
سري

ال حديث في كواليس العاصمة الرباط، إال عن كتل 
الفوالذ والحديد التي كلفت املاليير وشيدت بها 
مخصصة  وكانت  العام،  املنظر  شوهت  بناية 
»الرباط املدينة«، ولكن  القطار  لتحديث محطة 
أن  يعني  ما  املــشــروع،  أوقفت  كبرى  غضبة 
الريح،  مهب  في  أصبح  السكك،  مدير  مصير 
فيها  توقفت  التي  العمالقة  البناية  هذه  وكانت 
األشغال بشكل غامض، قد استنزفت ميزانية كبيرة 
قبل أن يتم الترويج بأنها مرفوضة)..(، وبينما تتوقع 
املرتبطة  الترشيحات  فإن  الخليع،  رحيل  مصادر  عدة 
فرصا  تعطي  كبرى،  مؤسسات  في  املنتظرة  بالحركية 
الزيات،  جــواد  للرجاوي  جديدة  مناصب  في  جديدة 

واملدير العام للقرض الفالحي طارق السجلماسي. مـدير النشر:
الطيب العلوي

 المؤسس:
مصطفى العلوي

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ 1965
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كـواليـس األخبــار
    

تعزية جماعية 
يف عام املوت

 2020 الرقم  لنا  يبدو  قد  ربما  خاطفة..  بنظرة 
والذي  تسميته  حمل  الذي  العام  واقع  لكن  مميًزا، 
نودعه، كان مختلفا تماما، وال داعي لسرد تفاصيله 
نا،  تخُصّ تفاصيل  الــجــمــيــع)...(،  يعرفها  التي 
سيّطلع عليها أبناؤنا، وسُتَدرَّس ألحفادنا)...(، أما 
القرن،  هذا  من  عقد جديد  بداية  فيها  فنرى  اليوم، 
»شهية  فيه  لُتفتح  الشهوات)...(  كل  فيه  انقطعت 

املوت« فقط !
نفسه،  العام  بداية  »كورونا«  فيروس  قــدوم  مع 
ــذي انــقــّض فــيــه مــجــمــوعــة من  ــ ــي الــوقــت ال وفـ
املتعلقة  الحياة«،  »تجارة  على  البيزنس  أباطرة 
فيها  كــان  والتي  اإلنــســان،  صحة  يخص  ما  بكل 
بني  َأولـــى)...(،  املقربون  حيث  للمقربني،  االمتياز 
وشــراء  وبيع  للكمامات)...(،  وتصدير  استيراد 
الحقن  تخص  وترتيبات  للمعقمات، و»تخميمات« 
»بعد  أصحاب  عن  أحد  يتحدث  لم  واللقاحات)...(، 
املوت  أن  البداية  منذ  فهموا  الذين  أولئك  النظر«، 
الحياة،  وعلى  الصحة  على  املــرة  هــذه  ستتغلب 
املــردوديــة  عــن  صـــمـــت)...(،  فــي  ــك  ذل وتهامسوا 
مع  فأكثر  أكثر  األولى  ستكتسح  لتجارة  املتزايدة 
املــوت«..  »تجارة  إذن  فلُنسّمها  األيـــام)...(،  مرور 
نوعية  في  التجارة  أنواع  باقي  عن  تختلف  تجارة 
مرغوب  غير  فيها  الطلب  حيث  وطلبها،  عرضها 
الــازمــة)...(،  األمــور  من  اآلن  نفس  في  لكنه  فيه، 
في  الــخــصــاص)...(  هامش  دخــل  فيها  والــعــرض 
إمكانية  فــي  الشك  درجــة  الجميع  فيه  زمن بلغ 
وفاة  عن  يسمع  املــرء  بدأ  عندما  الساعة،  اقتراب 
قريب  من  يعرفه،  لشخص  األقــل(  )على  أسبوعية 
»كوفيد«)...(،  بدون  أو  بـ»الكوفيد«  بعيد،  من  أو 
الصناديق  وصانعو  الكفن«  »موالني  صار  وعندما 
الخشبية غارقني بني طلبات األسر واملتطلبات التي 
تفرضها املعايير الصحية الحالية، أو عندما ياحظ 
من زار القبور، أن الجماعات الترابية بدأت تواجه 
التركيز  في  وهّلت  سكانها،  دفن  في  عدة  صعوبات 
عند فرض مسافة »شبر وأربعة ديال الصبعان« عند 
ومنها  املقابر،  الكتظاظ  نظرًا  وآخر،  قبر  بني  الدفن 
االعتياديني،  القبور  حفارو  أوالدها،  عن  تخلت  من 
لديها ما يكفي  الخدمة لشركات خاصة  إلناطة هذه 
هزازة  ومطارق  أوتوماتيكية  وآالت  تقنيات،  من 
اليوم  وأيضا عندما جاء  أسرع)...(،  أجل حفٍر  من 
تشكيل  في  املوتى  نقل  سيارات  فيه  أخــذت  الــذي 
لدخول  دورها  منتظرة  اآلخر،  تلو  الواحد  صفوف، 
املقابر)...(، دون الحديث عن صلوات الجنازة التي 

أصبحت تقام أمامها في الهواء الطلق.
لــنــرى وبــاملــلــمــوس، أن  إذن،  وْشــْفــنــا«  »ْعــْشــنــا 
حّد  إلى  الوريد،  حبل  من  إلينا  أقــرب  فعا  املــوت 
فيها  عرفت  أياما  كانوا(،  )إن  يلينا  ملن  وّثقنا  أن 
البشرية فرض التباعد الجسدي بالنسبة لألحياء، 
فيها  نسمع  أياما  لألموات،  الجسدي«  و»التقارب 
وذلك  الــوالدات،  عدد  بكثير  تفوق  حولنا  الوفيات 
رغم االعتكاف الطويل في البيوت)...(، وهذا يبني 
أنه حتى األحياء صار يسكنهم املوت)...(، مما قد 
االفتراض  إلى  السياق،  ْمرَّة« في هذا  ة  »ْمرَّ يدفعنا 

أننا بدأنا في االنقراض.
عجاب  ال  لكن،  متعددة..  واألسباب  واحدة  املوت 
دون عجب)...(، والعجب هذه األيام صار يغزو كل 

ما يجده أمامه)...(، ورحم هلل الجميع.

األسبوعكاريكاتير

alousboue.com

المستشارين  مجلس 
يريد التحدث 
باألمازيغية

الرباط. األسبوع 

 
في  البرملانية  الفرق  تناقش 
مشروع  املستشارين،  مجلس 
اللغة  إدمــاج  حول  عمل  مخطط 
الجلسات  أشغال  في  األمازيغية 
وأجهزته،  للمجلس  العمومية 
املتعلق  التنظيمي  للقانون  طبقا 
الطابع  تفعيل  مراحل  بتحديد 
وكيفية  لألمازيغية  الــرســمــي 
التعليم  مــجــال  ــي  ف إدمــاجــهــا 
ــي الــحــيــاة  ومـــجـــاالت أخـــرى ف

العامة.
وحــســب مــصــدر مــطــلــع، فقد 
رؤساء  على  املشروع  عرض  تم 
واملجموعات  البرملانية  الفرق 
نهاية  قبل  الرأي  إبداء  أجل  من 
أيضا  تقرر  حيث  املقبل،  يناير 
املــوضــوع ضمن جــدول  ــرض  ع
البرملاني  التنسيق  لجنة  أعمال 
أن  عــلــى  الـــنـــواب،  مجلس  ــع  م
املعهد  مع  أيضا  التنسيق  يتم 
من  األمازيغية  للثقافة  امللكي 
مع  التفاهم  مذكرة  تحيني  أجل 

املجلس.

بقلــم               الطيب العلوي

من 31 دجنبر 2020 إلى 6 يناير 2021

تبون يزكي مغالطات الجيش بعد رحلة طويلة مع المرض

الجزائري: الرئيس 
الحمد هلل وال حول 

وال قوة إال باهلل 

الرباط. األسبوع

بعودة  الــجــزائــري  التلفزيون  احتفى 
الرئيس عبد املجيد تبون إلى الجزائر، بعد 
رحلة عاجية بأملانيا دامت حوالي شهرين، 
بــســبــب مــضــاعــفــات إصــابــتــه بــفــيــروس 
الرئاسية  الطائرة  حطت  وقد  »كورونا«، 
في  وكــان  العسكري،  »بــوفــاريــك«  بمطار 
الدولة، على  في  املسؤولني  كبار  استقباله 

الوطني  الشعبي  املجلس  رئيس  رأسهم 
املجلس  ورئــيــس  األمـــة  مجلس  ورئــيــس 
للجيش  ــان  ــ األركـ ــس  ــي ورئ ــوري  ــت ــدس ال

الجزائري، الفريق سعيد شنقريحة.
الــذي  تبون  أصــر  كلماته،  أولــى  وفــي 
توجيه  على  عــامــا،   75 العمر  مــن  يبلغ 
أنه  منه  يفهم  الذي  األمر  للجيش،  رسالة 
تزكيته  منه  يفهم  كما  أمــره،  على  مغلوب 
الجيش  عــن  ــصــادرة  ال الــتــجــاوزات  لكل 
حيث  غيابه،  فترة  خال  املغرب،  حق  في 
كانت كل التصريحات تصدر أزماتها نحو 
التي  الدبلوماسية  الهزيمة  بعد  املغرب، 

قضية  في  العالم  أمام  الجزائر  بها  منيت 
البوليساريو.

وال  حول  وال  للـه  والشكر  للـه  »الحمد 
الرئيس  قالها  جملة  بــالـــــلــه«..  إال  ــوة  ق
أنه  رغــم  شــيء،  كــل  تختصر  الــجــزائــري 
تحدث أيضا عما سماه »عودته امليمونة«، 
»أتمنى  قائا:  الوطن  عن  الصعب  والبعد 
للشعب الجزائري كل الخير وسنة جديدة 
ملؤها قضاء الحاجة، وبالنسبة للمعوزين 
الذين يواجهون شتاء قارسا، قال تبون أن 
الدولة في مساعدتهم وعلى رأسها الجيش 
الوطني الشعبي.. الحمد لـله والشكر لـله«.

لعنصر يسعى لتوظيف الحركة 
سياسيا األمازيغية 

الرباط. األسبوع

حزب  أن  مطلعة،  مــصــادر  قــالــت 
امحند  بــقــيــادة  الشعبية  الــحــركــة 
نشطاء  الستقطاب  يسعى  لعنصر، 

في  وذلك  لحزبه،  األمازيغية  الحركة 
لانتخابات  ــعــداد  االســت ــار  إطـ

التشريعية املقبلة، قصد نيل 
تأييد الجمعيات األمازيغية.
وأوضحت نفس املصادر، 

مشترك  إعــان  توقيع  يتم  أن  املقرر  من  أنــه 
العمل  و»جبهة  الشعبية  الحركة  حــزب  بني 
النقاط  تحديد  بهدف  األمازيغي«،  السياسي 
ووضع  الجبهة،  مع  الحزب  فيها  يلتقي  التي 

خارطة طريق لعمل موحد في املستقبل.
ــزاب  وتــســعــى الــعــديــد مــن األحـ
إلى  اليمينية،  خاصة  السياسية، 
السياسيني  النشطاء  استقطاب 
بهدف  األمازيغية،  الحركة  في 
تعزيز صفوفها السيما في ظل 
مشروع تطبيق األمازيغية في 
قطاع  وفي  العامة  الحياة 
الــتــعــلــيــم، واقـــتـــراب 

موعد االنتخابات. لعنصر



ما خفي
اكن أعظم

أي  عـــن  قــطــر  ــة  ــ دول تعلن  لم 
لها  قنصلية  ــاح  ــت ــت اف فـــي  ــة  ــب رغ
بالتزامن  لكن  الجنوبية،  باألقاليم 
اعتراف  خلقها  التي  الدينامية  مع 
حل  الــصــحــراء،  بمغربية  أمــريــكــا 
القطريني،  األمــراء  من  عدد  باملغرب 
ومنهم من سيقضي عطلته السنوية 
محميات  توجد  حيث  املــغــرب،  في 
أسالت  أن  سبق  مــعــروفــة،  قطرية 

الكثير من املداد)..(.

تشهد »الخطوط امللكية الجوية« 
ارتباكا كبيرا في رحالتها، ما ضيع 
رحالتهم،  املــســافــريــن  بعض  على 
املعلوماتي،  التنسيق  سوء  بسبب 
تعرف  الداخلية  الــرحــالت  أن  كما 
وال  الطائرة  داخــل  شديدا  ازدحاما 
أثر ألي تباعد اجتماعي أو إجراءات 

صحية.

 سجل حزب االستقالل هدفا في 
بعد  والتنمية،  العدالة  حزب  مرمى 
الرباط  فــي  فلسطني  بسفير  لقائه 
والــتــزام  امللكية  الــرؤيــة  لتوضيح 
القضية  بالدفاع عن  املغربية  اململكة 
إخوان  أن  يظهر  بينما  الفلسطينية، 
في  التخبط  يــواصــلــون  العثماني 
يهدد  مسبوق  غير  داخــلــي  نقاش 
إلى  دفع  ما  وهو  الحزب،  مستقبل 

تأجيل محطة املجلس الوطني.

ــاشــط  ــن ال وضــعــيــة  تعقدت 
منجب،  املعطي  ــؤرخ  وامل الحقوقي 
بغسيل  مرتبطة  بتهم  اعتقاله  بعد 
األمــــوال، حــســب مــا أعــلــنــه بعض 
أصدقائه مساء يوم الثالثاء املنصرم، 
غير أن السؤال الذي بقي مطروحا، 
إلى  التحقيقات  ستتطور  هــل  هــو 
املوجهة  االتهامات  في  البحث  حد 
لحزب سياسي بالوقوف وراء نشاط 

املعطي ؟

رفضها  املغربية  األجهزة  جددت 
املهاجرين  مراكز إليواء  لبناء  القاطع 
ــاول بعض  ــحـ تـ ــث  حــي الـــســـريـــني، 
تــوريــط املغرب  األطـــراف األوروبــيــة 
ــواء، رغـــم أن  ــ ــز اإليـ ــراك ــي بــنــاء م ف
إلى  تتحول  النوع  هذا  من  التجارب 
نقط سوداء تؤثر على صورة البلدان 
كما  ــخــارج،  ال فــي  اعتمدتها  التي 
بسبب  أمنيا،  ضبطها  يصعب  أنــه 
بني  والعلنية  الــســريــة  الــخــالفــات 

املهاجرين السريني املعنيني)..(.

أعضاء  ــارات  زيـ أن  أخيرا  تأكد 
»الكركرات«،  ملعبر  النواب  مجلس 
القوات  طــرف  من  تأمينه  تم  الــذي 
زيارات  كانت  وإن  امللكية،  املسلحة 
فارغة، إال أنها لم تخل من مشادات 
ــذي  ــات، األمـــر ال ــراعـ كــالمــيــة وصـ
انــعــكــس عــلــى صــيــاغــة بـــالغ عقب 
الزيارة، حيث كان نواب األغلبية قد 
»رئيس«  رفضوا التوقيع إلى جانب 

تطارده تهم ثقيلة.
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كـواليـس األخبــار تحت األضواء

الرباط. األسبوع

املرصد  رئيس  كرين،  املصطفى  تفاعل 
الوطني للعدالة االجتماعية بشكل مختلف 
مع التطورات األخيرة التي أعقبت اإلعالن 
عن االتفاق الثالثي بني املغرب وإسرائيل 
حيث  األمريكية)..(،  املتحدة  والواليات 
قال إنه يتوقع »في سياق نظرة استباقية 
أو استشرافية لتطور األحداث«، حصول 

أمرين:   
أولهما: نهاية مقترح الدولتني والتوجه 
تجمع  واحــدة  ــة  دول إطــار  في  حل  نحو 
حل  ألن  واإلسرائيليني،  الفلسطينيني 
وفقد  للتحقيق،  قابال  يعد  لم  الدولتني 
بقيت  التي  املساحة  ال  الحياة،  مقومات 
تحت مسؤولية الفلسطينيني وال توزيعها 
االقتصادية  مقوماتها  وال  الجغرافي 
واالجتماعية  السياسية  البنية  وال 
وال  ــة،  دولـ إلقــامــة  تصلح  الفلسطينية 
ممكنة،  املساحة  هــذه  توسيع  إمكانية 
للتنازل  مستعدون  اإلسرائيليني  وال 
دولة  بتأسيس  الكفيلة  الصالحيات  عن 
العبث  من  لذلك  للحياة،  قابلة  فلسطينية 
ــدة أطــول  االســتــمــرار فــي هــذا الــطــرح مل

)حسب قوله(.
ــح كــريــن فــي ورقـــة أعــدهــا بــأن  وأوضـ
الجهد  تبديد  في  واالســتــمــرار  اإلمــعــان 
والوقت في التظاهر من أجل اإلعالن عن 
املوقف من التطبيع، سلبا أو إيجابا وإن 
عن  يختلف  ال  فإنه  مشروعا،  حقا  كــان 
طقوس عاشوراء و»البكاء على الحسني«، 
)وال  التي رغم مشروعيتها  تلك الطقوس 
وزمانها  وقتها  شرعيتها( في  عن  أتكلم 
أصبحت  أنها  إال  الحسني،  اغتيال  حني 
وعبثية،  ومتجاوزة  الزمن  خارج  اليوم 
الــجــراح  مــن  الكثير  ــي  ف تتسبب  وقـــد 
يستفيد  أن  دون  الجسم،  على  والندوب 

الحسني رحمة هلل عليه من ذلك شيئا.
توسعة  تتم  أن  توقع  املتحدث،  نفس 
إفريقية  دول  لتشمل  األطلسي  الحلف 
ــا اإلمـــــارات  ــهـ ــى رأسـ ــل ــة، ع ــويـ ــيـ وآسـ
والسعودية واملغرب ومصر، والسبب في 
في  يخضع  العالم  كون  إلى  يعود  نظره 
تفكيك  لعملية  هذه،  التاريخية  لحظاتنا 
مجال  ال  وتركيب قسرية،  ترتيب  وإعادة 
تهييء  هو  هدفها  الخيارات،  لتعدد  فيها 

الساحة والظروف للمواجهة بني القطبني 
أمريكا  العالم،  عبر  املعلنني  الجبارين 
ومحور  جهة  مــن  فلكها  فــي  ــدور  ي ومــن 
الصني - روسيا ومن يدور في فلكهما من 

جهة أخرى..
وأوضح كرين في ورقة ينتظر أن تثير 
بسيطة،  وبقراءة  أنه  الجدل،  من  الكثير 
تكون  لن  املواجهة  هذه  ساحة  أن  يتبني 
وشمال  األوســـط  الــشــرق  منطقة  ســوى 
 ،MENA بمنطقة  يعرف  ما  أو  إفريقيا 
ومن أجل ذلك، تعمل كل جهة على تأهيل 
داعمة  ولتكون  ملصلحتها  املنطقة  هــذه 
ولكي  املقبلة،  املواجهة  سياق  في  لها 
ألن  تحتاج  املنطقة  فــإن  كــذلــك،  تصبح 
أي  ووفــيــة،  قوية  اآلن  نفس  في  تصبح 
باملشروع  وثيق  بشكل  ومرتبطة  مرتبة 
أن  عليها  كذلك،  تصبح  وكي  األمريكي، 
تكون موحدة، ولكي تكون موحدة، فعليها 
والخالفات  األلغام  من  مجموعة  تنزع  أن 
ذات الطابع السياسي والعسكري، والتي 
توحيدها،  عملية  وجه  في  حاجزا  تقف 

حسب قوله دائما.
تــزامــن  نــفــس املـــصـــدر، أن  وأوضــــح 
فلسطني  فـــي  ــة  ــي ــك ــري األم اإلجـــــــراءات 
من  شكل  بأي  مقايضة  ليس  والصحراء، 
األشكال، بل إن أمريكا، حسب قوله، بحاجة 
بقدر  بالصحراء  ومستقرة  حليفة  لقوة 
من حزمة  إنها بعض  لذلك،  املغرب  حاجة 
أكبر  خلق  تبتغي  جيوسياسية  إجــراءات 
تكتل سياسي وأكبر قوة اقتصادية بأكبر 
امتداد جيواستراتيجي  في منطقة »مينا« 
واملمتد تأثيرها املباشر وغير املباشر على 
مدى ثالث قارات، إفريقيا، آسيا وأوروبا، 
الرؤيا األمريكية، وذلك حتى تقف  لصالح 
املباشرة  الصدمات  من  وواقــيــا  حاجزا 
من  وللحد  روسيا،   - والصني  أمريكا  بني 
اختراق  بعد  األخــيــر،  القطب  هــذا  تمدد 
الصني إلفريقيا واستقرار روسيا بسوريا، 
باتخاذ  الحقا  ربما  هــذا  كــل  وسيتعزز 
إجراءات أمريكية أخرى لحل ما تبقى من 

مشاكل سياسية عالقة في املنطقة.
أنه  املــصــدر،  نفس  ــرى  ي لــذلــك،  تبعا 
األمريكية  اإلجـــــراءات  إدراج  يمكننا 
قد  وأننا  واملستقبلية،  والحالية  السابقة 
نسير في املستقبل القريب في اتجاه حل 
الدولة املوحدة في »إسرائيل - فلسطني« 
يتعايش  ــة  دولـ ــتــني،  ــدول ال حــل  عـــوض 
منهجية  وفـــق  والــيــهــود  ــعــرب  ال فيها 
وتنهل  الصراع،  منطق  تتجاوز وتطوي 

من »روح التعايش«، ودور املغرب في هذه 
لهذه  مرجعية  يعتبر  أنه  هو  السيرورة 
التعايش  من  برصيد  باإلجماع،  الــروح 
التي  املشتركة  والثقافة  بالتاريخ  مسنود 
إسرائيل،  مغاربة  من  كبيرة  فئة  تحملها 
تربط  التي  العالقة  روح  تشكل  مثلما 
عالقة  إنها  الجنوبية،  بأقاليمه  املغرب 
املؤمنني  بإمارة  مؤطرة  متفردة  فريدة 
القدس  لجنة  ورئــاســة  البيعة،  ونــظــام 
املرجعية  بــهــذه  ــودة  ــســن وامل املنبثقة 
دورا  للمغرب  يعطي  ما  وهــو  والصفة، 
هذه  التشكيل  إعــادة  عملية  في  محوريا 
باعتبار عالقاته الخاصة واملتميزة بني كل 
اإلسرائيليني  واملغاربة  الفلسطينيني  من 
الفاعلني واملؤثرين جدا في قرارات الدولة 

العبرية.
سياسيا  تكتال  أن  الــقــول  نافلة  ومــن 
منطقة فــي  ذكــرنــاه  كــالــذي  واقتصاديا 
وإسناد  حماية  مــن  لــه  بــد  ال   ،MENA
من  االستغراب  يجب  ال  ولذلك،  عسكري، 
العسكرية  والترتيبات  األحــداث  تسارع 

في املنطقة.
ترتيب  إعــادة  عملية  أمــام  إذن،  نحن 
يكاد  وقسرية  هائلة  جيواستراتيجي 
بما  مواجهتها  فــي  الــوقــوف  يستحيل 
إلــى  الــتــحــول  دون  حــالــيــا،  عليه  نــحــن 
ــذلــك، لــم يعد هــنــاك مــكــان في  ــاد، ول رمـ
التي  فقط،  للبوليساريو  املنطقة، ليس 
وأخالقيا  خلقيا  تشوها  كونها  تعدو  ال 
سيتم استئصالها بدون رحمة، بل لم يعد 
هناك مكان حتى للدول التي لم تفهم بعد 
هذه املعادلة أو قد تتأخر في فهمها، سواء 
ببعض  حتى  أو  بالجزائر  ــر  األم تعلق 
الدول والتكتالت األوروبية التي قد تؤدي 
ثمنا غاليا باعتقادها القدرة على الوقوف 
ذلك  تركيا  فهمت  وقد  األحداث،  وجه  في 
ــان،  أردوغـ الرئيس  صــرح  حــني  بسرعة 
مع  عالقاتها  تعزيز  في  ترغب  تركيا  أن 
أي  في  فإنه  أخرى،  جهة  ومن  إسرائيل، 
يمكن  ال  مــا،  لصرح  بناء  إعـــادة  عملية 
واملتينة،  الصلبة  باألعمدة  إال  االحتفاظ 
أما باقي األعمدة )الدول( املهترئة، سيتم 
على  البناء  قبل  باألرض  تسويتها  حتما 
أنقاضها، ولذلك وجد املغرب نفسه بحكم 
ما يتمتع به من صالبة سياسية وثقافية 
وتأطير  بريادة  مكلفا  وجيوستراتيجية، 
الدمار ال  إلى  آيل  املنطقة برمتها، وغيره 

محالة، تقول ورقة الدكتور كرين.

من 31 دجنبر 2020 إلى 6 يناير 2021

 المصطفى كرين رئيس المرصد الوطني للعدالة 
االجتماعية يستبعد حل الدولتين 

هل ي�ساهم التطبيع 
املغربي يف جمع 
الفل�سطينيني 
والإ�سرائيليني

 يف دولة واحدة؟ 
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كـواليـس األخبــار

الراحل الحسن الثاني في زيارة 
رسمية إلى الفيدرالية األلمانية 

سنة 1965، ويظهر خلفه في 
الصورة األمير موالي عبد الله.

عرض لوبي وزارة التربية 
على القضاء

الرباط. األسبوع

التربية  لـــوزارة  الــعــامــة  املفتشية  رصـــدت 
العلمي،  والبحث  العالي  والتعليم  الوطنية 
بالصفقات  تتعلق  املالية  االختالالت  من  العديد 
في األكاديميات الجهوية واملندوبيات اإلقليمية، 
وفي ملفات مسالك املاستر والدكتوراه في بعض 

املؤسسات الجامعية.
الوطنية  التربية  ــر  وزي ــزازي،  أمـ سعيد  ــرر  وق
الطابع  ذات  االختالالت  إحالة  العالي،  والتعليم 
خطوة  في  فيها،  للتحقيق  القضاء  على  الجنائي 
والتصدي  الفساد  ومحاربة  اإلدارة،  تخليق  نحو 
املاضية  السنوات  خالل  حصلت  التي  للتالعبات 
والتي نتجت عنها متابعات قضائية في حق أساتذة 

متورطني في البيع والشراء في مقاعد املاستر.

