجانب 
من  فقط،  أمثلة  أعطي  بذلك..  لنا  يشهدون 
السلطان  زوجة  بكار  بنت  أين جاءت خناتة 
 1672 بــني  مــا  )الــفــتــرة  إسماعيل  مـــوالي 
 57 املغرب  حكم  الــذي  السلطان  و1727(، 
سنة، وحتى فرنسا طلبت وده، وخلقت حلفا 
عسكريا معه لكي يحمي حدودها في نزاعها 
أتت  أين  من  والبريطانيني..  اإلسبانيني  مع 
بالد شنقيط  أعماق  من  تأت  ألم  املرأة،  هذه 

الحالية؟((.. وموريتانيا 
يئن  ــم  ))أل متسائال:  أكــد  املــصــدر،  نفس 
الشيخ  أن  على  يطلعوا  أن  للمغاربة  األوان 
بنته  تزويج  مراسيم  حضر  الــذي  هو  بكار 
أال  املــإل؟  أمــام  البيعة  وجــدد  السلطان،  من 
للمغرب  ملكا  أنجبت  املرأة  هذه  أن  يعرفون 
هو السلطان عبد اهلل ابن موالي إسماعيل؟ 
جدة  هي  املــرأة  هذه  أن  الجميع  يعرف  ألم 
حكم  الــذي  الثالث  محمد  سيدي  السلطان 
1790؟  إلى سنة   1757 بني سنة  ما  املغرب 
أن  كيمون،  بــان  ومنهم  الجميع  يــدر  ألــم 
الصحراء  بمغربية  اعترفت  السويد  بالد 
محمد  املغرب  ملك  مع  موثقة  معاهدة  في 
سنة  غوستاف  السويدي  واملــلــك  الثالث 
1764؟(( )املصدر: حوار األسبوع الصحفي 
مارس   17 بلحداد/  الدين  نور  الباحث  مع 

.)2016
مثل  باحثا  فإن  التاريخ،  يعرف  ال  وملن 
سيقوم   ،1889 سنة  ))في  يقول:  بلحداد 
وهو  اليوم،  عنده  نقف  ال  بعمل  السلطان 
الصحراء،  قضية  في  األساسية  الركيزة 
عنه  نائبا  العينني  ماء  الشيخ  يعني  حيث 
ألن  عامال،  أو  قائدا  أقول  وال  بالصحراء 
اإلسبانيني  مجيء  قبل  كبيرا،  فرقا  هناك 
هي  أين  طويلة،  مدة  وهي  سنوات،   5 بـ 
اإلدارة اإلسبانية في الصحراء وامللك يعني 
على  مقتصرا  كان  اإلسباني  الوجود  نائبا؟ 
الحصن أي الثكنة، حتى أن الحاكم كان يعطي 
األوامر للجنود بعدم الخروج من الحصن((. 

مغربية  عــلــى  األدلــــة  بــعــض  فــقــط  ــذه  هـ
اليوم  الدعاية  الصحراء، حيث تقوم وسائل 
تدخل  أن  غير  الــتــاريــخ،  تــزويــر  بمحاولة 
فرض  حــزم،  بكل  »الــكــركــرات«  في  الجيش 
الجهل  ملواجهة  بالتاريخ  ــام  اإلمل ويفرض 

بالحجة والبرهان)..(.

هذا الكالم الكبري للرباهمة، 
احلامل بالثورة، ال أثر له على 

أرض الواقع، ولعل الرباهمة 
الذي يحاول مغازلة 

الصينيني، مطالب أكرث من 
غريه باالطالع على التجربة 
الصينية يف جمال ضرورة 
احرتام القرارات السيادية 

للبالد، حيث ال ميكن 
ملواطن صيني أن يدعم 

تايوان ضد بالده، ومعلوم 
أن مشكلة تايوان شبيهة 

مبشكل الصحراء بالنسبة 
للصينيني)..(.

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
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تحليل إخباري

مظاهرة سابقة للمغاربة ضد األمين العام لألمم المتحدة السابق بسبب عدم حياده

من 26 نونبر إلى 02 دجنبر 2020

كيف وفر حزب مغربي مغمور حطب الدعاية خل�صوم املغرب.. 

الصحراء بالنسبة لمن ال يعرفها، بمثابة جهنم فوق األرض، 
واألكيد أن الجهل بالصحراء هو الذي دفع بعض المغاربة )إن 

اكنوا مغاربة( ألن يغردوا خارج السرب.
في هذا اإلطار، ال يملك حزب النهج الديمقراطي أي ثقل 

انتخابي، وفاقد الشيء ال يعطيه)..(، لكن هذا الحزب الذي يمكن 
إدراجه ضمن الخاليا الفكرية، استطاع أن يوفر للصحافة المعادية 
للوحدة الترابية، المادة الخام للحديث عن »عدم إجماع« األحزاب 

الوطنية حول تدخل القوات المسلحة الملكية لتأمين معبر 
»الكركرات«، والقيام بالواجب الوطني.





وتــبــادر  بــالــشــجــاعــة  ســيــاســيــة  أي جمعية  تتحل  لم 
االستفادة  يف  الــراغــبــن  بأسماء  قــوائــم  إحـــداث  بطلب 
 300 19«، ولو أن حوالي  من لقاح مضاد لوباء »كوفيد 
ألـــف ربــاطــي يف الــعــاصــمــة يــرغــبــون يف أن يــكــونــوا من 
استراتيجية  يتطلب  الهائل  العدد  وهــذا  املستفيدين، 
مــحــكــمــة يف الــتــنــظــيــم اســـتـــعـــدادا ملـــا قـــبـــل الــتــلــقــيــح، 
اإلداريــة حسب  امللحقات  يف  التسجيل  عملية  بإطالق 
للعاصمة،  املكونة  املقاطعات اخلمس  كل مقاطعة من 
املسجلن موزعن  لوائح  بإعداد  تلتزم  أن  والتي يجب 
على خريطة نفوذ كل »مقدم« وهو العارف بكل ما يجري 
ويدور ويقطن يف حدود دائرته، علما أن هذه الطريقة 
التسجيل يف  وإعادة  التسجيل  معتادة ومعمول بها يف 
يف  الراغبن  ضبط  سيسهل  ممــا  االنتخابية،  اللوائح 
العملية  الالزم إلجراء  التدخل الطبي  اللقاح، إلعداد 
الــتــلــقــيــحــيــة والـــتـــي ســتــكــون جـــد عـــاديـــة إذا مت فصل 
اإلجراءات اإلدارية لتتكلف بها امللحقات اإلدارية، عن 
شبه  أو  الطبية  األطــقــم  مــن  املــؤطــر  الصحي  التدخل 
السنة  طلبة  جتنيد  ميكن  احلــالــة،  هــذه  ويف  الطبية، 
املــســتــوى من  نــفــس  وطــلــبــة  الــطــب،  كلية  مــن  النهائية 
كلية الصيدلة ومن طلبة مدرسة املمرضن واملروضن، 
من  اخلــاص  للقطاع  التطوع  بــاب  ويفتح  كمساعدين، 

نفس األطر، إلجناح هذه املبادرة الوطنية.
فاستنادا إلى مقتضيات الدستور، فإن املوكول إليها 
واملجالس  احلزبية  اجلمعيات  هي  والتنظيم  التأطير 
اجلــمــاعــيــة الــتــي تــرهــقــنــا بــنــفــقــات مــكــاتــبــهــا الــبــلــديــة 
الصحية، الرائدة يف معاركها طيلة السنة مع »الفئران 

وسراق الزيت«.
وهــا أنــتــم شــهــود عــلــى »اخــتــبــاء« الــذيــن صــمــوا آذانــنــا 
بالكالم واألوهام والوعيد والوعود، حتى فاجأهم الوباء 
بعنفه وشراسته وبطشه، فهربوا منا، فحسب اعتقادهم، 
هـــم مــجــرد مــدبــريــن ومــســيــريــن وحــاكــمــن يف األوقــــات 
واألوبئة،  واألزمــات  الــطــوارئ  يف  بينما  املريحة،  العادية 
لــيــســوا مــســؤولــن أو مــعــنــيــن، ولـــو بــتــنــظــيــم املــواطــنــن 

ومساعدتهم على تلقي اللقاح يف ظروف مريحة.
إلى  الهروب  التصويت ثم  »الظهور« وقت  ألفوا  فهم 
»جنة« االمتيازات، فال تستغربوا إذا صادفتموهم جنبا 
تلك  ألنــهــم يف  التلقيح،  طــوابــيــر  جــنــب معكم يف  إلــى 
تلقيح  من  االستفادة  اللحظة، سيزاحمونكم حتى يف 

لم يكن لهم فيه أي دور.

بين قوائم 
التلقيحات ولوائح 

االنتخابات
 بقلم: بوشعيب اإلدريسي

شهادات من
الرواد

شهادة من الرائد الدكتور محمد اليمالحي، 
تناول  الخامس،  محمد  بجامعة  باحث  أستاذ 
وقد  األدبية«،  لألبحاث  الوطنية  »األصول  فيها 
اخترنا منها هذه الفقرة: ))... األمراألول: تذكير 
األجيال الجديدة بالدور الوطني الجهادي الذي 
قام به األسالف، السيما بعد أن أصبحنا نسمع 
في كل مناسبة: »كلنا وطنيون«، لكن »الوطني« ال 
يوافق هذا التعميم، فيطالب بإعطاء الدليل، أي 
هو.  يدعيه  ما  على  والصريحة  الفورية  املوافقة 
فالوطني باملعنى املحدد، أنه يحب بلده وشعبه 
ولغته وثقافته، لكن ما يميزه، هو التماهي التام 
يقبل  ال  للماضي  معني  تصور  مع  واملتواصل 
طمسه أو مزجه بغيره، أو تبخيسه، إذ يرى في 

ذلك عقوقا، خيانة، كفرا... إلخ.
القيم  إحــدى  الوطنية  اعتبار  الثاني:  األمــر 
املعاصر،  املغربي  املجتمع  بناء  في  اإلنسانية 
ألن لها دورا في املستقبل كوصي على املاضي، 
تمثلها  ــة،  ــ األم طــالئــع  إلـــى  بتبليغه  متعهد 
بالضرورة أقلية تدعي لنفسها الجدارة واألهلية، 
ألن هذا كان طابعها قبل وبعد الحماية(( انتهى.
كتاب:  في  يشير  اليمالحي  محمد  والدكتور 
»الذرر«  بأن   ،62 الصفحة  وشهادات«  »أبحاث 
املوضوعة بني مزدوجتني، هي من »ذرر« األستاذ 

عبد هلل العروي أطال هلل عمره.

أرشيف

ــت  ــط ــق ــت ــورة ال صـ
ــر  ــوب ــت أك  15 بـــتـــاريـــخ 
لتنظيم  تـــؤرخ   ،1985
معرضا  ــاط  ــرب ال بــلــديــة 
ــات الــصــنــاعــة  ــوج ــت ــن مل
بمدينة  الرباطية  التقليدية 
في  األندلسية  إشبيلية 
وقد  اإلسبانية،  اململكة 
العاصمة  عمدة  افتتحه 

اليعقوبي، نائب كاتب  األندلسية، وعلى يمينه في أقصى الصورة، املرحوم عبد الواحد 
اليعقوبي هم من شجرة عبد هلل بن جعفر بن عبد هلل بن  آنذاك، وآل  البلدي  املجلس 
عبد هلل  العالمة سيدي  مباشرة من ساللة  وينحدرون  طالب،  أبي  بن  علي  بن  الحسن 
7 أبناء تفرعت منهم عائالت: اليعقوبي  1642 بسماللة، وخلف  بن يعقوب، توفي سنة 
وأغربي وعفيفي واملغراوي واملشرفي، وكلها عائالت نسبها شريف من صلب لال فاطمة 

الزهراء ابنة الرسول صلى هلل عليه وسلم.

»بيدي ليس بيد عمر« مثل عربي قديم حلله 
املرحوم الوطني الكبير علي بركاش، بتحليل رائع 
أكتوبر   29 عدد  »العلم«  بجريدة  نشره  مقال  في 
كان  عندما  كبير«،  بـ»سر  فيه  أخبر  وقد   ،1989
1960، رفقة  الرباط سنة  عضوا في مجلس بلدية 
نخبة من املنتخبني الوطنيني، وذلك بطلب تسجيل 
أول  بلدي في  أول مجلس  أعمال  نقطة في جدول 
اجتماع له، تتعلق بـ»نقل جثمان املاريشال ليوطي 
ال  حتى  قبره  وهدم  بلده  إلى  وإعادته  الرباط  من 

يبقى أي أثر لالستعمار«، وفعال تم ذلك. 

خالفا للفرق السائد بتخصيص حصة 30 % 
فقط كحد أقصى من مداخيل أي مجلس لنفقات موظفيه، 
وهزيل  »نحيف  بمصاريفه  »غليض«  مجلس  يسجل 
جدا«  بمداخيله، ويعتمد باألساس على دعم من ضرائب 
وهذا  ميزانيته،  من مجموع   %  95 يفوق  الذي  الحكومة 
الدعم من الحكومة عن طريق ضرائبنا، يخصصه املجلس 
موظفيه،  وتعويضات  أجــور  ملصاريف  كله  »الغليض« 
والباقي: 5 % من امليزانية، لدعم الجمعيات، وهو املدعم 
من طرف الحكومة والشراكات وذعائر األحكام القضائية 

منتخبيه.   وتعويضات 

نص المشروع الملكي في محوره الخامس 
الثاني  الخط  تمديد  على   ،6 الفقرة   2 النقطة 
للطرامواي نحو محطة القطار »الرباط أكدال«، إال 
النسيان  كما طال  النسيان،  التمديد طاله  أن هذا 
حي  تتجاوز  ال  حتى  الطرامواي  عربات  »تكبيل« 
العكاري، بالرغم من التدشني الرسمي لربطه بحي 
الباهظة  التجهيزات  يهدد  مما  املنصور،  يعقوب 
املستثمرة في هذا املشروع بالتلف، وربما أشياء 
وعلى  صامتون  املنتخبني  أن  حــني  فــي  أخــرى، 

سيارات »جابها هلل« راكبون.

انتهت لك دورات المجالس عن سنة 2020، 
وال مجلس وضع، حتى ال نقول تداول ألن الكالم مرفوض 
»يمزح«  19(، وال  )السيد كوفيد  املنتخبني  »قاهر«  أمام 
مع بائعي األوهام، أي استراتيجية من أجل تنظيم عملية 
مماثلة،  حالة  في  خبيرة  املجالس  وهذه  القرب«،  »تلقيح 
أي في االنتخابات، عندما يتجند كل املنتخبني وأحزابهم 
املؤسسات  بتحويل  الناخبني،  من  »التصويت«  لتقريب 
التعليمية إلى مكاتب للتصويت.. فلماذا ال يحظى التلقيح 

بمثل هذا القرب، وهو األجدر بذلك؟

 غياب النجاعة يطرح سؤال الكفاءة 
المهنية في مجالس العاصمة »يا حسرة«؟

من  مجلس  لرئيس  نائبا  تكون  أن 
لجماعة  املــكــونــة  الثمانية  املــجــالــس 
ليس  حاصال  تكون  أن  يجب  الــربــاط، 
على دبلوم، وإنما على تزكية من حزب 
»املعجزة«، ومعجزته  يرشحك للمنصب 
قسم  تدبير  نائب  يتولى  أن  في  تكمن 
مثال،  والتصميم  التعمير  كقسم  تقني، 
أن  ســـوى  ــدان  ــي امل ذلـــك  فــي  يفقه  وال 
لتوقيعه سحر البناء والهدم واإلصالح، 
الخارجية ملدينته  السياسة  يدير  أن  أو 
لـــون جــواز  ــذي يجهل حــتــى  الـ وهـــو 
دبلوماسيتها  فباألحرى  اململكة  سفر 

الخارجية. وتوجهاتها 
ففي العاصمة، يوجد 65 نائبا لرؤساء 
رؤسائهم  بعض  وباستثناء  املجالس، 
االبتدائية،  الشهادة  على  املتوفرين 
لقيادة  الــحــزب  بتزكية  اإلدالء  يكفي 
واإلنارة  والقناطر  للطرقات  تقني  قسم 
وغيرها من األقسام، لتترأس مهندسني 

وأطر ينفذون أوامرك وتعليماتك.
ســيــارة   65 تــعــنــي:  نــائــبــا،  و65 
و65  وكتابة  مكتبا  و65  هاتفا  و65 

املــردوديــة  بينما  سمينا..  تعويضا 
من  فئة  كانت  وإذا  هلل«،  »يجيبها 
الشهادة  تؤهلهم  ــرؤســاء  ال هـــؤالء 
بشر  في  والتحكم  للحكم  االبتدائية 
وحجر العاصمة »يا حسرة«، فقد كان 
»محاربة  بشهادة  اإلدالء  نوابهم  على 

األمية« حتى »تكمل الباهية«.
تنفيذي  ــاز  جــه ــاء  ــرؤسـ الـ فــنــواب 
لشروط  يخضع  أن  ينبغي  وتشريعي 
املهنية  والــتــجــارب  العلمية  األهلية 
ومعالجة  ــواصــل  ــت ال ــي  ف ــاءة  ــف ــك وال
شهادات  لهم  تكن  لم  وإن  القضايا... 
شــهــادة  منهم  فتقبل  املــوضــوع،  فــي 
للمسؤوليات  تحملهم  على  بـ»شرفهم« 
ــنـــواب، وقــد  ــي ســيــمــارســونــهــا كـ ــت ال
احتسابا  عليها  تمرنوا  أن  لهم  سبق 
الطاقم  كل  هو  وها  االنتخابية،  للمهام 
االنتخابي اليوم، يتمرن فينا، واألحكام 
على  شاهدة  أخطائهم  على  القضائية 
أحوالهم،  في  إال  بعد  يتوفقوا  لم  أنهم 

التي تغيرت من البؤس إلى الرفاهية.

ــر بــعــض  ــصــي ــق ــت نـــعـــتـــرف ب
وهناك  هنا  اإلعــالمــيــة  املــنــابــر 
من  الخليج  شعوب  تقريب  فــي 
بل  العكس،  أو  املغربي  الشعب 
في  الشعوب  هــذه  ممثلي  حتى 
مجالسنا البلدية، وخصوصا في 
معنيني  غير  وكأنهم  العواصم، 
ــدور دبــلــومــاســيــة الــشــعــوب،  ــ ب
املتكررة  لقاءاتهم  مــن  بــالــرغــم 
العواصم  منظمة  اجتماعات  في 
املدن  ومنظمة  اإلسالمية،  واملدن 
بالعناق  اللقاء  فيكون  العربية، 
باألحضان  وينتهي  واألشـــواق 
ودفنهما  الفراق  على  والتباكي 

قبل الوداع من موطن اللقاء.
ظلت  ملاذا  املحير:  السؤال  لكن 
الــقــرارات  عن  معزولة  الشعوب 
األخوية  العالقات  رغم  الرسمية 
بناء  في  ساهمت  التي  املمتازة 
العيار  مــن  رسمية  دبلوماسية 
الــثــقــيــل؟ وملــــاذا لــم يــنــجــح أي 
اململكة  عاصمة  ممثلي  بني  اتفاق 
وممثلي عواصم الخليج؟ لنصارح 
هنا  ضمائرنا  ونحاسب  أنفسنا 

أن  يجب  ذلــك،  وقبل  الرباط،  في 
واملسببات،  األسباب  عن  نبحث 
وجود  في   - شك  مجرد   - ونشك 
أيادي خفية مثل تلك التي قيل أن 
السنة  هذه  توصلت  »منظماتها« 
مليارا،   31 بحوالي  الخارج  من 
نظير  مهمة،  مالية  قيمة  وهــي 
خدمات معينة مغلفة باملساعدات، 
فــهــل كـــان ذلـــك ثــمــن عــزلــنــا عن 
انعدام  إشاعات عن  ببث  الخليج، 

التعبير  وحرية  اإلنسان  حقوق 
وغيرها، في بلدان فاقت رفاهيتها 
وأقــوى  أعظم  إنسانها  وسعادة 
الدول الكبرى، حتى أنها أصبحت 
وزارات  تــتــضــمــن  حــكــومــاتــهــا 
ــاء اإلنــســانــي  ــذكـ لــلــســعــادة والـ
بلديات  ولها  الذكية،  واألنظمة 
في العواصم تنافس الوزارات في 

التجهيزات واألطر الكفؤة؟
وكدنا ننسى املوضوع الرئيسي 

ــوع الــدعــم  ــوض ــهــذا املـــقـــال: م ل
وإمــارات  مملكة  من  الالمشروط 
وسلطنة بالخليج، لسيادة اململكة 
وقد  الجنوبية،  أراضيها  على 
جاء فتح قنصلية لدولة اإلمارات 
في مدينة العيون مؤخرا، لتأكيد 
املــغــرب  ــني  ب املتينة  الــعــالقــات 
رغم  املتحدة،  العربية  واإلمــارات 
املروجة،  واملغالطات  اإلشاعات 
لتدشني  انطالقة  يعتبر  وأيضا 
في  أخـــرى  خليجية  قنصليات 
املبادرة  فهذه  مستقبال،  املنطقة 
الوقع  لها  كــان  سيتبعها،  ومــا 
كانت  كما  نفوسنا،  فــي  الكبير 
على  سيقضي  فعال  لقاح  بمثابة 
فــيــروســات تــســربــت إلــيــنــا من 
أصحاب الـ 31 مليارا، إلبعادنا عن 
وباملناسبة،  الحقيقيني،  أصدقائنا 
ملنظر  وهــي  الــصــورة  هــذه  نهدي 
على  يطل  أصيل  حــي  مــن  جميل 
إلى  العاصمة،  فــي  معاصر  حــي 
ووفائهم  بحبهم  غمرونا  الذين 
على  وبرهنوا  الصادقة،  لألخوة 

تشبثهم بقيمهم النبيلة.

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
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الرباط يا حسرة

قنصلية اإلمارات بالعيون.. لقاح جديد ضد التشويش 
على العالقات بين الرباط وأبوظبي

الربـاط

من 26 نونبر إلى 02 دجنبر 2020



مختصرات
شمالية

الكالب  ومحاربة  األوبئة  قسم  يشهد 
لتطوان،  الترابية  للجماعة  التابع  الضالة 
سبق  ــد  وق الــســعــار،  ضــد  التلقيح  غــيــاب 
للطبيبة املكلفة بهذا القسم، أن تقدمت بعدة 
الجماعة،  لرئيس  املوضوع  في  مراسالت 
والذي قام بإعفائها)..(، وتعويضها بطبيبة 
أخرى تتماشى مع سياسة الالمباالة تجاه 
الباب  يفتح  ما  وهو  املذكور،  اللقاح  غياب 
على مصراعيه أمام أي كارثة محتملة عند 
تعرض الساكنة لعضات الكالب، وبالتالي، 

تعمد تعريض صحة الناس للخطر.

علمت »األسبوع« من مصادرها اخلاصة 
واملطلعة بشفشاون، أن عامل اإلقليم شدد 
الترابية  اجلماعات  ــاء  رؤس على  اخلناق 
بباب  يتعلق  فيما  خصوصا  بــاإلقــلــيــم، 
الرخص عموما وتراخيص البناء والتعمير 
باخلصوص، وهو ما أثار موجة تذمر وسط 
الذين  أولئك  وباألخص  اجلماعات  رؤساء 

كانوا يستغلون تلك الرخص.

بــواد  املــواطــنــن  مــن  العديد  يتساءل 
الجماعة  اعتمدتها  التي  املساطر  عن  لو، 
بدار  تجارين  محلن  تفويت  في  الترابية 
وفي  مناقصة  دون  ألشــخــاص  الــبــاشــا، 
الجماعة  خزينة  وحرمان  غامضة  ظروف 
العديد  ما وصفه  وهو  مهمة،  مداخيل  من 
للمساطر  السافر  بـ»الخرق  املهتمن  من 
املعمول بها في هذا املجال«، حيث دخلت 
على  باملنطقة  الفساد  محاربة  جمعية 
من  تطوان،  إقليم  عامل  وراسلت  الخط، 

أجل التدخل لحماية امللك العمومي.

جمـاعة خميـ�س اأجنـرة ال حـظ لها مـن التـنمية

واالقتصاد  الحقوق  كلية  طلبة  يــواصــل 
العادل  بحقهم  وتشبثهم  احتجاجهم  بتطوان 
ــم بشكل  ــه مــتــابــعــة دراســت فــي  ــروع  ــشـ واملـ
إلى  الكلية  إدارة  لــجــأت  بعدما  حــضــوري، 

اعتماد الدراسة عن بعد.
في  إياها  الصيغة  اعتماد  أن  واملــالحــظ، 
الوضعية  فيها  تتسبب  لم  الدراسة،  متابعة 
الوبائية باملدينة، وإنما جاءت نتيجة مجموعة 
عن  البعد  كل  البعيدة  األخــرى  األسباب  من 
عرفت  فالكلية  الصحي،  الحجر  ــراءات  إجــ
الترميم  وإعــادة  البناء  أشغال  من  مجموعة 
املوسم  مطلع  مــع  تنفيذها  فــي  شــرع  الــتــي 
اآلن،  إلى  املاضي، والزالت مستمرة  الجامعي 
الكلية  تستقبل  أن  معه  يستحيل  مــا  وهــو 
أفواجا هائلة من الطلبة، ينظاف إلى هذا، أن 
الكلية اعتمدت في امتحانات الدورة الربيعية 
مجموعة  الكلية،  مقر  إلى  باإلضافة  املاضية، 

وهي  الطوارئ،  قانون  مع  تماشيا  املراكز  من 
مركز وزان ومركز الحسيمة ومركز شفشاون، 
الذين  الطلبة  أوراق  أن  هــو  جــرى،  مــا  لكن 
في  وزان، ضاعت  بمركز  االمتحانات  اجتازوا 
ظروف غامضة، مما تسبب في عدم نشر نقط 
االمتحانات  تأخر  وبالتالي  كليا،  االمتحانات 
االستدراكية التي كانت العمادة قد أعلنت عن 
مما   ،2020 نونبر   12 بتاريخ  فيها  الشروع 
فوت على الطلبة فرصة الحصول على شهادة 
مباريات  اجتياز  قصد  املناسب  الوقت  في 
الشهر  خالل  اإلجراء  قيد  هي  التي  التوظيف 
بقطاع  املتعلقة  املباريات  الجاري، وخصوصا 

التربية والتعليم.
كما تسببت اإلصالحات في تأخير تسجيل 
على  القدامى،  تسجيل  وإعادة  الجدد  الطلبة 
الطلبة تم  الخاصة بشؤون  البناية  أن  اعتبار 
تفكيك أجزائها إلعادة إصالحها وترميمها أو 

تعديل تخصصها، ولم يتم تعويضها بمكاتب 
أكتوبر  شهر  من  متأخر  وقــت  في  إال  أخــرى 
من  آخر  سبب  وهو  الجاري،  الشهر  وبداية 

أسباب تأخر انطالق الدراسة بالكلية. 
املاضي،  قبل  مــا  األســبــوع  خــالل  أنــه  كما 
رسائل  بعض  ملناقشة  حضورية  لجنة  عقدت 
لم  اللجنة  وهذه  العام،  القانون  في  املاستر 
املعمول  الصحية  الــطــوارئ  قــواعــد  تحترم 
»كورونا«،  بـ  مصابة  عناصر  وتضمنت  بها، 
للفيروس  خطيرة  بؤرة  إلى  اللجنة  حول  مما 
ضمنها العميد ومجموعة مهمة من األساتذة، 
هي  وها  الطلبة،  من  وأضخم  أهم  ومجموعة 
أعداد اإلصابات بدأت تظهر وتتزايد مع نهاية 
األسبوع املاضي وبداية األسبوع الجاري، وقد 
ظهور  »األسبوع«،  بـ  خاصة  مصادر  من  علم 

مجموعة جديدة من املصابن واملخالطن.
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عـــيــــن
الشمالعـــــــــــلى

»كرورنا« تسبب شلال كامال لكلية الحقوق واالقتصاد بتطوان

من 26 نونبر إلى 02 دجنبر 2020

الترابية  الجماعة  ساكنة  الزالت 
لعمالة  التابعة  أنــجــرة،  خميس 
ــول قــطــار  ــ ــوان، تــنــتــظــر وص ــطـ تـ
فـــي دروب  تـــاه  ــذي  ــ ال الــتــنــمــيــة 
الــالمــبــاالة، وهـــذا مــا اتــضــح من 
واالستماع  باملنطقة  جولة  خــالل 
سكان  خصوصا  الساكنة،  ملعاناة 
بسبب  املركز،  عن  البعيدة  القرى 
املتعلقة  اإلصالحات  أبسط  غياب 
باإلنارة العمومية وقنوات الصرف 
املعبدة،  غير  والطرقات  الصحي، 
اإلصالح  أن  على  فعال  تدل  والتي 
مستحيل،  جد  الجماعة  هــذه  في 
املواطنن  أراضي  نهب  عن  ناهيك 
وتارة  العامة،  املنفعة  باسم  تارة 
طرف  من  عليها  باالستيالء  أخرى 
الذين  املنتخبن  املسؤولن  بعض 
خالل  بها  بــأس  ال  ثــروات  راكموا 

األربع سنوات األخيرة.
الصورة  خــالل  من  يظهر  وكما 
يعيش  الجماعة  سوق  أن  املرفقة، 
ال  وعشوائية  فوضى  إيقاع  على 

قانون  غــيــاب  نتيجة  لــهــا،  مثيل 
مراقبة  ولــجــان  البائعن  تنظيم 
فبعضها  فيه،  تعرض  التي  املــواد 
اآلخر  والبعض  الصالحية  منتهية 
عن  ناهيك  لالستهالك،  قابل  غير 
يدر  الذي  للسوق  التحتية  البنية 
أمواال باهظة على الجماعة التي لم 
الباعة  أوضاع  تحسن  إلى  تبادر 
الشكايات  رغم  الجماعة،  وسكان 
الباعة  بها  تــقــدم  الــتــي  املــتــكــررة 
تحسن  أجل  من  املعنية  للجهات 
وضعيتهم، لكنها لم تحظ باالهتمام 

الالزم من طرف الجماعة.
وفي نفس السياق، فقد تحولت 
بــقــدرة  ــجــرة،  أن خميس  جــمــاعــة 
قادر، إلى مسرح للبناء العشوائي 
الذي يعرف تناميا ملحوظا، حيث 
العشرات من املنازل بنيت بطريقة 
غير قانونية وال تتوفر فيها شروط 
أصحابها  ألن  الصحية،  السالمة 
دفع  يستطيعون  امليسورين  من 
التي  الــجــهــات  لبعض  إتــــاوات 

ــك، فــيــمــا تتم  ــ تــتــغــاضــى عــن ذل
ال  التي  الضعيفة  الفئة  محاربة 
أجل  مــن  ــوال  األمـ ــع  دف تستطيع 
التستر عليها، مما حول الجماعة 

إلى بؤرة للفساد والعشوائية دون 
حسيب وال رقيب، نظرا لبعدها عن 
ومحاذاتها  أنجرة  فحص  عمالة 

ملدينة تطوان.

خريبكة

رشوة »البيرمي« تطيح بشبكة 
البتزاز المتدربين على السياقة

سعيد الهوداني

السجن  السيارات،  تسجيل  بمركز  إيداع مسؤولة  تم 
بمدينة خريبكة، بعد إلقاء القبض عليها متلبسة بتسلم 

رشوة قيمتها 400 درهم.
وتعود تفاصيل القضية، حن اجتازت إحدى الطالبات 
رخصة  على  للحصول  النظري  االمتحان  الطب(  )كلية 
أي  السياقة،  امتحان  في  رسبت  فيما  بنجاح،  السياقة 
االمتحان التطبيقي، وعند انصرافها، هددتها »املسؤولة« 
 400 قدرها  لها رشوة  تدفع  لم  إذا  ثانية  بالرسوب مرة 
درهم، األمر الذي اضطرها إلى االتصال بالرقم األخضر 
املخصص للتبليغ عن الرشوة، ليتم التنسيق معها بغية 

ضبط املعنية متلبسة بفعلها الجرمي.
ويذكر أن عملية االعتقال أشرف عليها وكيل امللك لدى 
املحكمة االبتدائية بخريبكة، إبراهيم زوهير، رفقة نائبه، 
وعميد الشرطة القضائية، وذلك بعد مباغتة »املمتِحنة« 
متلبسة بتسلم املبلغ، حيث تم تفتيش حقيبتها وضبط 
تحت  ووضعها  اعتقالها  ليتم  الرشوة،  موضوع  املبلغ 

تدابير الحراسة النظرية.
املمتحنة  املرتشية  أقـــرت  معها،  التحقيق  وبــعــد 
بشركائها في عملية االبتزاز التي تمارس على املمتحنن 
وهم مدربو سياقة ومشرفة على مدرسة لتعليم السياقة، 
باملتهمة  هــؤالء  إللحاق  أمــره  امللك  وكيل  أعطى  حيث 
األولى بالسجن املحلي بخريبكة، وعرضهم على العدالة 

لتقول كلمتها في حقهم.

األسبوع

بإقليم  كــتــاوا  جماعة  ساكنة  تعيش 
املاء  انعدام  بسبب  كبيرة  معاناة  زاكورة، 
الجهات  اهتمام  وعــدم  للشرب،  الصالح 
الــذيــن  ــن،  ــواطــن امل بمطالب  ــة  املــســؤول
في ظروف جد  الفقر  عتبة  تحت  يعيشون 

صعبة.
مسافات  الجماعة  دواوير  سكان  ويقطع 
طــويــلــة ألجـــل الـــوصـــول لــلــمــاء ولــآبــار 
بهدف  وذلك  أخرى،  دواوير  في  املتواجدة 
الحاجيات  لسد  املـــاء  مــن  كميات  جلب 
من  ومــنــهــم  املــاشــيــة،  وإلرواء  املــنــزلــيــة 
من  على  كمية  الحصول  ألجل  املال  يدفع 

الصهريج رغم فقره وقلة مدخوله.
تنتظر  والساكنة  طويلة  سنوات  فمنذ 
إطالق املشاريع املائية التي تم تشييدها 
توفير  بهدف  الوطنية  املبادرة  طرف  من 
في  تأخرا  هناك  أن  إال  للساكنة،  ــاء  امل
يعمل  ــذي  الـ والـــخـــزان  الــبــئــر  تشغيل 
الساكنة  جعل  مما  الشمسية،  بالطاقة 
ملقومات  تفتقد  قاحلة  منطقة  في  تعيش 

الحياة العادية.
من  املنطقة  فــي  دواويـــر  ستة  وتعاني 
تفعيل  عدم  بسبب  املياه،  في  كبير  نقص 
مشاريع املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، 
أبرزها ثالثة  2013، من  التي أنجزت سنة 
مشاريع في مناطق »بوتفرسيغ« و»ملخب« 
معلقة  املشاريع  تــزال  ال  حيث  و»أفـــردو«، 
تجاهل  ظل  في  مهمة،  ميزانية  رغم صرف 

بأي  يقم  لم  بدوره  الذي  الجماعي  املجلس 
خطوة لحل مشكلة املاء.

في  املسؤولة  الجهات  الساكنة  وتطالب 
والكهرباء،  للماء  الوطني  واملكتب  العمالة 
وتوفير  املــنــجــزة  املــشــاريــع  باستكمال 
املعدات الالزمة الستخراج املياه من اآلبار، 
املنطقة  سكان  تضع  التي  املعاناة  وإنهاء 

في عزلة بدون ماء وال كهرباء.



األسبوع

تغرق مدينة مراكش منذ مدة في 
تملص  بسبب  ــال،  واألزبـ األوســاخ 
مسؤوليتها،  من  النظافة  شركات 
قبل  مــن  املــراقــبــة  غــيــاب  مستغلة 
اهتمامها  وعدم  الحضرية  الجماعة 
بمشاكل الساكنة مع ظاهرة انتشار 
والشوارع  الطرقات  في  النفايات 

واألحياء الشعبية.
ــإن  ووفــــق مـــصـــادر مــطــلــعــة، ف
مع  عقدتها  انتهت  التي  الشركات 
حاوياتها  بسحب  قامت  الجماعة، 
نقاط  عـــدة  ــي  ف ــا  عــدده وتقليص 
سوداء، مما أدى إلى تراكم النفايات 
ــي الـــشـــوارع وحــول  ــاخ ف ــ واألوسـ
للنفايات  إلى مطارح  األماكن  بعض 
نتيجة غياب عمال الشركات املكلفة.

صمت  مـــواطـــنـــون  ــر  ــك ــن واســت
ــح  ــة ومــصــال ــي ــحــل ــات امل ــط ــل ــس ال
مراقبة  عــن  املــســؤولــة  الــجــمــاعــة 
تدخلها  وعـــدم  النظافة،  شــركــات 
إلجبارها على تطبيق شروط تمديد 
املناطق  وتنظيف  االستغالل،  عقد 
واستمرار  والــشــوارع،  السكنية 

دوريات الشاحنات بشكل منتظم.
الضرر  برفع  الساكنة  وتطالب 
المــبــاالة  نتيجة  بها  يلحق  الـــذي 
وغياب  النظافة،  شركات  مسؤولي 
ــال،  األزب لجمع  الليلية  الــدوريــات 
في  والسكان  للتجار  يتسبب  مما 
انتشار  نتيجة  كــبــيــرة،  ــرار  ــ أض

النفايات  وتراكم  الكريهة  الروائح 
أمام محالتهم.

موافقة  املعارضة  انتقدت  وقــد 
تمديد  عــلــى  الــجــمــاعــي  املــجــلــس 
تسعيرة  بنفس  االســتــغــالل  فــتــرة 
الشركات  تقليص  رغــم  الخدمات، 
حيث  بــهــا،  تــقــوم  الــتــي  للخدمات 
الشاحنات  عــدد  بتقليص  قــامــت 
الــشــوارع  والــحــاويــات، مما حــول 
في  السيما  للنفايات،  مطارح  إلــى 

األحياء السكنية الشعبية.
املجلس  ــرم  ــ أب فــقــد  لـــإشـــارة، 
املفوض  للتدبير  اتفاقية  الجماعي 
يمتد  بعقد  جديدتني  شركتني  مــع 
لجمع النفايات  ــوات،  ســن لسبع 
واألزقة  الشوارع  وتنظيف  املنزلية 
 255 تــنــاهــز  ــارة  قـ ســنــويــة  بكلفة 
»أرما«  شركتي  وهما  درهم،  مليون 
تغطية  ستتم  حيث  و»ميكومار«، 
املدينة،  النخيل،  جليز،  مناطق 

سيدي يوسف، ومقاطعة املنارة.

ســوسيةأصـــــداء
حطت لجنة التفتيش التابعة لوزارة 
الترابية  بالجماعة  رحالها  الداخلية، 
املاضي،  الثالثاء  يــوم  تــارودانــت  ملدينة 
ملواصلة االفتحاص والتفتيش الذي بدأته 
منذ شهور، والذي توقفت عنه اضطراريا 
بسبب جائحة »كورونا«، لتستأنف عملها 
للوثائق  واالفتحاص  التفتيش  بإجراء 
واملــســتــنــدات والــصــفــقــات والــبــرامــج 
اللجنة املكونة من  وامليزانية، وستعمل 
مفتشتني ومفتش واحد، على افتحاص 
بينها  مـــن  املـــرافـــق،  مـــن  مــجــمــوعــة 
عن  فضال  الجماعية،  الجبايات  مرفق 
السابقة،  امليزانية  ومداخيل  مصاريف 
وملفات تخص التعمير، وإبرام صفقات 
قبل  من  مريبة  شبهات  حولها  حامت 

املعارضة. 