صور تنشر   ألول  مرة

افتـتـاح مكتب اتصال مغربي 
في إسرائيل

الرباط. األسبوع

سافر فريق تقني من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون 
إلى إسرائيل ألجل تفقد مكتب االتصال الذي قرر املغرب 
إعادة فتحه في إطار استئناف العالقات الدبلوماسية بني 

البلدين.
إلى  وصل  املغربي  الفريق  فإن  مطلعة،  مصادر  وحسب 
إعادة  اتفاق  على  وإسرائيل  اململكة  توقيع  بعد  أبيب،  تل 

العالقات برعاية أمريكية، حيث من املرتقب أن 
يقوم الفريق الفني بوضع الترتيبات املتعلقة 

باللوجستيك لتجهيز مكتب االتصال.
وأوضحت املصادر، أن الفريق التقني 

إلى حني وصول  أبيب  تل  في  سيظل 
وفد مغربي، يتقدمه وزير الخارجية 
ناصر بوريطة، لإلشراف على فتح 

مكتب االتصال الجديد.
إلى  بوريطة  أشار  أن  وسبق 
االتصال  مكتب  فتح  إمكانية 
األسابيع  خــالل  إسرائيل،  مع 
الصحفي  اللقاء  خــالل  املقبلة 
كوشنير  بجاريد  جمعه  الــذي 

وبن شبات.

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.

محامـون ضـد  التطـبيع

من 31 دجنبر 2020 إلى 6 يناير 2021

الملك محمد السادس يشيد بكفاءة الراحل

مغاربة يتذكرون خ�صال الوزير حممد الوفا 

الرباط. األسبوع

تـــــــوفـــــــي 
محمد  الوزير 
عمر  عن  الوفا 
ـــ 70  ــاهــز الـ ن
ــا، يـــوم  ــ ــام ــ ع
املاضي،  األحد 
بــــمــــراكــــش، 
مــــــتــــــأثــــــرا 
ــتــه  ــاب ــإص ب
ــروس  ــي ــف ب
»كورونا«، 
رحل وترك 
ــه  ــ ــع ــ م

قطاع  في  الجميع  بها  يشهد  كبيرة  بصمة 
في  استثناء  الوزير  شكل  حيث  التعليم، 
حكومة بن كيران، نظرا للمنهجية االحترافية 
والتي  وزارتــه،  شؤون  بها  يدبر  كان  التي 
اإلصــالحــات  مــن  جملة  إدخـــال  مــن  مكنته 
باملدرسة  االهتمام  أبرزها  من  والتغييرات، 
في  القدامى  املحاربني  وترقية  العمومية، 

قطاع التعليم.
في عهد الوزير الوفا، شهد قطاع التعليم 
القطاعات  بقية  مع  مقارنة  نوعية  طفرة 
األخرى، من خالل نهجه لسياسة اإلصالح 
املدرسة  تلميذ  وإنصاف  الهيكلة  وإعــادة 
العمومية، وإنصاف الجيل األول والثاني 
على  شــدد  بعدما  التعليمية،  ــر  األط مــن 
القطاع،  في  الدنيا  الساللم  رفع  ضــرورة 
ــات  ــاري ــب وتــغــيــيــر نــظــام الــتــرقــيــات وامل
الداخلية التي كانت مجحفة في حق الفئة 

القديمة التي درست أجياال عديدة.
عليها  قضى  التي  السلبية  املظاهر  من 
الوزير الراحل، مسألة الساعات اإلضافية، 
األسر  األساتذة على  التي يفرضها بعض 

العمل،  وساعات  النقط  ونظام  الفقيرة، 
من  العديد  ازدواجــيــة اشــتــغــال  وأيــضــا 

األساتذة في التعليم العام والخاص.
أكاديمي  الوفا مسار علمي  للراحل محمد 
مميز، بداية بحصوله على اإلجازة في العلوم 
االقتصادية لكلية الحقوق بالرباط، وديبلوم 
االقتصادية،  العلوم  في  العليا  الــدراســات 
التنمية  بمعهد  الثالث  السلك  ديبلوم  ثم 

االقتصادية بباريس.
السلك  في  منها  مناصب  عدة  الوفا  تقلد 
دول  عدة  في  للمغرب  كسفير  الدبلوماسي، 
كالهند، إيران، والبرازيل، وفي سنة 2012، 
في  الوطنية  التربية  وزارة  حقيبة  تولى 
 ،2013 أكتوبر  غاية  إلى  كيران  بن  حكومة 
العامة  الشؤون  وزارة  مسؤولية  ليتحمل 

والحكامة في الحكومة الثانية.
بعث  قــد  الــســادس  محمد  امللك  وكــان 
تضمنت  الراحل،  وفاة  في  تعزية  ببرقية 
إشادة بكفاءته واقتداره، فضال عن غيرته 
الوطنية الصادقة وتشبثه املكني بالعرش 

العلوي.

بوريطة

الرباط. األسبوع

بمقال  املغاربة  املحامني  من  مجموعة  تقدم 
قــرارات  في  الطعن  أجل  من  النقض  ملحكمة 
بالتطبيع  العالقة  ذات  الحكومية  السلطة 
ــتــصــادي  الــســيــاســي والــدبــلــومــاســي واالق
ملتمسني  الصهيوني،  الكيان  مع  والسياحي 
ــقــرارات  ال كــافــة  إلــغــاء  النقض  محكمة  مــن 

املتخذة من قبل املدعى عليهم.

النقيب  يتقدمهم  الذين  املحامون  واعتبر 
أن »قـــرارات  الجامعي،  والنقيب  بنعمرو، 
العام  للنظام  مخالفة  إسرائيل  مع  التطبيع 
األمم  ومليثاق  الدستور،  وملقتضيات  املغربي 
وللمعاهدات  فيينا،  والتفاقيات  املتحدة، 
وللشرعية  اإلنــســانــي،  ــي  ــدول ال والــقــانــون 

الدولية ولحقوق اإلنسان«.
النقض  محكمة  لدى  الدعوى  بهذه  وتقدم 
عبد  بنعمرو،  الرحمن  عبد  النقيب  من  كل 
الجامعي،  الرحيم  وعبد  بركة،  بن  الرحيم 
العربي  وذ.  السفياني،  خالد  ذ.  يرافقهم 

فانيدي، وذ. املهدي السفياني.

الجامعيالسفيانيبنعمرو

مكونات فيدرالية الي�صار تختار 
الت�صتت بدل الوحدة

الرباط. األسبوع

منيب،  نبيلة  رفاق  رفض 
األمـــيـــنـــة الـــعـــامـــة لــحــزب 
مشروع  املوحد،  االشتراكي 
الثالثة  ــزاب  ــ األح ــاج  ــدم ان
اليسار  لفيدرالية  املكونة 
موعد  قبل  واحــد،  حزب  في 

االنتخابات املقبلة.
ــيــســار  ــار »ال ــي ــرج ت ــ وخ
االشتراكي  لحزب  املواطن« 
فيه  يرفض  ببيان  املــوحــد، 
ــاج خــالل  ــدمـ مـــشـــروع االنـ
املرحلة الحالية بني األحزاب 
قــرار  أن  معتبرا  الــثــالثــة، 
تفويضا  يتطلب  التوحيد 
قبل  التقريرية  الهيئات  من 
الشروع في دراسة املشروع 

وتعيني  تاريخه  تحديد  أو 
اللجنة التحضيرية.

وأكـــــــد رفـــــــاق مــنــيــب 
املبدئي  لالتفاق  معارضتهم 
الهيئة  إليه  توصلت  الــذي 
التقريرية، ألنها في رأيهم ال 
تملك الصالحية التخاذ قرار 
باألحزاب  يتعلق  مصيري 
أن  يجب  والـــذي  الــثــالثــة، 
الوطنية  املجالس  فيه  تقول 

كلمتها باإلجماع.

ــت الــهــيــئــة  ــ ــل ــ ــوص ــ وت
ــتــقــريــريــة لــلــفــيــدرالــيــة،  ال
املؤتمر  بعقد  يقضي  التفاق 
ستة  غضون  في  االندماجي 
أبعد  على  سنة  إلــى  أشهر 
تقدير بعد انتخابات 2021، 
أعضاء  مجموع  اعتبار  مع 
وأعضاء  التنفيذية  الهيئة 
بمثابة  الــفــرعــيــة،  الــلــجــان 
ملؤتمر  تحضيرية  لــجــنــة 

التوحيد واإلدماج.
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كـواليـس األخبــار
من 24 إلى 30 دجنبر 2020

بن�صعبون يقول ن�صف احلقيقة للمواطنني
أرقام نسبة نجاح التلقيح 
تعمق الخوف من أمصال 

محاربة »كورونا«
الرباط. األسبوع

أعلن معهد بكني املتخصص في البيولوجيا، 
»سينوفارم« ضد  اللقاح الذي طورته شركة  أن 
79.34 باملائة،  »كورونا«، فعال بنسبة  فيروس 
ــذي أعلنته شركة  ال الــرقــم  أقــل مــن  وهــو رقــم 

»فايزر« األمريكية.
وأكد املعهد أن لقاح »سينوفارم« فعال، إذ أنه 
مستوى  سينوفارم  لقاح  أظهر  التطعيم،  »بعد 
اللقاح  طــور  حقنتني  فبعد  األمـــان،  من  جيدا 
الفعالية  وكانت  العيار،  عالية  أجساما مضادة 
 79.34 بنسبة   19 كوفيد  للقاح ضد  الوقائية 

باملائة«.
من  مستمدة  النتيجة  هـــذه  أن  ــح  وأوضــ
الثالثة  املرحلة  بيانات  من  الوسيطة  املرحلة 
أن  إلى  مشيرا  للقاح،  السريرية  التجارب  ومن 
البيانات تستجيب للمعايير الفنية ذات الصلة 
والسلطات  العاملية  الصحة  منظمة  من  لكل 

الصينية.
أنها  »سينوفارم«  شركة  قالت  جهتها،  من 
األول  اللقاح  هذا  على  للموافقة  بطلب  تقدمت 
والحصول على ترخيص من السلطات الصينية.

من 31 دجنبر 2020 إلى 6 يناير 2021

الرباط. األسبوع

اعترف وزير املالية،  محمد بنشعبون، 
بوجود محاباة ومحسوبية في التعيينات 
بعد  العليا،  املناصب  في  تحصل  التي 
للتعيينات  انتقادات  املعارضة  توجيه 

التي قام بها املجلس الحكومي مؤخرا.
وأكد بنشعبون خالل اجتماعه بأعضاء 
على  مــؤخــرا،  والتشريع،  الــعــدل  لجنة 
في  واملحسوبية  الزبونية  إشكالية  أن 
أن  يجب  العليا،  باملناصب  التعيينات 
ينظم  الذي  التنظيمي  القانون  ألن  تحل، 
هــذه  ملعالجة  حــلــوال  يــقــدم  ال  العملية 

االختالالت.
موجودة  الشفافية  أن  الوزير  وأوضح 
كواجهة فقط، رغم تشكيل لجنة لإلشراف 
الواقع  أن  معترفا  املناصب،  تلك  على 
البت  يستوجب  مما  ــك،  ذل عكس  يعرف 

ومعالجة هذه األمور بكل وضوح.
إلى  اتهامات  املعارضة  فرق  ووجهت 
الحكومة بالتعامل مع مسألة التعيني في 
املناصب السامية بمنطق حزبي ووالئي، 

األحــزاب  بني  املناصب  »كعكة«  وتوزيع 
أجل  لالئتالف كغنيمة، وذلك من  املشكلة 
ملحقات  إلى  العمومية  اإلدارات  تحويل 

وفروع لألحزاب.

الرباط. األسبوع

الديمقراطية  املنظمة  طالبت 
وجهتها  رســالــة  فــي  للشغل، 
بإتاحة  الحكومة،  رئيس  إلى 
حـــق املــشــاركــة الــســيــاســيــة 
الفصل  وفــق  العالم،  ملغاربة 
 ،2011 دستور  من  و18   17 الـ 
املشاركة  حق  يعطيهم  ــذي  ال
الترشح  بــاب  أمامهم  ويفتح 

في االنتخابات.

وأكـــــــدت الـــنـــقـــابـــة عــلــى 
املشاركة  حق  تقنني  ضــرورة 
بــاملــؤســســات االســتــشــاريــة، 
التشاركية  الحكامة  وهيئات 
حسب الفصل 18 من الدستور، 
والعمل على تنفيذ التوجيهات 
ــى  ــة الـــتـــي تـــدعـــو إل ــي ــك ــل امل
الدستور،  مقتضيات  تفعيل 
ممثلي  بـــإدمـــاج  واملــتــعــلــقــة 
املؤسسات  في  العالم  مغاربة 
الحكامة  وهيئات  االستشارية 
التشاركية،  والديمقراطية 
تمثيلية  ضمان  على  وتحث 
ــة لــلــجــالــيــة املــغــربــيــة  ــادلـ عـ

بالخارج في البرملان.
ودعـــت املــنــظــمــة إلـــى رفــع 
ــذي  ال الــســيــاســي  التهميش 
يطالهم منذ مدة، وضمان حق 
في  بالخارج  املغربية  الجالية 
انطالقا  والترشيح  التصويت 
وتمثيلية  اإلقــامــة  بــلــدان  مــن 
ــاملــؤســســات  ــة ب ــي ــراط ــق ــم دي
خالل  والحكامة  االستشارية 
أن  إلــى  مشيرة   ،2021 سنة 
على  ــادرون  قـ العالم  مغاربة 
الكبرى  التحديات  مواجهة 
واملــســاهــمــة الــســيــاســيــة في 

تطوير املسلسل الديمقراطي.

بنشعبون

وزارتا العدل والداخلية تتزعمان القطاعات المشتكى بها
تقرير لمؤسسة الوسيط

الرباط. األسبوع

كشف تقرير مؤسسة الوسيط 
العدل  وزارة  أن   ،2019 لسنة 
التي  املؤسسات  قائمة  تتصدر 
حيث  املــغــاربــة،  منها  يشتكي 
 1451 بـــ  املــؤســســة  تــوصــلــت 

شكاية وتظلما، تتوزع بني جهة 
إليها  موجهة  أو  منها  متظلم 
باملائة   24.83 بنسبة  التظلمات 
املتوصل  الشكايات  من مجموع 

بها.
قطاع  أن  التقرير  وأوضـــح 
ــي فــي املــرتــبــة  ــأت ــيــة ي الــداخــل
الثانية من حيث عدد الشكايات 
تظلما   1381 بمجموع  املسجلة، 
 23.64 تصل  بنسبة  وشكاية 

توصل  أيضا  املائة، مضيفا  في 
مؤسسة الوسيط بشكايات ضد 
املنتخبة  واملجالس  الجماعات 
شــكــايــة،   465 مــجــمــوعــه  بــمــا 
من  املائة  في   7.96 بنسبة  أي 
مجموع التظلمات املسجلة لدى 

املؤسسة.
وأبرز التقرير توصل مؤسسة 
أخرى  تظلمات  بعدة  الوسيط 
منها  مختلفة،  بقطاعات  تتعلق 

والتعليم  الــوطــنــيــة  الــتــربــيــة 
ــات،  ــاي شــك  404 ـــ  بـ ــي  ــال ــع ال
االقــتــصــاد واملــالــيــة وإصـــالح 
اإلدارة بـ 363 شكاية، قطاع الشغل 
شكاية،   304 بـ  املهني  ــاج  واإلدم
شكاية،   179 بـــ  الفالحة  قطاع 
 151 بـ  صندوق اإليداع والتدبير 
 109 بـ  شكاية، والتجهيز والنقل 
واملعادن  الطاقة  ثم  شكايات، 

بـ 101 شكاية.

تعويضات »كوفيد 19« تغضب 
أطر وزارة الصحة 

الرباط. األسبوع

العمومية  للصحة  الوطنية  النقابة  عبرت 
التي  الهزيلة  للتعويضات  استغرابها  عن 
الوصية لألطر الصحية،  الوزارة  خصصتها 
مؤكدة رفضها للمقاربة التي نهجتها الوزارة 
الخاصة   »19 »كوفيد  تعويضات  منح  في 
إلى  باإلضافة  والتمريضية،  الصحية  باألطر 

حرمانهم من العطلة السنوية املستحقة.

خرجت  ــوزارة  الـ أن  النقابة  واعتبرت 
االجتماع  في  عليها  املتوافق  املنهجية  عن 
الطالب،  أيت  خالد  الصحة  بوزير  األخير 
بصرف  واملتعلقة  املاضي،  غشت  شهر  في 
بمصادقة  القاضية   ،»19 »كوفيد  تحفيزات 
اللجنة بني الوزارة والنقابات على معايير 

وقيمة ولوائح املستفيدين.
واستنكرت النقابة »استخفاف الحكومة 
وإجحافها املستمر في حق األطر الصحية، 
ملف  تسوية  في  التماطل  مقدمتها  وفــي 
املمرضني ذوي السنتني من التكوين، وملف 
األطباء وضعف التشريع اإلداري بالقطاع«.

نقابة تطالب بتمكين الجالية من حق 
السياسية المشاركة 
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كواليس صحراوية

البوليساريو ترفض تعيين مواطنو االأقاليم اجلنوبية غا�ضبون من »الرام«
مبعوث أممي في الصحراء

عبداهلل جداد. العيون

»الرام«  مــســافــرو  اشتكى 
الجديدة  البرمجة  ســوء  مــن 
بني  الرابطة  الجوية  للرحالت 
والعاصمة  العيون  مدينتي 

االقتصادية الدار البيضاء.
ــون  وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن ك
املغربية«  امللكية  »الخطوط 
عبر  سخي  دعــم  من  تستفيد 
مــجــلــس جهة  ــع  مـ ــة  ــراكـ شـ
الــعــيــون الــســاقــيــة الــحــمــراء 
التذاكر  أثمنة  بخفض  يقضي 
أكادير  إلــى  رحــالت  وتوفير 
ومراكش  والبيضاء  والداخلة 
أكدت،  »الرام«  فإن  والــربــاط، 

لــهــا، أنــهــا تمنح  عــبــر بـــالغ 
ــة الـــداخـــلـــة أســبــقــيــة  ــن ــدي مل
برمجة ثالث رحالت في اليوم 
جــدا،  مناسب  توقيت  وفــي 
التي  العيون  لرحالت  خالفا 
»رحالت  املسافرون  اعتبرها 

ملطار  توصلك  إذ  ــذاب«،  ــع ال
منتصف  في  الخامس  محمد 
من  عدد  قال  كما  وهو  الليل، 
»أمر غير منطقي«،  املسافرين 
بسبب عدم توفر وسيلة النقل 
باب  يفتح  مما  القطار  عبر 

املضاربات بني الطاكسيات أو 
خيار املبيت باملطار.

زبناء  املسافرون  ويتساءل 
برمجة  دواعــي  عــن  »الرام«، 
املغربية«  امللكية  »الخطوط 
نحو  العيون  مــن  لرحالتها 
العاشرة  في  البيضاء  الــدار 
ليال، في الوقت الذي تقلصت 
ــى  ــه حــركــة الـــطـــيـــران إل ــي ف
مستوى يجعل الشركة تبرمج 
رحالتها من العيون في أوقات 
الــرحــالت  وتكييف  ــزوال،  ــ ال
القطار  رحــالت  مــع  الجوية 
سابقا،  الحال  عليه  كان  كما 
قصد وضع حد ملا يتعرضون 
له من استغالل، وكذا تسهيل 
التي  وجهاتهم  نحو  تنقلهم 
أخــرى  مدنا  تكون  مــا  غالبا 

غير الدار البيضاء. 

األسبوع. العيون 

عبر  البوليساريو  اتهمت 
ــا اإلعــالمــيــة، األمــني  أذرعــه
املتحدة  األمــم  ملنظمة  العام 
ـــ»عــدم الــحــيــاد« فــي نــزاع  ب
ترشيحه  بــعــد  ــصــحــراء،  ال
ــرومــانــي،  الــدبــلــومــاســي ال
ملنصب  رومــــــان،  ــري  ــت ــي ب
للصحراء،  األممي  املبعوث 
مشيرة إلى أن رئيس الوزراء 
معروف  األسبق  الروماني 
ــف املــغــرب،  ــواق بــتــأيــيــده مل
منتدى  في  شارك  أن  وسبق 
بمدينة  مونتانا«  »كــرانــس 
الذي  املنتدى  وهو  الداخلة، 
تحتج  البوليساريو  كانت 
األقاليم  فــي  تنظيمه  على 

للمغرب. الجنوبية 
إعالمية  مــصــادر  وقــالــت 
البوليساريو،  لجبهة  تابعة 
ــشــأن تــرشــيــح أنــطــونــيــو  ب
لرئيس  رسميا  غوتيريس 
األسبق  الروماني  الـــوزراء 
األسبق،  الخارجية  ــر  ووزي
لــشــغــل مــنــصــب املــبــعــوث 
ــصــحــراء  ــى ال ــ الــجــديــد إل
املــغــربــيــة خــلــفــا لــهــورســت 
حليف  »تــكــلــيــف  ــر:  ــل ــوه ك
للرباط من شأنه أن يزيد في 

تعقيد األمور ويهدد مستقبل 
أي تسوية أممية للملف«.

صحافية  مصادر  وكانت   
بيتري  بأن  أفادت  قد  دولية 
وحيدا  مرشحا  بات  رومــان 
وهو  املنصب،  هــذا  لشغل 
تولي  إلى  األقرب  يجعله  ما 
بعد  الصعبة«  »املسؤولية 
عام ونصف  من  أزيــد  مــرور 
ــة املــبــعــوث  ــال ــق ــى اســت ــل ع
كوهلر،  ــورســت  ه ــي  ــم األم
ــه فـــي تــقــريــب  ــب فــشــل ــق ع
أطــراف  بني  النظر  وجهات 
في  كوهلر  ونجح  ــزاع،  ــن ال
والبوليساريو  املغرب  جمع 
على  وموريتانيا  والجزائر 
بجنيف،  املفاوضات  طاولة 
وفــي   ،2018 ــر  ــب دجــن فـــي 
مارس 2019، دون إحراز أي 

تقدم في القضية.
إيجاد  مهمة  يصعب  وما 

جديد  أممي  مبعوث 
إلـــى الــصــحــراء، 
ــو ضــــــرورة  ــ هـ
األطــراف  اتفاق 
بالنزاع  املعنية 
معني  اسم  على 
معه  لــلــتــعــاون 

في مهمته. 

حل جوعان بن حمد آل ثاني، 
رئيس اللجنة األولمبية القطرية، 
شقيق أمير قطر، ليلة الجمعة 
الماضية، بمطار العيون الحسن 
األول، على متن طائرة خاصة، 

وقد توجه مباشرة بعد ذلك إلى 
مدينة بوجدور، حيث سيقضي 

عطلته السنوية بمنطقة اجريفية 
التي اعتاد زيارتها خالل السنوات 

القليلة الماضية، لممارسة 
هوايته في القنص.

تلكس  من   الصـحراء

كلميم. األسبوع

ــال واالســتــثــمــار، أحمد  ــم قــدم رجــل األع
السالك برد الليل، املنحدر من منطقة وادنون، 
وعاء عقاريا لوزارة الترابية الوطنية، مجانا، 
وزير  ترأس  خالل  رسميا  ذلك  عن  أعلن  كما 
السبت  يوم  أمزازي،  سعيد  الوطنية  التربية 
إلى  وادنـــون،  كلميم  واليــة  بمقر  املــاضــي، 

جانب الوزير املنتدب املكلف بالتعليم العالي 
والبحث العلمي، ووالي جهة كلميم وادنون، 
محمد الناجم أبهاي، ورئيسة الجهة امباركة 
املهني  التكوين  مكتب  ومــديــرة  بــوعــيــدة، 
زهر،  ابن  جامعة  ورئيس  الشغل،  وإنعاش 
 4 إلحــداث  شراكة  اتفاقيات  توقيع  مراسيم 

مؤسسات جامعية.
شراكة  اتفاقية  على  كذلك  التوقيع  تم  وقد 
بمدينة  عقاري  وعــاء  تفويت  بموجبها  يتم 
أحمد  املستثمر  من  هبة  شكل  على  كلميم 
التربية  وزارة  لفائدة  الليل،  بــرد  السالك 
العالي  والتعليم  املهني  والتكوين  الوطنية 

7 هكتارات موزعة  العلمي مساحته  والبحث 
االقتصاد  كلية  إلنــشــاء  هــكــتــارات   3 على 
املهن  مدينة  إلنجاز  هكتارات  و4  والتدبير، 

والكفاءات لجهة كلميم وادنون.
املهن  مــديــنــة  أن  إلـــى  اإلشــــارة  ــجــدر  وت
إحداثها  سيتم  الجهة،  بــهــذه  والــكــفــاءات 
درهم،  مليون   125 تقدر بحوالي  مالية  بكلفة 
وستوفر التكوين في 29 شعبة بأربعة أقطاب 
البحري  والصيد  الرقمي  باملجال  مرتبطة 
وستبلغ  التقليدية،  والصناعة  والفالحة 
1000 مقعد بيداغوجي،  طاقتها االستيعابية 
ومن املرتقب انطالق التكوين بها سنة 2023.

 »صدقة« لبناء كلية ومدينة للمهن والكفاءات

مواطنو ال�ضمارة وبوجدور ينتظرون زيارات امل�ضوؤولني

 السمارة. األسبوع

السمارة  إقليم  ساكنة  تتساءل 
حكومة  وزراء  غــيــاب  أســبــاب  عــن 
الذي  اإلقليم  زيــارة  عن  العثماني 
ــنــزاع  ال ــان  ــرك ب فــوهــة  ــي  ف يعتبر 
الركيبات  ــاء  شــرف قــبــائــل  ومــعــقــل 
للشيخ  زاوية  أول  وبه  والعروسيني 
ماء العينني، وكان من املقرر أن يزور 

أول  في  السمارة  التعليم مدينة  وزير 
لم  سنوات  ست  من  أكثر  بعد  خطوة 
الذي  السمارة  إقليم  وزيــر  فيها  يزر 
عبر منتخبوه وشيوخه وفعالياته عن 
وفائهم للعرش امللكي، وكانت سلطات 
ينتظرون  السمارة  إقليم  ومنتخبو 

بعد  مباشرة  التعليم  وزيـــر  ــارة  زيـ
»الكركرات«،  ومعبر  للداخلة  زيارته 
ليطلع على سير الجامعة التي تعاني 
وانــعــدام  الخصاص  مــن  الكثير  مــن 
املكلف  املــديــر  وغــيــاب  ــواصــل  ــت ال
بتسيير فرع جامعة ابن زهر بالعيون.

فعاليات  عبرت  السياق،  ذات  وفي 
بإقليم  ومنتخبني  وسياسية  مدنية 
ــن أســفــهــم العــتــبــارهــم  بـــوجـــدور، ع
الحدودي  املعبر  نحو  عبور  محطة 
ــارة  زي برمجة  وعـــدم  ــرات«،  ــرك ــك »ال
والتعليم  والــفــالحــة  الطاقة  وزراء 
والنقل  والتجهيز  البحري  والصيد 
الذي  لإلقليم  والصناعة  والتجارة 
تنقصها  فتية  تنموية  نهضة  يعرف 
األوراش  لكل  ودعمهم  الوزراء  رؤية 
املرشح  اإلقليم  هــذا  فــي  املفتوحة 
التي  قطر  دولــة  قنصلية  الحتضان 

تتوفر على محمية كبيرة به.

فعاليات رياضية وجمعوية تزور »الكركرات«

العيون. األسبوع 

والجمعوية  اإلعالمية  الفعاليات  سجلت 
الحمراء،  الساقية  العيون  بجهة  والرياضية 
في زيارتها إلى املعبر الحدودي »الكركرات«، 
الجيش  لخطوة  والكامل  املطلق  تأييدها 
القرار  وتثمينهم  املعبر،  بتحرير  امللكي 
على  املغربية  بالسيادة  باالعتراف  األمريكي 
الوفد  ووقــف  الصحراوية،  األقاليم  كامل 
اإلعالمي التي ترأسه الزميل عبد هلل جداد، 
املنطقة  تعرفها  التي  الواسعة  الحركية  على 
فيها  حققت  التي  املتواترة  األحـــداث  بعد 
اململكة انتصارات على األرض وعلى الساحة 

الدولية. الدبلوماسية 
هذه  أن  جـــداد،  هلل  عبد  الــزمــيــل  ــد  وأكـ
ومستمر  متواصل  عمل  بعد  تأتي  الزيارة 
في  جهدا  يذخر  لم  الــذي  الجهوي  لإلعالم 
وكشف  اليقني  والخبر  املعلومة  إيــصــال 
املغرب،  أعــداء  من  الزائفة  األخبار  وفضح 
مؤسسات  مع  واالصطفاف  املواكبة  وكــذا 
الدفاع  في  امللكية  املسلحة  والقوات  الدولة 

عن حوزة الوطن.
رئيسيا  محجا  »الكركرات«  معبر  وبــات 
والــبــرملــانــيــة  الــحــزبــيــة  الــهــيــئــات  لجميع 
املنتخبة،  واملجالس  الوطنية  واملؤسسات 
زارت  التي  املدني  املجتمع  فعاليات  وكــذا 
املسؤولية  روح  عن  بذلك  معبرة  املنطقة 
على  اململكة  سيادة  عن  الدفاع  في  الوطنية 

أراضيها.

من 31 دجنبر 2020 إلى 6 يناير 2021

رومان
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ربورتـاج
من 31 دجنبر 2020 إلى 6 يناير 2021

»كورونا«  تصنع  قيما مجتمعية   جديدة

التباعد االجتماعي يتحول إلى تفكك أسري
منذ بداية جائحة »كورونا«، فرضت السلطات مسألة التباعد االجتماعي بين الناس، ومنعت التجمعات والزيارات العائلية والسفر إال 
برخص استثنائية، وذلك بهدف مكافحة تفشي وباء »كوفيد 19« والتقليل من اإلصابات، هذا التباعد فرض على العديد من األسر 

واألقارب االبتعاد عن بعضهم البعض، وإيقاف الزيارات األسبوعية أو الشهرية، وأبعد األبناء عن اآلباء واألطفال عن أجدادهم، 
وفرض على اإلخوة الذين يقطنون في نفس البيت االبتعاد عن بعضهم البعض.. فهل تسبب شرط التباعد االجتماعي في أثار 

سلبية؟ وهل له انعكاسات نفسية ومعنوية على األسر؟ وهل أدى إلى مشاكل اجتماعية بين الناس؟

ربورتاج: خالد الغازي

وضعا  يعيشون  الناس  من   الكثير 
شهر  منذ  الجائحة  بسبب  استثنائيا 
حياة  تــغــيــرت  إذ  املـــاضـــي،  ــارس  ــ م
ــرد يخشى  فـ كــل  الــبــعــض وأصــبــح 
العائلية،  حتى  واللقاءات  التجمعات 
صلة  قطع  قــررت  األســر  بعض  إن  بل 
من  خوفا  الظرفية  هــذه  خــال  الرحم 
العدوى، ورفضت زيارة األقارب وحتى 
التباعد  قرارات  كما وضعت  الجيران، 
عن  عزلة  في  السن  كبار  االجتماعي 
قرر  من  هناك  بل  وأبنائهم،  أحفادهم 
جدران  بني  أجــداده  أو  والديه  وضع 
واإلخــوة  ــارب  األق زيــارة  ومنع  البيت 
ظل  في  السيما  صحتهم،  على  خوفا 
الفيروس  أن  تؤكد  التي  ــدراســات  ال
وذوي  املسنني  على  كبير  تأثير  لــه 

األمراض املزمنة.
عبد  الدكتور  يقول  اإلطــار،  هذا  في 
هلل إمزري، أخصائي نفسي ومستشار 
أسري، أن التباعد االجتماعي الذي هو 
تباعد نوعا ما آمن صحيا، تسبب في 
شروخات أصابت العاقات اإلنسانية، 
والتي  واملسلمني،  العرب  عند  خاصة 
تجعل  التي  األساسيات  بني  من  تعد 
ومجتمعية  وإنسانية  رحيمة  الحياة 
التباعد  هــذا  أن  مضيفا  بطبيعتها، 
خلق شوشرة وكسرا كبيرا في الحياة 
األخــص،  على  األســريــة  االجتماعية 
التنشئة  مــنــظــومــة  صــعــيــد  ــى  ــل وع
في  أو  العائلة،  في  االجتماعية، سواء 
العمل، أو بني األصدقاء، إذ ال يختلف 
اثنان على أن من اللبنات الكبيرة التي 

صلة  هــي  اإلســـام  بها  يــوصــي 
الرحم بني األهل واألقارب.

ــور  ــتـ ــدكـ وأوضــــــــح الـ
»القطيعة،  أن  ــزري،  ــ إم
فترة  خــال  وخصوصا 

الحجر الصحي، كانت 
سببا في تفكك األسرة 
املعنوية،  الناحية  من 
بــاســتــثــنــاء بــعــض 
اعتادت  التي  الفئات 

على هذا التفكك، بحكم 
عن  يــتــحــدث  ــكــل  ال أن 

بعدم  اآلمــن  البعد 
اللمس 

في  التواجد  وعــدم  املصافحة،  وعــدم 
ذلــك، حتى  ــى  إل ومــا  مــزدحــم..  مكان 
املصلني  بني  يجمع  كان  الذي  املسجد 
قبل انتشار الفيروس قد أغلق ألسباب 
أثــارا  هناك  أن  إلــى  مشيرا  صحية«، 
بصلة  أنه  نعرف  أننا  بحيث  سلبية، 
من  العديد  تتحقق  أن  يمكن  الــرحــم 
وال  العباد،  بني  الرحمة  منها  األشياء 
في  هو  والرحمة  التراحم  هذا  أن  شك 
صالح الشعوب وفي صالح الفرق حتى 
وتتعايش  وتتعاون  بينها  فيما  تتآلف 
وتترك تلك األنانية التي غالبا ما تبنى 

على املصلحة الشخصية«.
كما أكد نفس الدكتور، أن األثار 

مجتمعنا  في  جلية  السلبية 
على غرار باقي املجتمعات، 

األســر  ــن  م جــمــلــة  أن  إذ 
ــرارة خــال  ــ ــ عــاشــت امل
الحجر، فكم من والدين 
منحطة  نفسية  عاشا 
ومـــنـــهـــزمـــة خـــال 
الــحــجــر، بــحــجــة أن 
األبناء لم يستطيعوا 
زيــــــــــارة آبـــائـــهـــم 
وأولـــيـــائـــهـــم خــوفــا 
الفيروس،  من  عليهم 

السن  كبار  أن  في حني 
ينتعشون بتلك الزيارات 

بها  يقوم  التي  واللقاءات 
ــراد  ــاء واألحــفــاد وأفـ ــن األب

األسرة تجاههم، متسائا كيف 
يمكن لهؤالء األجداد واملسنني أن 

مرتاحة  بنفسية  يتمتعوا 
اللبنة  أن  يـــرون  ــم  وه
ــي  ــت ــة ال ــ ــي ــاســ األســ
فتئت  مــا  تنعشهم 
تــنــدثــر وتــتــاشــى 
أنهم  أســـاس  على 
عيشة  سيعيشون 
هـــنـــيـــة وبـــعـــيـــدة 
عـــــن األمـــــــــراض 
لكن  والـــتـــوتـــرات، 
مجموعة  فــي  وقــع 
ــات  ــع ــم ــجــت مــــن امل

العكس.
الدكتور  وأضاف 
إمزري، أن 
داخل 

الصغار،  األبناء  معاناة  كانت  األسر 
التواصل مع أجدادهم،  الذين اعتادوا 
لدى  كبيرة  والجدة  الجد  مرتبة  ألن 
مشاعر  لــأجــداد  أن  السيما  األبــنــاء، 
الصغار،  األبــنــاء  تجاه  ــة  ورأف حنان 
يرتبطون  األحفاد  يجعل  الذي  الشيء 
خال  خلق  مما  بهم،  وطيدا  ارتباطا 
هذا الحجر توترا كبيرا في املجتمعات 
وداخل األسر، مبرزا أن غالبية األطفال 
ــارة  ــدم زيـ ــون عــن ســبــب عـ ــتــســاءل ي

األجداد، ألن الصغار يعرفون أن صلة 
من  وخــروج  متعة  بمثابة  هي  الرحم 
التوتر ومن املجال الضيق، حيث أنهم 
يجدون الراحة والدالل الذي ال يجدونه 
عند اآلباء واألمهات، حتى صار بعض 
يهربون  ــاء  ــن األب أن  يـــرون  ــداد  ــ األج
النفسية  النكسة  منهم، ومن تم وقعت 
للعديد من املسنني، وهذا الوضع أدى 
بالكثير منهم للدخول في حالة اكتئاب 
حالة  في  دخل  هناك من  بل  الهلع،  أو 
الشك وحاالت وأعراض مرضية نتيجة 

هذه القطيعة.
يسبب  والتباعد  العزلة  أن  ــرز  وأب
اإلنسان  تجعل  حــادة  مرضية  حــاالت 
يدخل في دائرة الشك، والتردد وطرحه 
لتساؤالت ربما قد تدخله في الخوف، 
وأنه  كــان،  خبر  في  أصبح  من  منهم 
من  وأكثر  لآلخرين،  معديا  أصبح  قد 
االكتئاب  عــن  التحدث  يمكن  ــذا،  ه
خصوصا  الوفيات،  من  ومجموعة 
مؤكدا  السن،  وكبار  املرضى  عند 
أنــه من خــال االتــصــاالت التي 
أو  السن  كبار  من  بها  توصل 
هذه  أن  تبني  أبنائهم،  مــن 
األزمة خلقت إعاقات نفسية 
املجتمع،  ــل  داخـ كــبــيــرة 
جــــراء هـــذه الــغــربــة 
فيها  دخــــل  ــتـــي  الـ

على  خوفا  إمــا  الناس،  من  مجموعة 
من  خــوفــا  املسنني  واآلبـــاء  األجـــداد 

املوت والعدوى.
أن  يــرى  مــن  بــني  املــواقــف  تختلف 
سيئة  أثـــار  لــه  االجتماعي  التباعد 
التفكك  ويخلق  الــنــاس،  نفسية  على 
االجــتــمــاعــي واإلنــســانــي بــني األهــل 
لكن  الواحدة،  العائلة  أفراد  ومكونات 
هناك من يرى العكس بأن التباعد مفيد 
لحماية  صحية،  ومصلحة  غاية  ولــه 
ــرض،  ــن الــعــدوى واملـ كــبــار الــســن م

وضمان السامة الصحية للجميع.
في هذا السياق، يرى األستاذ علي 
الشعباني، خبير في علم االجتماع، 
من  االجــتــمــاعــي  الــتــبــاعــد  أن 
فرضتها  التي  املستجدات 
أصبح  بحيث  الجائحة، 
من الضروري أن تتدخل 
مجموعة  لوضع  الدولة 
مــــــن اإلجـــــــــــــراءات 
البد  التي  والقرارات، 
أن يلتزم بها املواطن 
ــاء  ــحــد مـــن الـــوبـ ــل ل
ولتفادي  وانتشاره، 
لهذا  ــور،  األم انفات 
االجتماعي  فالتباعد 
خال  ضرورية  مسألة 

الظرفية الحالية.
وأوضح أن تباعد أفراد 
العائلة عن بعضهم البعض، 
ــدن،  امل فــي  القاطنني  السيما 
الجميع،  عند  مألوفا  أمرا  أصبح 
الزيارات العائلية  أصبحت  حيث 
بشروط  مقيدة  والتنقات  مــحــدودة 
معتبرا  ــة،  ــدول ال تعليمات  فرضتها 
يــصــب في  االجــتــمــاعــي  الــتــبــاعــد  أن 
ــل  األه لــحــمــايــة  ــعــائــات  ال مصلحة 
ــاء، وبــأن  ــوب ــارب مــن عـــدوى ال ــ واألق
وسائل التواصل االجتماعي والهاتف 

قربت  التكنولوجية  والتطبيقات 
األهل، باستعمال  بني  املسافات 
وساهمت  ــصــورة،  وال الــصــوت 
االبتعاد  تأثير  من  التخفيف  في 

أن  إلى  مشيرا  الزيارات،  وتوقف 
الجديدة ساهمت  الوسائل  هذه 
في استمرار العاقات االجتماعية، 
وعلمتنا مجموعة من األمور في 

بعدم  وااللتزام  حياتنا، 
التنقل  أو  الخروج 

لــلــضــرورة  إال 
خطر  إلبعاد 

العدوى.

أن  الشعباني  الــدكــتــور  واعــتــبــر 
الجائحة  فترة  خال  العائلي  التباعد 
غير مؤثر على األطفال، ألن جل األسر 
مع  تتعامل  كيف  تعلمت  الحديثة 
الصحي،  الحجر  فترة  خال  أبنائها 
ــاء اكــتــســبــوا خــبــرات  ــ حــيــث أن اآلب
النمط  أطــفــالــهــم خــال  مــع  للتعامل 
أن  إلى  مشيرا  نعيشه،  الذي  الجديد 
أهلهم  مع  يتواصلون  بدورهم  األطفال 
االجتماعي،  التواصل  تطبيقات  عبر 
وال يوجد أي تأثير عليهم جراء تراجع 

الزيارات العائلية.
يبقى التباعد االجتماعي وسيلة لدى 
من  وذويهم  أنفسهم  لحماية  الناس 
وانعكاساته  تأثيراته  أن  إال  العدوى، 
الناس،  نفسية  على  كثيرة  السلبية 
البوادي  في  يعيشون  الذين  السيما 
زيــارة  وينتظرون  الجبلية  واملناطق 
والشعور  الرحم  صلة  إلحياء  األقارب 

بالعطف والحنان العائلي.
تصريحه  الشعباني  الدكتور  يختم 
أننا  لنا  أكــدت  النكسة  هذه  أن  قائا 
نعمة  وهــي  أال  كبيرة،  نعمة  في  كنا 
صلة الرحم، جملة منا لم يستفد منها 
الكارثة واألزمة، رغم أننا كنا جد  قبل 
قريبني من بعضنا البعض، ولم نحافظ 
على هذه اآلصرة ألن في التراحم خير 
عنها  يترتب  إذ  ولأمة،  للناس  كثير 
االطمئنان والسعادة والراحة النفسية 
واألمــــــان، بــالــتــعــاطــف وبــالــتــقــارب 
أنه  منا  كل  يحس  بحيث  والتعايش، 
وداخــل  وعائلته  اســرتــه  داخـــل  ــن  آم
مجتمعه.

تختلف المواقف بين من يرى أن 
التباعد االجتماعي له أثار سيئة على نفسية 

الناس، ويخلق التفكك االجتماعي واإلنساني 
بين األهل ومكونات أفراد العائلة الواحدة، 
لكن هناك من يرى العكس بأن التباعد 
مفيد وله غاية ومصلحة صحية، لحماية 

كبار السن من العدوى والمرض، 
وضمان السالمة الصحية 

للجميع.

إمزريالشعباني
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ــرون، هي  ــ الــســيــدة مــريــم زب
اللواتي  األمــهــات  مــن  ــدة  واحـ
فوجئن بالتحاق فلذات أكبادهن 
ما  جانب  إلى  القتال  بصفوف 
سمي »تنظيم الدولة اإلسالمية« 
في  وهي  والعراق،  سوريا  في 
العامة  الوقت الكاتبة  نفس 
لعائالت  الوطنية  للتنسيقية 
املغاربة  واملعتقلني  العالقني 
والــعــراق، غالبت  فــي ســوريــا 
لـ»األسبوع«  لتحكي  دموعها 
قصة ابنها قائلة: ))ابني طالب 
مهندس كان متفوقا في دراسته، 
نصوم  مسلمة،  أسرة  في  تربى 
في  ونجتهد  الفرائض  ونصلي 

النوافل، لم نكن يوما متشددين، 
نهاية  بعد  عادية،  طفولة  عاش 
التحضيرية،  باألقسام  دراسته 
املهندسني،  بــمــدرســة  التحق 
على  يطرأ  التغيير  بــدأ  وهنا 
ــزم وأصــبــح  ــت ــدي، حــيــث ال ــ ول
املسجد  في  الصالة  على  يداوم 
ويكثر الصيام، لكننا كنا فرحني 
بهذا التغيير، ألننا اعتقدنا أنه 
لكن  االنــحــراف..  من  سيحميه 
بعد اجتيازه المتحانات الدورة 
األولى، أخبرني أنه يريد السفر 
صديقه،  ــارة  ــزي ل ــر  ــادي أك إلــى 
ألتــفــاجــأ بــعــدهــا بــســفــره إلــى 
تركيا وبعدها إلى سوريا، كانت 

حياتي  زلــزلــت  قوية  الصدمة 
أحسست  أوراقي..  كل  وبعثرت 
حينها أن كل شيء ضاع.. ضاع 

الحلم الذي حلمته 19 سنة((.
مع توالي سرد القصة، تجهش 
وتسترسل:  بالبكاء  مريم  األم 
استقطاب  تــم  كيف  أعلم  ))ال 
املــســؤول عــن هذا  ــدي، وال  ولـ
الفعل الشنيع، لم يكن ابني يوما 
بشوشا  مساملا،  كان  عنيفا،  ما 
ــاع  ــم ــت ــضــحــك واالس يــحــب ال
بذكاء  يتمتع  كــان  للموسيقى، 
خـــارق ومــتــفــوق دراســيــا في 

العلوم الرياضية..((.
هي رحلة معاناة طويلة على 

سفر  مع  انطلقت  مريم،  لسان 
مفاجئ البنها، بالتزامن مع تلك 
التغرير  فيها  تم  التي  املرحلة 
ــة لــاللــتــحــاق  ــارب ــغ بــشــبــاب م
»داعش«،  رفقة  القتال  بجبهات 
حيث كانت األم تشعر بأن شيئا 
اليوم  منذ  ــرام  ي ما  على  ليس 
مكاملة  في  االبــن  فيه  قال  الــذي 
صوتك((،  ))توحشت  هاتفية: 
مع  لألم  مكاملة  آخر  تلك  وكانت 
ابنها  أن  تعرف  أن  قبل  ولدها، 
مسافرا  تعتقده  كــانــت  الـــذي 
ــد الــتــحــق  ــل املـــغـــرب، قـ ــ داخـ
صور  حيث  املقاتلني،  بصفوف 
أنهم  الــشــبــاب  ــن  م ملــجــمــوعــة 

))فكانت  بالجنة،  سيلتحقون 
القاضية،  الــضــربــة  هــي  هــذه 
تعد  ولم  األرض  على  فسقطت 
املـــشـــي((، تقول  عــلــى  ــادرة  ــ ق
مسار  عن  تحكي  أن  قبل  مريم 
بعدما  الــقــانــونــيــة،  الـــدوامـــة 
عن  للتبليغ  األســـرة  اضــطــرت 
حيث  الكوميسارية،  في  ابنها 
يوم  طيلة  األب«  »استنطاق  تم 
تمني  األم  كانت  بينما  كامل، 
وكانت  ابنها،  بــعــودة  النفس 
الهاتف،  عبر  للعودة  تتوسله 
واحــدة،  بكلمة  يــرد  كــان  لكنه 
قاسية على قلب األم: ))الواليدة 

انسايني((.
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ملف األسبوع

يشهد العالم تغييرات كبيرة، وإحدى هذه التغييرات، هي 
هزيمة تنظيم »داعش« اإلرهابي في سوريا، فكان من نتائج 
ذلك اعتقال »قوات سوريا الديمقراطية«، وهي تحالف عربي كردي 

مدعوم من واشنطن، آالف المنتمين إلى هذا التنظيم المتطرف، 
ولألسف، بينهم عدد كبير من المغاربة )نساء وشباب وأطفال، 

ومقاتلين سابقين(.

لم يكن باإلمكان االستماع إلى حكايتها كاملة، نظرا للجرح العميق 
الذي تركه في نفسها، سفر ابنها لاللتحاق بصفوف »داعش« في 
مارس 2017، حيث كانت تغالب دموعها وهي تروي لـ»األسبوع« 

قصتها الحزينة، وهي واحدة من األمهات اللواتي ابتلين بمشكل 
معقد لم تكن تتوقعنه.. من كان يعتقد أن شباب مغاربة سيتم 

التغرير بهم لالتحاق بصفوف »داعش«؟

وزير الصحة

من 31 دجنبر 2020 إلى 6 يناير 2021

مغاربة »داعش« 
الرحمة  يطلبون 

من أمير المؤمنين

الملفات  أخطر 
العالقة  األمنية 
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ملف األسبوع
من 31 دجنبر 2020 إلى 6 يناير 2021

نساء مغربيات محتجزات في شمال سوريا:   أنقذنا يا جاللة الملك 
ــذا،  ــوضــوع شــائــك مــثــل ه م
يتطلب طرح الكثير من األسئلة، 
الكثير  »األسبوع«  طرحت  وقد 
حيث  ــم،  ــري م األم  عــلــى  منها 
مع  الصحفي  الفضول  يتشابه 
هل  منها:  البوليسي،  الفضول 
تملكون إحصائيات عن املغاربة 
والعراق؟  سوريا  في  العالقني 
شاركوا  املحتجزين  هــؤالء  هل 
في عمليات قتالية مع »داعش«؟ 
ــدور الــذي قامت به  مــاذا عن ال
بني  الربط  هذا  ملاذا  املغربيات؟ 
اختالف  رغــم  وسوريا  العراق 
نفس  عن  نتحدث  هل  األماكن؟ 
استقطاب  تــم  كيف  التنظيم؟ 
ــي مع  ــال ــت ــق هــــؤالء لــلــعــمــل ال
»داعش«؟ هل هم محتجزون لدى 
ميليشيات  لدى  أم  الحكومات، 
تعذيب  يتم  هل  تنظيمات؟  أو 
املغاربة هناك؟ هل هناك جرحى 
النساء  تتعرض  هل  ومرضى؟ 
استغالل  فعال  تم  هل  للعنف؟ 
كما  النكاح  جهاد  في  النساء 

روجت لذلك بعض الجهات؟
هذا فقط جزء من األسئلة التي 
طرحتها »األسبوع«، واألكيد أن 
أكثر  أسئلة  يطرحون  املغاربة 
سيعتبر  مــن  فهناك  ذلـــك،  مــن 
مغاربة  لــعــودة  حــوار  فتح  أن 
املــغــرب يشكل  إلـــى  ــش«  ــ »داع
وهــذا  االســتــقــرار،  على  خطرا 
مريم  على  طــرحــنــاه  ــســؤال  ال
أيضا، كما قلنا أن »التنسيقية« 
لو  كما  العالقني  عــن  تتحدث 
بـ»ضحايا«؟  يتعلق  ــر  األم أن 
والواقع أننا نتحدث عن مغاربة 
اختاروا التدخل في شؤون دول 
محاوالت  في  وتورطوا  أخــرى 

لقلب النظام هناك..
تــوصــلــت الــكــاتــبــة الــعــامــة 
لعائالت  الوطنية  للتنسيقية 
املغاربة  واملعتقلني  العالقني 
هذه  بكل  والعراق،  سوريا  في 
عبر  حوار  إجراء  لكن  األسئلة، 
تقنية »الواتساب«، بعد مجهود 
الفتاح  عبد  الــبــاحــث  بــه  قــام 
الحيداوي، لم يكن يسمح بتلقي 
ومرتب،  مفصل  بشكل  األجوبة 
ــع ذلـــك، كــانــت بعض  ولــكــن م
األسئلة  عن  واضحة  األجــوبــة 

التالية على لسان مريم: 

ــون في  ــق ــال ــع هـــل شــــارك ال
عمليات قتالية مع »داعش«؟

الرجال  من  فئة  هناك  نعم،   
ــتــال، وهــنــاك  ــق ــي ال ــت ف شــارك
هاجرت  فقط  الشباب  من  فئة 
تم  الواقع مختلفا عما  ووجدت 
شباب  وهناك  بينهم..  ترويجه 
الجنة،  له  صوروا  بعدما  سافر 
وخالفة على عهد الرسول، وأنهم 
الحقيقي..  التدين  سيعيشون 
بالواقع،  فوجئوا  الكثيرين  لكن 
خطئهم  تــــــدارك  وحــــاولــــوا 
األمر  لكن  »الهروب«،  بمحاولة 
الزج  تم  حيث  ممكنا،  يكن  لم 

ببعضهم في السجون..