قضت المحكمة االبتدائية بأكادير، يوم 
أربعة  ملــدة  النافذ  باحلبس  املــاضــي،  الثالثاء 
أشهر يف حق أستاذ باملدرسة الوطنية للعلوم 
ابن زهر،  بأكادير التابعة جلامعة  التطبيقية 
وتوزيع  ببث  والــقــيــام  الــقــذف  بتهمة  واملــتــابــع 
ادعـــاءات ووقــائــع كــاذبــة بقصد املــس باحلياة 
وغرامة  بهم،  والتشهير  لألشخاص  اخلاصة 
بــقــيــمــة 100000 درهـــم لكل  وتــعــويــض  مالية 
واحـــــد مـــن املــشــتــكــيــن، وذلـــــك عــلــى خــلــفــيــة 
ونائبه،  املــدرســة  هــذه  مدير  بها  تقدم  شكاية 
بشأن التحقير واإلهانة التي تعرضا لها عبر 

تقنيات التواصل االجتماعي. 

تحلية  محطة  مشروع  يرى  أن  ينتظر 
بإقليم  إنــشــادن  بجماعة  البحر  مياه 
إذ  قريبا،  الــنــور  بــاهــا،  أيــت  اشتوكة 
يرتقب استكمال جميع األشغال املتعلقة 
حسب   ،2021 مــارس  شهر  بحلول  به 
والنقل  التجهيز  وزيـــر  بــه  صــرح  مــا 
واللوجستيك واملاء، عبد القادر اعمارة، 
ملجلس  الشفوية  األسئلة  جلسة  خالل 
ويدخل  املــنــصــرم،  ــوع  األســب ــواب  ــن ال
في  البحر،  مياه  تحلية  محطة  مشروع 
ملخطط  االستراتيجية  األهـــداف  إطــار 
»املــغــرب األخــضــر«، وأهـــداف املخطط 

الفالحي الجهوي.

»راديو« العجائب بمستشفى العجائب، 
مجيئهم  فــي  املــرضــى  ــث  حــدي ــح  أصــب
اإلقليمي  املستشفى  وإلــى  من  وذهابهم 
تعلق  إذا  معطل  »الراديو«  فهذا  بإنزكان، 
وبمهمة  يشتغل  لكنه  بالعجزة،  ــر  األم
من  األمر باملحظوظني  يتعلق  حني  كبيرة 
أهل الحل والعقد، فأين وزير الصحة من 

هذا امليز الذي تمارسه إدارة املستشفى؟

مراك�ش تغرق يف الأزبال و�سركة النظافة تتنكر مل�س�ؤوليتها

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
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كواليس جهوية
من 19 إلى 25 نونبر 2020

مراكش

تينغير الرحامنة

المجلس األعلى للحسابات 
يفتحص جماعة سيدي غانم

طريق منك�بة تتطلب تدخل عامل الإقليم

بوطيب الفياللي
 

إنجاز  بعد  خيرا  املواطنون  استبشر 
الطريق املارة عبر ألنيف ومركز مسيصي 
نحو  واملتجهة  تينغير،  إلقليم  التابعني 
الراشيدية،  بعمالة  الريصاني  مدينة 
العزلة عن مراكز  التي فكت  الطريق  هاته 
لعمالتي  تابعة  كثيرة  ومناطق  وجماعات 
القادمني  تغني  والتي  وتينغير،  زاكــورة 
من مناطق سوس املتجهني إلى تافياللت، 
توفيرا  وبلداتها  ورزازات  عبر  املرور  عن 
األحــوال  ــردد  ت أن  غير  والــوقــت،  للجهد 
الجوية املطيرة بمناطق الجنوب الشرقي 
والــتــي تشهد عــواصــف رعــديــة وزخــات 
قوية، مع ما يخلفه ذلك من إحياء لجريان 
يؤثر سلبا على  باملنطقة،  أودية موسمية 
التي  الطريق  هاته  مــن  ممتدة  مقاطع 
للعربات،  السلس  التنقل  أحوالها  يعرقل 
خالل  خاصة  خطيرة،  مشاكل  تخلق  بل 
تجمع  بفعل  ــك  وذلـ الليلية،  الــســيــاقــة 
الحفر،  ثم  الطريق،  فوق  األودية  مخلفات 
يتقاطع  التي  النقط  تلك  في  خصوصا 
الطريق  مع  الجارفة  املياه  ــرور  م فيها 
تمت  ما  وهو  امللتقطة(،  الصورة  )انظر 
الطريق  مستوى  على  مؤخرا  معاينته 
الرابطة بني ألنيف والريصاني مرورا عبر 
مركز مسيصي، وهو الوضع الذي يتطلب 

تدخال عاجال من لدن عامل إقليم تينغير، 
وتخصيص  التحرك  على  املنتخبني  لحث 
األماكن  تقوية  قصد  اإلصــالح  ميزانيات 
دون  الطرقي،  املحور  هــذا  في  املنكوبة 
نسيان التنبيه إلى خطورة تواجد الجمال 
التي ترعى بجوار تلك الطريق على سالمة 
املسافرين، علما أن بعضا من تلك البعير 
فهل  لــلــبــروك..  مفضل  كمكان  تتخذها 
بتعبئة جميع  تينغير  إقليم  عامل  سيقوم 
الطرقية  املسالك  تقوية  قصد  اإلمكانيات 
املتهالكة بذلك املقطع الطرقي من الطريق 

الوطنية رقم12؟

األسبوع

عدة  على  للحسابات  األعلى  املجلس  لجنة  وقفت 
إقليم  غــانــم  ســيــدي  بجماعة  وتـــجـــاوزات  اخــتــالالت 
بصفته  الجماعة،  رئيس  ملساءلة  دفعها  مما  الرحامنة، 

مسؤوال عن التدبير اإلداري واملالي.
واكتشفت اللجنة ضعف الجماعة في تنفيذ املشاريع 
الفترة  للتنمية خالل  الجماعي  املخطط  املبرمجة ضمن 
ما بني سنتي 2011 و2016، والذي يشمل 69 مشروعا 

بكلفة مالية قدرها 152 مليون درهم.
ووقف قضاة املجلس األعلى للحسابات عند اختالالت 
تتعلق بتنفيذ الجماعة للمشاريع املبرمجة، حيث لم يتم 
إنجاز سوى 36 باملائة منها بسبب البطء في التسيير، 
صفقات  أو  اتفاقيات  أي  بإبرام  الجماعة  قيام  وعــدم 

عمومية مع أطراف أخرى لتنزيل املشاريع املطلوبة.
مبدأ  يحترم  ال  الرئيس  أن  اللجنة،  تقرير  وأبــرز 
وسندات  الــعــروض  إنجاز  عند  واملــســاواة  املنافسة 
الطلب، بحيث تم تسجيل اختالالت على مستوى تتبع 
وتنفيذ األعمال واملشاريع خالل الفترة بني سنتي 2013 
ألفا  و466  مليونا  املالية  قيمتها  بلغت  والتي  و2017، 
و598 درهما، كما سجل قضاة املجلس اختالالت أخرى 
تتعلق بعدم وضوح بعض املصاريف املخصصة القتناء 
الكتب املدرسية، والتي بلغت 69382 درهما، إلى جانب 
أخرى  ونفقات  للشرب  الصالح  باملاء  متعلقة  مصاريف 

غير مبررة تصل قيمتها 30 مليون سنتيم.

من 26 نونبر إلى 02 دجنبر 2020

الزال الرأي العام املحلي ينتظر تفاعل مصالح 
رشيد  موالي  مقاطعات  بعمالة  الداخلية  وزارة 
مع خبر إقدام ابن عون سلطة سابق على تشييد 
لال  بحي  منزل  سطح  ــوق  ف عشوائية  بناية 
توقفت سلطات  فكيف  الالزمة،  بالجدية  مريم، 
الوصاية عن تطبيق القانون عندما تعلق األمر 
البناء  لقانون  ابن عون سلطة سابق  بمخالفة 
اإلداريــة  امللحقة  قائد  موقف  وما  والتعمير؟ 
الواقعة بنفوذها الترابي هذه املخالفة لقانون 
البناء والتعمير؟ فهل قام بتطبيق القانون من 

خالل تسجيل مخالفة بالبناء؟
يتحمل  مــريــم  لــال  بحي  الــبــنــاء  فانتشار 
مباشرة،  ــة  اإلداريـ امللحقة  قائد  مسؤوليته 
الداخلية  الشؤون  قسم  رئيس  من  ويستوجب 
بالعمالة والكاتب العام للعمالة وعامل العمالة 

بل  املوضوع،  في  التحقيق  أيضا، 
املقاطعة  تراب  ومراقبة مدى خلو 
نوع  أي  من  عليها،  يشرف  التي 
من البناء العشوائي الذي تسعى 
كل  محاربة  إلى  الداخلية  وزارة 

أشكاله.
 

عزيز  تــعــيــن  عــن  ــان  اإلع منذ 
دادس عامال على عمالة مقاطعات أنفا، 
بدأت لوبيات املصالح تتحرك للتقرب منه 
فهناك  في قضاء مصالح خاصة،  أمال 

من  ــة  ــوع ــجــم م
األشخاص 

الخاصة  مصالحهم  لقضاء  يسعون  الذين  الوصولين 
على حساب املصلحة العامة، وهناك بعض املسؤولن 
الذين يعرفون من أين تؤكل الكتف، يتخذون مجموعة 
العامل  من  للتقرب   )... والوسائل)  الطرق  من 
الجديد، املهم الكل يتخذ طريقته التي تبدو له ناجعة 
تنمية  في  املشاركة  بهدف  ليس  العامل،  من  للتقرب 

املنطقة ولكن لقضاء مآربه الخاصة)..(.
لحملة  تعرض  قد  دادس  عزيز  العامل  وكان 
من أجل إبعاده عن شغل منصب مسؤول باإلدارة 
ليتم  والتنمية،  العدالة  الترابية، بضغط من حزب 
تعيينه  يتم  أن  قبل  الداخلية،  بــوزارة  إلحاقه 
بالنيابة  عــامــال  مــجــددا 
عمالة  رأس  على 

مقاطعات أنفا.

املحلية بعمالة مقاطعات  تراجعت السلطات 
الفداء بشكل مثير عن حمالتها التي استهدفت 
الباعة  قبضة  مــن  العمومي  املــلــك  تحرير 
امللك  استباحوا  الــذيــن  املقاهي  وأصــحــاب 
األخيرة  اآلونـــة  فــي  لوحظ  حيث  العمومي، 
تعاملها  في  املحلية  السلطات  قبل  من  تراجع 
لعادتها  حليمة  عادت  وقد  الظاهرة،  هذه  مع 
مقاطعة  شــوارع  من  مجموعة  أن  إذ  القديمة، 
الفداء محتلة بكاملها وفرض الباعة سطوتهم 
أمرها،  على  املغلوب  والساكنة  الراجلني  على 
ذلك أن »القريعة« تعرف فوضى عارمة ال مثيل 
القوات  وأفراد  السلطة  أعوان  أعني  أمام  لها 
على  ساهرين  مــن  تحولوا  الــذيــن  املساعدة 
عن  املدافعني  وأشد  حماة  إلى  السوق  تنظيم 

الفوضى والتسيب داخل السوق.

أخبار  الــــــــدار البيضاء
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جهود  مكسيكية  فعاليات  دعمت 
منطقة  لتطهير  العسكرية  املــغــرب 
»الكركرات« من قطاع الطرق املنتمني 
آمنا،  املعبر  وجعل  للبوليساريو، 
والرعاية  القيادة  مجلس  شجب  كما 
ــي  ــدول ــاد ال ــحـ االجــتــمــاعــيــة، واالتـ
للتحالف من أجل الصحة والسالمة، 
ومؤسسة املكسيك بالنكو، واملجلس 
عملية  املحلية،  للحكومة  الــدولــي 
وتوقيف  ــحــدودي  ال املعبر  عرقلة 
نــشــاطــه الــتــجــاري والــتــأثــيــر على 
ــتــصــادي بــني املــغــرب  ــتــبــادل االق ال

وموريتانيا وباقي الدول اإلفريقية.

من 26 نونبر إلى 02 دجنبر 2020

كواليس صحراوية

اندالع احتجاجات 
في تندوف ضد تردي 

الوضع الحقوقي
العيون. األسبوع 

تؤكد كل الحقائق، مرة أخرى، نوع االحتقان 
ما  ــدام  إق عقب  تندوف  مخيمات  تعيشه  ــذي  ال
على  البوليساريو،  بجبهة  األمن«  »قوات  تسمى 
الغالي،  ولد  أحمدو  املعارض  الناشط  اعتقال 

وبوحشية أمام أفراد أسرته.
القائم  للوضع  معارض  ناشط  هو  املعتقل 
حركات  أن قاد  له  سبق  وقد  تندوف،  بمخيمات 
اإلنسان  حقوق  أوضاع  خلفية  على  احتجاجية 

املتردية داخل املخيمات.
وتسود حالة من التذمر والسخط الشديدين 
في املخيمات على خلفية االختطافات واالعتقاالت 
املعارضني  الصحراويني  من  عــددا  تطال  التي 
لسياسة القمع والنهب لقادة جبهة البوليساريو.
واندلعت احتجاجات عارمة من طرف سكان 
مخيمات تندوف، بعد عصر يوم السبت املاضي، 
انتهاكات حقوق اإلنسان في  تطالب بإنهاء زمن 
املخيمات، والكف عن تضليل الرأي العام بأخبار 

كاذبة وبتحقيق انتصارات سياسية وهمية.

تعبيد أشهر طريق بالعيون

املغرب يعلن خرق البولي�ساريو التفاق وقف اإطالق النار

وال�سفري هالل يقول يف قناة اأمريكية: وقت الدبلوما�سية انتهى

عبد اهلل جداد. األسبوع

لدى  للمغرب  الدائم  املمثل  السفير  صرح 
قناة  مداخلة على  في  املتحدة، عمر هالل،  األمم 
))بخرقها  أنه  إنترناشيونال«،  إن  إن.  »ســي. 
الجماعة  تــكــون  ــار،  ــن ال إطـــالق  وقــف  التــفــاق 
أقصت  قد  البوليساريو  املسلحة  االنفصالية 
السياسي  املسلسل  في  مشاركة  أي  من  نفسها 
برمته  للعالم  وأظهرت  املغربية،  الصحراء  حول 

أنه ليس لها مكان حول املوائد املستديرة((.
على  ضيفا  حل  الــذي  هــالل،  السفير  وقــال 
الذي تنشطه على  »كونيكت ذا وورلد«،  برنامج 
قناة »سي. إن. إن« املقدمة التلفزيونية الشهيرة، 
الحرب  طرف  يعلن  ))عندما  أنــدرســون:  بيكي 
النار، ال يعود  اتفاق وقف إطالق  وينسحب من 
البوليساريو  املفاوضات،  طاولة  في  مكان  له 
في  مشاركة  أي  من  بساطة  بكل  نفسها  أقصت 

املسلسل السياسي((.

وفـــي هـــذا الـــصـــدد، أشـــار هـــالل إلـــى أن 
هي  املسلحة،  وميليشياتها  البوليساريو 
العازلة  املنطقة  في  التوترات  وراء  كانت  التي 
اقتادت  حيث  املغربية،  بالصحراء  »الكركرات« 

وأطفاال،  نساء  املاضي  أكتوبر   21 يــوم 
مسلحة،  عــنــاصــر  ــب  ــان ج إلـــى 

املدنية  ــرور  املـ حــركــة  لعرقلة 
هذا  مستوى  على  والتجارية 
هذه  رغــم  أنــه  مؤكدا  املعبر، 
الــوضــعــيــة، فــإن املــغــرب قد 
امتنع، بطلب من األمني العام 
تدخل  أي  عن  املتحدة،  لألمم 

على مدى عدة أيام.
وأضـــــاف الــســفــيــر قــائــال 

هناك  تعلمون،  وكما  ))لكنه، 
وقـــت لــلــدبــلــومــاســيــة 

وهــــــــنــــــــاك وقـــــت 
مبرزا  للتدخل((، 
))أمام رفض  أنه 
ــيــســاريــو  ــول ــب ال

املتحدة،  لألمم  العام  األمني  لدعوات  االستجابة 
تحمل  خيار سوى  من  املغرب  أمام  يكن  لم  فإنه 
القيام  عبر  األمور،  بزمام  واإلمساك  مسؤولياته 
حركة  إلعـــادة  مدنية  عبقرية  عــن  تنم  بعملية 
املرور بمعبر الكركرات إلى وضعها الطبيعي((، 
القوات  نفذتها  التي  العملية  هذه  أن  وأوضــح 
النهار  وضح  في  تمت  قد  امللكية،  املسلحة 
إلى  مشيرا  األمميني،  املراقبني  وبحضور 
مدني  بأي  االحتكاك  أو  إصابة  تتم  لم  أنه 

خالل هذه العملية.
وفي معرض رده عن الدعايات املضللة 
بخصوص  الــبــولــيــســاريــو  النفصاليي 
الوضع في »الكركرات«، أكد السفير هالل، 
الحقائق،  إلــى  يستند  ))املــغــرب  أن 
الثاني  الرئيس  قال  وكما  ألنه 
للواليات املتحدة، جون 
ــرة:  م ذات  آدامــــز، 
أشياء  »الحقائق 

عنيدة جدا«((.

دول اأمريكا الو�سطى تدعم حترك املغرب تلكس  من   الصـحراء
فـي »الكـركرات«

العيون. األسبوع 

الوسطى  أمريكا  دول  من  مجموعة  انخرطت   
دعم  في  إفريقيا،  دول  معظم  غرار  على  والجنوبية 
التي  للخطوات  تأييدها  عن  أعربت  حيث  املغرب، 
اتخذها املغرب في منطقة »الكركرات«، والتي تهدف 

إلى حماية مصالحه وأمنه وسيادته على أراضيه.
وأكدت كل من ليبيريا وغواتيماال وكولومبيا 
اتخذتها  التي  لإلجراءات  تأييدها  والبراغواي، 
املدني  التنقل  حرية  إلرســاء  املغربية،  اململكة 

ــرات«،  ــرك ــك »ال الــحــدودي  باملعبر  ــتــجــاري  وال
ألي  استنكارها  على  األربــع  البلدان  وشــددت 
املعبر  هــذا  فــي  املـــرور  حركة  تهدد  ممارسات 
وموريتانيا  املــغــرب  بــني  يربط  ــذي  ال الحيوي 
الكامل  تأييدها  عن  وأعربت  اإلفريقية،  والبلدان 
لحماية  إجــراءات  من  يتخذه  ما  كل  في  للمغرب 
أعربت  كما  الترابية،  ووحدته  وسيادته  أمنه 
املتحدة،  األمــم  لجهود  دعمها  عن  البلدان  هذه 
للنزاع  دائم  سياسي  لحل  التوصل  إلى  الرامية 
حول الصحراء، مشيدة في هذا السياق، بمبادرة 
باعتبارها  املغرب  بها  تقدم  التي  الذاتي  الحكم 

أساسا لحل هذا النزاع اإلقليمي.

العيون. األسبوع 

البوليساريو  فــيــه  انشغلت  ــذي  الـ ــوقــت  ال فــي 
مشوشة،  إعالمية  حرب  وإطــالق  باملغرب  بالتحرش 
وساق  قدم  على  األشغال  الصحراء  بجهات  تتواصل 
البناء  مــســيــرة  ملــواصــلــة  املــديــنــة  أحــيــاء  بمختلف 
بخطى  الصحراء،  حواضر  بكبرى  والنماء  والتشييد 
ثابتة وإرادة قوية في شارع اسكيميمة، أحد الشوارع 
دؤوبة  حركة  يعرف  والذي  العيون،  بمدينة  الرئيسية 
للجماعة،  التابعة  بشكل يومي، حيث باشرت املصالح 
أشغال  من  االنتهاء  بعد  وذلك  لتعبيده،  واسعة  عملية 
القديمة  األرصفة  وإزالة  توسعته  شملت  التي  تهيئته 
أشغال  من  االنتهاء  وكذا  جديدة،  بأخرى  واستبدالها 
بنيته  وتعزيز  الصحي  الصرف  شبكة  وتقوية  تأهيل 

بقنوات ضخمة لتطهير السائل.
املذكور  الشارع  تغليف  شملت  التي  العملية  هذه 
في  تندرج  عالية،  تقنية  وبمعايير  الحام  باملغلف 
املجلس  بها  يقوم  التي  الواسعة  التعبيد  عملية  إطار 
الجماعي للعيون الذي يترأسه القيادي البارز في حزب 
االستقالل، حمدي ولد الرشيد، بمختلف شوارع وأزقة 
املدينة، وذلك بهدف مالءمة الشبكة الطرقية مع النمو 
املضطرد لحركة السير داخل املجال الحضري للمدينة، 

وكذا تحسني مستويات الخدمة والسالمة الطرقية.