توصلت التنسيقية الوطنية لعائالت المعتقلين والعالقين المغاربة في سوريا والعراق، بعدة رسائل صوتية 
من سجينات مغربيات في السجون السورية والعراقية )قدمتها لألسبوع( يحكين فيها عن قضيتهن ويناشدن 

تدخل جاللة الملك محمد السادس من أجل إعادتهن إلى بلدهن المغرب، نسرد لكم قصتين من عين المكان: 

مغربية مسجونة بالعراق

رجاء أنقذوا ابنتي.. 
أنا ضحية تطرف زوجي

معتقلة في العراق عمرها 26 سنة 

سنة   24 عمري  ر(  )أ-  أنا  وبركاته،  هلل  ورحمة  عليكم  السالم 
عمرها  ابنتي  مع  العراق  في  بسجن  سجينة  الجنسية،  مغربية 
سنتان، أناشد اململكة املغربية وامللك محمد السادس، كي يساعدنا 
ويرحلنا لوطننا الحبيب، نحن معذبني كثيرا هنا والظروف قاهرة 
من جوع وإهمال صحي، مناعتي ضعيفة جدا والنظر عندي ضعيف، 
وابنتي تمرض باستمرار، إدارة السجن ترحل األطفال الذين تطالب 
بابنتي  لم تطالبوا  إذا  املغاربة،  املسؤولون  أيها  بهم دولهم، وأنتم 
فإنهم يهددونني بوضعها في دار األيتام، البد من املطالبة بها من 

طرف الدولة املغربية إلرجاعها إلى وطنها.. 
ارحموني  ابنتي،  فــراق  أستطيع  ال  أنني  هلل،  أنــاشــدكــم  ــا  أن
في  مكرمة  معززة  كنت  املغرب،  بلدي  إلى  وابنتي  أنا  باسترجاعي 

وطني واليوم أنا أدفع ثمن خطأ زوجي املغرر به.. 
أنا  لبلدنا  يعيدنا  أن  السادس  محمد  امللك  جاللة  من  أطلب  أنا 

وابنتي و)ح. ر( املغربية املتواجدة معنا في نفس السجن.
نحن ضحايا أزواجنا املغرر بهم، نحن ضد الفكر املتطرف، وهذا 
ما جعلنا نهرب من  تنظيم »داعش« الذي عشنا فيه زهاء سنتني من 
الويالت، وفي الوقت الذي قتل فيه األزواج، هربنا أنا و)ح. ر(، وكنت 
العراقية  السلطات  اعتقلتنا  وملا  األولى،  الشهور  في  حامال  حينها 
واآلن  القضبان،  ابنتي خلف  فوضعت  السجن،  إلى  مباشرة  لنا  ُحوِّ
3 سنوات ونحن بالسجن، أصبح لدينا 5 سنوات ونحن غرباء عن 

وطننا، في هذا املكان، نعاني معاناة نفسية وصحية.
نطالب جاللة امللك محمد السادس، بأن ينظر لحالنا وحال الطفلة 
الصغيرة التي تتقاسم معنا املعاناة داخل السجن وليس لها أي حق 
من حقوق الطفل.. ارجعونا لبالدنا، لقد اشتقنا إليها كلها، وأهلنا 

لهم حرقة كبيرة علينا، لقد اشتقنا كثيرا ألهلنا.. أعيدونا إليهم.

السالم عليكم ورحمة هلل، أنا )ح. ر( مواطنة مغربية عمري 26 
السادس  محمد  امللك  جاللة  أناشد  العراق،  في  معتقلة  أنا  سنة، 
وأناشد املسؤولني والحكومة املغربية، من أجل أن يرحلوني لبلدي، 
أنا أعاني من نقص التغذية ومريضة جدا وينخفض عندي الضغط 
طويلة  لساعات  الوعي  وأفقد  تماما،  جسمي  على  السيطرة  وأفقد 
وأعاني من مرض فقر الدم الحاد، وفوق هذا، أنا مسجونة في الغربة 

5 سنوات كاملة، ما رأيت فيها والداي أو عائلتي.
أنا أطلب من صاحب الجاللة امللك محمد السادس، ومن الحكومة، 
أن يحنوا علينا ويرجعوننا لبلدنا، نحن مظلومات وندفع ثمن تهور 
ابنتها  رفقة  ر(  و)أ.  أنا  مغربيتان  هنا  نحن  بهم،  املغرر  أزواجنا 
وعمرها سنتان، ليست لدينا أي عالقة بالتنظيم املتطرف ولم يكن 

لدينا فكرهم أبدا.. 
يقع لنا الكثير من املشاكل مع النساء املتشددات هنا، ويهددوننا 
نريد  فعال  لبلدنا،  بالرجوع  نطالب  ألننا  بالكافرات،  وينادوننا 

الرجوع إلى عوائلنا..
لبلدنا  وترجعوننا  تعينوننا  أن  عليكم،  والعزيز  هلل  نناشدكم 
فقد  »داعــش«،  تنظيم  مع  الرعب  من  سنتني  عشنا  لقد  ووالدينا، 
الحكومة  ألقت  عندهم،  من  هربنا  وملا  بشرية،  كدروع  استعملونا 

العراقية القبض علينا ووضعتنا بالسجن.
اآلن 3 سنوات ونحن في السجن نعاني أزمات نفسية وأمراضا 

كثيرة، نريد الرجوع لوالدينا وبالدنا، ال عالقة لنا باملتطرفني.. 
أن  السادس  محمد  امللك  الجاللة  صاحب  من  وأرجــو  أطلب  أنا 
يعيننا ويرحلنا لوطننا، كنا معززات مكرمات في بالدنا مع عائالتنا 
آخر  إلــى  ونــدم  وحسرة  ألــم  كله  بالبكاء  األسيرة  أجهشت  )هنا 
املقطع(، وتضيف قائلة: أناشدكم أن ترحمونا وترجعوننا عندهم - 
أي الوالدين - نحن هنا معذبني ونعاني، بعاد على والدينا، نطالبكم 

بأن تعينوننا وترجعوننا لبلدنا.
والداي مكتويان بنار الفراق عني، وأنا اشتقت إليهم كثيرا، أريد 

الرجوع للعيش في أحضان عائلتي.. أعينوني أبقاكم هلل.

المتشددات يصفننا  النساء 
بالكافرات ألننا نريد العودة لوطننا
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ملف األسبوع

من 31 دجنبر 2020 إلى 6 يناير 2021

 ما دور النساء املغربيات؟
العبودية  شباك  في  كن  لقد   
ومنهن  واالســتــعــبــاد،  والقهر 
وهناك  بأزواجهن،  التحقن  من 
صغر  بحكم  العائلة  رافقن  من 
من  منهن  القليل  وهناك  السن، 
هؤالء  إرادتهن..  بمحض  رحلن 
صعبة  ظــروفــا  يعشن  النساء 
وكلهن يعبرن عن رفضهن لهذا 
الــواقــع، وكــان دورهــن محدود 
في  يشاركن  ولــم  البيوت  فــي 

العمليات القتالية..
ــوم بــعــمــلــيــة  ــ ــق ــ  مــــن ي

االحتجاز؟
 امليليشيات الكردية. 

 هل فعال مارست النساء 
جهاد النكاح؟

 األخوات اللواتي نعرف 
يمارسن  ــم  ل ملفاتهن، 
ذلك، فقط هناك البعض 
أزواجــهــن  توفي  ممن 
أخرى،  مرة  وتزوجن 
في  بقيت  من  وهناك 
ــة« )مــنــزل  ــاف ــض »امل
للنساء  مــخــصــص 
إنهن  وأبــنــائــهــن(.. 
للعنف  يــتــعــرضــن 
ــل املــخــيــمــات  ــ داخـ
العساكر  طــرف  مــن 
ويتعرضن  األكـــراد، 

للسب والقذف..
عــودة  تشكل  أال   
ــــش«  »مـــغـــاربـــة داع
خطرا على االستقرار؟

كتنسيقية،  نــحــن   
ــتــحــدث عــنــهــم من  ن
الحقوقي،  الجانب 
على  قــادرة  والدولة 
ــخــاذ  ــم وات ــه إرجــاع

في  الالزمة  اإلجراءات 
النساء  بني  نميز  نحن  حقهم، 
ترحيلهم  يجب  الذين  واألطفال 
إلى  ننتقل  ثــم  عــاجــل..  بشكل 
يجب  وهنا  والشباب،  الرجال 
وبني  به  غــرر  من  بني  التمييز 
من كان يمارس التغرير.. وهنا 
معنا  أنــه  ــى  إل أشير  أن  بــد  ال 
التنسيقية شباب رجعوا  داخل 
مــن ســوريــا، وقــضــوا عقوبات 
جديد..  من  واندمجوا  حبسية 
الــدولــة  تعيق  ال  اآلن،  ولــحــد 
أنه  منه  فهنا  ما  وهــو  عملنا، 
ضوء أخضر لالستمرار في هذا 
مشكل  لحل  اإلنساني  العمل 
سوريا  فــي  العالقني  املغاربة 
لسؤال  وبالنسبة  ــراق..  ــع وال
على  خطرا  عودتهم  تشكل  »أال 
عن  نتحدث  نحن  االستقرار؟«، 
ثقة  ولنا  الحقوقي،  الجانب 
املغربية  املخابرات  في  كبيرة 
بني  التمييز  على  قدرتها  وفي 
ومن  املتطرفة  األفكار  ضحايا 

كان يقوم بالتغرير.
مريم خصصت جزء  أن  يذكر 
كبيرا من حديثها مع »األسبوع«، 
لكشف معاناة النساء املغربيات 
والعراق،  سوريا  في  العالقات 
منها  مؤسفة  حــكــايــات  وهــي 

))تــــــرحــــــيــــــل 
األخـــــــــــوات 

مخيم  إلــى 
أســـــــــود، 
تـــتـــم فــيــه 

املــداهــمــات 
الـــلـــيـــلـــيـــة، 
وحــمــالت ضد 

ومن  القرآن، 

وجـــد عــنــدهــا هــاتــف، 
سجنية  عقوبة  تقضي 
ــة  ــالث ث عــــن  ــل  ــقـ تـ ال 
أشهر..((، هكذا تتحدث 
تضيف:  أن  قبل  مريم 
))إن بعض األخوات 
مالبسهن،  إزالة  تتم 
السجائر  إطفاء  ويتم 
فـــي أجــســامــهــن، وهــنــاك 
الكهربائي،  الصعق  كذلك 
ــن  تــتــعــرضــن  ــ ــاك مـ ــ ــن ــ وه
لــلــحــبــس االنـــفـــرادي 
فـــي مـــرحـــاض((، 
))قبل  ــواصــل:  وت
ــن  ــث ع ــ ــديـ ــ ــحـ ــ الـ

األوضــــــــــــاع، 
أشير  أن  أريــد 
ــقــطــة  ــى ن ــ ــ إلـ
ــة، هــي  ــمـ ــهـ مـ
اعتراف جميع 
األخـــــــــــوات 
نادمات  بأنهن 
فعلن،  ما  على 
ــن عــلــى  ــدمـ نـ
مـــــــغـــــــادرة 
ــن،  ــ ــدهـ ــ ــلـ ــ بـ
ــا  خـــصـــوصـ
ــد الــــذل  ــعـ بـ
واملهانة التي 
داخل  عشنها 
املـــخـــيـــمـــات.. 
فــــالــــســــكــــن 
خيمة  داخــــل 
ــم  هـــــو جــحــي
ــي الــصــيــف  فـ
في  وثـــالجـــة 
البرد((.. هذا 
ــزء  ــط جـ ــقـ فـ
املعاناة  من 
تحكيه  كما 
الـــكـــاتـــبـــة 
الــــــعــــــامــــــة 
ــلــتــنــســيــقــيــة  ل
قبل  ــورة،  ــ ــذك ــ امل
))فــي  تضيف:  أن 
فـــصـــل الـــشـــتـــاء، 
ــى  ــســرب املـــــاء إل ــت ي
فتبتل  الخيمة،  داخــل 
جميع األفرشة واأللبسة، 
وهناك نساء لم تسلم لهن 
يبيعون  األكــراد  ألن  خيام، 
لم  ومــن  الخيام،  هــذه  لهن 
تعيش  الخيمة  ثمن  لديها  يكن 
في العراء مع أبنائها باستثناء 
األخـــوات  مــســاعــدات  بعض 

لبعضهن((.
دائما،  املعاناة  إطار  في 
تقول مريم عن ظرف عيش 
ــي  ــاك: ))ف ــن املــغــربــيــات ه

الحرائق  تكثر  الشتاء،  فصل 
األخــيــرة  هــذه  ــأة،  ــدف امل بسبب 
تنفجر ألن الغاز الذي يزودون به 
املخيم يكون أحيانا غير صالح، 
يــؤدي  أخــرى  بــمــواد  ومختلط 
ذهب  وقد  املدفأة،  انفجار  إلى 
األطفال  مــن  الكثير  ضحيتها 
والنساء، أما في فصل الصيف 
الحرارة،  درجــات  ترتفع  حيث 
غياب  من  يعانون  العالقني  فإن 
وحتى  للشرب،  الصالحة  املياه 
ملوثة  مياه  فهي  وجــدت،  وإن 
لشربها  يضطرون  داكن  لونها 
نظرا لغالء املياه املعدنية، هذه 
لألطفال  سببت  امللوثة  املياه 

النساء  املعوية وجل  الجرثومة 
إسهال  مــن  يعانون  واألطــفــال 

حاد.
ــذه املــعــانــاة، ليست  ــل ه وك
مع  أكبر  ملعاناة  مقدمة  سوى 
والتفتيشيات  األكــراد  عساكر 
يوجد  ما  كل  وسرقة  اليومية، 
يتم  حيث  الخيام،  في  لديهن 
وعدوانا  ظلما  بالنساء  الــزج 
ما  وخصوصا  السجون،  في 
الحبس  وهي  املنفردة،  يسمى 
املــرحــاض((  داخــل  يوما   40

تقول مريم.
ــاة الــعــالــقــني  ــأسـ ــت مـ ــانـ وكـ
واملحتجزين في سوريا والعراق 
قد أخدت بعدا وطنيا، بعد تنظيم 
يناير2020،   15 يوم  عام  جمع 
أنشأت عقبه التنسيقية الوطنية 
واملحتجزين  العالقني  لعائالت 
انتخاب  وتم  والعراق،  بسوريا 
عبد  يــتــرأســه  تنفيذي  مكتب 

العزيز البقالي..
الجمعوية،  الناحية  من  هذا 
السياسية،  الناحية  مــن  أمــا 
فإن ))يعتزم برملانيون مغاربة 
وسوريا  الــعــراق  ــى  إل السفر 
ــدف اســتــقــدام املــقــاتــلــني  ــه ب
املشاركني  وجميع  السابقني 
ــرب واملــعــتــقــلــني في  ــح ــي ال ف
السجون، سواء أسرى الحرب 
ويرتقب  الجرائم،  مرتكبي  أو 
املهمة االستطالعية،  أن تدشن 
النواب،  مجلس  أعلنها  التي 
حقيقة  على  الوقوف  أجل  من 
األطفال  من  العديد  يعانيه  ما 
املغاربة  واملواطنني  والنساء 
التوتر،  بؤر  ببعض  العالقني 
أشغالها  ــراق،  ــع وال كسوريا 
بداية األسبوع املقبل، بعدما تم 
األسبوع  بحر  هياكلها  تشكيل 
ــواب  ــن الـــجـــاري.. وطــالــب ال
بواسطة  بالتنسيق  املغاربة 
كل  مع  النواب  مجلس  رئيس 
من البرملان العراقي والسوري، 

قصد القيام بزيارة لالطالع على 
وضعية هؤالء املعتقلني، وكذلك 
واألطفال  النساء  أحــوال  على 
املغاربة العالقني بهذه املواقع، 
للطلب  وفــقــا  املهمة  وتــهــدف 
استقدام  إلــى  بشأنها  املــقــدم 
األمهات والنساء املعتقالت أو 
املوجودات بمناطق بؤر التوتر 
باعتبارهن  الوطن،  أرض  إلى 
مطالبة  مغربيات،  مواطنات 
هؤالء  احتجاز  معاقل  بزيارة 
الدبلوماسية  ــع  م بتنسيق 
سلطات  ومــوافــقــة  املــغــربــيــة 
الدول املعنية، ومنادية بتوفير 
وسائل النقل التابعة للمجلس، 

خارج  التنقل  إمكانيات  وباقي 
املهمة((  هــذه  إلنجاز  املغرب 

)املصدر موقع هسبريس(.
اللجنة  رئـــاســـة  أن  ــر  ــذك ي
أوكلت رئاستها لفريق األصالة 
بالنائب  ممثال  واملــعــاصــرة 
وهبي،  اللطيف  عبد  البرملاني 
ونــيــابــتــهــا لــفــريــق الــعــدالــة 
النائب  في  ممثال  والتنمية، 

سليمان العمراني..
هو إذن، ملف ثقيل ولن يحل 
من  ولكن  دقيقة،  بمعالجة  إال 
الناحية اإلنسانية والحقوقية، 
العالقني عبروا عن ندمهم  فإن 
والعودة  للتوبة،  واستعدادهم 
للوطن، وفي هذا السياق، يمكن 
قراءة مناشدة وردت على لسان 

التنسيقية يقول أصحابها: 
ــن مــخــيــمــات الــضــيــاع  ــ ))م
سوريا..  شمال  في  والشتات 
املحتجزات  املغربيات  نحن 
لدى قوات سوريا الديمقراطية، 
ووطنيا  إنسانيا  نــداء  نوجه 
املغرب،  ملك  الجاللة  لصاحب 
ــل أن يــتــدخــل إلنــقــاذ  ــن أجـ م
طفولة  مــن  ــاذه  ــق إن تبقى  مــا 
إنا  الجاللة:  صاحب  أبنائنا.. 
الفادح،  بخطئنا  ونعترف  نقر 
ــادمــات أشــد الــنــدم ملا  وإنـــا ن
وأبنائنا،  بأنفسنا  فعلناه 
مد  جاللتكم  مــن  نــرجــو  لــهــذا 
هذه  من  النتشالنا  العون  يد 
البؤرة وإعادتنا ألرضنا وبلدنا 
قلنا  مهما  الحبيب،  ووطننا 
يمكن  فال  الوضع،  فظاعة  عن 
إيصال الحقيقة كاملة، سنوات 
من عمر أبنائنا ضاعت بسبب 
ــرارات مــتــهــورة مــنــا نحن  ــ قـ
نكن  لــم  املــلــك:  اآلبـــاء.. جاللة 
عــلــى املــســتــوى املــطــلــوب من 
تكون  أن  نرجوك  فإنا  األبــوة، 
وعلينا  عليهم  العطوف  األب 
ــون وسند  عـ خــيــر  لــيــكــونــوا 

لوطنهم وبلدهم((..

تنسيقية العالقين في سوريا والعرق: لنا كامل الثقة في   المخابرات   المغربية

خطير: تعذيب النساء بإطفاء أعقاب 
السجائر في أجسامهن 

عبد اللطيف الحموشي



حكماء الرجاء يدعمون األندلسي، الرئيس الجديد للفريق 
مواقع

بالشفوي؟ باش.. 

املدرب البنزرتي يحدث ثورة بالوداد
الصباح

ونعلو الشيطان يا الدراري، آش من ثورة؟

متاعب املغربي حمد هلل متواصلة مع فريقه النصر السعودي
واكالت

هاذ حمد اهلل كلو مشاكل...

املولودية الوجدية يقيل مدرب الحراس
صحف

وجد راسك آ وادو، نوبتك قربات...

موهوب  الشبان  منتخب  مهاجم  يهدد  القاتل«  »الــهــدف 
بالتوقيف

حكم قضائي لوقف جمع كرة السلة
الصباح
كرة  وجمع  مبارتني،  توقف  موهوب  بزاف،  معطلني  راكم 

أوراش... الرئيس السابق مصطفى  السلة أسفر عن فوز 

هناك أمور ال تعجبني
البنزرتي، مدرب الوداد

بهلوانياتك يف كرسي االحتياط... مبا فيها 

مؤسسة تعليمية تنذر األندلسي، الرئيس الجديد للرجاء 
الصباح

بالصتو... »ْيَسّخن«  غير  السيد  خليو 

أنا بخير!
الحواصي، مهاجم يوسفية برشيد

اللي سولك؟ شكون 

وضربة  الوسط،  لحكم  مفاجئ  تغيير  العاصمة:  »ديربي« 
جزاء ضائعة وتوديع عاشق للجيش امللكي

األخبار
آُخر«؟ »َوْشُنو 

الرئيس األندلسي يضيف لجنة جديدة في الرجاء
صحف

اللجن.. ماشي  لألموال  محتاجة  الرجاء 

نقولقالوا

و
أسبوعيات كريم إدبهي
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»كوفيد 19« بطل الأبطال بدون منازع.. 
ونه�سة بركان اأنقذت مو�سمنا 

على الواجهة الإفريقية

من 31 دجنبر 2020 إلى 6 يناير 2021

كأس إفريقيا للشبان

منتخب األشبال حقق كل اآلمال
ســنــة،   15 دام  ــاب  ــي غ بــعــد 
 ،2005 سنة  منذ  وبالضبط 
للشبان  املغربي  املنتخب  تمكن 
ــن الــتــأهــل لــنــهــائــيــات كــأس  م
إفريقيا لألمم التي ستحتضنها 

الشقيقة موريتانيا.
لهذا  الوطني  املنتخب  تأهل 
الــعــرس الــكــروي اإلفــريــقــي، لم 
جاء  إنــه  بل  املــنــال،  سهل  يكن 
انطلق  كبير  قاعدي  عمل  بعد 
وبعد  سنوات،  أربع  قرابة  منذ 
اهتمام الجامعة امللكية املغربية 
الشابة  الفئة  بهذه  القدم  لكرة 

واملوهوبة.
هذا  وقبل  املغربي  املنتخب 
دوري شمال  في  واجه  اإلنجاز، 
تونس  احتضنته  الذي  إفريقيا 
ــرا، مــنــتــخــبــات كـــل من  ــؤخـ مـ
املنظم،  البلد  وتونس  الجزائر 

ثم ليبيا.
أشبال املدرب الشاب واملقتدر، 
زكرياء عبوب، كانوا في املوعد، 
األولــى  مباراتهم  في  وتمكنوا 
الذي  الجزائر،  منتخب  هزم  من 

وصل إلى العاصمة تونس وهو 
مشحون من طرف زبانية النظام 
الشيوخ  الجنراالت  الجزائري، 
الذين أرادوا أن يغطوا الشمس 
في  مباراة  خالل  من  بالغربال 
في  أصبحت  التي  الــقــدم،  كــرة 
نظرهم معركة يجب كسبها لنيل 
رضى الشعب الجزائري املغلوب 
على أمره، لكنهم لم يفلحوا في 
أمام  شبانهم  واستسلم  ــك،  ذل
شجاعة وعزيمة أشبال األطلس، 

وانهزموا بهدف لصفر.
خاضها  الــثــانــيــة،  املـــبـــاراة 
بمعنويات  املغربي  املنتخب 
هزم  بإمكانه  وكــان  عالية،  جد 
ليكتفي  الــتــونــســي،  املنتخب 
بالتعادل، وكذلك الشأن بالنسبة 
املنتخب  ضد  الثالثة  للمقابلة 
عن  منتخبنا  ليتأهل  الليبي، 
لنهائيات  واستحقاق  جـــدارة 
املنتخب  رفــقــة  ــا  ــي ــان ــت مــوري

التونسي.

لكرة  املغربية  امللكية  الجامعة  تتأخر  لم 
القدم في استقبال املنتخب املغربي للشبان، 
لنهائيات  التأهل  بتذكرة  تونس  من  العائد 
ستحتضنها  الــتــي  لــألمــم  إفريقيا  كــأس 

موريتانيا.
رئيس الجامعة فوزي لقجع، أبدى ارتياحه 
األطلس،  ألشبال  اإليجابية  للنتائج  الكبير 
وذكرهم بأنه كان متفائال قبل انطالق دوري 

في  الثقة  كل  لديه  ألن  إفريقيا،  شمال 
كان  ما  وهــذا  املتميز،  الجيل  هــذا 
العمل  بأن  وأضــاف  منهم،  متوقعا 
نهائيات  ــن  م سينطلق  ــجــاد  ال
املغربي  الشعب  ألن  موريتانيا، 
الكثير،  الــشــيء  منكم  ينتظر 

فبفضل مجهوداتكم واحترافيتكم، 
ستمثلون املغرب إن شاء هلل 

وقبل   ،2026 مونديال  في 
باريس  أوملبياد  في  ذلــك 
كل  لــديــكــم  ألن   ،2024
إلى  للوصول  املؤهالت 
كل ما تحلمون به، فما 

عليكم إال أن تتذكروا 
حدو  تحدوا  وأن 

واجهناه  الذي  للشبان  اإلسباني  املنتخب 
تمكن  حيث  بهولندا،   2005 مونديال  في 
من  عزيمته،  وبفضل  بالضبط،  الجيل  هذا 
الفوز بكأس العالم للكبار في جنوب إفريقيا 
 2008( لألمم  أوروبــا  وبكأس   ،2010 سنة 
تحققوا  أن  بإمكانكم  كذلك  وأنتم  و2012(، 

نفس األهداف.
للتذكير، فإن املنتخب املغربي الذي شارك 
في مونديال هولندا 2005 للشباب، كان 
الالعبني  من  مجموعة  على  يتوفر 
البطولة  في  يمارسون  الشبان، 
كالحارس  ومحترفني،  الوطنية 
الكبير  ــداف  ــه وال ــادي،  ــورق ــب ال
ــى بعض  بــنــدامــو، بــاإلضــافــة إل
مغاربة العالم الذين حملوا فيما 
الكبار،  بعد قميص منتخب 
ــشــيــحــي،  ــادل ال ــ ــع ــ ك
ــر،  ــ ــزه ــ ــيـــل ال ــبـ نـ
ــدي  ــم ــم األح ــري ك

وآخرين.
ألشبال  فهنيئا 
األطلس، ومزيدا 

من التألق.

»كورونا« املجال للحديث  لنا  لم تترك 
الــذي  الــريــاضــي  املــوســم  عــن حصيلة 
دجنبر   31 الخميس،  يــومــه  ســنــودعــه 

. 2020
األخضر  على  أتت  اللعينة  »كورونا« 
جميع  ضد  »الفيتو«  وأعلنت  واليابس، 
لسلطتها  استسلمت  التي  الرياضات، 
األنشطة  جميع  لتتوقف  وجــبــروتــهــا 

الرياضية منذ شهر مارس املاضي.
صحيح أن العالم بأسره حاول تحدي 
محتشم  بشكل  بالعودة  وذلك  الجائحة، 
املوسم  أن  غير  الطبيعية،  الحياة  إلى 
الرياضي، وفي ظل الظرفية التي أملتها 
»كورونا«، كان استثنائيا بكل املقاييس..
موسما  نــقــّيــم  أن  لــنــا  يمكن  فكيف 

رياضيا انتهى قبل أن يبدأ؟
قام  فقد  الوطنية،  للرياضة  بالنسبة 
يجب  بما  القطاع  هــذا  عن  املسؤولون 
اإلكراهات  من  العديد  في ظل  به،  القيام 
الوصية  الــــوزارة  ال  تساعد  لــم  الــتــي 
أنشطتها  ممارسة  على  الجامعات  وال 
العادية، وبالرغم من كل ذلك، هناك بعض 
واألمــل  الثقة  أعطتنا  التي  الومضات 
بركان،  فريق نهضة  كفوز  املستقبل،  في 
االتحاد  بكأس  تاريخه،  في  مرة  وألول 
يستحق  كبير  إنجاز  وهــذا  اإلفريقي، 
الوقوف عليه، للحديث عن العمل الكبير 
للجامعة امللكية املغربية لكرة القدم، التي 
الوباء،  هذا  وتحدت  الظروف  كل  وفرت 
املادية  اإلمــكــانــات  كــل  توفير  أجــل  مــن 
مثلث  التي  ألنديتنا  واللوجستيكية 

املغرب في املنافسات اإلفريقية.
فإذا كان الفريق البرتقالي قد فاز بكأس 
والرجاء  الــوداد  فريقي  فــإن  »الــكــاف«، 
وصال إلى دور نصف نهاية كأس عصبة 
فترات  وعاشا  البطلة،  لألندية  األبطال 
على  املشاكل،  من  العديد  بسبب  حرجة 
بفيروس  الفريقني  العبي  إصابة  رأسها 

»كوفيد 19« في فترة صعبة، ومع 
نحييهما  أن  يجب  ذلــك، 

شجاعتهما  على  معا 
ومشاركتهما الجيدة 

في هذه املنافسة.
الكروي  املوسم 
ــاه،  ــنـ ــذي ودعـ ــ الـ
ــك  ــ ــذل ــ عـــــــــرف ك
ــازا كــبــيــرا  ــ ــج ــ إن
املغربي  للمنتخب 
لـــألشـــبـــال، الـــذي 

نهائيات  إلى  تأهل 
لألمم  إفريقيا  ــأس  ك
تمكن  كــمــا  لــلــشــبــان، 
منتخب الكبار بقيادة 

يعود  أن  من  خاليلوزيتش،  البوسني 
إلى سكة االنتصارات، حيث أصبح قاب 
قوسني أو أدنى من التأهل إلى نهائيات 
ستحتضنها  التي  لألمم  إفريقيا  كأس 

أن  دون   ،2021 سنة  الكاميرون 
ننسى أن انتقال كل من أشرف 
حكيمي إلى أنتير ميالن 
وحكيم  اإليـــطـــالـــي، 
زياش إلى تشيلسي 
أعطى  اإلنجليزي، 
ــة مـــضـــافـــة  ــمـ ــيـ قـ
على  املغربية  للكرة 

الواجهة الدولية.
ما عرفه  أهــم  هــذا 
الذي  الكروي  املوسم 
عرف  والــذي  ودعناه، 
وحــيــدا،  واحـــدا  بطال 
 ،»19 ــد  ــي ــوف »ك هـــو 
هلل  من  نطلب  الــذي 

نهائي  بشكل  عنا  يبعده  أن  وجــل  عز 
حتى تعود الحياة إلى شكلها الطبيعي، 
وتعود البسمة إلى جميع سكان املعمور، 

وكل عام وأنتم بخير.

فوزي لقجع لألشبال:

ننتظركم في مونديال 2026...

فرحة مستحقة

نهضة براكن المتوج بأكس الاكف



كتاب  فــي  الــعــلــوي  مصطفى  يــقــول 
والــذي  باملغرب«  الصامتة  »األغلبية 
متاعب  ))تنطلق   :1977 سنة  صــدر 
ــاريــخ الــوطــنــيــة عند  الــبــاحــثــن فــي ت
ينابيع  في  التعمق  عدم  من  املغاربة، 
القرون  عبر  املتفجرة  املغربية  األصالة 
واألجيال، وأولئك الذين يجهلون حقيقة 
إلى  الجذور  املغربية املشدودة  األصالة 
تركيبها،  في سالمة  أو يشككون  الخلد 
هم أقرب إلى األجانب الذين أرادوا غزو 
شخصيتها  من  وتجريدها  البالد  هذه 
فتحطمت أمانيهم وخابت ظنونهم.. أما 
هذه  من  نهلوا  الذين  الوطن  هذا  أبناء 
أدرى  فإنهم  سلف،  عن  خلفا  الينابيع 
بحقيقة ما يجري في عروقهم من مزيج 
املغربية  واملشاعر  الحياة  عناصر  بن 

الحقة((.
وعن  الوطنية،  الصحافة  كانت  هكذا 
الوطنية قال مصطفى العلوي: ))ليست 
العناصر  ــن  م عــنــصــرا  إال  الــوطــنــيــة 
املغربية نهلت من  املنبثقة عن األصالة 
فالوطنية  بروحها،  وتشبعت  ثدييها 
املغاربة  على  جديدا  شيئا  ليست  إذن 
سماء  في  عاليا  رايتنا  رفعوا  الذين 
وعندما  واألجيال..  القرون  عبر  املجد، 
بداية  في  االستعمارية  الدول  تقاسمت 
القرن الحالي مناطق النفوذ، وتجاهل، 
نصب  املــغــرب  احــتــالل  جعلوا  الــذيــن 
أعينهم، حقيقة الواقع املغربي األصيل، 
ظروف  على  حساباتهم  في  معتمدين 
جواد،  ككبوة  للمغرب  بالنسبة  كانت 
املغربية  الحقيقة  فاجأتهم  ما  سرعان 
املجردة، ولم يكونوا في حاجة إلى وقت 

طويل الكتشافها وال ملواجهة التضامن 
الوطني الفطري..((.

دائما  يستشهد  ــان  ك الــراحــل  وألن 
بن  شخصيته  جمعت  حيث  بالتاريخ، 
على  استشهد  فقد  والصحافي،  املؤرخ 
كالمه بما كان يقوله املاريشال اليوطي، 
))بعد  املصدر:  نفس  حسب  يقول،  إذ 
وصول  على  فقط  سنوات  بضع  مضي 
لالعتراف  اضطر  اليوطي،  املاريشال 
الكامنة  املرة  بالحقيقة  فرنسا  لحكومة 
فكتب  يواجهها،  التي  املتاعب  وراء 
فيه:  يقول   1920 دجنبر  فــي  تقريرا 
»إننا وجدنا هنا أمامنا دولة.. ووجدنا 
املغربية  ــة  ــدول ال كــانــت  وإذا  شعبا، 
حديثة  أزمـــة  فإنها  ــأزمــة،  ب ــرت  م قــد 
وحكومية أكثر منها اجتماعية.. وإذا لم 
إال  الحماية  قبل  املغربية  الحكومة  تكن 
هيكال، فقد كان الهيكل على األقل قائما، 

ويكفي أن نرتد إلى الوراء بضع 
فعلية  نرى حكومة  لكي  سنن 

كانت لها صفة الدولة الكاملة بوزرائها 
عالجوا  ــذيــن  ال وســفــرائــهــا  الــعــظــام، 
الدولة مع كبار رجال السياسة  مشاكل 
ذكراهم  تزال  ال  من  ومنهم  األوروبين، 
باألذهان وسيظلون خالدين على  عالقة 

صفحات التاريخ«((.
املغرب  بن  باملقارنة  يتعلق  وفيما 
والجزائر، فقد وثق العلوي ما كان يرد 
))املاريشال  قائال:  اليوطي  لسان  على 
على  الفرنسي  الغزو  قائد  هو  اليوطي 
طويل  لوقت  محتاجا  يكن  لم  املغرب، 
ففي  والــجــزائــر،  املــغــرب  بــن  للتمييز 
فبراير  فــي  عقد  الـــذي  لــيــون  مــعــرض 
األولى،  العاملية  الحرب  وأثناء   ،1916
وقف خطيبا أمام الرأي العام الفرنسي 
الجزائر  في  »إننا  قائال:  ــي  واألوروبـ
حكومة،  من  أطــالال  إال  أمامنا  نجد  لم 
انمحت  التركي  الــداي  سلطة  أن  حتى 
املغرب،  في  أما  وصولنا،  بمجرد 
فوجدنا العكس، وجدنا أنفسنا 

مستقلة  تاريخية  إمــبــراطــوريــة  ــام  أم
كل  على  وثائرة  حد  أقصى  إلى  غيورة 

استعباد«(( )نفس املصدر(.
وقد كان الراحل العلوي، بخالف كتاب 
عمق،  دون  املواضيع  على  يتطاولون 
خاصة  املــواقــف،  خطورة  جيدا  يــدرك 
املغرب  بن  العالقة  عن  يكتب  عندما 
عــن موضوع  ــكــالم  ـــ))ال ف والــجــزائــر، 
يعتبر  الــجــزائــريــة  املغربية  الــحــدود 
مغامرة خطيرة، أخطر منها الكتابة عن 
هذا املوضوع.. ذلك أن األيام »الخالية« 
و»الحالية«، وبديهي أن األمر يهم حتى 
األيام »الجاية«، أعطتنا، وستعطينا من 
البراهن ما يؤكد أن الخطر محيق بهذه 
الحدود التي »يحق في حقها« القول بأن 
والخارج  مفقود،  مدلهماتها  في  الغائر 
عن سوقها مولود، ولقد كان آخر الذين 
على   - أعيننا  تحت   - صرعى  سقطوا 
ناصية الحدود املغربية الجزائرية، هو 
شك  وال  نــزاع  وال  بوضياف..  الرئيس 
في أنه لن يكون آخر الساقطن صرعى 
الجزائرية((  املغربية  الحدود  جحيم 
الحدود  على  وهبوط  »طلوع  )املصدر: 
املغربية الجزائرية« بتاريخ 17 يوليوز 
والسياسي  الصحفي  األسبوع   /1992

عدد 234(.
ما كتبه العلوي عن الجزائر باألمس، 
إذ  اليوم،  الدروس  منه  نأخذ  أن  يمكن 
الشهداء  عدد  لسرد  داعي  ))ال  يقول: 
الحفاظ  أجل  من  دماءهم  قدموا  الذين 
التي  الغربية،  الصحراء  مغربية  على 
هي استمرار طبيعي ألزمة متفرعة عن 

سأكتفي  ولكني  الحدود،  خطوط 
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بتاريخ 28 دجنبر من السنة الماضية، رحل عنا األستاذ مصطفى 
العلوي، القيدوم الذي ولد يوم 28 دجنبر 1936، ليتزامن عيد 
ميالده مع ذكرى وفاته.. ورغم أن غيابه عن التعليق على األحداث 

الجارية حاليا، إال أنه ترك رصيدا كبيرا من التعاليق على األحداث 
واألشخاص والمواقف، قد يغني في بعض الحاالت عن الكتابة في 

المستقبل، حيث أنه كان بمثابة صوت لألغلبية الصامتة، ومثال للصحفي 
المنضبط في مهمة البحث عن الحقيقة، من خالل ركنه األسبوعي 

»الحقيقة الضائعة«، حيث كان يتحول في كثير من األحيان إلى 
مرشد روحي في الوطنية، باعتباره مواطنا أصيال.

دروس في الوطنية من صاحب »الحقيقة الضائعة« 

عـام عـلى رحـيـل

»صوت األغلبية 
الصامـتـة« 

إعداد : سعيد الريحاني

عن الوطنية قال مصطفى العلوي: ))ليست 
الوطنية إال عنصرا من العناصر المنبثقة عن األصالة 

المغربية نهلت من ثدييها وتشبعت بروحها، 
فالوطنية إذن ليست شيئا جديدا على المغاربة 

الذين رفعوا رايتنا عاليا في سماء المجد، عبر 
القرون واألجيال((..
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املغربي  الصراع  في  األخيرة  باملرحلة 
فيه  يضع  املغرب  كان  الذي  الجزائري، 
امللك  حله  مستقبلي،  إطار  في  املشكل 
ألقاه  خطاب  في  بقوله  الثاني  الحسن 
1972 أمام أقطاب القمة  15 يونيو  يوم 
األجيال  أن  »أعتقد  فــقــال:  اإلفريقية 
على  ال  مشاكل،  لها  ستكون  املقبلة 
صعيد  على  بــل  األرض،  هــذه  صعيد 
االتفاق  على  جاللته  وعلق  األفـــالك«، 
املغربي الجزائري بشأن الحدود بقوله: 
»كانت هناك طريقتان لحل هذا املشكل، 
أنا  التي ركبناها  أما األولى، فهي هذه 
االتفاق  )يعني  بومدين  الرئيس  وأخي 
على حدود آمنة(، وأما الطريقة األخرى، 
تلك الطريقة التي ال منفذ لها إال الحرب، 
وإال التباعد، وإال حفر هوة شاسعة بني 
 15 السترجاع  وذلــك  ودولتني،  شعبني 
 20 والغتصاب)...(  هنا،  من  كيلومتر 
أن  وفضلنا  فقررنا  هناك..  من  كيلومتر 
االتفاق(،  )طريقة  الطريقة  هذه  نسلك 
صارت  اليوم  الــحــدود  مسألة  أن  ذلــك 
من  الــحــدود  كانت  مصطنعة.  مسألة 
تحمي  كانت  ألنها  مهمة،  مسألة  قبل 
ونظرا  اآلن،  أمــا  الــجــار،  مــن  الــتــراب 
أن  فيمكن  الجديدة،  الحربية  للوسائل 
الكيلومترات،  آالف  على  العدو  يكون 
ال  تكون  أن  يجب  الــحــدود  فأصبحت 
متينة«  ولكن صداقات  مشيدة،  أسوارا 
يفسر  وهــو  امللك..  جاللة  كــالم  انتهى 
الجزائر،  أمــا  املغربية،  النظر  وجهة 
منظور  من  املشكل  إلــى  تنظر  فكانت 
آخر، برهنت األيام التي أعقبت اإلعالن 
لسنة  الجزائري  املغربي  االتفاق  عن 
كان  الجزائري  النظام  أن  على   ،1972
التي  الهيمنة  جانب  من  إليها  ينظر 
نفس  بومدين((  الرئيس  نظام  طبعت 

املصدر.
التي  االحترام  صيغة  إلى  وانظروا 
يتحدث بها الراحل العلوي عن الراحل 
الراحل  امللك  أن  رغم  الثاني،  الحسن 
قيدوم  حكى  وقد  كتاباته،  يتعقب  كان 
كتابا  ألف  الــذي  الراحل،  الصحافيني 
املظلوم«، عن  امللك  الثاني  »الحسن  عن 
عالقته بهذا امللك االستثنائي قائال بأن 
مثل  كانت  الثاني،  الحسن  مع  عالقته 
يحاول  ))هو  والفأر،  القط  بني  العالقة 
منه،  التهرب  أحــاول  وأنــا  اصطيادي 
تعلمتها  التي  الصحافة  مميزات  وهذه 
واجبات  أول  أن  وتعلمت  فرنسا،  في 
وإال  مستقال،  يكون  أن  هي  الصحفي، 
الذي  الصحفي  بصحفي..  ليس  فهو 
يخدم لفائدة جهة معينة يسمى موظفا 
قبل  العلوي،  يقول  صحفيا((  وليس 
يتعقب  كان  الراحل  امللك  أن  يؤكد  أن 
الجنرال  بواسطة  ــارة  ))تـ خــطــواتــه، 
أوفــقــيــر، وكــان ســاعــده األيــمــن السي 
بلعالي، واحد من وجوه العلم والتاريخ 

واألدب وكان صديقي، يقول لي: احضي 
راسك من الجنرال أوفقير، كما أنه كان 
الدليمي  الجنرال  بواسطة  يتعقبني 
يحكي  وجــاري..((  صديقي،  كان  الذي 

العلوي.
األغلبية  صـــوت  هــو  الــعــلــوي  وألن 

كثير  في  يشخص  كــان  فقد  الصامتة، 
ويخص  املجتمع،  أعطاب  األحيان  من 
أن  يمكن  الــتــي  بتعليقاته،  الــشــبــاب 
يستفيدوا منها، حيث كان يقول: ))يتهيأ 
املغرب،  فــي  الشباب  بــشــؤون  للمهتم 
املائة  في  وسبعني  خمسة  يمثلون  وهم 
بهذا  املرتبطة  املشاكل  أن  السكان،  من 
الحقيقية،  األغلبية  يمثل  الذي  العنصر 
ال يمكن حلها على اإلطالق، فهناك فريق 
ما  وغالبا  عمل،  عــن  نهار  ليل  يبحث 
يرفض كل عمل، ألنه يحتار في التوفيق 
بني ما سيكسبه، ألف أو ألف وخمسمائة 
درهم، وبني حاجياته الظرفية، فيجد أنه 
ال أمل في التوفيق بني الحاجيات وبني 
ما سيكسبه، وما سيكسبه يكون بمقابل 
الصباح،  في  الباكر  االستيقاظ  جهد، 
والحضور اليومي في الشغل، وااللتزام 
ساعات  والوقوف  وباإلنتاج،  بالشروط 
طويلة أمام طابور األوطوبيس، فيفضل 
البقاء ساخنا في فراش الكسل، والعيش 
على ما يعطيه الوالد أو الوالدة، أو ربما 
الشارع..  في  حالها  تدبر  التي  األخــت 
وفئة تقبل بأي شغل، بأي ثمن، وتلزمها 
امللحة  والحاجة  االجتماعية  ظروفها 
الواقع،  باألمر  بالقبول  والسكن،  للخبز 
وهي الفئة التي تمثل األغلبية الساحقة 
الــشــبــاب، وفــئــة تجد راحــتــهــا في  مــن 
األطروحات  إلــى  واالستماع  املساجد، 
الصبر  دروس  واســتــكــنــاه  الــديــنــيــة، 
وتعيش  النبوية،  النماذج  من  والتحمل 
تنصف  الذي  اليوم  رؤية  في  األمل  على 
فيه السماء عبادها، أو يوم »تنزل املائدة 
من السماء«، أو »يأتيها رزقها رغدا من 

الطرف  تمثل  فئة  وهــي  ربــهــا...«،  عند 
اآلخر من األغلبية الساحقة من الشباب، 
يشكلون  ــذيــن  ال الــكــبــار،  أوالد  وفــئــة 
التفكك  حياة  تمارس  أغلبية  بــدورهــم 
والتباهي  الكباريهات،  في  واالنحالل 
اآلبــاء،  لهم  يشتريها  التي  بالسيارات 
»الهيروين«  شمة  ثمن  يدفع  من  وفيهم 
للشمة،  درهم  بألف  الليلي  املاخور  في 
وتــحــويــل ســجــايــر »املـــارلـــبـــورو« إلــى 
أو  الخيال،  عالم  إلى  يحملهم  »جــوان« 
»الكوكا«((..  بحقنات  أذرعتهم  يدقون 
ماي   29 بتاريخ  العلوي/  مصطفى  عن 

.1992
عــدو  الــعــلــوي،  مصطفى  هــو  هــكــذا 
للكسل، وال يرحم في التشخيص عندما 
يفتح  كان  فقد  بالكتابة،  األمــر  يتعلق 
دائما،  الــشــارع  على  جــرائــده  شرفات 
أصدر  من  أول  كان  فقد  ويتأثر،  ويؤثر 
جريدة »أخبار الدنيا«، وهي أول جريدة 
أصدر  ثم  املستقل،  املغرب  في  محايدة 
»الدنيا  وجريدة  األخبار«  »دنيا  جريدة 
»سبعة  ومجلة  و»الكواليس«  بخير« 
»األســبــوع«، ومجلة  ــام«، وجــريــدة  أيـ
وجريدة  »الكروان«  ومجلة  »أطياف«، 
كما  املغرب«،  »بريد  ومجلة  »املساء«، 
»فالش  مجلة  الفرنسية  باللغة  أصــدر 
»ليكوليس«،  وأســبــوعــيــة  مــاكــازيــن« 
»لوميساجي  ومجلة  »تورف«،  وجريدة 
املغاربة  بالعمال  الخاصة  مــاروكــان« 
في الخارج، فكان الصحفي الوحيد في 
املغرب الذي فعل كل ذلك، بسبب التزامه 
رحــم هلل مصطفى  الــقــراء،  مع  الــدائــم 

العلوي..
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خاص
من 31 دجنبر 2020 إلى 6 يناير 2021

دروس تاريخية من  كتابات  مصطفى العلوي 

املاري�صال اليوطي كان ي�صف املغرب بالإمرباطورية 

وي�صف اجلزائر بالأطالل

انظروا إىل صيغة االحرتام 
التي يتحدث بها الراحل 

العلوي عن الراحل 
احلسن الثاين، رغم أن 

امللك الراحل كان يتعقب 
كتاباته، وقد حكى قيدوم 
الصحافيني الراحل، الذي 

ألف كتابا عن »احلسن 
الثاين امللك املظلوم«، 
عن عالقته بهذا امللك 

االستثنائي قائال بأن 
عالقته مع احلسن الثاين، 

كانت مثل العالقة بني 
القط والفأر

الراحل مصطفى العلوي محاطا بحب المواطنين





عندما تأكدت احلاالت األولى لفيروس »كوفيد 19« 
يف مملكتنا بتاريخ 2 مارس 2020، لم نكن نتوقع كل 
اإلنسان  هذا  باإلنسان،  أحلقها  التي  اخلسائر  هذه 
وكاد  وغير مرئي،  فيروس مجهول  أمام  انهزم  الذي 
العلماء،  وشــجــاعــة  إرادة  لــوال  لبطشه  يستسلم  أن 
وتضحيات خدام الشعب من أطر الصحة والسلطات 
واألمـــن واجلــيــش، وقــد رابـــط العلماء واخلــبــراء يف 
مــخــتــبــراتــهــم لــلــبــحــث عـــن ســـالـــة الـــفـــيـــروس لفك 
أقــوى  بذخيرة  ومواجهته  الفتاك  ساحه  شيفرات 
البدالت  أصحاب  وهــب  بينما  هجوماته،  لصد  منه 
أرواح  من  إنقاذه  ميكن  ما  إلنقاذ  أنفسهم  البيضاء 
الطبي  بــاملــيــدان  األبــيــض اخلــاص  لباسهم  أن  حتى 
أكفانا من تضحياتهم اجلسيمة يف  حتول لبعضهم 
السلطات  ترتدي  مــرة  وألول  اآلخــريــن،  حياة  سبيل 
لباس امليدان احلربي وتنتشر داخل األزقة والشوارع 
وتقيم سدودا أمنية بني األحياء من أجل وقف انتشار 
اجلــائــحــة، وذلــــك مبــنــع الــتــنــقــات غــيــر الــضــروريــة، 
أبان  الــذي  اجلهاز  األمامية،  اخلطوط  على  ومعها 
عن فعالية نضاله وكفاحه وتعرضه خلطر اإلصابة 
بــــ»كـــورونـــا« لــيــل نــهــار يف حـــرص مــنــهــم عــلــى تطبيق 
كــانــوا جنودا  فهم  واإلجـــــراءات،  االحـــتـــرازات  جميع 
يف  نحن  بينما  واملواطنني  الوطن  خلدمة  مجندين 
أفراد عائاتنا وحتت تصرفنا ما نحتاج  بيوتنا بني 
ــى خـــارج  ــوى اخلــــروج إلـ ــم يــكــن يــنــقــصــنــا سـ إلـــيـــه، ولـ
الذين  لألبطال  تركناه  موبوء،  اخلــارج  منازلنا، ألن 
بهرونا بعملهم غير املسبوق، وبطوالتهم وخدماتهم 
من أجلنا ودون مقابل، هذا املقابل الذي ناضل من 
فقط  الــذيــن  مناضلني،  أنفسهم  يسمون  مــن  أجــلــه 
بالزرابي  ومــفــروشــة  مكيفة  بنايات  داخــل  ميثلوننا 
ــــدد من  وحتــــت تــصــرفــهــم ســـيـــارات »جــابــهــا اهلل« وعـ

االمتيازات.
ــا« الـــتـــي كــشــفــت لــنــا عــن  ــ ــورونـ ــ شـــكـــرا جلــائــحــة »كـ
من  بحياتهم  ضــحــوا  الــذيــن  احلقيقيني  املناضلني 
أجل الشعب، فهم بدون منازع »أبطال الرباط لسنة 
2020« عــن جــــدارة واســتــحــقــاق، فــشــكــرا لــهــم على 
تضحياتهم رغم أن النضال ال زال مستمرا بجنودنا 

األبرار الذين تربعوا على قلوب املواطنني.

شهادات من
الرواد

البوري  محمد  الدكتور  الرائد  من  شهادة 
»املناهل«  مجلة  فــي  نشر  مقال  فــي  جــاءت 
في  نشره  وأعيد   ،1996 مــارس   /  50 العدد 
يتناول   ،177 ص:  وشهادات«  »أبحاث  كتاب 
األديــب  حــول  متكاملة  جامعية  دراســة  فيه 
منه:  فقرة  هذه  الجيراري،  هلل  عبد  املرحوم 
الذين  الــرواد  املغرب  رجاالت  من  وكان   ...((
صاغوا مقدمات النهضة األدبية ملحمد املختار 
الثقافة  تمثلوا  إذ  كنون،  هلل  وعبد  السوسي 
دينية  ثقافة  وهي  عندئذ،  السائدة  العربية 
خالصة قوامها الفقه وعلوم القرآن والحديث 
إليه  فانصرفوا  األدب  واستهواهم  واللغة، 
الشعر  في  اإلبداع  ومارسوا  جوارحهم،  بكل 
األدبية  والدراسة  النقد،  في  والكتابة  والنثر، 
بمعناه  األدب  أصبح  وبذلك  األدب،  وتاريخ 
حياتنا  تقاليد  من  تقليدا  والعريض  الواسع 

الثقافية.
الطريق  مهدوا  الذين  هم  ــرواد،  ال وهــؤالء 
لخريجي كليات اآلداب املغربية، فمنذ مستهل 
املختصني  املجازين  تخرج  توالى  الستينات، 
في األدب، وظهر في صفوفهم جيل من النقاد 
األدبي((  النقد  طوروا  الجامعيني  والباحثني 

انتهى.
أطال هلل عمر األستاذ الرائد محمد البوري.    

 2021 سنة  بحر  مبرمجة  كبرى  مشاريع 
منها  املنصور،  يعقوب  مقاطعة  ساحل  على 
شاطئ اصطناعي بمواصفات عاملية من مرافق 
وخدمات جد راقية ستنجزه شركة أمريكية في 
مدة سنة، ليشرع في العمل صيف 2022 وطيلة 
بعيدا عن  يكون  لن  الكبير  اإلنجاز  السنة، هذا 

مسابح الجماعة. 

على  إقامته  املزمع  االصطناعي  الشاطئ  بين 
الساحل واملسبح الكبير سيشيد أجمل وأفخم »مول« 
على مساحة تقدر بـ 35 ألف م²، ولحد اآلن هو األول 
من نوعه في القارة اإلفريقية بمركب سكني وفضاءات 
الواجهة  على  ومنتزه  وتجارية  وترفيهية  وفنية  ثقافية 
يعقوب  مقاطعة  لتحتل  عمالقة،  بنافورات  البحرية 

املنصور بذلك املرتبة األولى في العاصمة.  