دور ال�سحـافة يف زمـن »كـورونا«
العيون. األسبوع 

شددت الفيدرالية املغربية لناشري الصحف 
للقاء  تنظيمها  خالل  الجنوبية،  األقاليم  فرع   /
مفتوح بمناسبة اليوم الوطني لإلعالم، بتنسيق 
املغربية  للصحافة  الوطنية  النقابة  فــرع  مع 

لقطاع  الجهوية  املديرية  وبتعاون مع  بالعيون، 
االتصال، ومنظمة السلم والتسامح للديمقراطية 
وحقوق اإلنسان، على دور الصحافة في محاربة 
»وبــاء  معتبرين  الحقائق،  وتقصي  اإلشــاعــات 
اإلعالم  »أهمية  على  ومؤكدين  نموذجا«  كورونا 

في مواجهة الحد من انتشار كوفيد 19«.
وأجمعت كل التدخالت على الدور املحوري 
الهام الذي قامت به كافة وسائل اإلعالم املرئية 

انتشار  بــدايــة  منذ  واملــكــتــوبــة،  واملــســمــوعــة 
الوصي  القطاع  مطالبني  اليوم،  إلى  »كورونا« 
مواكبة  بضرورة  للصحافة،  الوطني  واملجلس 
الجنوبية  بالجهات  اإلعالمية  املقاوالت  ودعم 
ضوابط  وفــق  إعالمية  بمهام  تضطلع  التي 
تم  كما  الصحافة،  مهنة  ومبادىء  وأخالقيات 
والقوانني  والنشر  التعبير  حرية  على  التركيز 

التي تهم محاربة اإلشاعات واألخبار الزائفة.

ن�سطاء يروجون لهجمات وهمية من طرف ميلي�سيات 

البولي�ساريو على اجلنود املغاربة

العيون. األسبوع 

البوليساريو  جبهة  تجد  لم 
إلخــفــاء  حيلة  ــن  م االنــفــصــالــيــة 
في  الصعبة  الوضعية  حقيقة 
اللجوء  سوى  تندوف،  مخيمات 
على  يتجرؤون  الــذيــن  قمع  إلــى 
كـــشـــف بـــعـــض الـــحـــقـــائـــق مــن 
في  املحتجزين  الــصــحــراويــني 

املخيمات.  
العام  الــرأي  معطيات  وحسب 
تندوف،  مخيمات  في  الصحراوي 
فإن األوضاع جد سيئة في املخيمات، 
تبثها  التي  الطمأنة  هــؤالء  ويفند 
معتبرا  البوليساريو،  جبهة  قيادة 

على  الوضع  بعيدة عن حقيقة  أنها 
أرض الواقع.

وصف  إلى  املتحدثون   وذهب 
املتحكمون  يبثها  التي  ــاع  األوض
تندوف،  بمخيمات  األمر  زمام  في 
قادتنا  كــان  البداية،  »فــي  قائلني: 
ــن الــهــجــومــات  ــ يــخــبــرونــنــا ع
الجيش  ضــد  لقواتنا  املتواصلة 
واملضادات،  بالصواريخ  املغربي 
أخبار  مجرد  أنها  الحقا  ليتبني 
بعض  ينشرها  وأكاذيبها  كاذبة 
الــنــاشــطــني ســرعــان مــا يــســارع 

اإلعالم املغربي لتكذيبها«.
أكد  نفسه،  املــصــدر  وحــســب 
املتحدث »مبالغة اإلعالم الجزائري 
في نشر األكاذيب، وها هي األمور 
آخر  بعد  يوما  تتضح  صــارت  قد 

عسكريا  املعركة  كسب  املغرب  بأن 
وإعالميا وحتى سياسيا«، وأضاف 
املتحدث: »الناس عندهم دول كبيرة 
على  قنصلياتها  وتفتح  تساندهم 
دعم  يخفت  بــدأ  ونحن  أراضيهم، 
يوم«،  بعد  يوما  تدريجيا  لنا  دول 

»األوضــاع  قائال:  املتحدث  وختم 
مــاذا  ســوء،  تـــزداد  املخيمات  فــي 
استفدنا نحن على طول ثالثة عقود 
بينما أراضي املغرب تطورت كثيرا 
مقارنة  التحتية  بنيتها  وتحسنت 

بنا نحن...؟«.
بالرفيق  التحق 
ــــى، املــنــاضــل  ــلـ ــ األعـ
يف االحتاد الوطني 
لــلــقــوات الــشــعــبــيــة، 

أحمد طليمات.
وبـــهـــذه املــنــاســبــة 
ــة، تـــتـــقـــدم  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ األلـ
بأصدق  »األســبــوع« 
إلـــى كافة  الــتــعــازي 
أفـــــــــــــــــراد عــــائــــلــــتــــه 
وأصــدقــائــه ورفــاقــه 
يف الــنــضــال، داعــن 

اهلل الــعــلــي الــقــديــر أن يــلــهــمــهــم الــصــبــر والـــســـلـــوان، وأن 
يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

إنا هلل وإنا إليه راجعون.

هالل
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))وإن عدمت عدنا(( صدق هلل موالنا العظيم.
ضدا على »الدولة العميقة« في الجزائر، التي تتحكم في البالد والعباد 
منذ االستقالل بقبضة من حديد من طرف طغمة عسكرية، تتوق »جمهورية 
عن  باالستقالل  واملطالبة  مصيرها  تقرير  إلــى  الديمقراطية«  القبايل 
القبايل  »جمهورية  استقالل  قضية  إن  بل  الجزائري،  العسكري  النظام 
في  ال حديث  املتحدة، حيث  األمم  ردهات  في  اليوم  تتداول  الديمقراطية« 
ملف  إدراج  ترقب  لها سوى عن  التابعة  الهيئات  املنظمة ومختلف  أروقة 
استقالل منطقة القبائل من جديد ضمن جدول أعمال الجمعية العامة، وهو 
ولوبياتها  الجزائر  من  بضغط  مكانه  يراوح  طويل  لوقت  ظل  الذي  امللف 

التي تدعي مناصرة حركات التحرير واالستقالل في العالم.
القبايل  »جمهورية  حكومة  رئيس  مهني،  فرحات  للزعيم  سبق  كما 
الجزائرية«، أن قدم مذكرة رسمية لدى األمم املتحدة للمطالبة باستقالل 
»شعب  مساعدة  إلــى  الدولية  األســرة  داعيا  الجزائر،  عن  »القبايل« 

القبايل«، وساعيا إلى كسب دعم الدول املؤثرة في األمم املتحدة.
ومنطقة القبايل أو بالد القبائل، هي منطقة ثقافية - طبيعية شمال شرق 
الجزائر، تغطي عدة واليات: بومرداس، تيزي وزو، بجاية، البويرة، املدية، 

شماال والية برج بوعريريج، سطيف، جيجل، ميلة، وغربا والية سكيكدة.
جانب  إلى  قبايلية  ولهجة  األمازيغية  اللغة  املنطقة  سكان  ويتكلم 
املحررات  في  الفصحى  العربية  اللغة  وتستخدم  الــدارجــة،  العربية 

واملواثيق الرسمية.
ويتوزع سكان »الجمهورية في منطقة القبايل« على مدن وقرى، بحيث 
يقطنها حوالي ثالثة ماليني نسمة، موزعون على مدن كبرى مثل بجاية، 
وصغرى كالبويرة، أما خارج املنطقة، فهم موزعون على عدة واليات بعدد 
يقدر بـ 2.5 مليون نسمة، أغلبهم يقطنون الجزائر العاصمة وقسنطينة 

ووهران واملدن الصحراوية.
ونظرا  العاطلني،  عدد  وارتفاع  املنطقة  تعرفه  الذي  للتهميش  ونظرا 
القبايل  لشعب  املشروعة  املطالب  العسكر  به  يواجه  الذي  للقمع  كذلك 
منهم  الكثير  هاجر  فقد   ،)1980 سنة  مثال  األمازيغي  الربيع  )كقمع 
 800.000 بحوالي  تقدر  فرنسا  في  كبيرة  جالية  فللقبايل  الخارج،  إلى 
وفي  كيبك،  مدينة  في  خاصة  شخص،   300000 بـ  كندا  وفي  شخص، 
في  وكذلك  شخص،   200.000 بحوالي  تقدر  جالية  املتحدة  الواليات 

أملانيا وبريطانيا ومنطقة الشرق األوسط كالسعودية واإلمارات.
مؤسس  إيموال«،  إيمازيغن  »فرحات  املدعو  مهني  فرحات  ويعتبر 
حركة  زعيم  ويرى  القبايل«،  منطقة  في  املصير  تقرير  أجل  من  »الحركة 
بل  أمة،  ليست  الجزائر  أن  الجزائري،  االحتالل  ضد  القبايلي  الكفاح 

صنيعة استعمارية.

هل تفتح الأمم املتحدة 
ملف »جمهورية القبايل 

الدميقراطية«؟
عبد الرحمان شحشي*

نافذة للرأي

من  كان  أنه  »الكركرات«،  أحداث  تؤكد 
اإلفريقي  املمر  هــذا  تنظيف  الــضــروري 
التي  والسالحف  األفــاعــي  من  الحيوي 
أو  فيها  تختبئ  جحور  عن  تبحث  كانت 
باملناورات  لتقوم  األسلحة  فيها  تخبئ 
كــلــمــا تـــم عـــرض مــلــف صــحــرائــنــا في 
على  يجب  أمــر  وهــو  الــدولــيــة،  املحافل 
املغرب  منها  يتكون  التي  الخمس  الدول 
أسقطنا  فإذا  وتــآزره،  تعززه  أن  العربي، 
الجزائر الشقيقة، بقي لنا األخوان تونس 
في  هلل  كــان  لليبيا،  فبالنسبة  وليبيا، 
عونها، فهي ال زالت تبحث عن نفسها في 
بالوكالة،  أو  املعلنة  الحروب  من  جحيم 
عقدها  التي  الجلسات  تؤتي  أن  ونتمنى 
في  أكلها  الليبيون  السياسيون  ويعقدها 
التونسيون،  اإلخوة  أما  العاجل،  القريب 
وكأنهم  مــحــرج  مــوقــف  ــي  ف فــيــوجــدون 
مع  واختيارنا  معكم  »قلبنا  لنا  يقولون 

خصومكم«.
ــراوح  ي سيظل  الــوضــع  ــذا  ه أن  ــن  أظ
القلوب  تصفى  أن  إلى  طويلة  مدة  محله 
عن  للمسؤولني  وتكون  النيات،  وتحسن 
والشجاعة  الجرأة  العربي  املغرب  بناء 
لالعتراف بالحقائق التاريخية، ألن وجود 
البوليساريو في املنطقة يشكل خطرا على 
جميع بلدان إفريقيا، كما أنه يشكل بؤرا 
لبيع السالح واملخدرات وتمويل اإلرهاب، 
طــرف  ــن  م الــجــهــود  تــظــافــر  يحتم  مــمــا 
التي  الجائحة  هذه  على  للقضاء  الجميع 
تعتبر عند املحللني السياسيني أخطر من 

»كورونا«.
وإذا كان جيشنا قد تألق في العمليات 
العسكرية التي قام بها ضد مجموعة من 
يتصدى  فإنه  الطرق،  وقطاع  الصعاليك 
وجوده  استمرار  تستلزم  أخرى  ملخاطر 

لضمان األمن واألمان لبالدنا.
الحربية تشق أمواج  البوارج  وها هي 
املهاجرين  مئات  إلنقاذ  نهار  ليل  البحر 
في  بأنفسهم  يغامرون  الذين  السريني 
وضع  تتطلب  عملية  وهي  املوت،  قوارب 
املستشفيات،  أقرب  في  املغامرين  هؤالء 

لفحصهم وعالجهم عند االقتضاء.
تخصص  األسرة  عشرات  نجد  وهكذا، 

في  تقصر  أو  تطول  قــد  ــام  أي لعدة  لهم 
إلى  الحاجة  أمس  في  نحن  الذي  الوقت 

هذه األسرة للعناية بمرضى »كورونا«.
ــاجــرون  ــه وقـــد يــســتــطــيــب هــــؤالء امل
في  بها  ينعمون  التي  والعناية  الراحة 
أطول مدة، وذلك  بها  للبقاء  مستشفياتنا 

على حساب مرضانا الحقيقيني.
جغرافيا  مــمــرا  يعتبر  ــغــرب  امل كـــان 
حياة  في  الطامعني  السريني،  للمهاجرين 

تسوية  بــاب  فتح  أن  منذ  ولكن  أفضل، 
وضــعــيــة املــهــاجــريــن، أخـــذت األمـــواج 
في  زاد  مما  بالدنا،  على  تتدفق  البشرية 
أصبحوا  املهاجرين  ألن  املعطلني،  عــدد 
بأجر  األوراش  بعض  في  العمل  يقبلون 
املــواطــنــون  بــه  يطالب  مما  بكثير  ــل  أق

املغاربة.
بعض  في  تفشت  أخرى  ظاهرة  وهناك 
ــواحــدة  املـــدن، حــيــث تــتــحــول الــشــقــة ال
إلسكان أكبر عدد من املهاجرين، ذلك ألنهم 
جنسيتهم  من  األشخاص  أحد  يختارون 
ليتم  مرتفع  وراتــب  قار  عمل  على  يتوفر 
يسمح  ال  الذي  األمر  باسمه،  الكراء  عقد 
ملالك الشقة باملطالبة باإلفراغ من الناحية 

القانونية.
ــي بــات  ــت ــل األخــــرى ال ــوســائ ــن ال ومـ
عن  البحث  املهاجرون،  هؤالء  يستعملها 
األوالد  ليصبح  بها  للزواج  مغربية  امرأة 
أصال  مغاربة  القران  هذا  عن  الناتجون 

وقانونا.
الشيطانية،  العمليات  هــذه  كل  ــام  وأم
تعمق  أن  املعنية  السلطات  على  يجب 
لتسوية  طــلــب  ــل  ك ــة  دراســ عــنــد  بحثها 
وضعيتهم، ألن األيام أكدت أن بعض هؤالء 
املهاجرين، إن طالت مدة بطالتهم، يفكرون 
للسرقة  خــطــيــرة  عــصــابــات  تشكيل  فــي 
مدننا  بعض  أرصفة  أن  كما  ــزاز،  ــت واالب
يعرضها هؤالء  التي  بالسلع  مغطاة  باتت 
األمر  املغاربة،  املواطنني  على  املهاجرين 

الذي يضايق نشاط »الفراشة« املغاربة.
على  نحث  أننا  القراء  يعتقد  ال  وحتى 
املعنية  السلطات  على  نقترح  العنصرية، 
واملجالس البلدية، أن تبني لهؤالء أسواقا 
بضائعهم  مع  وجودهم  ألن  بهم،  خاصة 
العمومي،  السير  يعرقل  الرصيف  على 
كبير  وامتنان  عظيم  ثواب  ذلك  في  ولهم 
إلى  تنتمي  واســعــة  شــرائــح  ــرف  ط مــن 
أمر  وهــو  الفقيرة،  الشعبية  الطبقات 

»دوخ« السلطات املحلية.
نقول  الشعبي،  املــثــل  يــقــول  وكــمــا 
األجانب:  من  املتنقلني  التجار  لهؤالء 
ما  بالعسل  مطلي  صاحبك  كان  »إيلى 

تلحسوش كلو«.

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

وبــاء  البوليســاريو

الحسين الدراجي

البولــي�ساريــو: قطــاع الطــرق يف القــرن 21 
املسلحة  القوات  بها  قامت  التي  النوعية  العملية 
بني  الرابطة  الدولية  الطريق  لفتح  املغربية  امللكية 
املوريتانية،  املغربية والجمهورية اإلسالمية  اململكة 
كبيرة  شهرة  يكتسي  ــكــركــرات«  »ال معبر  جعلت 
التدخل  وعــن  عاملية  إعــالم  وسائل  عنه  وتتحدث 
القوانني  وفق  تم  الذي  واملسؤول  السلمي  املغربي 
الدولية، كما تحدثت هذه املنابر اإلعالمية عن أسباب 
مجموعة  قامت  أن  بعد  جاء  الذي  املغربي،  التدخل 
تابعة ملا يعرف بجبهة البوليساريو، بإغالق الطريق 
خطير  تجاوز  في  وموريتانيا،  املغرب  بني  الرابطة 
للمواثيق الدولية التي تضمن حرية تنقل األشخاص 
والبضائع بني الدول. مشهد ال يمت بصلة للعالقات 
الدولية في القرن الحادي والعشرين، ويعود بنا إلى 
القرون الغابرة التي كان يسودها قطاع الطرق.. فما 
االهتمام  هذا  كل  أخذ  وملاذا  »الكركرات«؟  معبر  هو 

من قبل وسائل إعالم عاملية؟
»الكركرات« منطقة تقع في أقصى الجنوب الغربي 
أوسرد  لعمالة  تابعة  هي  إداريــا  املغربية،  للمملكة 
وتقع في الدائرة الترابية لجهة الداخلة وادي الذهب، 
وهي واحدة من الجهات اإلثني عشر التي يتضمنها 
2011، وبهذه  إقراره سنة  الذي تم  الدستور املغربي 
املعبر،  هذا  وقبل  »الكركرات«،  معبر  يوجد  املنطقة 
وافق  كلم   3.7 طولها  يتعدى  ال  عازلة  منطقة  توجد 
»اتفاق  إطار  في  املتحدة  األمم  برعاية  املغرب  عليها 
وقف إطالق النار« الذي تم في 6 شتنبر 1991، وذلك 
رغبة من املغرب في إطالق مسلسل املفاوضات إليجاد 
إلى تأسيس ما  التي عمدت  الجزائر  الجارة  حل مع 
املغرب  استرجاع  غداة  البوليساريو  بجبهة  يسمى 

املسيرة  بعد  الجنوبية  ألقاليمه 
شأن  ومــن   ،1975 سنة  الــخــضــراء 
هذا االتفاق، حسب الرغبة املغربية، 
للمعضلة  حل  إيجاد  إلى  يفضي  أن 
ــام تــفــعــيــل اتــحــاد  ــ ــي تــقــف أم ــت ال
املسلسل  وانطالق  العربي،  املغرب 
املغاربية  املنطقة  ــي  ف الــتــنــمــوي 
املنطقة،  هذه  شعوب  تنتظره  الذي 
من  والرفع  االقتصاد  لتطوير  وذلك 
يتطلب  ما  وهو  املعيشي،  املستوى 
الدول  بني  الشامل  التعاون  تعزيز 
من  دائما  كــان  واملغرب  املغاربية، 

املغرب  اتحاد  تفعيل  على  املغاربية  الــدول  أحرص 
العربي، وال تفوت أي مناسبة رسمية إال ويعلن امللك 
في خطاباته، اليد املمدودة للجارة الجزائر من أجل 

التعاون املشترك.
التهريب  انتشار  وأمــام   ،2016 غشت   11 في 
ميليشيات  به  تقوم  الذي  املخدرات  في  واالتجار 
األمــم  مــع  بتنسيق  املــغــرب  ــام  ق البوليساريو، 
نقطتي  بني  الرابطة  الطريق  بتعبيد  املتحدة، 
املراقبة املغربية املرتكزة أمام الجدار األمني ومعبر 
املوريتانية،  الحراسة  لنقطة  املتاخم  »الكركرات« 
العازلة  املنطقة  ــار  إط فــي  تدخل  منطقة  وهــي 
سير  ملراقبة  »املينورسو«  قوات  تستعملها  التي 
املقطع  إتمام تعبيد هذا  النار، وبعد  وقف إطالق 
الطرقي الذي أصبح يتصل مع الجارة موريتانيا، 
الطرقية،  للمسالك  الجغرافية  الخارطة  تغيرت 
الرئيسية  الطريق  هي  الطريق  هــذه  فأصبحت 