العاصمة  انضمام  املؤكد  أصبح في حكم 
فيها  للمقيمني  تتيح  التي  العواصم  الئحة  إلى 
من جنسيات غير املغربية، املشاركة الفعلية في 
مشاركتهم  خالل  من  املحلية،  القرارات  صنع 
وترشيحا،  تصويتا  الجماعية  االنتخابات  في 
بشرط أن يعامل املواطنون املغاربة املقيمون في 
استعمال  تحاشينا  وتالحظون  باملثل،  بلدانهم 

كلمة »األجانب« وفضلنا عليها املقيمني.

رتبوا  الذين  العاصمة  بلدية  عمالقة  الله  رحم 
سموا  وهكذا  الرباط،  شــوارع  تسمية  وطني  بحس 
ساحة مليلية ومنها ينطلق شارع مليلية في اتجاه باب 
الشارع  على  أكنول  اسم  أطلقوا  يمينه  وعلى  املالح 
في  أكنول  لتصبح  سبتة،  لشارع  واملجاور  املوالي 
الوسط بني مليلية وسبتة، رسالة بليغة من وطنيني إلى 
جيل اليوم لتذكيره بمدنه املحتلة ونضال مدينة أكنول.

لماذا ال يتم اعتماد بطائق االنخراط 
في أداء واجبات األطباء والمختبرات ؟

الــخــدمــات االجــتــمــاعــيــة بــبــالدنــا جد 
متأخرة عن ركب التطور االقتصادي، وهي 
بذلك تعرقل هذا التطور ألنها مشتتة بني 
وهيئات  وجمعيات  وجماعات  وزارات 
وتعاضديات وصناديق وطنية، والنتيجة 
لن  أشالء  إلى  الخدمات  هذه  تمزيق  هي 
تقوم بأي دور إال إذا تم جمعها في جسد 

واحد.
والحمد لـله على املبادرة امللكية لتمتيع 
واالجتماعية  الصحية  بالتغطية  الشعب 
إلنقاذه من المباالة املؤسسات التي وزعت 
الضرورية،  الخدمات  هــذه  بينها  فيما 
عليها  ــؤدي  ــ ي ــي  ــت ال مــنــهــا  خــصــوصــا 
مباشرة  شهرية  اقتطاعات  املنخرطون 
الوقوع  وعند  ومعاشاتهم،  رواتبهم  من 
أنفسهم في مأزق  في أي مشكلة، يجدون 
استفادتهم  يعرقل  أو  حياتهم  يكلفهم  قد 
لسبب  القانون،  بقوة  مكتسب  حق  من 
املسؤولني  املتدخلني  كثرة  هــو  واحـــد، 
املجالس  وكــثــرة  الــالمــســؤولــيــة(،  ــن  )ع
املخصصة  واملكاتب  واللجان  ــة  اإلداريـ
بني  التعويضات  من  االستفادة  ملراقبة 
لتمثيل  إنها  يقال  منظمات  من  أعضاء 
املنخرطني  ماليني  والنتيجة،  املنخرطني، 
وتفاصيل  االنخراط  بطاقات  جيوبهم  في 

املؤمنني،  لفائدة  الشهرية  االقتطاعات 
في  أوروبية  دول  عدة  سبقنا  أننا  ورغم 
السيارة  ووثائق  السياقة  بطاقات  تطوير 
والتعريف الوطنية واألبناك، لكننا ال زلنا 
متأخرين في االستفادة من خدمات الصحة 
بالتعامل  لتقليد راسخ  »وفية«  التي ظلت 
والصيدالني  الطبيب  »خلص«  اليدوي: 
لم  إذا  سنة،  مــدة  وانتظر  واملختبرات 
أو  رقما  نسيت  ألنك  وثائقك  لك  يرجعوا 
استرداد جزء  توقيعا، فحظك سيكون مع 

يسير من مصاريفك الباهظة.
هذه  على  التغيير  ريــاح  تهب  فمتى 
بلدان ما وراء  املقبولة من  املعامالت غير 
البحار، التي بطائق انخراط أعضائها في 
مختلف التعاضديات والصناديق تمكنهم 
الصحية،  الخدمات  كل  من  االستفادة  من 
في  يــده  يدخل  واحــد  يوجد  ال  أنــه  حتى 
في  بالبطاقة  يتعاملون  بل  لــأداء،  جيبه 
الخدمة  هذه  عندنا  فلماذا  املعامالت،  كل 
»خلص  ــي  ــل ومــحــصــورة ف مــتــعــثــرة، ب
الــقــائــمــني على  أن  فــي حــني  ــتــظــر«،  وان
فقوة  النقابات،  بعض  يمثلون  الصناديق 
لوحدها  التعاضدية  في  منخرط  املليون 
كاف إلسماع تذمر كل املنخرطني من هذه 

الخدمات املتجاوزة؟
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الرباط يا حسرة

ضرورة تحديد هوية منتخبي العاصمة

متطوعون لخدمة المواطنين أم أجراء لديهم؟

الربـاط

سيدي  ــارع  ــش ل ــي  ه الصورة 
بداية  فــي  املـــالح  بحي  مخلوف 
الستينات من القرن املاضي، وكان 
رباطي  ألف   20 حوالي  فيه  يقطن 
هاجر  وقد  اليهودية،  الديانة  من 
يعودون  وربما  كبير..  عدد  منهم 
إلينا زائرين أو مقيمني مع أبنائهم 
نهضة  الكــتــشــاف  وأحـــفـــادهـــم، 
دون  فيها،  ولــدوا  التي  مدينتهم 
تغيير في أسماء  بتراثهم وال  املس 
أزقة حيهم التي احتفظت باألسماء 

التاريخية األصلية اليهودية.

أر شيف 

أبطال الرباط 
لسنة 2020

 بقلم: بوشعيب اإلدريسي

هل  منتخبينا،  هوية  تحديد  من  بد  ال 
لخدمتنا  تطوعوا  أحـــزاب  مناضلو  هــم 
أجــراء  أنــهــم  أم  مصالحنا،  عــن  والـــذود 
وضعيتهم  ففي  اليومية؟  شؤوننا  لتدبير 
مراقبة  تحت  متطوعني  هــم  ال  الحالية، 
األجــراء  خانة  في  هم  وال  رشحوهم،  من 
يمولونهم  ــن  م لتعليمات  الــخــاضــعــني 
املمولني  فــهــؤالء  ــرســوم،  وال بالضرائب 
يدفعون لهم حوالي مائة مليار صافية من 
ويحولون  يقبضون  الذين  القباض  أتعاب 
الرباطيون  فيها  »حصل«  التي  املحاصيل 
أوهمونا  الذين  صرفها  في  املقررين  إلى 
والتضحية  النضال  برسالة  »رسل«  بأنهم 
إن  فما  املواطنني وما هم كذلك،  في سبيل 
طبقوا  حتى  املاليير  أيديهم  بني  تكدست 
للمقربني«،  القرب  »خــدمــات  مبدأ  عليها 
ــتــي تفوق  ال تــعــويــضــاتــهــم  ــي  ف ــزادوا  ــ فـ
املرتبة  املــجــازة  لأطر  الشهرية  األجــور 
بالتنقل  أنفسهم  ومتعوا   ،11 السلم  في 
سيارات  منت  على  املكتب  إلــى  ــدار  ال من 
حساب  على  هلل«  »جابها  نوع  من  خاصة 
»الطوبيسات«،  في  »يتمرمدون«  الذين 
وتكلفة  والزحام  قلتها،  على  مواقفها  وفي 
يتكرر  الـــذي  التعب  هــذا  ــل  وك ــوب،  ــرك ال
لهم  اليومي  العيش  فلضمان  يــوم،  كــل 

من  ومعهم  كفالتهم  تحت  وللمكفولني 
»يضربونهم« بالضرائب للتبرع والرفاهية 
أجراء  »املبرعني«  هؤالء  فهل  والوجاهة، 
»ديكتاتورية«  علينا  يفرضوا  حتى  لدينا 

لنا،  األمر الواقع تحت حماية من قدموهم 
أم أنهم مناضلون متطوعون مضحون من 

أجل رفاهية السكان؟
التنمية  فــي  الــضــرائــب  تلك  بتوظيف 
أن  أجل  فمن  ثانيا،  االستثمار  في  ثم  أوال 
تحقيق  املطاف،  آخــر  في  النتيجة  تكون 
إلى  العاصمة  ترقى  حتى  شاملة  تنمية 
ثم  الذكية،  الخدمات  ذات  املــدن  مصاف 
أيضا تحقيق الرقي والتطور الذي أخلفنا 
»تبراع«  إلى  استسلمنا  ألننا  املوعد،  معه 
القرب  خدمات  تطوير  من  بدال  منتخبينا 
 2021 الجديدة  السنة  فلنبدأ  للساكنة، 
ال  ما  في  أموالنا  استنزاف  على  بالحرب 
هل  اليوم  يتساءل  ــذي  ال الشعب،  يخدم 
تحت  ومناضلني  متطوعني  املنتخبني 
إلى  ارتقوا  أنهم  أم  أحزابهم،  مسؤولية 
املادي  باملقابل  »خدمات«  يقدمون  أجــراء 

واملعنوي؟
نقدم   ،2021 الجديدة  السنة  وبمناسبة 
املشهورة  للمسلة  وهي  الصورة  هذه  لكم 
السلطان  لنا  خلدها  وقد  النصر،  بشارع 
 ،1921 سنة  منذ  هلل  رحمه  يوسف  موالي 
منتخبي  لعل  الــزمــن،  قــرن مــن  ــرور  م أي 
بإحياء  يهتمون  الرياض  أكــدال  مقاطعة 

الذكرى املائة لهذه التحفة املعمارية.

من 31 دجنبر 2020 إلى 6 يناير 2021



مختصرات
شمالية

بتطوان  الصيدليات  بعض  استطاعت 
واملتعلق  للحكومة،  األخير  القرار  على  التغلب 
إغــاق  فيه  فــرضــت  ــذي  والـ الــطــوارئ،  بحالة 
الثامنة  الساعة  على  التجارية  املحات  جميع 
الخطابي،  الكريم  عبد  بشارع  وخصوصا  ليا، 
حيث تمرد أصحاب الصيدليات على هذا القرار، 
الدوائر إحدى  أن قصد رئيس إحدى  وقد حدث 
الساعة  على  اإلغــاق  منها  وطلب  الصيدليات 
طلب  الصيدلية  صاحب  أن  إال  إليها،  املشار 
الذي  القرار  بنص  تزويده  السلطوي  هذا  من 
في  ليست  أنها  رغــم  الصيدلية  بإغاق  يأمر 
الليلية، مما دفع بالسلطوي إلى  خدمة املداومة 
االنصراف متوعدا الصيدالني بأنه سيحضر ما 
يشمل نشاطه باإلغاق مثله مثل باقي القطاعات.   

اإلدارات  بجميع  التعقيم  ــواد  مـ غياب 
لتطوان،  الترابية  للجماعة  التابعة  واملصالح 
الذين  املرتفقني  من  العشرات  سالمة  يعرض 
أغراضهم،  لقضاء  يوميا  املصالح  هذه  يقصدون 
والنموذج  »كــورونــا«،  بفيروس  اإلصابة  خلطر 
التام  الغياب  يسجل  حيث  األزهــر،  بلدية  من 
حتى  وغياب  احلرارة  قياس  وآلة  التعقيم  ملواد 
عن  ناهيك  الصحية،  املرافق  داخــل  الصابون 
ــدون كــمــامــات، مما  جتـــول بــعــض املــوظــفــني بـ
بصحة  استهتارا  املواطنني  من  العديد  اعتبره 

وسالمة اجلميع.

هل يستثني حظر التجول الليلي املفروض 
الشعبية  األحياء  داخــل  وأزقــة  أحياء  بطنجة، 
باملدينة؟ ذلك ما سجلته مصادرنا، حيث تتحول 
ليا،  التاسعة  الساعة  بعد  ما  األحياء  بعض 
الذين  األشخاص  من  العديد  لتجمع  مسرح  إلى 
محدثني  الليل،  من  متأخر  وقت  إلى  يسهرون 
بسبب  وذلـــك  بــصــراخــهــم،  يــطــاق  ال  ضجيجا 
السلطات  تتمكن  أن  دون  املخدرات،  تعاطيهم 
لطرد هؤالء  املعروفة،  األحياء  لهذه  الدخول  من 
املنحرفني وإلزامهم بعدم التواجد خارج بيوتهم 

امتثاال لحظر التجول الليلي.
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كواليس جهوية
تيزنيتما يجري  ويدور يف المدن

إعداد: زهير البوحاطي

عـــيــــن
الشمالعـــــــــــلى

شركة ترمي مخلفات »الزفت« على ضفاف وادي مارتيل
لجميع  ســـافـــر  ــرق  ــ خ ــي  فـ
بالبيئة  املتعلقة  ــني  ــوان ــق ال
ــت إحـــدى  ــامـ ــة، قـ ــافـ ــظـ ــنـ والـ
إصاح  لها  املفوض  الشركات 
 16 الدائرية  الطريق  وترميم 
الثكنة  قــرب  أبــريــل   9 بــشــارع 
تــطــوان،  بمدينة  العسكرية، 
على  الــبــنــاء  مخلفات  بــرمــي 
جنبات وادي مارتيل، الذي كان 
وتشييد  تهيئته  املفروض  من 
وفق  منه  بالقرب  مرافق  عــدة 

برنامج املشاريع امللكية.
املعنية،  الشركة  قامت  وقــد 
األســـبـــوع املـــاضـــي، بــاقــتــاع 
يكسو  ــان  كـ ــذي  ــ ال ــت«  ــزفـ »الـ
ــورة مــن أجــل  ــذكـ ــطــريــق املـ ال
به  وألقت  باإلسمنت،  تعويضه 
كما  مارتيل  وادي  ضفاف  على 

هو ظاهر في الصورة الخاصة 
مطرح  في  وليس  بـ»األسبوع«، 
منظر  بذلك  مشوهة  النفايات، 
هذا املكان الذي يتم تنظيفه من 
مع  الضارة  واألعشاب  األزبال 
بداية كل سنة، والطامة الكبرى، 

ــرور أســبــوع واحــد  أنــه بعد م
الــوادي  هــذا  تحول  ذلــك،  على 
إلى مطرح لرمي مخلفات البناء 
وغيرها  والجبس  والصباغة 
لها  يوجد  ال  التي  املـــواد  مــن 
مطرح مخصص باملدينة، حيث 

رميها  عبر  منها  التخلص  يتم 
جنح  فــي  العامة  األمــاكــن  فــي 

الظام.
الشركة  هذه  انتهت  وبعدما 
تركت  أشغالها،  من  املحظوظة 
املذكور  باملكان  املخلفات  تلك 
نفسها  تكلف  أن  دون  وغــادرت 
عناء نقله إلى مكان بعيد خارج 
ــة، مــمــا يــؤكــد أن هــذه  ــن املــدي
الشركة التي اتفقت مع العمالة 
على إنجاز أو ترقيع هذا املقطع 
قوية  بحماية  تتمتع  الطرقي، 
مخالفة  األمــر  هــذا  على  لتقدم 
بذلك جميع القوانني، ومشوهة 
عليه  ســيــقــام  مــكــان  جــمــالــيــة 
عليه  وصــرفــت  ملكي  مــشــروع 
مبالغ مالية كبيرة.. فهل سيتم 

فتح تحقيق في املوضوع ؟

خلق تسريب بعض األخبار التي تتعلق 
بفرض تأشيرة على سكان مدن الشمال من 
أجل الدخول إلى املدينتني املحتلتني سبتة 
مواطني  صفوف  في  كبيرا  جدال  ومليلية، 
هاته املدن، وبات مصدر قلق للكثير منهم.

خروج  بعد  األخبار،  هذه  تداولت  وقد 
رئيس الحكومة املغربية بتصريح لوسائل 
املدن  هذه  مغربية  خاله  من  يؤكد  اإلعام 
بهما  املغرب  فيه  ليطالب  يــوم  وسيأتي 
الــصــحــراء،  ملف  وتصفية  انــتــهــاء  بعد 
اإلسبانية،  للجارة  يرق  لم  األمر  هذا  لكن 
إصدار  في  الحكومة  بــدور  إعامها  فقام 
الطرق  بجميع  املغرب  ومهاجمة  القرارات 
أجل  من  ذلــك  وكــل  العدائية،  واألساليب 
على  لــلــرد  اإلسبانية  الحكومة  تحريك 
حكومته  رئيس  تصريحات  بسبب  املغرب 
سبتة  على  املغربية  بالسيادة  يتعلق  فيما 
ردود  أثــارت  والتي  املحتلتني،  ومليلية 
فعل من طرف الحزبني املعارضني )الحزب 
اللذين  فوكس(،  الليبرالي وحزب  الشعبي 
للرد  الشيوخ  ملجلس  رسمي  بطلب  تقدما 

وزيــر  ــك  ذل ــر  إث على  فــقــام  ــغــرب،  امل على 
أجل  من  العام  كاتبه  بتكليف  الداخلية 
إسبانيا  لــدى  املــغــرب  سفير  اســتــدعــاء 
يخرج  أن  قبل  االحتجاج،  برسالة  لتبليغه 
إسبانيا  أن  ويؤكد  املوالني  اليومني  في 
جدية، خصوصا  عاقة  تجمعهما  واملغرب 
ــزاب  ــال األمـــنـــي، ردا عــلــى أحـ ــج امل فــي 
ال  اإلسباني  اإلعـــام  أن  غير  املــعــارضــة، 
واألخبار  اإلشاعات  نشر  في  مستمرا  زال 
داخل  قادها  التي  الحملة  فبعد  املزيفة، 
املدن املحتلة، واملتعلقة بفتح معبري سبتة 
أطلت   ،2020 دجنبر  أواخر شهر  ومليلية 
تفيد  زائفة  العام أخبار أخرى  الرأي  على 
تأشيرة  بفرض  املحتلة  سبتة  عمدة  قيام 
املدينة،  لهذه  املــجــاوريــن  السكان  على 
وتطوان،  الفنيدق  ـ  املضيق  عمالة  مثل 
بتأمني  والعاملني  للمقيمني  السماح  وعدم 
تأشيرة،  دون  املدينة  هذه  دخــول  الشغل 
لها  أساس  ال  والتي  الكاذبة  األخبار  هذه 
باملدن  واســعــا  جــدال  خلقت  الصحة،  مــن 
فرض  ــرار  ق لــه  ــذي  ال أن  علما  ــورة،  ــذك امل

الحكومة  هــي  املدينتني  على  التأشيرة 
املحلية  الحكومة  وليس  بمدريد  املركزية 
له  ليس  املــديــنــة  عــمــدة  أن  كما  بسبتة، 
الــحــدودي  املــجــال  فــي  التدخل  صاحية 
يسند  حيث  الوطنية،  والشرطة  والجيش 
باملدن  مدريد  حكومة  ملندوبية  األمــر  هذا 
املحتلة وليس للعمدة املنتخب والذي يمثل 

سكان املدينتني ومصالحهم فقط.

خطـيرة  اشتباكـات 

رعـاة رحـل يرهـبون ال�سكـان بهجـومات جـائرة 
األسبوع

املعدر  منطقة  سكان  يعيش 
بتيزنيت،  أخــرى  دواويـــر  وعــدة 
الرحل،  الرعاة  مع  كبيرة  معاناة 
على  بــاالعــتــداء  يقومون  الــذيــن 
الــصــغــار،  الــفــاحــني  ممتلكات 
ــاح أغــنــامــهــم  ــي ــت مـــن خـــال اج

الزراعية. للمحاصيل 
ــان الـــدواويـــر  واســتــنــكــر ســك
املعدر،  القروية  للجماعة  التابعة 
االعتداءات  على  السلطات  صمت 
املنحدرين  الرحل  للرعاة  املتكررة 
نواحي  الشرقية  الصحراء  من 
الشكايات  من  بالرغم  الراشيدية، 

فقدوا  الــذيــن  للسكان  املــتــكــررة 
ــاء املــوســم  ــهــم وشــق مــصــدر رزق
الـــفـــاحـــي، بــســبــب ســلــوكــيــات 

الذين  للرحل  وهمجية  متهورة 
ترعى  أغنامهم وجمالهم  يطلقون 

فوق أراضي املواطنني.

ــر أحــــد الـــفـــاحـــني عن  ــبـ وعـ
مسؤولي  صــمــت  مــن  اســتــيــائــه 
املحلية،  والــســلــطــات  الــعــمــالــة 
بها  يقوم  التي  االعــتــداءات  على 
حيث  »العصابات«،  مثل  الرحل 
واملــزروعــات  املــراعــي  يقتحمون 
عـــمـــدا، مــدجــجــني بــاألســلــحــة 
ملثمني  وبــأشــخــاص  الــبــيــضــاء 
وإدخال  األرض،  إلرعاب أصحاب 
جميع  ألكــل  وأغنامهم  جمالهم 
املحاصيل الزراعية، منددا بغياب 
عن  والتغاضي  القانون  سلطة 
تجاوزات الرحل في حق الفاحني 

البسطاء.
عن سماح  تساءل  آخر  متضرر 
السلطات للرعاة الرحل بالترامي 
على مشروع تنمية املراعي، الذي 
للفاحة،  اإلقليمية  املديرية  أعدته 

من  املحليني  السكان  منع  والذي 
لكن  جاهز،  غير  ألنــه  استغاله، 
تم التغاضي عن انتهاكات الرعاة 
قانون  فــرضــوا  الــذيــن  الــغــربــاء 
رغم  غيرهم،  أراضي  على  الغاب 
علم مسؤولي العمالة باالنتهاكات 
بها  يقومون  التي  واالعــتــداءات 

ضد أماك املواطنني البسطاء.
قرب  تغراتني  منطقة  وشهدت 
الساكنة  بني  اشتباكات  لفت  مير 
ــرحــل الــقــادمــني من  والــرعــاة ال
قيام  بسبب  الراشيدية،  نواحي 
القمح  حــقــول  باقتحام  الــرحــل 
التي  ــخــضــروات  وال والشعير 
املنطقة،  لساكنة  ملكيتها  تعود 
ــان العــتــداء  حــيــث تــعــرض شــاب
شــنــيــع مــن قــبــل مــجــمــوعــة من 

امللثمني الرحل.

الإعالم الإ�سباين يروج لفر�ض تاأ�سرية على �سكان ال�سمال 

من 31 دجنبر 2020 إلى 6 يناير 2021
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كواليس جهوية

نور الدين هراوي
 

فــي الــوقــت الـــذي يــحــرص فيه 
االلتزام  على  املوظفني  من  العديد 
مسؤولية  بكل  املهنية  بواجباتهم 
املهني  لــلــضــمــيــر  ــحــضــار  واســت
البعض  نجد  الــوطــنــي،  والــحــس 
ــتــكــاســل  مــتــهــم بــالــتــقــصــيــر وال
»سير  مقولة  مطبقا  والتقاعس 
املهني  ضميره  أو  تــجــي«،  حتى 
في  »العصا  طريقة  على  مبرمج 
مشاكل  مــن  كمشكلة  الــرويــضــة« 
في  املتفشية  البيروقراطية  اإلدارة 
املشاكل  إلصــاح  واضحة  عرقلة 
املتعسفة  اإلدارات  لبعض  املزمنة 
ــإدارة  ب الــحــال  هــو  كما  بسطات، 
حيث  واالقــتــصــاد،  الحقوق  كلية 
عليها  الــوافــدون  الطلبة  يشتكي 
أمامهم،  تقف  بالجملة  عراقيل  من 
ــات بعض  ــرف ــص ت ــا  ــهـ رأسـ ــى  عــل
الشؤون  بتدبير  املكلفني  موظفيها 
املشاركة  من  وحرمانهم  الطابية 
العمومية  الوظيفة  امتحانات  في 

ــرســم قــانــون املــالــيــة،  املــعــلــنــة ب
بالتعاقد  التوظيف  مباراة  آخرها 
تأخير  بسبب  التعليم،  قطاع  في 
في  الجامعية  الشهادات  إصــدار 

وقتها املطلوب.
ــة  ــي ــاب ــادر ط ــ ــصـ ــ ــة مـ ــغـ ــلـ وبـ
الطلبة  معظم  يعاني  لـ»األسبوع«، 
الحسن  بجامعة  يدرسون  الذين 
األول بسطات، من تصرفات بعض 
الذين  التوظيف  حديثي  اإلداريني 

حصولهم  تعطيل  فــي  يتسببون 
وكل  الجامعية  شهاداتهم  على 
رغم  يحتاجونها  التي  الوثائق 
احتجاجية  لــوقــفــات  تنظيمهم 
ــتـــكـــررة عــلــى مــشــاكــل ســوء  مـ
املسجلة  واالخــتــاالت  التسيير 
املعنية دون  باملصلحة  واملرصودة 
طرف   من  صاغية  ــا  آذان تلقى  أن 
لألسف  والــتــي  ــذكــورة،  امل الكلية 
اإلداري  والقانون  اإلدارة  تــدرس 

وينبغي أن تكون قدوة في اإلدارة 
ــي اخــتــيــار املــوظــفــني األكــفــاء،  وف
ومـــن يــجــيــدون حــســن الــتــواصــل 
تستقدم  بها  فـــإذا  واالســتــقــبــال، 
العام،  للمرفق  معرقلني  موظفني 
عاوة على تدخلهم في صاحيات 
اإلدارة  ومسؤولي  املوظفني  باقي 
أكدت   كما  التحكم،  سياسة  ونهج 
نفس املصادر، أنه رغم اإلصاحات 
حملتها  التي  وامللحوظة  امللموسة 
ــســة الــنــشــيــطــة في  ــي ــرئ مــعــهــا ال
واإلصاحية  التنموية  مخططاتها 
بسطات  األول  الــحــســن  لــجــامــعــة 
ــة تــرجــمــتــهــا عــلــى أرض  ــحــاول وم
إال  العامة،  املصلحة  لخدمة  الواقع 
أنها تصطدم بمجموعة من العراقيل 
اإلدارات  بعض  موظفي  طــرف  من 
التي لم تحاول أن تتخلص من إرث 
وتركة العهود السابقة، لذلك يتساءل 
الرئيسة  ستتدخل  متى  املتضررون: 
بسطات،  الكليات  جميع  ومنسقة 
واالعوجاجات  االختاالت  لتصحيح 
الطريق  خــارطــة  ترجمة  أجــل  مــن 
التنموي  ومشروعها  اإلصاحية 
واإلداري  والتربوي  البيداغوجي 

على أرض الواقع؟ 

ســوسيةأصـــــداء
 تعتبر عملية كراء األسواق لبنة أولى 
الهدف  أن  إذ  الجماعة،  مداخيل  في تحسني 
في  تاعب  من  يقع  ملا  حد  وضــع  هو  منها 
الذين  يتمناه  ما  وهــذا  األســواق،  مداخيل 
دعائم  إحــدى  واعتبروها  بالفكرة  رحبوا 
ما  لكن  الديمقراطية..  بالتجربة  النهوض 
آمالهم،  خيب  إنزكان،  مدينة  ساكنة  الحظته 
ما  الــرســوم أو  استخاص  عملية  أن  كما 
يسمى بـ»الصنك« تمر في جو من الفوضى، 
الدجاج،  ورحبة  البهائم  رحبة  في  وخاصة 
دون  الحاالت،  بعض  في  العملية  تتم  حيث 
املتسوقون  وأصبح  األداء،  وصــل  تسليم 
ــن هــذه  ــاعــة خــصــوصــا، يــشــتــكــون م ــب وال

التصرفات مطالبني بوضع حد لها.

مــلــيــون درهـــم إلحــداث  تم تخصيص 250 
وأفاد  »إمناء سياحة« بجهة سوس ماسة،  آلية 
بــأنــه ســيــتــم رصــد  تــقــريــر للمجلس اجلـــهـــوي، 
هـــذا املــبــلــغ يف إطـــار شــراكــة بــن كــل مــن وزارة 
التقليدية والنقل اجلوي  السياحة والصناعة 
سوس  جهة  ومجلس  االجتماعي،  واالقتصاد 
ماسة، الــذي صــادق يف دورتــه العادية األخيرة 
ــايـــة،  ــغـ ــيـــة شــــراكــــة ألجـــــل هـــــذه الـ ــاقـ ــفـ ــلـــى اتـ عـ
ــذه االتــفــاقــيــة كـــل واحـــد  وســيــســاهــم طـــرفـــا هــ
مليون   125 أي  احملـــدد،  املــبــلــغ  بنصف  منهما 
أقــســاط يف  عــلــى شــكــل  درهــــم، سيتم حتويلها 
بالنسبة  و2024   2020 سنتي  بــن  مــا  الفترة 
والنقل  التقليدية  والصناعة  السياحة  لــوزارة 
اجلوي واالقتصاد االجتماعي، وما بن سنتي 
ســوس  جــهــة  ملــجــلــس  بــالــنــســبــة  و2024   2021
مـــاســـة، وحــســب املـــصـــدر نــفــســه، فــــإن اتــفــاقــيــة 
الــشــراكــة املـــصـــادق عــلــيــهــا مـــن طـــرف املجلس 
ــة ملــواكــبــة  ــيـ اجلــــهــــوي تـــنـــص عـــلـــى »إحــــــــداث آلـ
املــــقــــاوالت الــســيــاحــيــة الـــصـــغـــرى واملــتــوســطــة 

والصغيرة جدا بجهة سوس ماسة«. 

بتيزنيت  املحلية  السلطات  استنفرت 
منددة  حائطية  كتابات  لغز  لفك  عناصرها 
بعض  على  كتبت  إسرائيل  مع  بالتطبيع 
مجهولني،  طرف  من  الفضة  عاصمة  جدران 
بموقع  املاضية، وكانت صفحة  الجمعة  ليلة 
شباب  »حــركــة  اســم  تحمل  »الفايسبوك« 
»انطاق  عنوان:  تحمل  وتدوينة  التحدي«، 
التطبيع  ضد  والجدران  األســوار  انتفاضة 
أكدت  قد  الغاصب«،  الصهيوني  الكيان  مع 
وحالة  الليلي  التنقل  حظر  و))رغـــم  بأنه 
الرافض  الحر  الشباب  يرسم  ــطــوارئ،  ال
بمدينة  الصهيوني  الكيان  مــع  للتطبيع 
تيزنيت )جنوب املغرب(، لوحة نضالية فنية 
مشبعة بروح التضامن اإلنساني مع الشعب 

الفلسطيني((. 

مــحــكــمــة  تــــــواصــــــل  أن  المرتقب  من 
االســتــئــنــاف مبــديــنــة أكـــاديـــر الــنــظــر يف ملف 
 15 املرأة احلديدية املتهمة باختالس أزيد من 
مجموعة  وممتلكات  أمــوال  مــن  سنتيم  مليار 

استثمارية مبنطقة سوس.
ــانـــت الــنــيــابــة الـــعـــامـــة قـــد رفـــضـــت مـــرات  وكـ
املؤقت  بالسراح  بــاألمــر  املعنية  متتيع  عــديــدة 
يف هــــذا املــلــف الــــذي تــتــابــع فــيــه رفــقــة مــوثــق 
شهير مبدينة أكادير، بتهمتي التزوير وخيانة 
ــى جــانــب  ــة، بـــعـــد ثـــبـــوت تـــورطـــهـــمـــا إلـــ ـــانـــ األمــ
ــر تــوقــيــع الــرئــيــس  ــزويـ ــن يف تـ ــريـ مــتــابــعــن آخـ
السوسية،  االستثمارية  للمجموعة  التنفيذي 

قصد السطو على عقارات سكنية وجتارية.
امللفات  واحــد من  مــآل  ينكشف  أن  ويرتقب 
ــلــــجــــدل، املـــتـــعـــلـــقـــة بـــقـــضـــيـــة ســـرقـــة  ــيــــرة لــ ــثــ املــ
مــازال  التي  الشركة،  لوثائق  نفسها  املسؤولة 
ــد من  قــاضــي الــتــحــقــيــق يــنــظــر فــيــهــا مــنــذ أزيــ

ثالث سنوات على تسلمه امللف.
ــرأة احلــديــديــة  ــ ــ ــاع الـــشـــركـــة أن »املـ ــ ــد دفـ ــ وأكـ
مــتــابــعــة كــذلــك بتهمة ســرقــة أرشــيــف شــركــات 
عمليات  أثـــار  إلخــفــاء  االقــتــصــاديــة  املجموعة 
السرقة التي قامت بها«، وأن »هذا امللف مازال 
بعد  أخـــرى  أبــعــادا  يــأخــذ  وقــد  التحقيق،  قيد 
ظــهــور بــعــض الـــوثـــائـــق املـــســـروقـــة يف شــكــايــات 
وضعت بالدار البيضاء وأكادير من أجل ابتزاز 

السوسي«. املستثمر 

طلبة جامعة احل�سن الأول اأمام عراقيل اإدارية باجلملة

سطات

أوالد تايمة  تنغير

إبل تهدد السالمة 
الطرقية بدائرة ألنيف

الأمن يحجز دراجات معدلة تهدد �سالمة املواطنني

بوطيب الفياللي

بني  الرابطة  الطريق  مستعملو  ياحظ 
ألنيف  لــدائــرة  التابع  امسيصي  مــركــز 
)عمالة  الريصاني  ومدينة  تنغير(  )عمالة 
الراشيدية(، تواجد عدد من الجمال ترعى 
بجانب الطريق وعبر مسافة طويلة )انظر 
مباشرا  تهديدا  يشكل  ما  وهو  الصورة(، 
أصحاب  غياب  في  خصوصا  للسائقني، 
هذه الجمال، التي يمكن أن تخترق الطريق 
وقع  ما  وهو  عقباه،  يحمد  ال  ما  محدثة 
العاطي  عني  منطقة  قرب  مؤخرا  بالفعل 
بني  الرابط  الطرقي  املقطع  مستوى  على 
اصطدم  عندما  أرفــود،  ومدينة  الــدويــرة 
والتي  الركاب،  لنقل  بحافلة  الجمال  أحد 
لوال األلطاف اإللهية لحدثت الكارثة، وهي 
الحادثة التي خلفت أضرارا بالحافلة، في 

حني لقي الجمل حتفه.
ننتظر  املشكل،  هذا  ملثل  وتفاديا  لهذا،   
التي  ألنيف  بدائرة  املحلية  السلطات  من 
التدخل  املذكور،  الطرقي  املقطع  لها  يتبع 
الطريق  عن  بعيدا  الرعي  عملية  لتنظيم 
إلى  ــرعــاة  ال تنبيه  وبــالــتــالــي،  املــعــبــدة، 
حــوادث  من  الحد  في  املساهمة  ضــرورة 
للمارين  الجسدية  السامة  وحفظ  السير 
فهل  ألنيف..  دائــرة  وإلــى  من  بمركباتهم 
القيام  قصد  املحلية  السلطة  ستتحرك 
بواجبها، أم أن شعار »كم حاجة قضيناها 

بتركها« سيكون هو العنوان؟

أحمد أيت أومغار

ــت مــصــادر مــحــلــيــة، أن  ــال ق
مصالح الشرطة بمفوضية أوالد 
تايمة التابعة للمنطقة اإلقليمية 
بحملة  قامت  بتارودانت،  لألمن 
األخيرة،  األيام  خال  تمشيطية 
غريبة  لظاهرة  حــدا  ووضــعــت 
تــقــض مضجع  ــة،  ــن ــدي امل عــلــى 
املــديــنــة،  وزوار  الــســاكــنــة 
باملساجد  املصلني  وخصوصا 
ــادي  ــرت ــدارس وم ــ وتــامــيــذ املـ
والتي  والقيساريات،  األســواق 
مجموعة  استهتار  في  تتجلى 
الجائلني  الشباب  املراهقني  من 
خفيفة  نارية  دراجــات  منت  على 
من نوع »c - 90« وغيرها على 
تجوب  كبيرة  مجموعات  شكل 

عرقلة  فــي  وتتسبب  الــشــوارع 
وتخلق  والجوالن،  املرور  حركة 
نفسية  ــؤذي  ت كبيرة  ضوضاء 
مستعملي  وتــزعــج  املــواطــنــني 
الكاتم  نـــزع  بسبب  الــطــريــق، 
ــة الــنــاريــة  ــدراج ــل ــي ل ــصــوت ال
تصدر  يجعلها  ما  )الشاكمة(، 
األبدان  له  تقشعر  مرعبا  صوتا 

وال يطاق سماعه.
وعلى هذا األساس، جاء تدخل 

من  التكثيف  وتم  األمــن،  رجــال 
الدوريات األمنية، حيث تم حجز 
ليتبني  ــة،  دراجـ  120 مــن  أزيــد 
وثائق  على  يتوفر  ال  أغلبها  أن 
ــة  ــورق قــانــونــيــة، خــصــوصــا ال

الرمادية وشهادة التأمني.
بــالــذكــر، أن عــددا  والــجــديــر 
مصرعهم،  لقوا  املواطنني  من 
سير  حـــوادث  ضحايا  وكــانــوا 

بسبب هؤالء السائقني.

من 31 دجنبر 2020 إلى 6 يناير 2021

برشيد

تشويه المنظر العمراني للتجمعات السكنية 

 األسبوع

استنكرت ساكنة حي الراحة بنفوذ 
الخامسة  اإلداريــة  امللحقة  تراب 

األزبال  انتشار  تزايد  ببرشيد، 
يتم  التي  البناء  ومخلفات 
بعيد  وغير  بالخاء  رميها 
األسابيع  فــي  ــازل،  ــن امل عــن 
خلق  عــن  ناهيك  ــرة،  األخــي
والــعــربــات  للحمير  مــربــط 
تجزئة  من  بالقرب  املدفوعة 

املصالح  تدخل  دون  جبران، 
املــخــتــصــة وعـــلـــى رأســـهـــا 

السلطات املحلية.

تنعدم  الــذي  الحي،  بهذا  القاطنون  ويطالب 
بمحيطه  يقع  ما  نتيجة  مــدة،  منذ  الراحة  في 
مــن فــوضــى وأزبـــال وكـــاب ضــالــة، مما حول 
مدينة  وســط  قــروي  سكني  تجمع  إلــى  املنطقة 
حضرية تعتبر عاصمة إقليم برشيد، )يطالبون( 
بهذا  واالهتمام  بالتدخل  املنتخبني، 
مصالح  ــع  م بتنسيق  ــحــي،  ال
بحمات  والقيام  الباشوية، 
جماليته،  على  حفاظا  نظافة 
ووضع حد النتشار مخلفات 
يتم رميها بعد  التي  البناء 
وإصاح  الشمس،  غــروب 
العمومية  اإلنارة  مصابيح 
متهالكة  أصــبــحــت  الــتــي 
بالقرب من حي بن مسعود 
دوريات  بتكثيف  مطالب  مع 

أمنية بالنقط السوداء.

أمزازي



18

كواليس جهوية
سكان جماعة »ونانة« ينتقدون 

للمنتخبين   الكاذبة  الوعود 

األسبوع

ــد مــن  ــ ــدي ــ ــع ــ ــش ال ــيـ ــعـ تـ
بإقليم  الــقــرويــة  الجماعات 
بسبب  مــزريــا،  وضعا  وزان 
التحتية  الــبــنــيــات  ضــعــف 
تربط  التي  الطرقات  وانعدام 
واألسواق  بــاإلدارات  السكان 
وبالطرق الرئيسية، والتالميذ 
مما  التعليمية،  باملؤسسات 
الوعود  يطرح تساؤالت حول 
أطلقها  ــي  ــت ال االنــتــخــابــيــة 
املجالس  البرملانيون ورؤساء 

املنتخبة واملجلس اإلقليمي.
الجماعة  ســكــان  واحــتــج 
وفاء  عدم  عن  ونانة،  القروية 
بــوعــوده،  اإلقليمي  املجلس 
مشروع  تنفيذ  فــي  املتمثلة 
ــك الــطــرقــيــة،  إنــجــاز املــســال
املواطنني  عبء  من  للتخفيف 
خاصة  الــتــالمــيــذ،  ومــعــانــاة 
الحالي  الشتاء  فصل  ظل  في 
التساقطات  الذي يعرف كثرة 

ــال  ــ ــة، وكــثــرة األوح ــري ــط امل
السيارات  حركة  تمنع  التي 

والراجلني.
الترابية  الجماعات  فجميع 
يشرف  وزان  إلقليم  التابعة 
قــدم  ــذي  الـ ــام«،  ــبـ »الـ عليها 
وعودا  املنطقة  في  منتخبوه 
التنمية  بتحقيق  للسكان 
املــحــلــيــة وإنـــجـــاز مــشــاريــع 
الواقع  لكن  حيوية،  ومرافق 
ــت  ــك، حــيــث مــازال ــ عــكــس ذل
مستمرة،  الــنــاس  ــاة  مــعــان
ــات  ــطــرق ــدام ال ــعـ بــســبــب انـ
ــاه الــصــالــحــة  ــيـ ــدرة املـ ــ ــ ون
ــشــي الــفــقــر،  ــف لــلــشــرب، وت
الخدمات  والبطالة، وانعدام 
النقل  في  وخصاص  الطبية، 
ــي ألبـــنـــاء املــنــاطــق  ــدرسـ املـ

الجبلية والقروية البعيدة.
املنتخبني  بعض  ويحاول 
عن  بعيدة  ملشاريع  الترويج 
نيل  بــهــدف  الـــواقـــع،  أرض 
الذين  الكبار  املنتخبني  رضى 
نهايتها،  من  واليتهم  اقتربت 
ــرات غير  ــري ــب عــبــر تــقــديــم ت
سبب  حول  للسكان  منطقية 

تأخر إنجاز املشاريع.

وزان

أخـبار  الــــــــــدار البـيضـاء
العقاقير  بيع  ودكــاكــني  مستودعات  تشكل 
ملقاطعة سيدي  مريم التابع  لال  بحي  املــوجــودة 
عثمان، والتي تبيع مواد كيميائية ومحاليل سريعة 
بحيث  الساكنة،  على  خطرا  يشكل  مما  االشتعال 
بمواد  الخاصة  التجارية  الدكاكني  هــذه  تعرف 
ملعايير  تام  غياب  في  الغاز،  قنينات  بيع  البقالة 
الغالب  في  تبقى  حيث  تخزينها،  وأماكن  الحفظ 
ذلك من خطورة،  الدكاكني وما يشكله  أمام  مركونة 
مع اإلشارة إلى أن نسبة كبيرة من الدكاكني ال تتوفر 
على وسائل وآليات اإلطفاء، في حالة اندالع حريق 
عن صالحيتها  الحديث  دون  إلزاميتها،  من  بالرغم 

إن توفرت أصال.
هذا  ساكنة  معاناة  تتواصل  ثانية،  جهة  ومن 
الغاز  قنينات  توزيع  شاحنات  ركن  بسبب  الحي 
واالنفجار،  لالشتعال  القابلة  املــواد  من  وغيرها 
في  الساكنة،  ليلها وسط  تقضي  الغالب  في  والتي 

غياب تام لتدخل السلطات.

رحيل  حــول  له  الترويج  تم  ملا  خالفا 
الشعبية  الحركة  حــزب  عن  حسبان  سعيد 

مع  تجمعه  ــرى  أخـ حــزبــيــة  وجــهــة  إلـــى 
حسبان  بوجيدة،  الدكتور  التقليدي  غريمه 
عن  وأعــلــن  التكهنات  لهذه  حــدا  وضــع 
بحيث  »السنبلة«،  بحزب  الرسمي  بقائه 
سيترشح بمقاطعة الفداء والتي وسبق أن 
فاز برئاسة مجلسها ومجلس عمالة الدار 

البيضاء. 
الشعبية على  الحركة  حزب  أعاد  وقد 
مرس  الــفــداء  مقاطعات  عمالة  مستوى 
اســتــعــدادا  هياكله  تــجــديــد  الــســلــطــان 
لالستحقاقات املقبلة، وهو ما قد »يزعج« 

ويربك حسابات 

األخرى  الحزبية  والتنظيمات  السياسيني  الخصوم  بعض 
مما  املناضلني،  من  بالحزب مجموعة  التحق  وقد  بالعمالة، 
التي  االستحقاقات  خالل  متوقعة  غير  نتائج  بتحقيق  يبشر 
مستوى  على  املقبلة  القليلة  الشهور  في  البالد  تشهدها 

البرملان والجماعات والغرف املهنية.

يعرف الحي الصناعي حي موالي رشيد، الذي 
يعتبر ثاني حي صناعي بالدار البيضاء، مجموعة 
أبوابها بدون  النقائص.. حيث تفتح الشركات  من 
بفيروس  اإلصابة  لعدوى  سمح  مما  كافية  مراقبة 

»كورونا« بالظهور.
إجراء  بروتوكول  فرض  عن  السلطات  وعجزت 
الحجر  املخالطني وفرض  لكل  الالزمة  الفحوصات 
يتحكمون  الشركات  أرباب  ترك  عليهم، حيث 
العملية واختيار من  في 
للتحاليل  سيخضع 

املخبرية.

العكسي  العد  وبــدأ  مبكرا  التسخينات  بــدأت 
أحداث  وقع  على  يعيش  بات  الذي  اإلقليم  بمديونة، 
الحضري  املستوى  إن على  غريبة غامضة ومشوقة، 
ستطرأ  التي  التغيرات  وأن  سيما  ال  الــقــروي،  أو 
)البروفايالت(  الحزبية  الــتــوازنــات  خريطة  على 
التوقعات  تجعل  سياسية،  وتقاطبات  تحالفات  من 
خالل  املتنافسة  السياسية  األحزاب  مستقبل  بشأن 
االنتخابات املقبلة باإلقليم، صعبة التكهن، خاصة مع 
من  آخر  وخروج  هذا  دخول  إمكانية  حول  يروج  ما 
دائرة التحالفات املوجودة سابقا، في انتظار صافرة 

النهاية ومن ستؤول لهم كفة تصدر االنتخابات.
ــن حــزب  ــني املــســتــوي م الــصــراع الــتــقــلــيــدي ب
واملعاصرة،  األصالة  عن  الغالي  وأبــو  االستقالل 
وشفيق عن الحركة، سيتعزز بوجوه جديدة خصوصا 
مجلس  يترأس  الذي  واالشتراكية،  التقدم  حزب  من 

عمالة مديونة.

من 31 دجنبر 2020 إلى 6 يناير 2021

فاس

القنيطرةالزمامرة

الـزمــامرة  طـلــبة  حـرمــان 
من المنحة الجامعـية

عزيز العبريدي

ــة مـــن الــطــلــبــة  ــوع ــجــم عــبــر م
للجماعة  الــتــابــعــني  الــجــامــعــيــني 
أسفهم  ــن  ع ــرة  ــام ــزم ال الــتــرابــيــة 
املنحة  مــن  لحرمانهم  وحسرتهم 
الفئة  هاته  وأن  خاصة  الجامعية، 
تنتمي ألسر معوزة ويعاني البعض 
منهم من أمراض مزمنة وال يستطيع 
أولياء أمورهم اإلنفاق عليهم وعلى 
املستخدمني  فئة  سيما  ال  أسرهم، 
املــحــدود،  الــدخــل  واملــوظــفــني ذوي 
حيث شدد بعض اآلباء على عجزهم 
الطلبة  أبنائهم  حاجيات  تلبية  عن 
من كراء ونفقات أخرى في ظل عدم 
على سكن  بــدورهــا  ــرة  األسـ تــوفــر 
سومتني  أداء  فباألحرى  مملوك،  
أخرى  أسر  اختارت  فيما  كرائيتني، 
والحرفيني  والفالحني  التجار  من 
اإلدالء  ــرة،  ــام ــزم ــال ب املــيــســوريــن 
املحلية  للسلطة  كــاذبــة  ببيانات 

خولت لها االستفادة من املنحة، في 
حني تم إقصاء آخرين رغم معاناتهم 
من أمراض مزمنة ومن دخل محدود 

غير كاف ملعيشهم اليومي.
ــذه الــشــريــحــة  ــ ــل ه ــ ــى أم ــق ــب وي
إقليم  عامل  على  معلقا  االجتماعية 
ــنــور، الــحــســن بــوكــوطــة،  ســيــدي ب
من  نسبيا  تخفف  حــلــول  إليــجــاد 
على  املغلوب  األســر  هاته  معاناة 
أمرها، رغم تقديم طعون في املرحلة 
باألمر  املعنيني  طــرف  من  الثانية 
الحالي  الزمامرة  مدينة  باشا  إلى 
ورئيس دائرة الزمامرة، دون إيجاد 
فتوجهوا  املعضلة،  لهاته  حلول 
الثالثة  املرحلة  خــالل  بطلباتهم 

ملصالح عمالة سيدي بنور.
ــتـــظـــر هــــــذه الـــشـــريـــحـــة  ــنـ وتـ
عامل  تدخل  املتضررة  االجتماعية 
اإلقــلــيــم، مــن أجــل إيــجــاد حــل هذا 
هذا  من  الطلبة  وإنــصــاف  املشكل 
الحيف الذي لحق بهم، ال سيما بعد 
أن  الوطنية  التربية  وزارة  إعــالن 
تاريخ الشروع في صرف املنحة هو 

30 دجنبر 2020.

مت�سررون يطالبون بحقوقهم من �أر�ض »بيجو - �سيرتوين«

األسبوع
 

يواصل بعض سكان الجماعة الساللية 
بمنطقة أوالد بورحمة بالقنيطرة، نضالهم 
وإيقاف  بحقوقهم  مطالبني  واحتجاجهم، 
الساللية،  التفويتات ألراضيهم  مسلسل 
من  مــن االســتــفــادة  حرمانهم  تــم  بعدما 
لدى  التي  املالية  الحقوق  ومن  األراضــي 
خزينة الجماعة الساللية، املتحصل عليها 

من تفويت األرض للمنطقة الصناعية.
بورحمة  أوالد  منطقة  سكان  ويطالب 
السفلية  عامر  القروية  للجماعة  التابعة 
رفع  أجــل  مــن  الداخلية  وزارة  بتدخل 
له  يتعرضون  الــذي  واإلقــصــاء  الحيف 
النواب  مع  بتواطؤ  نافذة  جهات  قبل  من 
أراضي جماعتهم  تفويت  السالليني ألجل 
بحقهم  تمسكهم  مــؤكــديــن  الــســاللــيــة، 
تتم  التي  التفويتات  لجميع  ورفضهم 
تحرمهم  والتي  االستثمار،  غطاء  تحت 
من االستفادة من املشروع امللكي القاضي 
لذوي  الساللية  األراضي  وتمليك  بتوزيع 
ظل  فــي  خاصة  ونــســاء،  رجــاال  الحقوق 

في  الداخلية  بها  تقوم  التي  ــراءات  اإلج
الحصول  من  الحقوق  ذوي  تمكني  إطار 
ــن األراضـــي  ــســاحــات م عــلــى بــعــض امل
االجتماعية  التنمية  ألجـــل  الــفــالحــيــة 

للمناطق القروية.
ــدد ســكــان الــجــمــاعــة بــمــا أســمــوه  ونـ
تحصل  التي  والخروقات«  »التالعبات 
لهم،  التابعة  الساللية  ــي  األراضــ فــي 
الذين  السالليني  النواب  قبل  من  السيما 
ذات  فــارغــة  أراضــي  لتفويت  يخططون 
تسعى  وجهات  للوبيات  مهمة  مساحات 
بحكم  املنطقة  في  سكنية  مشاريع  إلقامة 
املنطقة  ومن  الحضري،  املجال  من  قربها 
فوق  شيدت  التي  »األطلس«،  الصناعية 

نفس أرض الجماعة الساللية.

للمواطنة،  املغربية  الــرابــطــة  ــت  ودع
الداخلية  ووزارة  العامة  النيابة  رئاسة 
تحقيق  لفتح  اإلنــســان،  حقوق  وهيئات 
تدبير  وســوء  الفساد  »قضايا  كل  حــول 
وتوسع  باملنطقة،  الساللية  األراضـــي 
سالليني  غير  أشخاص  طرف  من  البناء 

عبر طرق احتيالية وغير مشروعة«.
الحقوق  ذوي  بتمكني  الرابطة  وطالبت 
خاصة  تماطل،  دون  مدخراتهم  كافة  من 
 - »بوجو  لشركة  املفوتة  األراضــي  وأن 
ستروين« لم تتم تسوية وضعيتها املالية 
تجاه ذوي الحقوق رغم مرور عدة سنوات 
في  مغرقة  بيروقراطية  فــي  ذلــك،  على 
اإلجراءات، الشيء الذي أدى إلى احتقان 

كبير بني أفراد الجماعة الساللية.