جعل  الـــذي  الــشــيء  املنطقة،  فــي 
املعبدة  غير  األخرى  املسالك  جميع 
ميليشيات  تستعملها  كانت  التي 
من  البوليساريو، مكشوفة وأصبح 
وتجار  للمهربني  التعرض  السهل 
هذه  محاصرة  وأمـــام  ــخــدرات،  امل
املمارسات املنافية للقوانني الدولية 
واملجرَّمة دوليا، اشتد الخناق على 
املدعومة  البوليساريو  ميليشيات 
من طرف الجارة الجزائر، فازدادت 
والبوليساريو  الجزائر  وضعية 
تأزما بعد توالي سحب العديد من الدول اعترافها 
بالكيان الوهمي، وفتح العديد من الدول اإلفريقية 
والداخلة.  العيون  في  لها  قنصليات  والعربية 
الدبلوماسية  تطوق  أصبحت  التي  العزلة  هذه 
الجزائرية، والحصار الذي تمكن املغرب من فرضه 
التي  الدولي  للقانون  املخالفة  املمارسات  على 
وفي  األخيرة،  هذه  جعل  البوليساريو،  بها  تقوم 
التي  الطرق«  »قطاع  بحقبة  يذكرنا  غريب  موقف 
الطريق  بقطع  تقوم  الغابرة،  القرون  في  سادت 
املغربي  األمني  الجدار  بني  العازلة  املنطقة  في 
ومعبر »الكركرات«، وهو ما أدى إلى توقف حركة 
أن  إلى  أسابيع،  ثالثة  ملدة  ــراد  واألف الشاحنات 
كما  املمر  بإرجاع  املغربية  امللكية  القوات  تدخلت 

كان عليه الحال منذ ثالثني سنة.
ما قامت به البوليساريو من ممارسات تجرمها 
به  تقوم  ما  نطاق  في  يدخل  الدولية،  القوانني 
العديد من امليليشيات على الصعيد الدولي، التي 

التجارة  وتحترف  الدولي  القانون  خارج  تعيش 
املمنوعة دوليا، كالتهريب واملخدرات، هذا السلوك 
عن  الخارجة  املنظمات  لــدى  ومــألــوف  مــعــروف 
القانون، لكن يبقى السؤال املحير هو في املوقف 
النظام  هذا  فهل  الجزائري،  النظام  اتخذه  الذي 
تجارة  يساند  هل  الطرق؟  قطاع  ممارسات  يدعم 
هذا  يساند  ملاذا  التهريب؟  يدعم  وهل  املخدرات؟ 
الدولية  املمنوعات  كل  تحترف  ميليشيات  النظام 
التي  اإلرهابية  املنظمات  مع  التعامل  فيها  بما 
تنشط في الساحل الجنوبي للجارة الجزائر، وهي 
أول من يعرف عدد أفراد ميليشيات البوليساريو 

الذين التحقوا بهذه املنظمات اإلرهابية؟
أمام  يبق  لم  »الــكــركــرات«،  معبر  تحرير  بعد 
الحرب  خطابات  سوى  البوليساريو  ميليشيات 
وسيارات  جزائري  عسكري  بلباس  جنود  وصور 
أن  على  ُيجمع  والكل  تمويل جزائري،  من  حربية 
قرار السلم أو الحرب ليس في تندوف، وإنما هو 
القوى  ملوازين  وخاضع  الجزائر  العاصمة  في 
الدولية. هذه األخيرة تعرف جيدا بأن امليليشيات 
الجدار  أمــام  قوة  وال  لها  حول  ال  تدعمها  التي 
امللكية  املسلحة  القوات  فيه  أبدعت  الذي  األمني 
الذي  الشعبي  الحراك  ذلك  إلى  أضف  املغربية، 
يمر  التي  الصحية  والوضعية  الجزائر،  تشهده 
منها الرئيس الجزائري، والذي نتمنى له الشفاء 
تجعل  األمور  هذه  كل  والعافية..  الصحة  ودوام 
ما تقوم به البوليساريو ال يخرج عن نطاق نفخة 
املهزوم،  الضعيف  بها  يقوم  التي  الرومي  الديك 

فاملغرب في صحرائه والصحراء في مغربها.

سعيد الغماز

* أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن األول سطات

تؤكد أحداث »الكركرات«، 
أنه كان من الضروري 

تنظيف هذا الممر 
اإلفريقي الحيوي من 

األفاعي والسالحف 
التي كانت تبحث عن 

جحور تختبئ فيها أو 
تخبئ فيها األسلحة 

لتقوم بالمناورات كلما 
تم عرض ملف صحرائنا 
في المحافل الدولية، 

وهو أمر يجب على الدول 
الخمس التي يتكون منها 
المغرب العربي، أن تعززه 

وتآزره
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فتح باب الترشيح للجائزة 
الوطنية للقراءة لسنة 2021

الــقــراءة  »شبكة  أعلنت 
ــرب« عــن فــتــح بــاب  ــغ ــامل ب
الجائزة  ملسابقة  الترشيح 
الوطنية للقراءة في دورتها 

السابعة لسنة 2021.
للشبكة،  بالغ  وحسب 
ــزة،  ــائـ ــجـ ــذه الـ ــ ــإن هـ ــ فـ
ــم من  ــدع ــي تــنــظــم ب ــت ال
والشباب  الثقافة  وزارة 
والـــريـــاضـــة، وبــتــعــاون 
اإلقليمية  املديريات  مع 
الوطنية  التربية  لــوزارة 
ــن املــهــنــي  ــ ــوي ــ ــك ــ ــت ــ وال
والبحث  العالي  والتعليم 
ــي إلــى  ــرمـ الــعــلــمــي، تـ
تــرســيــخ فــعــل الـــقـــراءة 
ــي املــجــتــمــع، وأوضــح  ف
ــبــالغ أن املــشــاركــة في  ال
مفتوحة  املسابقة،  هــذه 
ــاب  ــبـ ــشـ فـــــي وجــــــه الـ
ــم  ــاره ــم ــة أع ــراوحـ ــتـ املـ
حيث  سنة،  و26   8 بــن 
باللغة  املشاركة  يمكنهم 
عربية  يفضلونها،  التي 
لغة  أي  أو  أمازيغية  أو 
ــرى، وذلـــك مــن خالل  أخـ
بالكتب  قــائــمــة  تــقــديــم 
سنة  خــــالل  املــــقــــروءة 
عناوين  تتضمن   ،2020
مؤلفيها،  وأسماء  الكتب 

تأليف  من  إبداعيا  ونصا 
عن  عبارة  يكون  املشارك 
أو  لرواية  جديدة  نهاية 
يتجاوز  ال  أن  على  قصة، 
صفحة واحدة )ما يقارب 
للمستوى  كلمة  مائتي 
كلمة  و500  االبــتــدائــي، 
ــي املــســتــويــات(،  ــاق ــب ل
املسابقة  تــشــتــرط  كــمــا 
عن  املترشح  يــشــارك  أن 
لجنة  مــع  لــقــاء  فــي  بعد 
يكون  ال  وأن  التحكيم، 
الوطنية  بالجائزة  فاز  قد 
تحدي  جائزة  أو  للقراءة 
القراءة العربي وطنيا في 
الثالث السنوات األخيرة.
تأسست  فقد  للتذكير، 
باملغرب  ــراءة  ــق ال شبكة 
 ،2013 دجنبر  شهر  في 
فرعا  اثني  على  وتتوفر 
من  جهات  خمس  تغطي 
وتهدف  اململكة،  جهات 
على  »العمل  إلى  أساسا 
ــراءة  ــق تــرســيــخ عـــادة ال
املغاربة  لدى  يومي  كفعل 
بأن  وعيها  مــن  انطالقا 
رئيسي  مــدخــل  ــراءة  ــق ال
الذي  املعرفة  عالم  لولوج 
األساسية  الرافعة  يعتبر 

لكل تنمية«.

تتويج خمسة مغاربة في »جائزة الشيخ زايد للكتاب« 
أعلنت »جائزة الشيخ زايد للكتاب«، أن 
والدراسات  الفنون  لفرع  الطويلة  القائمة 
أربعة  عناوين  عشرة  تضمنت  النقدية، 
بكل  األمر  ويتعلق  مغاربة،  ملؤلفن  منها 
من »خطاب األمثولة، حوار الفكر والسلطة 
سعيد  للباحث  معرفية«  تداولية  مقاربة 
والتجلي  الخفاء  بن  و»الــصــورة  جبار، 
للباحث  عــربــي«  ابــن  الــديــن  محيي  عند 
أحمد كازي، كما اشتملت هذه القائمة على 
دراسة  العربي:  السردي  »املتخيل  كتابي 
للباحث  العجائبي«  ووظائف  بنيات  في 
النحال، و»أخالقيات  مصطفى  املغربي 
إلى  الــنــص  أنطولوجيا  مــن  الــتــأويــل: 
املغربي  للباحث  الــفــهــم«  أنطولوجيا 
محمد الحيرش، وفي فرع »التنمية وبناء 
ثمانية  الطويلة  قائمته  تضمنت  الدولة« 
التغيير  وماهية  »الــقــرآن  منها  أعمال، 
للباحث  ــســان(«  اإلن  - الديني  )الــنــص 

املغربي إدريس حمادي.
عن  مؤخرا  كشفت  قد  الجائزة  وكانت 
القائمة الطويلة لفرع أدب الطفل والناشئة 

من  ملؤلفن  عمال   13 على  اشتملت  التي 
الزمرد«  »حديقة  منها  عربية،  دول  سبعة 

للكاتبة املغربية رجاء مالح.
فإن  الــجــائــزة،  ملؤسسة  بيان  وحسب 
ستواصل  للكتاب«  زايــد  الشيخ  »جائزة 
من  األخرى  للفروع  الطويلة  القوائم  نشر 

الجائزة تباعا.

بلقب  الــفــائــز  أن  ــى  إل ــارة  اإلشــ تــجــدر 
على  يحصل  الثقافية«  العام  »شخصية 
)حوالي  درهــم  مليون  بقيمة  مالي  مبلغ 
الفائزون  ينال  ألف دوالر(، في حن   270
بقيمة  مالية  جائزة  األخــرى  الفروع  في 
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آالف دوالر(.

السينما دعامة للتربية على القيم
املغربية  الجمعية  تنظم 
البصري  السمعي  لتنمية 
الدورة  التربوي،  واملسرح 
ــل رقــمــي  ــشــك ــة ب ــعـ ــرابـ الـ
السينمائي  لــلــمــهــرجــان 
ــرا  ــ ــي ــ ــام ــ الــــجــــهــــوي »ك
ــار  كـــيـــدس«، تـــحـــت شــع
للتربية  دعــامــة  »السينما 
إلى   26 مــن  الــقــيــم«،  على 
2020، وذلك في  28 نونبر 

وبن  بينها  الشراكة  ــار  إط
للتربية  الجهوية  األكاديمية 
سال  الــربــاط  لجهة  والتكوين 

القنيطرة، حيث يتضمن برنامج 
املنظمة  الجديدة،  الــدورة  هذه 
السينمائي  املــركــز  مــن  بــدعــم 

املتخصص  واملعهد  املغربي 
للسينما والسمعي البصري 
رسمية  مسابقة  بالرباط، 
تمنح  الــقــصــيــرة  ــالم  ــأف ل
تحكيم  لــجــنــة  ــزهــا  جــوائ
تترأسها  األعضاء  رباعية 
بوبكدي،  فاطمة  املخرجة 
ــراب،  ت ــا  أب عــادل  واملمثل 
زكية  الــتــصــويــر  ــرة  ــدي وم
في  الباحث  ثم  الحامدي، 
والسينما  املسرح  جماليات 
وســيــمــيــولــوجــيــا الــخــطــاب 

البصري، ذ. بدر الدحاني.

وتجدر اإلشارة إلى أن تيمة 
هذه الدورة من املهرجان، الذي 
تربوي  مــشــروع  بمثابة  هــو 
وتالميذ  أطــر  لفائدة  ثقافي 
بالجهة،  التعليمية  املؤسسات 
ــمــحــور حــــول »األمـــثـــال  ــت ت
لقيم  ــة  ــل ــحــام ال الــشــعــبــيــة 
تمكن  بغية  وذلك  املواطنة«، 
من  أنشطتها  من  املستفيدين 
الثقافي  الــتــراث  روح  إحياء 
تيمة  على  االشتغال  من خالل 
بالغ  وفــق  املغربيةن  األمثال 

املنظمة. للجمعية 

فيلم مغربي في مواجهة كذب األفالم 
الفرنسية واإلسبانية حول الصحراء

انتهى املخرج ربيع الجوهري 
السينمائي  الفيلم  تصوير  من 
املــطــول »ســيــكــا«، الــذي تــدور 
الصحراء  قضية  حول  قصته 
استلهم  ــذي  ــ والـ ــة،  ــي ــغــرب امل
ــالل حــضــوره  قــصــتــه مـــن  خـ
امللتقيات  مــن  مجموعة  فــي 
وخصوصا  الدولية،  الحقوقية 
لحقوق  الــعــاملــي  املــؤتــمــر  فــي 
صدم  حيث  بجنيف،  اإلنسان 
تمطر  ــذي  ــ ال الــكــذب  بــحــجــم 
اإلسبانية  ــالم  األفـ بعض  بــه 
والفرنسية الرأي العام العاملي 
عالقة  ال  أن  يــذيــعــون  عندما 

وسكان  الصحراء  سكان  بن 
الشمال، وال زواج وال تعامالت 
أكثر  بل  املنطقتن،  سكان  بن 
من هذا، يتم إفهامهم أن سكان 
احتلوا  أمــازيــغ  هــم  الشمال 
األصول  ذوي  الصحراء  سكان 

العربية من اليمن.
صورت  الذي  الفيلم  ويهدف 
ورزازات،  بمدينة  مــشــاهــده 
ــطــات  ــغــال ــى تــصــحــيــح امل ــ إل
املغرضة بشأن القضية األولى 
تهم  والتي  واملغاربة،  للمغرب 
الصحراء املغربية، مستحضرا 

خطب امللك محمد السادس.

احتفاء بذكرى المسيرة الخضراء وعيد االستقالل

تنظيم نشاط ثقافي وفني في العيون 
وتنزيل  تفعيل  إطــار  في 
ــرامــج اتــفــاقــيــة الــشــراكــة  ب
الثقافة  وزارة  بن  املبرمة 
والشباب والرياضة ومجلس 
ــة الــعــيــون الــســاقــيــة  جــه
بتطبيق  املتعلقة  الحمراء 
الثقافي  املكون  مقتضيات 
ــن الـــنـــمـــوذج الــتــنــمــوي  مـ
ــون الــســاقــيــة  ــي ــع لــجــهــة ال
برنامج  وخاصة  الحمراء، 
املوسيقى  وتثمن  تأهيل 
املديرية  نظمت  الحسانية، 
الثقافة  لــقــطــاع  الــجــهــويــة 
بالعيون، أمسيات موسيقية 
تقليدية  تــراثــيــة  حسانية 
العيون«  »سفاري  بمنتجع 

حيث  الــطــلــق،  بـــالـــهـــواء 
ذات  تقليدية  خيام  نصبت 
التقليدي  بالتراث  الصلة 
وهكذا  الصحراوي،  البدوي 
موسيقية  فــرق  ست  أحيت 
حسانية سهرة فنية باذخة، 
قـــدمـــت خــاللــهــا لــوحــات 

من  مستوحاة  رائعة  فنية 
عليه  هلل  صلى  النبي  مدح 
وسلم، بحضور باقي الفرق 
األخــــرى الــعــصــريــة الــتــي 
ستقدم أعمالها بدار الثقافة 

»أم السعد« بالعيون.
ــدرج هـــذا الــنــشــاط  ــنـ ويـ

إطــار  فــي  والفني،  الثقافي 
املوسيقية  ــرق  ــف ال تــأهــيــل 
ولــوج  على  قـــادرة  وجعلها 
فــي مجال  املــنــافــســة  ســوق 
ــة الــفــنــيــة وتــطــويــر  ــاول ــق امل
واإلداريـــة  الفنية  قــدراتــهــا 
والــتــقــنــيــة، واالنـــدمـــاج في 
ــن خــالل  ــل مـ ــشــغ ــوق ال ــ س
ذات  ثقافية  تظاهرات  تنظيم 
املشاركة  وكذا  راق،  مستوى 
وتظاهرات  مهرجانات  فــي 
دولية،  وطنية  وفنية  ثقافية 
ــى الــتــعــريــف  ــل والــعــمــل ع
ــى الــحــســانــيــة  ــق ــوســي ــامل ب
الخصوصية  ذات  املغربية 

الوطنية.
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تلعبه  باتت  الذي  الهام  الدور  في  يجادل  أحد  ال 
الوجود،  حيز  إلى  خروجها  منذ  الخاصة،  إذاعاتنا 
أعــدادا  واستقطبت  البث،  من  ساعات  مــأت  فقد 
في  البيوت  وولجت  واملستمعات،  املستمعني،  من 
في  السائقني  وحدة  وآنست  واألماسي،  األصباح، 
في  الباعة  وجالست  والطويلة،  القصيرة،  املسافات 
املتاجر، وما إليها، ورافقت الرعاة في الحقول، وفي 
معية القطعان، كما برعت في البرامج التفاعلية التي 
تم توظيف وسائل التواصل الحديثة خاللها بنجاح 
تام، فكان نتيجة ذلك، التوعية ومعها التحسيس في 
املتتبع  يعاين  كله،  ذلك  مقابل  املجاالت..  من  العديد 
القصور،  هذا  يومية،  إخبارية  نشرات  من  تبثه  ملا 
والضعف على مستوى املضمون، وطريقة العرض، إذ 
أغلب ما تحتويه هاتيك النشرات من مضامني، يكاد 
االجتماعي،  التواصل  وسائل  تتناقله  عما  يخرج  ال 
وفي  املحلية،  األحــداث  على  الغالب  في  ويقتصر 
الخبر  يأتي  وقد  لفها،  يلف  وما  الجرائم،  طليعتها 
أما  لحيثياته،  تتبع  ملا جرى، وال  كما هو بال تقص 
على مستوى األخبار الوطنية العامة، وكذا الدولية، 
في  عليها  ترد  التي  الشاكلة  نفس  على  تأتي  فإنها 
املحطات التلفزية واإلذاعية، بدون تحليل خاص، أو 
النظر إليها من زاوية أخرى، كما لو أن هّم املعدين 
األوحد، هو نقلها إلى املستمع بال زيادة وال نقصان، 
ألقينا نظرة عابرة على الشكل، نقف على هذا  وإذا 
القصر الذي يميز تلك النشرات، فدقائقها معدودات، 
وأحيانا يكاد ما تتضمنه ال يتجاوز فحوى عناوينها 

البارزة، إال بكلمات وال نقول عبارات.
ــات  اإلذاعـ تلك  مــن  الكثير  فــي  للنظر  ــالفــت  وال
قراءة  أثناء  العامية  اللغة  اعتمادها  هو  الخاصة، 
حيث  »ميكرفوناتها«،  وراء  من  األخــبــار  وتقديم 
القارئ،  يبذله  الــذي  املتعب  املجهود  هــذا  يالحظ 
تقترب  التي  والعبارات  املفردات،  بعض  يغير  وهو 
كثيرا من معناها الفصيح.. فلماذا ذاك الجهد، وهذا 
التعب، وغالبية املستمعني يتابعون األخبار املقدمة 
من خالل املحطات اإلذاعية، والتلفزية العامة، باللغة 
العربية الفصيحة، وكذا الشأن بالنسبة لغيرها من 

القنوات الفضائية، واإلذاعات العربية؟
الــبــاردة  والــحــرب  ــوام،  أعـ مضت  فقد  للتذكير، 
مستعرة، كان حينها املستمع املغربي العادي يتابع 
ضمن  العربية  األقسام  تذيعه  ما  ونجاح  باهتمام 
وال  راقية،  فصيحة  بلغة  العاملية  اإلذاعية  املحطات 
ينبغي أن يغيب عن البال هنا، أن املستمع في أيامنا 
هذه، في درجة أسمى دراسيا، فلماذا إذن تهبط تلك 
اإلذاعات الخاصة بمستواه اللغوي إلى ما هو أدنى؟
لها  املتاح  الهامش  املذكورة  اإلذاعــات  فلتستغل 
فتح  خالل  من  فأكثر،  أكثر  بمستمعها  االرتقاء  في 
فال  األحــداث،  تتبع  أثناء  مهمة  قضايا  على  عينيه 
اليوم ينتشر بسرعة  بات  الذي  الخبر  يكفي إيصال 
صغير  زر  على  يسير  فضغط  الضوء،  سرعة  تعادل 
البشر، في جزء  إلى اآلالف، واآلالف من  كفيل بنقله 

من الثانية.
أبعاد  تحليل  إلــى  دائــم  تعطش  في  املستمع  إن 
الخبر، والنظر إليه من زوايا مختلفة، وإلى مواكبة 
هذا  يجرف  أن  ينبغي  فال  مسؤولة،  بحرفية  مساره 
الشابة  الصحافية  الكفاءات  لأحداث،  التسطيح 
عنها  فتغيب  الزاوية،  في  هناك  الواعدة، ويحشرها 
بذلك العزائم الثابتة، والهمم العالية أثناء تلقف ما 
يطرأ من أحداث، واإلحاطة بها من كل الجوانب، فال 
ومشاق  مضنية،  جهود  بدون  املتاعب  مهنة  كانت 
الذكية،  الهواتف  خلف  من  الهواة  فإن  وإال  متعبة، 
وعلى ساحات الفضاء األزرق األرحب، يصلون الليل 
بالصالح  واألبــصــار  األســمــاع  ويغرقون  بالنهار، 
املتابعني  ويستقطبون  األخــبــار،  مــن  والــطــالــح 
بكامله..  اليوم  ودقائق  ثواني  مدار  واملتابعات على 
ــداع  واإلب والــدأب  والسعي  االجتهاد،  من  فمزيدا 
هاته  إلــى  املنتسب  الصحافي  أيــهــا  والــتــجــديــد 
نفسه  يفرض  واقعا  باتت  التي  الخاصة،  اإلذاعــات 
ملء  إلــى  حاجة  في  العريض  وجمهوره  بإلحاح، 

أوقات استماعه باملفيد مضمونا وشكال.

نشرات األخبار 
في إذاعاتنا الخاصة

 عثمان محمود

ملف الصحراء المغربية في منعطف تاريخي 
في  العني،  تخطئه  ال  جــذري،  تحول  ثمة 
منذ  املغربية  الصحراء  ملف  مع  التعاطي 
اململكة  عرش  السادس  محمد  امللك  اعتالء 
وال  كــان  التحول  هــذا  الشريفة..  املغربية 
يزال عنوانه األبرز هو طرح خيار التسوية 
الحكم  منح  مقترح  خــالل  مــن  السياسية 
وإقناع  للمملكة،  الجنوبية  لأقاليم  الذاتي 
املنتظم الدولي والقوى املؤثرة بعدم واقعية 
تقنية االستفتاء كشكل غير وحيد من أشكال 
إعاقة  ــى  إل بالنظر  وذلــك  املصير،  تقرير 
خصوم وحدتنا الترابية لعملية حصر هوية 
املحتجزين بمخيمات  املغاربة  الصحراويني 
إلى  وبالنظر  والحمادة،  تندوف  في  العار 
ثبوت عدم إمكانية ضبط عددهم، واستحالة 
ذاك  في  املشاركة  في  الحق  له  من  تحديد 
االستفتاء الذي صار في خبر كان ممن ليس 
له الحق في ذلك، وهو ما يفسر كون جميع 
وقرارات  املتحدة  لأمم  العام  األمني  تقارير 
الــســنــوات األخــيــرة،  األمـــن، خــالل  مجلس 
تخلو تماما من أي إشارة لخيار االستفتاء، 
في مقابل ورود خيار الحكم الذاتي لعشرات 
املرات، مع ذكر هذا األخير على الدوام بكثير 
من التقدير واالحترام، حيث يتم وصفه في 
»مقترح  بأنه  والقرارات  التقارير  هذه  كافة 
أساسا  يشكل  وبأنه  مصداقية«،  وذو  جدي 
وواقعية  عملية  سياسية  لتسوية  موثوقا 
موقف  جعل  ما  ــك  وذل بشأنها،  ومتوافق 
امللك،  لجاللة  النيرة  القيادة  تحت  بالدنا، 
الصعيد  على  وهــجــومــيــا«  قــويــا  »مــوقــفــا 
الدولي، مما أفضى إلى سحب معظم الدول 
والــســراب  الــوهــم  بجمهورية  العــتــرافــهــا 
بالدنا  ما جعل  واالرتزاق.. وهو  واألكاذيب 
تفرض توقيع عدد من االتفاقات االقتصادية 
الوطني  التراب  كافة  تشمل  شركائها،  مع 
ــراب وخــيــرات  ــه، بــمــا فــي ذلـــك تـ ــرات وخــي
من  تردد  وال  تحفظ  بال  الجنوبية،  أقاليمنا 

أي كان.
السادس  محمد  امللك  عهد  مغرب  لكن 
بل  القصوى،  أهميته  على  بذلك،  يكتف  لم 
توجه مباشرة بعزم وجرأة وإقدام، وبحكمة 
الذي  الوحيد  الفضاء  اقتحام  إلى  وتبصر، 
أي  الوهم،  أطروحات  لترويج  مرتعا  كان 
قوية  عودة  وسجل  اإلفريقي،  االتحاد  إلى 
الهيئة  هذه  إلى  ومدوية  وفاعلة  وناجعة 
القارية، وتبوأ فيها، في ظرف وجيز، املكانة 
رويدا  فتهاوت  دائما،  يستحقها  كان  التي 
رويدا منابع القوة الوهمية التي كان الكيان 
منبر  للمغرب  وصار  بها،  يتبجح  الوهمي 
جديد عرف كيف يستثمره، بتعاون واحترام 
مــتــبــادل مــع الــبــلــدان اإلفــريــقــيــة، روحــيــا 
وثقافيا  واجتماعيا  ودينيا  واقتصاديا 

وتنمويا وسياسيا.
اليوم،  أمامنا  ماثلة  هي  ها  والنتيجة 

يتبنى  اإلفريقي  االتحاد  وواضحة:  رائعة 
املفتعلة  القضية  من  وبّناء  حياديا  موقفا 
اليوم يقر  أنه  املغربية، كما  حول الصحراء 
حصري  شأن  هي  السياسية  العملية  بأن 
تدبره األمم املتحدة، وليس أي هيئة دولية 

أو إقليمية أخرى.
بوضع  املغرب  يكتف  لم  ذلــك،  خضم  في 
والعالقات  الدبلوماسية  سلة  في  بيضه  كل 
بلورة  إلى  ملكية،  بنظرة  بادر،  بل  الدولية، 
بأقاليمنا  خــاص  تنموي  نــمــوذج  وتنفيذ 
مشروع  إطــالق  وإلــى  العزيزة،  الجنوبية 
ومتكامل  وشمولي  كبير  اقتصادي  تنموي 
ومندمج مع عمقه اإلفريقي: الطريق السيار 
وصــوال  الــداخــلــة،  الــعــيــون،  تيزنيت،  بــني 
املعبر  تأهيل  والسنغال،  موريتانيا  إلــى 
الحدودي »الكركرات« وتأمني تنقل البضائع 
وموريتانيا  املغرب  بني  واملواطنني  والسلع 
الشقيقة، مشروع الطاقات الريحية بالعيون 
بالعيون،  الصيد  ميناء  مشروع  وطرفاية، 
خط  مــشــروع  اإلســمــنــت،  معامل  مشاريع 
أنبوب الغاز بني نيجيريا واملغرب، مشروع 
وترسيم  تحديد  األطلسي،  الداخلة  ميناء 
البحرية  املــالحــة  وحــدود  خطوط  وتقنني 
الواجهة  مــن  كيلومتر   3500 طــول  على 

األطلسية...

والعمالقة  الــكــبــرى  املــشــاريــع  ــذه  ه كــل 
للمنطقة  أكلها  تعطي  بعضها  ثمار  بــدأت 
تحديدا، وللوطن عموما، وبعضها اآلخر في 
في  محالة،  ال  جميعها،  وستساهم  الطريق، 
وفالحية  وتجارية  اقتصادية  أنشطة  خلق 
الجنوبية،  باألقاليم  وسياحية  وصناعية 
عموما  لشبابنا  قبلة  قريبا،  سيجعلها،  مما 
وجه  على  الجنوبية  أقاليمنا  ولــشــبــاب 
اإلفريقي  الساحل  دول  ولشباب  التحديد، 
متنوعة  شغل  فرص  إيجاد  أجل  من  أيضا، 
الصلب  البناء  كذلك،  أساسها  ومتعددة، 
االجتماعي  االقتصادي  للنسيج  والــقــوي 
للثروات  املنتج  واالستثمار  التضامني، 
والشمسية  والريحية  واملعدنية  البحرية 
اململكة  جنوب  بها  يزخر  التي  والفالحية 

الشريفة املوحدة.
لأقاليم  الــتــنــمــويــة  الـــرؤيـــة  ــذه  هـ إن 
الجنوبية، والتي يسهر امللك محمد السادس 
يختلف  ال  وتيرتها،  وتسريع  تنزيلها  على 
على  ستساهم  أنها  يقينية،  حــول  اثــنــان 
في  املقبلة،  العشرين سنة  أفق  وفي  امتداد 
خلق تجمعات اقتصادية، وفي بعث دينامية 
تجارية، وفي إفراز شرائح اجتماعية جديدة 
الواعد  اإلفريقي  البشري  العنصر  تدمج 
العمق  أي  األساسية،  روافــده  أحــد  ضمن 

والرافد املغربي والعكس صحيح.
سياسيا  املغربية،  املقاربة  أفحمت  لقد 
نفعيتها  بفضل  وتنمويا،  ودبلوماسيا 
وذكائها،  وطموحها  ووجاهتها  العامة 
البوليساريو،  لجبهة  التضليلي  املشروع 
وأسقطت املسعى السيء لحكام الجزائر في 
الدولي،  األمن  مجلس  قرارات  مع  التعاطي 
وخاصة القرارات 46/24 و14/24، والقرار 
االرتزاق  جبهة  جعل  الذي   ،48/25 األخير 
تتخبط خارج الشرعية واملشروعية الدولية، 
فانكشفت حقيقتها أكثر، وظهرت عارية على 
وأنها  يائس،  تمرد  حالة  تعيش  فعال  أنها 
غير قادرة على تنفيذ تعهداتها إزاء املنتظم 
الدولي، كما أنها تطاولت على مجلس األمن 
العام  األمــني  وعلى  قــراراتــه،  في  بالطعن 
وتقاريره،  توصياته  وعلى  املتحدة  لأمم 
حتى أنه ُوصف بـ»املنحاز«، فدخلت القضية 
وتاريخي  نوعي  منعطف  في  فعال  املفتعلة 
البوليساريو  لصالح بالدنا، وتكرست عزلة 
على  قــادرة  غير  وباتت  وراءهــا،  يقف  ومن 
التباكي التمساحي، وال على  االستمرار في 
إثارة مزيد من االنتباه والشفقة كما تعودت 
على فعل ذلك بشكل بئيس يثير االشمئزاز.

خصوم  مــحــاوالت  كــل  ــاءت  ب إذن،  هكذا 
أن  بعد  الذريع،  بالفشل  الترابية  وحدتنا 
حاولوا يائسني خائبني، العودة بامللف إلى 
الوراء، بعدما عجزوا عجزا بينا عن مجاراة 

املقترحات واملبادرات املغربية املقدامة.

د. عبد النبي عيدودي

للصـدق والكـذب محطـات ومواقـف
بندريس عمراوي الطيب

والكالم  بالنطق  املخلوقات  باقي  عــن  اإلنــســان  هلل  ميز 
بينها  ومن  بثمن،  تقدر  ال  غالية  اإلنسان  فحواس  والتمييز، 
بجانب  وهو  معا،  والــذوق  النطق  بمهام  يقوم  الذي  اللسان 
القلب والنفس، يعطينا شخصا متكامال، وقد وصفه املصطفى 
بأصغريه  بـ»املرء  الشريف  الحديث  في  عليه وسلم  صلى هلل 

قلبه ولسانه«.
في  هلل  خلقه  الذي  اإلنسان  يصف  الحكماء  أحد  هو  وها 

أحسن تقويم: 
لسان الفتى نصف ونصف فؤاده

                                  ولم يبق إال صورة اللحم والدم  
فاملرء  والكذب،  الصدق  متناقضتني:  لصفتني  أداة  واللسان 
الذي يعود لسانه على الصدق يرتاح، ألنه يجنبه الوقوع في 
آفة الكذب وأضراره، ويحميه من املغبات املحيطة به ويجعله 

أهال للثقة بني الناس، بخالف الذي يعوده على الكذب فيجعله 
الدارين،  في  والعار  للخزي  يقوده  وهذا  للشيطان،  مملوكا 
ويعرف محب  الثرثار  يعرف  الصغير،  العضو  هذا  وبواسطة 
االختصار، وبه يتم املدح والتقدير، ومنه ينبع القدح والتحقير، 

وهو سالح فتاك جراحه ال تشفى ويستحيل عالجها.
كذبا  ويصبح  العقالء،  غياب  في  صدقا  الكذب  يصبح  قد 
الحق  القول  يصمد  الصدق  فمع  السفهاء،  مدينة  في  أبيض 
الكذب  ومع  والثواب،  األجر  صاحبه  وينال  الحقيقة  وتخلد 
يكسب صاحبه  وهذا  والتضليل،  التزوير  وينمو  الزيف  يولد 
أحد  هو  وها  واآلخــرة،  الدنيا  في  الرباني  والسخط  الغضب 
»الصدق زينة النفس والكذب  الحكماء يصفهما وصفا دقيقا: 

مخبثة لها«.
اللسان يترجم أحاسيس القلب والقلب السليم يمتلك لسان 
أمــارة  نفس  به  تتالعب  الــذي  القلب  سقيم  بينما  الــصــدق، 
والتالعب  الحقائق  وقلب  الخزعبالت  لنشر  تقوده  بالسوء، 
أخي صادقا  يا  فكن  الناس،  أعراض  في  والخوض  باألخبار، 
املخلوقات  بهدي سيد  واهتدي  عملك،  في  قولك ومخلصا  في 

الصادق األمني تحظى بحب هلل وحب الناس.

لم يكتف المغرب بوضع 
كل بيضه في سلة 

الدبلوماسية والعالقات 
الدولية، بل بادر، بنظرة 

ملكية، إلى بلورة وتنفيذ 
نموذج تنموي خاص 

بأقاليمنا الجنوبية العزيزة، 
وإلى إطالق مشروع 

تنموي اقتصادي كبير 
وشمولي ومتكامل 

ومندمج مع عمقه 
اإلفريقي
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بال  اآلراء  فيه  تتعصب  ــذي  ال الوقت  في 
ــف بــال ضمير،  ــواق تــعــقــل، وتــنــحــاز فــيــه امل
قيادة  وتعلن  تقوى،  بال  النفوس  فيه  وتنقاد 
فاعلموا  الحرب،  إلى  العودة  البوليساريو 
أيها الصحراويون في مخيمات تندوف، أنها 
أنها  اليقني  قيادة مضللة تعلم علم  دعوة من 
لن تكسب حربا ولن تهزم جيشا، وأن دعوتها 
من  تلقته  ألمــر  تنفيذا  ســوى  ليست  للحرب 
جديدة  أزمة  الفتعال  الجرائري  النظام  قادة 

في أزمة قديمة.
تندوف،  مخيمات  في  الصحراويون  أيها 
نساء ورجاال، أطفاال وشيوخا، شيبا وشبابا، 
يحتل  املغربي  العدو  »إن  لكم  بقولهم  إنهم 
بتحرير  وهما  عقولكم  في  يزرعون  أرضكم«، 
الصحراء وإنشاء وطن مستقل لكم، وهم في 
أرضا،  يحتل  ال  املغرب  أن  يعلمون  الحقيقة 
يتجزأ  ال  جزء  أن صحراءكم  التاريخ  ويشهد 
اغتصبها  أرض  وأنها  الحقيقي،  وطنكم  من 
إفريقيا  بلدان في  به  ابتليت  الذي  االستعمار 
وآسيا، وخضعت للتقسيم والتجزيء، وأن كل 
من  األرض  تلك  استعادة  هو  املغرب  فعله  ما 

املحتل األجنبي.
خضعت  بالدكم  إن  الصحراويون،  أيها 
الحـــتـــالل مــتــعــدد الــجــنــســيــات، مـــن طــرف 
ومن  والجنوب،  الشمال  في  الغازية  إسبانيا 
طنجة  الوسط، وخضعت  في  الطاغية  فرنسا 
لم  االستقالل  فمسيرة  لذلك،  دولي،  الستعمار 
تمازجت  وقد  املــدى،  قصيرة  وال  سهلة  تكن 
من  واملــلــل  والنحل  القبائل  كــل  ــاء  دم فيها 
أقصى شمال املغرب إلى أقصى جنوبه، ومن 

شرقه إلى غربه.
تندوف،  مخيمات  في  الصحراويون  أيها 
القبائل الصحراوية  اسألوا آباءكم من أسود 
التحرير، منهم رحمة هلل عليه من  في جيش 
بدلوا  وما  ينتظر،  من  ومنهم  نحبه،  قضى 

الــصــحــراء من  يــعــرفــوا ألرض  ــم  ل تــبــديــال، 
لهم  تكن  ولم  املغرب،  سلطان  سوى  سلطان 
يكن  لم  الذي  الجزائري  للنظام  والءات  أبدا 
موجودا حتى، فأرضكم ووجودكم وسيادتكم 
املوجودة  األنظمة  كل  عن  سابق  دولتكم  في 

في املنطقة.
تندوف،  مخيمات  في  الصحراويون  أيها 
الغربة  في  وجودكم  سبب  تعرفوا  أن  يجب 
في تلك الخيام بينما أهلكم وإخوانكم وأبناء 

عمومتكم يوجودن في الديار.
في  خدعة  ألكبر  تعرضتم  أنكم  هلل  يشهد 
صدر  في  اختطفوا  من  منكم  وأن  التاريخ، 
صغار  أطفال  وهم  املاضي  القرن  سبعينيات 
وبوجدور،  والعيون  وطنطان  السمارة  من 
واضطرت أمهاتهم، بغريزة العطف والخوف، 

للحاق بهم.
كانت مأساتكم غريبة وما تزال تلد املأساة 
في  لجمعكم  خططوا  الذين  ألن  املأساة،  تلو 
يستهدفون  هلل،  خلق  شــر  مــن  هــم  تــنــدوف 
فيما  املستقل«،  »الوطن  بأسطورة  تنويمكم 
عواطفكم  ويــصــادرون  فكركم  يحتلون  هــم 
غير  بمستقبل  أجدادكم  تاريخ  ويستبدلون 

موجود.
قادة  مثل  أسوأ مجرمني  التاريخ  لم يشهد 
وقسموا  الفنت  زرعــوا  الذين  الــدول  بعض 
األرض  في  وعاثوا  األســر  وشتتوا  األوطــان 

فسادا، مثل ما فعل القذافي وبومدين بكم في 
بداية طريق املأساة، وفي لحظة من التاريخ، 
النظام  قــادة  استمر   فيما  القذافي،  تراجع 

الجزائري.
سبب  تعرفون  هــل  الــصــحــراويــون،  أيها 
في  بــوجــودكــم  ــري  ــجــزائ ال الــنــظــام  تمسك 

مخيمات تندوف؟
إنه ال يفعل ذلك مثلما يدعي أنه يدافع عن 
مكشوف،  كذب  فذلك  الشعوب،  مصير  تقرير 
عشرات  مصير  تقرير  عن  يدافع  ال  ملاذا  وإال 
العالم؟  فــي  األخـــرى  االنفصالية  الحركات 
وملاذا أيضا يقمع حركة تقرير املصير لشعب 
قبائل  توجد  أال  نفسها؟  الجزائر  عن  القبايل 
تقرير  إلــى  بحاجة  الجزائر  في  صحراوية 

املصير؟
الــنــظــام  لتمسك  الــرئــيــســي  الــســبــب  إن 
من  هو  تندوف،  في  باحتجازكم  الجزائري 
على  يستعملكم  ظل  إنه  بقائه،  ضمان  أجل 
مر أربعة عقود كقضية رئيسية في سياستيه 

الداخلية والخارجية.
كعصب  الصحراوية  القضية  استخدم  لقد 
حيوي في االستحواذ على الشعب الجزائري 
وإيهامه بأن النظام مشغول بالدفاع عن تقرير 
مثل  خدعة  وهي  الصحراوي،  الشعب  مصير 
قناع »بابا نويل« الذي يضعه املجرمون على 

وجوههم إلخفاء مالمحهم وتنفيذ جرائمهم.

وأشعلوا  بوضياف  قتلوا  ملــاذا  اسألوهم 
الشعب  لتركيع  سنوات  لعشر  دموية  حربا 
إلنهاء  يسعى  كان  بوضياف  إن  الجزائري؟ 
فقتلوه،  معاناتكم،  وإنهاء  الصحراء  مشكل 
أضف  وجوههم،  على  قضيتكم قناعا  لتظل 
النظام  أن  الــصــحــراويــون،  أيها  ذلــك،  ــى  إل
فاملقصود  النظام  نقول  وعندما  الجزائري، 
الذين  االستعماريني  العسكريني  من  نخبة 
يسيطرون على الجزائر، قد استخدموا أيضا 
قضيتكم في السياسة الخارجية ومن خاللها 
الرشاوي  في  وبددوها  البالد  ثروات  نهبوا 
وفي أوكار الفساد وتحقيق املصالح الخاصة.
في  الصحراويون  أيها  عليكم  يخفى  وال 
في  قيادتكم  في  عناصر  أن  تندوف،  مخيمات 
جبهة البوليساريو غارقة حتى آذانها في بحر 
النظام  في  قادة  مع  امللذات  وتقاسم  الفساد 
يؤسسوا  لن  أنهم  يعلمون  وهم  الجزائري، 
في  وإنما هم  في حرب،  ينتصروا  ولن  دولة، 

نزهة خلف قطعان اإلبل ال يأبهون ألمركم.
مخيمات  ــي  ف الــصــحــراويــون  يــســأل  أال 
تندوف ملاذا يقمعون كل صوت حر بينكم؟ لقد 
اختطفوا واعتقلوا وأبعدوا كل من تجرأ من 
عقليتهم  بغير  التفكير  على  املخيمات  داخل 

وخارج حساباتهم؟
تندوف،  مخيمات  في  الصحراويون  أيها 
إنكم على منت طائرة مخطوفة، ويستخدمونكم 
في ما يضمن بقاءهم ويغطي على جرائمهم، 
في  تمكن  الجزائري  الشعب  أن  لو  فكرتم  هل 
املستبد،  نظامه  من  التخلص  من  ما  لحظة 

كيف سيكون مصيركم؟ 
إال  لكم  ليس  وهلل  نــقــول،  والــحــق  الــحــق 
وبني  الكويرة،  إلى  طنجة  من  ووطنكم  بلدكم 
إخوانكم وذويكم، فال يغرنكم أحد بالحرب من 
في  أوالدكم حطبا  ترسلوا  فال  التحرير،  أجل 
وأنتم  في ساحتها،  وحدكم  معارك ستتركون 
اليقني أن الحق هو الذي ينتصر  ترون بعني 

منذ أكثر من أربعة عقود.
تواصلوا إذن مع إخوانكم الذين عادوا إلى 
وطنكم، واسألوهم، فخير ما ينقلون لكم، وال 

تستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير.

رسالـة إلـى الصحراويـين فـي مخيمـات تنـدوف

أمشي وسط الواحة
عزيز الفاطمي

 لفتت نظري غزالة
 ترقص قرب مليحة
 سر نظري بالغزالة
 ورق قلبي للمليحة
 زاد اهلل يف هذه الساللة
 إشارة أرسلها عبر الغزالة
 عسى أن تلتقطها املليحة
 ال مجيب على الرسالة
 فجأة يتراقص ما بالواحة
 على نغمات سليل الغزالة
 صداه وصل إلى الباحة
 ابتسمت غرمية الغزالة
 وجه كزهرة التفاحة
 تقدمت قدما ببسالة
 يف اجتاه املليحة

 بدا لي قوام متأله األصالة
للبراءة والسماحة  منوذج 

 حشمة وعفة يا لها من معادلة
 ترفعت عن لغة الوقاحة
 إعجابا برشاقة الغزالة
واحتراما لراحة املليحة

عن  يصدر   ،2005 سنة  منذ 
مجلة  هما  أمريكيتني  مؤسستني 
»السياسة الخارجية« و»صندوق 
تسميته  أعيد  ــذي  وال الــســالم«، 
املتخلفة  ــدول  ال مقياس  ليكون 
العجز  ــة  حــال ــرصــد  ي ــهــشــة،  ال
والفشل والتعثر التي تصاب بها 
ال شك  ومما  إخفاقا،  الدول  أكثر 
واملنظمات  الحكومات  أن  فيه، 
ــد مــســؤولــة عن  ــع ــة ت ــي ــرب ــع ال
للقطاعات  كامل  فشل  أو  نجاح 

واالقتصادية  واالجتماعية  املهنية  واملــجــاالت 
األخيرة،  السنوات  وخالل  إدارتها،  تتولى  التي 
في  والهشاشة  الفشل  حاالت  باستمرار  تزايدت 
مجاالت  في  املــغــرب،  بينها  من  العربية،  ــدول  ال
عديدة يشملها املقياس، منها على الخصوص عدم 
توفير األمن واحترام الحريات الفردية والجماعية 
واالستجابة  االجتماعي  التماسك  على  والحفاظ 
وإشباع  الفقر  ومكافحة  االقتصادية  للظغوط 
فالحكومات  السكانية،  االحــتــيــاجــات  مختلف 
السمكة  ألن  فاشلة،  مصنفة  العربية  واملنظمات 
تفسد من رأسها، ولهذا فال مخرج من التخلف إال 
إذا صلح الرأس، أي الدولة، وكذلك املنظمات التي 
تحيط  بالحكومات العربية من بينها جامعة الدول 
املغرب  واتحاد  العرب  املحامني  واتحاد  العربية 
العربي واالتحاد العربي ملعاهد الشباب واالتحاد 
العربي،  النقد  وصندوق  العربية،  للغرف  العام 
الوحدة  ومجلس  للتصنيع،  العربية  والهيأة 
الزراعية،  للتنمية  العربية  واملنظمة  االقتصادية، 
العربية  والجامعة  القدم،  لكرة  العربي  واالتحاد 
املنظمات  من  وغيرها  املنظمات  هذه  املفتوحة... 

عنها  ــعــرف  ي ال  ــتــة،  املــي الــعــربــيــة 
تقدم  وال  شيء،  أي  العربي  املواطن 
أي إنجاز للمواطن العربي، في حني 
أوروبا منظمات ومجالس  توجد في 
االقتصادية  التنمية  في  فعال  تساهم 
األوروبي  االتحاد  مثل  واالجتماعية، 
ــصــادي،  ــت ــاون االق ــع ــت ومــجــلــس ال
واالتحاد  الحرة،  التجارة  واتفاقية 
األوروبي  والبنك  املتوسط،  أجل  من 
واملحكمة  والتنمية،  البناء  إلعــادة 
لحماية  اإلنسان  لحقوق  األوروبية 
التي  والتعسفات  االنتهاكات  من  األروبي  املواطن 
قد يتعرض لها من طرف أي دولة أوروبية، ووكالة 
ملجلس  البرملانية  والجمعية  األوروبية،  الفضاء 
ال  املنظمات  فإن  العربية،  الدول  في  أما  أوروبا... 
تزكي  بل  تنموي،  أو  اجتماعي  نشاط  بأي  تقوم 
وهكذا  فــاشــال،  كــان  ولــو  حتى  الحكومات  عمل 

تتمادى الحكومة في أخطائها.    
مجتمعا  وجـــدت  اذا  إال  تخطئ  ال  الحكومة 
جيد  بعمل  تقوم  وال  الخطأ،  بارتكاب  لها  يسمح 
ليفرض  واملنظمات  املجتمع  يتفانى  عندما  إال 
في  الدولة  شريك  إذن  املجتمع  الصواب،  عليها 
التقدم واملجد، ألن دور  التخلف أو إنجاز  صناعة 
املؤسس  هو  باعتباره  أساسيا  يبقى  املجتمع  
نصيبها  تتحمل  الدولة  تبقى  ذلك،  ومع  للدولة، 
املجتمع  أما  إدارتها،  لسوء  التخلف  من  الهائل 
الحكومة  نوعية  على  اللوم  من  نصيبه  فيتحمل 
فهو  بقيادته،  لها  وسمح  اختارها  التي  الفاشلة 
الذي أقام الدولة وهو الذي تركها تستبد وال تؤدي 
مما  ويبكي  ليشكو  عاد  ثم  منها،  يتوقعه  كان  ما 
للحكومة  الذي يسمح  فاملجتمع هو  بيديه،  صنعه 

بالتراخي والفساد والجبروت إذا لم يكن يقظا في 
مراقبة ومحاسبة املسؤولني الذين اختارهم إلدارة 
شؤونه، فالحكومات العربية لم تكن لتقمع الحريات 
إال ألن املجتمع واملنظمات املدنية فشلت في جعلها 
قضيته الكبرى، ولم تكن الدولة في أوروبا لترعى 
الحريات إال ألن املجتمع األوروبي فرض ذلك عليها 
الجسيمة..  املرير والتضحيات  النضال  عن طريق 
كذلك لم تهمش الدولة في البالد العربية املواطنني 
لم  املــواطــنــني  ألن  إال  السياسية  املــشــاركــة  عــن 
الدفاع  في  عددهم وصالبة عالقاتهم  قوة  يظهروا 
واالقتصادية،  والسياسية  املدنية  حقوقهم  عن 
وقد فرطت املجتمعات العربية كثيرا في حقوقها، 
أهمها الوعي بأن الحقوق ال تمنح، بل تنتزع بقوة 
التضحية والنضال، كما أن املجتمعات العربية لم 
الحق  صاحب  هو  الذي  املجتمع  معنى  تعي  تعد 
األصلي قبل نشوء الدولة، فبدون مجتمع ال يمكن 
تصور دولة، مجتمعات عربية تعتقد أن ما تقدمه 
تعرف  وال  منها،  وسخاء  كرم  هو  لألفراد  الدولة 
بأن  تعرف  وال  لها،  ملك  هي  البالد  خيرات  بأن 
الدولة هي مجرد جهاز أعطيت له صالحية إدارة 
شؤون املواطنني ويجب على املجتمعات في الدول 
العربية أن تدرك أنها فاشلة وأن عليها نقد ذاتها 
اللوم  بإلقاء  مسؤوليتها  من  تتهرب  أن  قبل  أوال 
على الدولة، وال بد أن يعترف املجتمع بأنه فاشل 
إن  بل  الدولة،  فشل  عن  درجــة  يقل  ال  فشله  وأن 

فشله هو املسؤول عن فشل الدولة. 
فشل  ليس  مبعثها  الفشل  ظاهرة  فــإن  لذلك، 
في  العربية  املجتمعات  فشل  بــل  الــحــكــومــات، 
»لوال  املثل:  يقول  كما  والطغيان،  الفساد  مقاومة 

غفلة الجماهير ملا قال فرعون أنا ربكم األعلى«. 

عندما يكون المجتمع شريكا للدولة في صناعة التخلف

* محامي بهيأة وجدة   

       

ذ. حسوني قدور 
بن موسى *



مـدير النشر:
الطيب العلوي

مصطفى العلوي المؤسس:

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  اضريس)..(.الــســابــقــني، 

عند االختالف، تقول القاعدة الذهبية في حزب العدالة والتنمية، وهي القاعدة »الـدوخـة الـكـربى«اختيارات السقوط عند العثماني 

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 

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

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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جمزرة ال�صخرياتباملخدرات الرتكاب عندما مت اإطعام اجلنود 

3

هيكلة احلزب يف ال�صحراءووهبي يعد �صفرية فرن�صا باإعادة املخابرات الفرن�صية ت�صيد بـ»البام« هل هو حزب فرنسا في المغرب؟

تحت األضواء

االستقالة

خماطر تاأ�صي�س 
اأول فرع جلبهة 

البولي�صاريو  يف  
مدينة العيون

تحليل إخباري
1213

مـدير النشر:

الطيب العلوي

 المؤسس:

مصطفى العلوي

»معالي الوزير« هو فيلم من بطولة الفنان 

تم  حيث  زكي،  أحمد  الراحل  املصري 

بالغلط)..(،  الحكومة  في  وزير  تعيني 

لكن هذا الفيلم حصل فعال مع حكومة 

تعيني  تم  حيث  العثماني،  الدين  سعد 

لتسليم  حفل  وأقيم  الحكومة  في  وزير 

السلط، لكن اسم الوزير املفترض لم يظهر في 

التعيينات النهائية، لتبقى هذه الحكاية محاطة بسرية 

تامة بني قلة قليلة من املسؤولني الكبار، وهي حكاية 

بني  الصراع  احتدام  مع  األيام  هذه  للعلن  تخرج  قد 

الطامعني في رئاسة الحكومة، بعد االنتخابات)..(.

  

سري

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ 1965

3

13

24

12

هل هناك مافيا لل�صفقات يف وزارة ال�صحة 

اأم اأن الوزير يف دار غفـلون؟

الأخطاء القـاتلة لـحزب العـدالة 

والتنـمية قـبيل النـتخابات

دور الوزراء املرت�صني يف حماولة 

النقالب على احل�صن الثاين 

فريو�س »كوفيد 19« يحمي الطبيب 

العثمـاين من الـ�صقوط

بين فراغ الصناديق وفراغ العقول 

المـسـرح 

السـيا سـي
التفاصيل ص ٢

تحت األضواء

تحليل إخباري

الحقيقة الضائعة

كواليس
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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

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
23

منـوعـات

لنور الدين الرياحي

توصلت، مؤخرا، من أحد الزمالء واإلخوة األعزاء، بفيديو معبر عن 
الفارق بني الحياة عندما كانت أجمل، مع العلم أن البشر يتوفرون اليوم 
على إمكانيات أكثر وعلم أغزر ومختلف وسائل تسهيل الحياة، بفضل 
املتأسفة  اإلنسانية  النفس  تعيش  فهل  االجتماعي..  التواصل  وسائل 
تغرف  الذي  الحاضر  العالم  في هذا  افتراضيا  اليوم  على ماض جميل 
من مزاياه وتحن إلى غيره وكأنها خيانة لزمنها وتعلق بغيره؟ ثم هل 
في التوفيق  التواصل  في عصر  املتمدن  اإلنسان  بني  الزواج  هذا  فشل 
بني سعادة مفترضة وحنني إلى ماض قريب، أم هي تداعيات »كورونا« 

التي رجعت بالبشر إلى ذلك الحجر املتقطع ليتصالح مع ذاته؟ 
سعادته  عن  وميتافيزيقية  فلسفية  أسئلة  األخير  في  ويتساءل 

املنشودة التي لم يجد ضالتها بعد في أي شيء؟ 
إن اإلنسانية اليوم محتاجة إلى جرعة من األنفاس الجميلة والروائح 
والرجوع  بينها،  والسالم  الحب  وإشاعة  الرقيقة  للرومانسية  الطيبة  
إلى القيم املثلى في التعامل والشرف واالبتعاد عن األنانية، وأن تبقى 
تدافع عن شرفها،  ألن  الغير محتاجة  املرأة   عفة  عفيفة  اإلنسانية  هذه 
فشرفها يتولى محلها مهمة الدفاع عن أصلها وأخالقها.. تلك املرأة التي 

عشقها اإلمام ابن حزم األندلسي، إمام الدين والعشق !
للمستشرق  سبق  والــذي  العاشر  القرن  في  عاش  الذي  هذا العالم 
األملاني بوللك أن ذكر اسم ابن حزم، كما تردد اسمه في أكثر من ستة 
آالف كتاب عن الحب والغرام بالرغم من أنه إمام وعالم دين، فتكلم في 
أسرار  في  املتخصص  النفسي  الطبيب  تكلم  الشهير  الحمامة«  »طوق 
الخطاب  وفن  والصد  والهجر  النساء  وأنواع  والعشق  والغرام  الحب 

والرسائل، ومالمح املرأة ووسامتها وأحبهن إليه.
ابن حزم وضع  أن  الشهيرة،  مقاالته  إحدى  في  أنيس منصور  قال  وقد 
أصبعه على مشكلة العصر كله، فكل الصحف واملجالت واملسارح تعرض 
قصص وأغاني ورقص اإلغراء وكل شيء يشعل النار في أجساد الشبان، 
ويندهش، حسب زعم أنيس منصور، الكثير من اآلباء واملصلحني واملربني 
يكون شيئا  أال  الدهشة  على  يبعث  الذي  أن  مع  الجنسية  الفورة  هذه  من 

من ذلك !
وهكذا ينتهي ابن حزم، صاحب األبيات املشهورة :

إذا كتم املشغوف سر ضلوعه 
فإن دموع العني تبدي وتفضح 

إذا ما جفون العني سالت شؤونها 
ففي القلب داء للغرام مبرح 

بنصيحة إلنسان عصره ولنا قائال: ))إن العلم يضيئ وال يحرق ولكن 
الجهل يقتل ويحرق.. فال خوف إذن من العلم أو معه!((.

املوت  وعــن  الحب،  بمنتهى  الكراهية  عن  يتحدث  اليوم  فإنسان 
عقولهم  في  اختلطت  وكيف  الناس؟  أصاب  فماذا  الحيوية!  بمنتهى 
وقلوبهم ومعداتهم وأحالمهم وتصرفاتهم ولباسهم وكالمهم وزواجهم 
فبدأنا  هذه املعاني،  كل  ولعنتهم..  وحقدهم  وأموالهم  وحبهم  وطالقهم 
دريهمات  مقابل  والرذائل  األكاذيب  إلشاعة  التواصل  وسائل  نخصص 
املرحوم  والسياسي،  املحامي  يوما  قال  كما  عناوين  بواسطة  معدودة 

األستاذ امحمد بوستة في البرملان، أنها مخدومة !
تكثيف  يومي  روتني  في  ينتظر  عندما  أحيانا  رديئة  تكون  والخدمة 
املشاهدات من أجل دريهمات، أو رمي محصنات واملساهمة في تخريب 
املجتمعات باألكاذيب واملنزلقات، أو نتظاهر باإلصالح ودغدغة عواطف 

العامة واالنتشاء بجهلها وسقيها سم األحقاد الدفينة؟!
قرون،  منذ  حزم  وابن  سنوات،  منصور منذ  أنيس  طرحها  تساؤالت 

وال زالت، مع األسف، شائعة ذكرني بها فيديو صديقي العزيز.

هل حتتاج الإن�سانية 
اإىل »ابن حزم« جديد ؟

يتبع

من 26 نونبر إلى 02 دجنبر 2020

توقيف »األسطورة« رمضان بتهمة 
التطبيع مع إسرائيل

مهرجان القدس يستقبل مخرجين 
مغاربة لعرض أفالمهم

املرتقب  مــن 
يـــســـافـــر  أن 
بــــــــــعــــــــــض 
ــني  ــ ــرج ــ ــخ ــ امل
املــغــاربــة إلــى 
فلسطني،  دولة 
وذلــــــــــك مــن 
املشاركة  أجل 
فــي مــهــرجــان 
الــــــــقــــــــدس 
الــســيــنــمــائــي 
ــي،  ــ ــ ــدولـ ــ ــ الـ
سينظم  الــذي 
الفترة  خــالل 
نونبر  من 29 

ــى 06  الـــجـــاري إلـ
ظـــروف  فـــي   ،2020 ــبــر  دجــن
جائحة  تفرضها  استثنائية 

»كورونا«.
التظاهرة  هــذه  في  ويشارك 
تنظيمها  املــقــرر  السينمائية 
طويالن،  فيلمان  غــزة،  بمدينة 
ملحمد  ــدر«  ــقـ الـ »دقـــــات  هــمــا 

الـــيـــونـــســـي، 
و»مــــــــن أجـــل 
ــة«  ــ ــي ــ ــض ــ ــق ــ ال
لحسن بنجلون، 
ــة  ــاركـ ــشـ ــمـ ــلـ لـ
ــة  ــق ــي مــســاب ــ ف
الروائية  األفالم 
كما  الــطــويــلــة، 
املغرب  يــشــارك 
ــة  ــق فــــي مــســاب
الروائية  األفالم 
الــــقــــصــــيــــرة 
من  بــمــجــمــوعــة 
ويتعلق  األفــالم، 
األمـــــــر بــفــيــلــم 
األخيرة«  »املوجة 
ملصطفى فرماتي، و»الشانطي« 
ــي،  ــاعـ ــمــخــرج مــحــمــد أومـ ــل ل
ــان« لــكــريــم  ــكـ ــزمـ ــف الـ ــيـ و»طـ
لفاطمة  و»العصا«  تــاجــوات، 
أكالز، و»آليس« و»صمت األب« 
»حورية«  ثم  الكومي،  ملونية 

ألسامة عزي.

محمد  املـــصـــري  ــان  ــن ــف ال تــعــرض 
ــرس مــن  ــ ــان، لـــهـــجـــوم شـ ــ ــض ــ رم
الــتــواصــل  ــع  ــواق م رواد  طـــرف 
صورة  تداول  عقب  االجتماعي، 
له رفقة مطرب إسرائيلي يدعى 
باتحاد  أدى  مما  آدم،  عمير 
إلى  املصرية  الفنية  النقابات 
العمل  عــن  رمــضــان  تــوقــيــف 
بسبب  التحقيق،  على  وإحالته 
قرار  ومخالفة  بالتطبيع  اتهامه 
النقابة، حيث عقدت نقابة املهن 
طارئا  اجتماعا  التمثيلية، 
للبحث في أمر محمد رمضان، 
»األسطورة«،  بلقب  املعروف 
بكل  »تابعت،  أنها  معتبرة 
اهتمام ومسؤولية نابعة من 
يمثل  وقومي  وطني  موقف 
واملبدعني  الفنانني  جموع 
املــصــريــني، مــا حــدث من 
تـــصـــرف فــــــردي ألحـــد 
أعضاء النقابة في تجمع 

فني بمدينة دبي اإلماراتية، والتقاطه الصور مع 
فنانني ينتمون للكيان الغاصب«.

املهن  نقابة  »مجلس  أن  ذاتــه:  املصدر  وأضــاف 
املثيرة  الواقعة  هذه  تفاصيل  يتناول  إذ  التمثيلية، 
لحقوق  والكامل  التام  الدعم  أوال  يؤكد  للجدل، 
الشعب الفلسطيني الشقيق، وإلزام النقابة باملوقف 
الــدائــم  وتمسكها  املــصــريــني،  للفنانني  الجمعي 
بمواقف وقرارات اتحاد النقابات املصرية والعربية 
ملف  النقابة  وأحالت  التصرفات«.  هذه  مثل  تجاه 
شهر  مطلع  التحقيق  على  رمضان  محمد  الفنان 

دجنبر 2020، نظرا لتواجده خارج مصر.
بمشاركة  رمضان  قام  الضجة،  هذه  إثر  وعلى 
خاللها  من  يوضح  بتغريدة  أرفقه  فيديو  شريط 
بجانبه،  صور  الذي  املطرب  بجنسية  علمه  عدم 
لو  إال  بيتصور  اللي  بلد  عن  بسألش  »ما  وكتب: 
نفس  في  ڤيديو  »وده  وتابع:  قــال«،  لوحده  هو 
وبوجه  فلسطيني،  مع شاب  املكان  ونفس  الوقت 
تجاهل  الشقيق،  الفلسطيني  للشعب  تحية  فيه 
ليس  القصد  أن  يــؤكــد  الڤيديو  لــهــذا  البعض 
القضية الفلسطينية، ولكن قضيتهم الحقيقية هي 

املحاولة الـ 1000 إليقاف نجاحي وشعبيتي«.

مهرجان اكزا السينمائي 
الدولي يتذكر حميدو

املمثل  لــرحــيــل  الــســابــعــة  الـــذكـــرى  بــمــنــاســبــة 
كازا  مهرجان  يبرمج  حميدو،  الكبير،  السينمائي 
نسخته  في  واالندماج،  للهجرة  الدولي  السينمائي 
الثالثة الرقمية، من 25 إلى 28 نونبر 2020، فيلمني 
روائيني من بطولته، تم إنتاجهما سنة 2004 ولهما 
هما  واالنــدمــاج«،  »الهجرة  بتيمة  مباشرة  عالقة 
الفيلم القصير »ال هنا وال لهيه« )13 د( من إخراج 
والفيلم  بــوتــونــس،  رشــيــد 
ولهيه«  »هنا  الطويل 
للمخرج  د(   100(
إسماعيل.  محمد 
أن  ــوم  ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ومـ
املــمــثــل املــغــربــي 
بنمسعود  أحمد 
 ،)2013  -  1935(
ــروف عــاملــيــا  ــعـ املـ
بــاســم »حــمــيــدو«، 
تجربته  انــطــلــقــت 
من  التشخيص  في 
املــغــرب، ونــجــح في 
عامليا  اســمــه  فـــرض 
بــعــد ذلــك فــي أفــالم 
وأمريكية  فرنسية 

وغيرها.



لقطات منسية من الهجوم الدموي

ال�سفري الأمريكي يف  زي املهاجمني 

وال�سفري ال�سوفياتي يغادر قبل الهجوم
ــي، حيث  ــان ــث ال الــحــســن  ــده  ســي
ــه تم  ــاب، أن ــق اتــضــح مــســاء االن
الــذي  املطبخ،  رئيس  استنطاق 
أن  قبل  التعذيب  تحت  فقد حياته 
يبلغ إلى علم امللك أن االتهام غير 
صالح  زوجة  ليستدعي  صحيح، 
تشملهم  بـــأن  ــأمــر  وي وأبـــنـــاءه، 
الذي  السكن  في  ويبقوا  العناية، 
داخل  صالح  أبوهم  يقطنه  كــان 

املشور.
بني  محتارون  الضيوف  وبينما 
امللك  واعتراض  األكل  في  البداية 
الثاني  الحسن  عليهم  أقدم  عليه، 
وضرب على املائدة وهو يقول لهم 
تفضلوا، ضربة على املائدة وكان 
ديــوانــه  عضو  املــلــك،  يمني  على 
الدكتور  وطبيبه  بنونة،  إدريــس 
بنيعيش، ومستشاره عبد الهادي 

ــل بن  ــي ــون ــكــول بــوطــالــب، وال
ستيتو،  والكولونيل  كيران، 

ــقــوه وكــأنــه يريد  ــد راف وق
صالة  إلى  بهم  االجتماع 
مملوءة  كــانــت  فــخــمــة، 
ــل مــتــحــف  ــكـ ــى شـ ــلـ عـ
التي  الهدايا  بجميع 
من  حياته  في  تلقاها 
وبينما  الدول،  رؤساء 
القاعة،  يقصدون  هــم 
انفجارا  الجميع  سمع 
التفت  إن  مــا  ضخما.. 

مصدره،  اتجاه  في  امللك 
امللك  قميص  امتأل  حتى 

وســـروالـــه بـــدم االنــفــجــار 
مرافقيه،  أحــد  ــاب  أصـ الـــذي 

من  الــرصــاص  طلقات  بـــدأت  ثــم 
ليلتحق  ــة  ــه ج كـــل 
رأســــا بــالــصــالــة 
ال  يصيح،  وهــو 
ــي  ــ ــون ــ ــع ــ ــدف ــ ت
ــا  لــلــداخــل، أن
معكم..  أبــقــى 
وطنكم  أنقذوا 
تنقذوني  ال 
أنــــــــا، حــني 
دخـــــل عــلــيــه 
أخــــــوه 

حاما  هلل  عــبــد  مـــوالي  ــر  ــي األم
أخــوه  فيأمره  ــده،  ي فــي  رشــاشــة 
امللك: ))اتـــرك هــذا الــســاح واذهــب 
لــتــلــبــس جــلــبــابــا مــن أحـــد املــخــازنــيــة 
يــــــعــــــرفــــــوك((  ال  حـــــــى  وشــــــاشــــــيــــــة 
جزئيات حكاها فيما بعد الكولونيل 
بدأ  ــد  وق امللك  رأى  الــذي  ستيتو 
لم  الذي  الهجوم  بهذا  متأثرا  يبكي 
يكن يتوقعه، فيما كان موالي أحمد 
العلوي يصيح، قولوا: يحيى امللك، 
ولكن الرصاص غطى على صيحات 

موالي أحمد.
ــاد املــفــاجــؤون بــالــرصــاص  ــ وك
كان  ملــاذا  يفهموا  أن  جهة،  كل  من 
األبــواب  على  يتزاحمون  األجانب 

وفهموا  القطار،  لعربات  الضيقة 
في  السوفياتي  السفير  كــان  ملــاذا 
قد  المارتشوف«،  »لوكابا  الرباط 
ــادر  وغ ساعته،  على  نــظــرة  ألــقــى 

الحفل، قبل انطاق الرصاص.
إليها  ينتبه  لــم  أخـــرى،  ظــاهــرة 
الهجوم،  قبل  ضيوفه  وال  املــلــك 
وهي طريقة اللباس عند املدعوين، 
منظمو  ــان  كـ فــقــد  ــني،  ــي ــرســم وال
الهجوم قد اتفقوا مقدما على لباس 
معني حتى ال يستهدفهم املهاجمون 
بعدم  تعليمات  لهم  كانت  الــذيــن 
ضرب كل مدعو ترك قميصه متدليا 
املدعوون  بينما  ســروالــه،  فــوق 
كانت  األنــاقــة،  بحكم  كلهم، 
السراويل،  داخل  قمصانهم 
ــنــمــا كــــان املــدعــو  ــي ب
الـــذي ترك  الــوحــيــد 

هو  سرواله،  خلف  متدليا  قميصه 
فهل  الرباط..  في  األمريكي  السفير 

كان يعرف كلمة السر؟
مواجهة املوت بهذه الطريقة التي 
الخوف  جعلت  الهجوم،  بها  بــدأ 
الهلعني  أجــواف  في  العطش  يبث 
الذي يبحثون عن املاء، مثلما حصل 
»صوالنج  مدام  األجنبيات،  إلحدى 
92 سنة،  ماسيليس«، وكان عمرها 
حكت بعد الهجوم، ولم تمت طبعا، 
مــاء  ــن  م تــشــرب  أن  أرادت  أنــهــا 
عربات  ســقــوف  أحــد  مــن  منساب 
أن  حكت  عطشها،  كثرة  من  القطار 
شابا تقدم منها، وهو األمير سيدي 
يقول  السادس، وهو  محمد، محمد 
يكون  فقد  املاء،  هذا  تشربي  ال  لها 
فيم  الكوليرا،  بداء  أو مصابا  عفنا 
علينا  يفرضون  املهاجمون  كان 
كما  بطوننا،  على  ننام  أن 
ــشــر فـــي كــتــاب  حــكــت ون

»أحداث الصخيرات«.
وحـــكـــى أحـــرضـــان 
فــي مــذكــراتــه، وكــان 
ورفاقه  أنه  حاضرا، 
ــوا يــــــرددون  ــ ــان ــ ك
إنه  بـــدون شــعــور: 
ــاص، وكــان  ــرصـ الـ
ــي أحــد  ــســا فـ جــال
مجيد  الصالونات 
كاتب  ولـــد  بــلــعــالــم، 
الداخلية،  في  الدولة 
بــلــعــالــم، يــحــمــل بــراد 
يقول  وأحــرضــان  شـــاي، 
ــرصــاص  ال تــســمــع  أال  ــه:  لـ
ــن الــبــحــر، فــيــم كــان  الــقــادم م
االتصال  يحاول  الدليمي  الجنرال 
ولكن  بالتلفون،  الــنــجــدة  لطلب 
من  مقطوعة  كانت  التلفون  خيوط 
قبل، وجنرال آخر إدريس بنعيسى 

يصيح: القرطاس، القرطاس.
إلى  التوجه  إلــى  امللك  واضــطــر 
داخــل  فــي  بعيد  حــمــام،  مــرحــاض 
كما  محاط،  وهــو  القصر،  بنايات 
أوفقير،  بالجنرال  أحرضان،  شاهد 
ومؤنسه بني بني، ورئيس الحكومة 
فرنسيني  وأربعة  العراقي،  أحمد 
غير معروفني، حينما دخل الجنرال 
ليقول  مخبئهم  في  عليهم  املذبوح 
الهجوم  وكان  ألنقذك،  جئت  للملك، 
له  ويقول  واقــعــا،  أمــرا  أصبح  قد 
الحسن الثاني: ماذا تعني؟ فقال له 
املذبوح: هل أنت مستعد للعفو على 
امللك:  له  فيقول  عبابو،  الكولونيل 

اذهب عنده وابحث عن حل.
من  سلسلة  األفــق  في  وانطلقت 

النارية، ثم سلسلة أخرى،  الطلقات 
وتقترب،  تتكرر  الطلقات  وأخــذت 
فرج،  الفتاح  عبد  يمسك  لم  وهنا، 
امللكية،  الــخــاصــة  الكتابة  مــديــر 
لسانه، فالتفت إلى رفاقه وقال لهم: 
إنها  مفاجأة؟  هناك  أن  لكم  أقل  ألم 
مناورات إلطاق الرصاص األبيض، 
وكأنه لم يشاهد على سروال الحسن 
القنبلة التي  الثاني أثار الدماء من 

أصابت أحد مرافقيه.
بعضهم  إلى  املدعوون  والتلفت 
إنها  اآلخـــر:  تلو  الــواحــد  ورددوا 
ــيــض،  ــرصــاص األب ــال ــاورات ب ــنـ مـ
التصوير  آالت  أصــحــاب  وانــقــض 
على  ومدعوين  ووزراء  سفراء  من 
نحو  وأســرعــوا  تصويرهم،  آالت 
للغولف  املـــؤدي  الصغير،  الــبــاب 
املناورات،  صور  ببعض  ليغنموا 
زاد  الباب،  ذلك  نحو  طريقهم  وفي 
اقــتــرابــه،  وزاد  ــرصــاص  ال ــوت  ص
وزير  أوفقير  محمد  الجنرال  وكان 
باملنديل  شفتيه  يمسح  الداخلية، 
إنها  يــقــول:  وهــو  مائدته  مــغــادرا 
ليست مناورات بالرصاص األبيض، 
إنني متعود على صوت الرصاص.

إلى  الفضوليون  يصل  أن  وقبل 
الباب املؤدي للغولف، كانت شرفات 
هيمن  قد  ونوافذه  وأبوابه  القصر 
ارتدوا  وقد  الجنود  من  عليها رهط 
رؤوسهم  وعلى  الكامونية  بذلهم 
لم  أحدا  ولكن  الحديدية،  خوذاتهم 
كانوا  لقد  إليهم،  النظر  على  يجرؤ 
اتجاه،  كل  في  الرصاص  يطلقون 
ــذ  وكـــان الـــرصـــاص كــاملــطــر، وأخ
الكون  ودار  يتساقطون،  الــنــاس 
وانقلب وجه املصيف، وأخذ الناس 
اتــجــاه، ولكن أي  كــل  فــي  يــجــرون 
واحد لم يكن يدرك اتجاهه، لقد كان 
مسرح  على  وكأنهم  يتلوون  الناس 
الباليه أو يمثلون أدوارا في شريط 

سينمائي على طريقة الويسترن.
في  الــنــاس  صيحات  وضــاعــت 
الناس  وضــاع  الــرصــاص،  هدير 
ــي شــظــايــا الــقــنــابــل، وضــاعــت  ف
شظايا القنابل في أجسام الناس، 
ــاس  ــن ــام ال ــن أجـــسـ ــاعـــت مـ وضـ
تتفجر،  األدمغة  وأخــذت  العقول، 
ــر عــلــى كل  ــون األحــم ــل وطــغــى ال
شيء، وأخذ الناس يتساقطون في 
على صفحته  يطفون  فهم  املسبح، 
دم أحمر  ــى  إل مـــاؤه  تــحــول  ــد  وق
وأسود، وتطايرت شظايا الواجهة 
يطيرون  الناس  وأخــذ  الزجاجية 

كالعصافير في كل اتجاه.

وهو  الثاني  الحسن  امللك  شاهد 
السابق  الوزير  املوائد،  حول  يلف 
وهو  عبابو،  حسن  السياحة،  في 
يرتدي جبة صحراوية وأخذ يوجه 
وكــان  كــلــه،  يسمع  ال  كــامــا  إلــيــه 
الصحفي الشوفاني الفاسي، قريبا 
منهما، فحكى أن امللك قال لعبابو: 
))عـــــنـــــدمـــــا يـــــكـــــون اإلنـــــــســـــــان ضــد 
حلفاته((،  حيضر  ال  فإنه  النظام 
كـــان الــحــســن الــثــانــي يــعــرف أن 
تصريحات  ولــه  شيوعي،  عبابو 
كثيرة ضد النظام املغربي، لينطلق 
الفضوليون يقولون بصوت مرتفع، 
ــان إلــهــامــا خــارقــا جعل  وربــمــا ك
الحسن الثاني يغضب على وزيره 
السابق حسن عبابو وكأنه يسبق 
الهجوم  انطاق  ويسبق  األحداث، 
اسمه  ضابط  سيقوده  كــان  الــذي 
عبابو، وترك الحسن الثاني عبابو 
بعد أن ملح غير بعيد معارضا آخر، 
محمد  الــشــورى،  حــزب  زعيم  هــو 
وأخذ  فأوقفه  الوزاني،  الحسن  بن 
يتحادث معه، عندما رأى املاريشال 
مزيان غير بعيد من عربات القطار 
ساحة  فــي  مصطفة  كــانــت  الــتــي 
الــقــصــر، مــجــهــزة بــاملــوائــد وهــي 

مليئة بالضيوف األجانب.
أنه  امللك  على  يظهر  كان  بينما 

املذبوح  الجنرال  أن  من  غاضب 
الغذاء  بتقديم  األوامــر  أعطى 
وهي  املــلــك،  استشارة  دون 
قضية تضخمت بعد الهجوم 
وبعد عودة االستقرار، ليقال 
رئيس  بأن  الثاني  للحسن 
املسمى  ــي،  ــك ــل امل املــطــبــخ 
مع  اتفاق  على  كان  صالح، 

فأصدر  االنقابيني، 
بتقديم  ــر  أوامـ

دون  ــل  األكـ
يسمع  أن 

األمــــــر 
مــــــن 

بقلـم :
مصطفى العلوي

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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ضاعت صيحات الناس في هدير الرصاص، 
وضاع الناس في شظايا القنابل، وضاعت شظايا 
القنابل في أجسام الناس، وضاعت من أجسام 

الناس العقول، وأخذت األدمغة تتفجر، وطغى اللون 
األحمر على كل شيء، وأخذ الناس يتساقطون في 

المسبح، فهم يطفون على صفحته وقد تحول 
ماؤه إلى دم أحمر وأسود، وتطايرت شظايا 

الواجهة الزجاجية وأخذ الناس يطيرون 
كالعصافير في كل اتجاه.

القطب الحركي الراحل 
المحجوبي أحرضان اكن من بين 
الشهود على مجزرة الصخيرات