�لأزمي ي�سرد حر��ض »�لباركينغات« ويغ�سب �ملو�طنني

 بفر�ض ت�سعرية خيالية لركن �ل�سيار�ت

األسبوع

السيارات  حــراس  يعرف  ال 
السنني  عشرات  قضوا  الذين 
فــي مــواقــف الــســيــارات بفاس 
مصيرهم، بعدما قررت الجماعة 
جميع  تــفــويــت  الــحــضــريــة 
شركة  لفائدة  »الباركينغهات« 
خاصة، والتي فرضت على هذه 
التي  األماكن  من  الرحيل  الفئة 
مما  مــدة،  منذ  فيها  يشتغلون 
مئات  وتشريد  بضياع  يهدد 
من  رزقها  مصدر  التي  األسر 

هذا القطاع.
القطاع  هــذا  تفويض  فمنذ 
للشركة الجديدة، أصبح حراس 
من  بالرغم  عمل،  بال  السيارات 
من  أكثر  قضى  منهم  الكثير  أن 
الذي  »الباركينغ«  في  سنة   20
إال  التسعينيات،  منذ  يحرسه 

الشركة  بسيطرة  فوجئوا  أنهم 
السيارات،  مواقف  جميع  على 
مصيرهم  أصــبــح  وبــالــتــالــي 
مجهوال في ظل عدم اهتمام  
بأوضاعهم  الــبــلــدي  املــجــلــس 

االجتماعية والظروف الحالية.
الحراس:  أحد  محمد،  يقول 
هذا  في  سنة   20 لدي  أنا  »دبا 
عندي  نمشي،  فــني  الباركينغ 
ــيــة،  ــرة ومــســؤول ــ أبـــنـــاء وأسـ
هذ  وفي  سنة   16 عندو  وابني 

نمشي  واش  نمشي،  فني  السن 
صنعة  حتى  عندي  ما  نسرق، 
وهما بغاو يشردونا وضيعونا 
يقول  فيما  وولــيــداتــنــا«،  حنا 
حارس آخر: »منذ 32 سنة وأنا 
في شارع  موقف  أعمل كحارس 
نحن  وحــالــيــا  الــشــفــشــاونــي، 
املجهول  الــوضــع  هــذا  نعيش 
ــه رئــيــس  ــي ــا ف ــن ــع الـــــذي وض
الــجــمــاعــة إدريــــس األزمــــي«، 
ــش رفــقــة  ــي ــع مــضــيــفــا أنــــه ي

وعليه  الحرفة  هذه  من  عائلته 
)الــكــراء  مــتــعــددة  مسؤوليات 
ــاء  ــن ــة األب ــ ومــصــاريــف دراسـ
واألدوية(، مطالبا بمراجعة هذا 
القرار وبتدخل الوالي ألجل رفع 

الضرر الذي يعانون منه.
ــنـــني  ــن املـــواطـ ــ الـــكـــثـــيـــر م
محطات  تفويت  من  غاضبون 
الشركة  لــفــائــدة  »الــبــاركــيــنــغ« 
الــتــي قــامــت بفرض  الــخــاصــة، 
ــني لــلــســاعــة  ــمـ تــســعــيــرة درهـ
األمــاكــن  جميع  فــي  الـــواحـــدة 
لليوم،  درهما  و20  والشوارع، 
التجار  اعتبره  الــذي  الــشــيء 
واملشاريع  املحالت  وأصحاب 
ــان الــعــمــارات  واملــكــاتــب وســك
ألنهم  خرافيا،  ثمنا  واإلقامات 
يركنون سياراتهم قرب مكاتبهم 
يــومــي،  بــشــكــل  مــحــالتــهــم  أو 
الشركة  تفرض  أن  يعقل  فكيف 
ركن  منازلهم  قرب  السكان  على 
السيارات مقابل عشرين درهما 

يوميا ؟
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واللغوية  الثقافية  بامتداداتهم  تربطهم  ذاكرة  للمغاربة 
وترتبط  الجريح،  الشرق  بهذا  واملصيرية  والجغرافية 
األبدية  العاصمة  القدس،  بمدينة  أيضا  وأرواحنا  أحالمنا 
أجل  من  املكافح  الفلسطيني  الشعب  أرض  فلسطني،  لدولة 
االحتالل  وجه  في  شامخا  وقف  شعب  واالستقالل.  الحرية 
اإلنجليزي وبعده االحتالل الصهيوني بإصرار وعزيمة على 

الرغم من القمع والتهجير ومصادرة األرض واالستيطان.
كدليل  املغاربة«  »حــي  باسم  حي  يوجد  الــقــدس،  وفــي 
راسخ على ارتباط املغاربة بهذه املدينة التاريخية والدينية 
العريقة، أحبوا هذه املدينة املقدسة واستقروا بها، وعاشوا 
الثاني لفلسطني، أرض  انتمائهم  فيها حياتهم مدافعني عن 
يحب  لشعب  والسالم،  الحياة  أرض  والزيتون،  البرتقال 

الحياة له ولجميع الشعوب عبر التاريخ.
وبأهلها  وقــراهــا  بمدنها  فلسطني  كانت  النكبة،  قبل 
كما  أرضا خالء  تكن  ولم  السنني،  آالف  الذين سكنوها منذ 
على  وعيونهم  الفلسطينيون  فيها  ويعيش  عاش  يدعون، 
تعرض  والنكسة،  النكبة  وفي  والتحرر،  والكرامة  الحرية 
والتهجير  األرض  ومصادرة  للمجازر  الفلسطيني  الشعب 
على أيدي الصهاينة، كغزاة جدد يحرفون التاريخ والثقافة 
أرضه،  من  الفلسطيني  الشعب  القتالع  يائسة  محاولة  في 
معالم  وتغيير  والتجريف  للهدم  »املغاربة«  تعرض حي  كما 
يائسة  محاولة  في  األخــرى،  الفلسطينية  ــدن  وامل القدس 
لطمس هويتها العربية واإلسالمية، لكن حي »املغاربة« ظل 
الفلسطينية  القضية  نحتت  كما  املغاربة  ذاكرة  في  منحوتا 
الفردي والجماعي باعتبارها  وجودها في ضميرنا ووعينا 
في  وحقه  الفلسطيني  الشعب  إرادة  عن  تعبر  عادلة  قضية 
تفلح  لم  بحيث  الصهيوني،  االحتالل  من  والتحرر  الحرية 
بأرضه  الشعب  هــذا  تشبث  أمــام  االجتثاث  محاوالت  كل 
فكانت  واملعاصر،  القديم  التاريخ  في  الضاربة  وجــذوره 
أرضه  السترجاع  املناسبة  الوسيلة  هي  الشعبية  املقاومة 
املعاصر  التاريخ  طبعت  التي  االنتفاضة  رأسها  وعلى 
الشعوب ال  إرادة  أن  بامللموس  الفلسطيني. وأكدت  للشعب 
والتراجع  الجزر  حالة  من  الرغم  على  تنتصر،  ودوما  تقهر 
وسيظل  الرسمي،  العربي  الواقع  يعرفه  الــذي  والتطبيع 
هناك  كانوا  املغاربة  أن  باستمرار  يذكرنا  »املغاربة«  حي 
لجوهرة  أوفياء  حراسا  األقصى  املسجد  بجوار  القدس  في 
الشرق وشعلته التي تحظى بمكانة خاصة عند كل املغاربة 

وكل األحرار في العالم.
كانوا  الذين  املغاربة  الجنود  وباعتزاز،  أيضا،  ونتذكر 
الكيان  ضد  الحرب  في  األمامية  الصفوف  في  حاضرين 
أكتوبر  حرب  في  السورية  الجوالن  جبهة  على  الصهيوني 
عن  دفاعا  بشجاعة  واستشهدوا  وقاوموا  وحاربوا   ،1973
ومصيرية،  عادلة  قضية  باعتبارها  الفلسطينية  القضية 
تاريخيا  ارتباطا  دوما  العربي  بالشرق  ارتباطنا  كان  حيث 

وثقافيا ووجدانيا ومصيريا.
عربيا، هو عمق ضارب  للمغرب  االستراتيجي  العمق  إن 
في التاريخ والثقافة ووحدة املصير، يحتم العمل على بناء 
لتعزيز  العربية،  الدول  جميع  مع  ومتوازنة  متينة  عالقات 
التعاون والتضامن، من أجل التكامل االقتصادي واملساهمة 
في حل النزاعات اإلقليمية للحد من واقع التوتر والحروب 
نحو  البوصلة  وتوجيه  العربية،  املنطقة  تعرفها  التي 
الحرية والديمقراطية والعدالة االجتماعية ونصرة الشعوب 

وقضاياه العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
الساحة  التي تعرفها  السلبية  املتغيرات  الرغم من  وعلى 
العربية، فإن القضية الفلسطينية ستظل دوما قضية مركزية 
توحد الشعوب العربية والفاعلني السياسيني على الصعيد 
الفلسطيني  الشعب  حقوق  عن  الدفاع  أجــل  من  العربي، 
الدولة  وإقــامــة  الصهيوني  االحــتــالل  إلنــهــاء  ومساندته 
الفلسطينية وعاصمتها القدس وعودة الالجئني في الشتات 
الفلسطيني  الشعب  فمصير  لذلك،  فلسطني،  أرضهم  إلى 
الــوحــدة  فــي  العربية  الــشــعــوب  بمصير  جدليا  مرتبط 

ومناهضة االحتالل واالنعتاق من الهيمنة الخارجية.
يؤكد  وداللــتــه،  برمزيته  القدس  في  »املغاربة«  حي  إن 
الحضور الدائم للقضية الفلسطينية عبر التاريخ في الوعي 
مساندة  أجل  من  واملغاربة،  املغرب  لدى  والجماعي  الفردي 
وعاصمتها  الفلسطينية  دولته  بإقامة  الفلسطيني  الشعب 
من حاالت  الرغم  على  مبدئي ومصيري  منطلق  من  القدس، 
الجزر واالختراق التي يتعرض لها الفاعل السياسي الرسمي 
في الدول العربية، كما أن ممانعة الشعوب العربية وثقافتها 
التي  الصخرة  تظل  والكرامة،  الحرية  إلى  التواقة  األصيلة 
إيمانا  »القرن«،  وصفقة  التطبيع  مشاريع  عليها  تتكسر 
بعدالة القضية الفلسطينية، وهذا ما جعل الفاعل السياسي 
املغربي يعتبر دوما القضية الفلسطينية قضية وطنية تدخل 
قضية  جانب  إلى  واملصيرية  اليومية  اهتماماته  في صميم 
املواطن  وأصالة  نبل  أيضا،  يؤكد  كما  املغربية،  الصحراء 
مخيلته  تسكن  التي  القضية  هذه  مع  تعامله  في  املغربي 

وواقعه ليس منذ عقود فقط، ولكن عبر التاريخ.

عن حي المغاربة 
في القدس أتحدث

نافذة للرأي

تتبع جميع املغاربة على القنوات 
الذي  االستقبال  وغيرها،  الرسمية 
للوفد  السادس  محمد  امللك  خصه 
حل  الــذي  اإلسرائيلي  ـ  األمريكي 
ــي زيــــارة لــيــســت ككل  بــبــالدنــا ف
الذي  الحدث  كانت  بل  الــزيــارات، 
جميع  على  الكل  اهتمام  استقطب 
املستويات وعلى املستوى الداخلي 
كذلك  يكن  ولم  والدولي،  واإلقليمي 
بروتوكوليا،  حدثا  االستقبال  هذا 
لها  رســائــل  طياته  فــي  حمل  بــل 
األسئلة،  بعض  على  تــرد  دالالتها 
أو  التباس  أي  رفع  منها  الغرض 

غموض يريد أن يفرضه املناوئون أو املتسللون بالشك 
في التوجه املغربي.

1( من جملة ما تميز به هذا االستقبال وهو الوالء 
الذي أظهره مائير بن شبات، مستشار األمن القومي 
لدولة إلسرائيل ورئيس هيئة أركان األمن اإلسرائيلي، 
وأحد أكبر رجاالتها، الذي حرص على أن يحول هذه 
فروض  لتقديم  حفل  إلى  سياسي  حدث  من  املناسبة 
هذا  أن  منطلق  من  امللك  جاللة  إلى  والطاعة  الــوالء 
املغاربة في  اليهود  أن  الوالء يعبر بكل وضوح على 
كل أنحاء العالم ما زالوا على العهد وسيبقون كذلك 

إلى أن يرث هلل األرض ومن عليها.
الدول  كباقي  ليس  املغرب  إن  نقول  ولذلك، حينما 
بن  مائير  إسرائيل، فألن  اليهود ومع  في عالقته مع 
شبات، الذي نسي أنه مسؤول كبير لدولة إسرائيل، 
بجذوره  تمسكه  أوال  القاطع،  بالدليل  اليوم  أثبت 
الروحية  العالقة  هذه  نوعية  على  وثانيا  وأصوله، 
املغرب  وتميز  خصوصية  على  وثالثا  والوجدانية، 
استئناف  من  أكبر  إذن،  فاملسألة  ــدول،  ال باقي  عن 

العالقات الدبلوماسية بني املغرب وإسرائيل.
وعلى  واضحا  كــان  للمغاربة  بالنسبة  املشهد 
واالعتزاز،  االفتخار  فينا  يثير  بشكل  املباشر،  البث 
هذا  يضاهي  بأسره  العالم  في  مشهد  أي  تجد  فلن 
أجنبية  ولدولة  كبير  مسؤول  فيه  ردد  الذي  املشهد 
عمر سيدي«  في  يبارك  »هلل  عبارة  امللك  في حضرة 

»هلل يطول في عمر سيدي«.  وأعادها 
على  استقباال  وليس  الوالء  حفل  إنه 
مع  ألفناها  التي  االستقباالت  غــرار 

الوفود التي تزور امللك.
مائير  حــرص  ــك،  ذل جانب  إلــى  بل 
التي  الكلمات  كل  تكون  أن  شبات  بن 
املغربية،  بالدارجة  باملناسبة  ألقاها 
وهو ما يعني أن الرجل ما كان يهمه 
من هذه الزيارة كذلك، هو التأكيد على 
األصلي  لوطنه  وحبه  انتمائه  مــدى 
املقاييس،  بكل  تاريخية  زيـــارة  فــي 
وهي سابقة فريدة من نوعها ال يمكن 
وحده  مغربي  سياق  في  إال  تصورها 
تاريخية  بروابط  وال غير سواه، وهو سياق محكوم 
وثقافية وروحية منها عالقة إمارة املؤمنني بكل أبناء 
أرض  على  وتعايشت  تربت  التي  الدينية  الطوائف 
من  اإلنساني  البعد  ذات  النبيلة  القيم  أرض  املغرب، 

التسامح واإلقرار بجميع املكونات للهوية املغربية.
يفقع عيون  البهيج كان خير ما  ولعل هذا املشهد 
قدرها،  حق  للكلمة  يعطون  ال  الذين  الضالني  بعض 
من  أمرهم،  من  غفلة  في  وهم  االتهامات  ويوزعون 
قبيل ما خرج به بعض املناهضني وما يعتقدونه وهم 

واهمون، بأن املسألة تتعلق بالتطبيع.
إلينا  نقلته  الذي  الوالء  إنه حفل  هذا..  تطبيع  أي 
القنوات األخرى في  أو غيرها من  الرسمية  القنوات 
القومي  الوطن وخارجه، فما قام به  مستشار األمن 
لدولة إلسرائيل، ال يعدو أن يكون ترجمة لتلك املشاعر 
من  آخــرون  إسرائيليون  مسؤولون  عنها  عبر  التي 
اليهودية  الطائفة  من  املغرب  أبناء  أو  مغربي  أصل 
يرددون  وهم  ابتهاجا  خرجوا  الذين  إسرائيل،  في 
وأشكلون  أشدود  مدن  في  الخضراء  املسيرة  أغاني 
من  والحاخامات  البلديات  رؤساء  ومعهم  أبيب  وتل 
يحفظ  أن  هلل  إلى  دعواتهم  رافعني  مغربية،  أصول 
سلطانهم على غرار ما عبر عنه اليوم مائير بن شبات 

أمام امللك في حفل الوالء.
أحمد  أمثال  من  واحــد  ويخرج  يحدث،  ذلــك  كل 
اليهود  أولئك  أن  قبيل  من  ترهات  ليطلق  ويحمان، 

تخلوا عن املغرب أو أن مشاعرهم أصبحت جزء من 
املاضي.

االستقبال  هذا  به  تميز  الذي  الثاني  الحدث   )2
جانب  إلى  العثماني  الدين  سعد  هو حضور  امللكي، 
امللك، بصفته رئيسا للحكومة املغربية، وكذلك توليه 
مسؤولية التوقيع على البيان الثالثي املشترك تحت 
الرعاية امللكية، وفي ذلك دالالت كبرى لهذا الحضور، 
ولهذا التوقيع، من بينها أن التوجه املغربي هو توجه 
الدستورية  املؤسسات  كل  طرف  من  بإجماع  يحظى 
الثانية،  والداللة  وشعبا،  وحكومة  ملكا  البالد  في 
تعني في ما تعنيه، وهي أن كل الحسابات الضيقة، 
حزبية كانت أو شخصية، تذوب وتنصهر في منطق 
الدولة وال شيء يعلو على هذا املنطق. مصلحة البالد 
والوطن فوق كل اعتبار سياسي أو حزبي، وما كان 
ذي  الحكومة  رئيس  بأن  الوطن  أعــداء  عليه  يراهن 
سقط  رهانهم  أن  تبني  سيتلكأ،  اإلسالمي  التوجه 
كذلك  وتبني  أخــرى،  أوراق  أيديهم  من  سقطت  كما 
الوطن  ومع  الحدث  مع  موعد  على  كان  العثماني  أن 
وعلى مستوى كبير من الثقة التي وضعها فيه امللك.

كيران،  بن  اإللــه  عبد  أكــد  الحدث،  مع  وبــمــوازاة 
حزب  في  البارز  واملسؤول  السابق  الحكومة  رئيس 
مصلحة  فوق  الدولة  مصلحة  أن  والتنمية،  العدالة 
الحزب  أعضاء  إلى  واضحة  رسالته  وكانت  الحزب، 
بالكف عن املزايدة على الدولة، داعيا في الوقت نفسه 
باستئناف  قضت  التي  الوطن  خيارات  تأييد  إلــى 
لم  كــيــران  بــن  أن  ولــوحــظ  إســرائــيــل.  مــع  العالقات 
يستخدم مصطلح التطبيع كما جرى عليه العديد من 
»اإلسالميني« و«القوميني« الذين استوردوا مثل هذه 
يسمى  كان  ما  قاموس  عليها  دأب  التي  املصطلحات 

بدول جبهة الصمود والتحدي.
في  فاصلة  محطة  االستقبال  هــذا  يكون  وبذلك، 
التي  الصائبة  الخيارات  الكشف عن عدة حقائق في 
أقدمت عليها اململكة املغربية، منها الوفاء بااللتزامات 
ثم  املشترك،  اإلعـــالن  بمضامني  الحرفي  والتقيد 
التأكيد على الثوابت في السياسة الخارجية للمغرب 
األطــراف  جميع  مع  ــدة  واح مسافة  على  بالوقوف 

املعنية بقضية السالم في الشرق األوسط.

قراءة في والء مائير بن شبات للملك محمد السادس

لحسن الجيت

المصطفى رياني 

نحو تأثير مغربي على قرارات إسرائيل 
لكل  درس  السوفياتي  االتــحــاد  وتفكك  برلني  جــدار  سقوط 
الدينية  للعقائد  ودولها  شعوبها  ترهن  التي  السياسية  األنظمة 
نظام  فال  التفكك،  أو  الـــزوال  مصيرها  بــأن  اإليديولوجية  أو 
الطبيعة  فقانون  ــواقــع،  وال والــتــاريــخ  املجتمع  حركية  خــارج 
له  تخضع  الحية،  الكائنات  له  تخضع  الــذي  لألصلح(  )البقاء 
تتغير  فكما  األفكار،  وحتى  والثقافات  والدول  املجتمعات  كذلك 
كاألحكام  فاألفكار  لها،  املؤطرة  األفكار  بالضرورة  تتغير  املصالح 
أو  )سياسي،  نظام  وأي  وعدما،  وجودا  عللها  مع  تدور  الفقهية 
اجتماعي، أو اقتصادي..( يستعصي عن التطور أو يناهضه، أي 
قانون  عليه  سيسري  للتطور،  والقابلية  املرونة  لخاصية  يفتقد 
الطبيعة، بحيث تتجاوزه األحداث والوقائع، واملغرب ال يشذ عن 
والتطور  واألنظمة،  الشعوب  كبقية  له  يخضع  بل  القانون،  هذا 
تقدير  ومنها  مختلفة،  وبتجليات  عــدة  مستويات  على  يكون 

املصالح العليا للوطن وحسن اقتناص الفرص في اللحظة املناسبة، ذلك أن إضاعة 
الفرص تكون تكلفتها غالية وقد تضيع ويضيع معها الشعب والوطن، ولعل القضية 
الفلسطينية خير تجسيد لضياع الفرص وضياع الشعب وضياع الوطن، فالعواطف 
والعقائد ال تصنع األوطان، بل قد تدمرها أو تضيعها، ومن يسيء قراءة الواقع أو 
يتعالى عليه، يجني الخيبات والخسائر، إذ بالعودة إلى نص قرار التقسيم ألرض 
فلسطني إلى دولتني، نجده يضمن للفلسطينيني حق إقامة دولة ودستور إلى جانب 
العربية واليهودية، والحكم  الدولتان املستقلتان  )تنشأ في فلسطني  دولة إسرائيل 
بعد  وذلك  الخطة،  هذه  من  الثالث  الجزء  في  املبني  القدس  بمدينة  الخاص  الدولي 
شهرين من إتمام جالء القوات املسلحة التابعة للسلطة املنتدبة، على أال يتأخر ذلك 
الجيوسياسية،  املتغيرات  قراءة  يحسن  ال  فمن   ،)1948 أكتوبر   1 عن  حال  أي  في 
سيحصل له ما حصل ويحصل للفلسطينيني، إذ كلما رفضوا املمكن، صار مستحيال 

وضاقت أمامهم الخيارات وتقلصت مساحة املناورة بتقلص األرض.
من هذا املنطلق، علينا كمغاربة أن نتخلى عن العواطف والعقائد لنحسن تقدير 
على  املغربية  بالسيادة  األمريكي  االعتراف  قرار  أن  ذلك  لوطننا،  العليا  املصالح 
أن  الشعب  دبلوماسية حثيثة ومكثفة، ومن حق  الجنوبية أنضجته جهود  األقاليم 
االنفصال  الترابية ضد مخططات  الوحدة  لتأمني  نتائجها  ويستثمر  ثمارها  يجني 
ضيع  كما  يضيعها  أن  للمغرب  يمكن  ال  تاريخية  فرصة  وهي  والتآمر،  واالبتزاز 
النضال الستدراكها،  الندم وال حتى  لن ينفعهم  التي  التقسيم  الفلسطينيون فرصة 
تجار  يردده  الذي  و»الخيانة«  و»املقايضة«  »التآمر«  أن خطاب  ندرك  أن  علينا  كما 
الفلسطينيني  على  أضاع  الذي  هو  غيرهم،  ومن  أبنائها  من  الفلسطينية  القضية 
له،  الخضوع  أو  الخطاب  بهذا  واالنــخــداع  مستقلة،  دولــة  إقامة  في  الفرص  كل 
العالقات  فإقامة  ضياعا،  حسمها  وفرص  تعقيدا  الترابية  وحدتنا  وضعية  سيزيد 
للعالقات  وتمتني  استئناف  الواقع  في  هي  وإسرائيل  املغرب  بني  الدبلوماسية 
والروابط التي كانت دائما موجودة بني املغرب وأبنائه اليهود الذين هاجروا إلى 
إسرائيل بسبب االضطهاد النازي لليهود، ومع هذا االستئناف، ستكون فرص زيارة 

اليهود للمغرب متاحة ومباشرة دون املرور على دول أخرى.
وتجدر اإلشارة إلى أن اليهود املغاربة أكثر تشبثا بمغربيتهم وحنينا إلى أرض 
اليهود  يقدسها  ضريح   500 باملغرب  أن  إلى  اإلشــارة  تكفي  إذ  وأجداهم،  آبائهم 

ويزورونها سنويا في موسم »الهيلولة«.
اليهود  تسليمه  هتلر  طلب  عارض  هلل  رحمه  الخامس  محمد  امللك  أن  ومعلوم 
به  للملك  ويدينون  اليهود  على  يؤثر  زال  ما  املوقف  هذا  املغرب،  من  طردهم  أو 

وبشجاعته رغم أن البلد كان تحت االستعمار، ففي تصريح صحفي 
»إن  قال رئيس الطائفة اليهودية في مدينة مراكش، جاكي كدوش: 
يؤكد  الشجاع،  املوقف  لهذا  ونتيجة  كبيرة«،  شجاعة  احتاج  األمر 
حياتهم  أنقذ  من  فهو  امللك،  ملوقف  ممتنني  ظلوا  »اليهود  كدوش: 
حينها  العالم  يحكمون  كــانــوا  الــذيــن  لــألملــان  تسليمهم  ــض  ورف
إلى  يعلقون  املغاربة  اليهود  جعل  الذي  وهذا  اليهود«،  ويحرقون 
اليوم، صور امللك الراحل محمد الخامس في منازلهم عرفانا منهم 
الوطني  الرصيد  هذا  املغرب..  ولوطنهم  له  وحبا  الشجاع  بقراره 
الذي  هو  املغرب  لوطنهم  املغاربة  اليهود  يوفره  الذي  والروحي 
يسعى املغرب الستثماره من أجل السالم في الشرق األوسط وإنهاء 
فاملغرب  دولتني،  قيام  أساس  على  الفلسطيني  اإلسرائيلي  الصراع 
يدرك أن اليهود املغاربة يحملون نفس ثقافة التسامح التي يتشبع 
الدبلوماسية  العالقة  إعادة  ستكون  ثم  ومن  املغربي،  الشعب  بها 
وإعادة  السالم  جهود  لدعم  املغاربة  لليهود  مواتية  فرصة  وإسرائيل  املغرب  بني 
املفاوضات الجادة بني الطرفني، اإلسرائيلي والفلسطيني، بهدف إنهاء الصراع، وقد 
سبق للملك الراحل الحسن الثاني أن نوه بهذه الخاصية حينما قال ))حني يرحل 

يهودي من املغرب، فإن البلد يخسر مواطنا، ولكنه في املقابل يكسب سفيرا((.
ال شك أن املغرب بإعادة عالقاته الدبلوماسية مع إسرائيل ستتوفر له فرص أكثر 
والثقة  االطمئنان  أجواء  خلق  أجل  من  والالمادي  املادي  الرأسمال  هذا  الستثمار 
املغاربة  اليهود  أن  النجاح،  فرص  من  يزيد  وما  والفلسطينيني،  اإلسرائيليني  بني 
الذين يتجاوز عددهم في إسرائيل املليون نسمة، يشكلون قوة سياسية مؤثرة داخل 
السياسية  املجاالت  في مختلف  ومراكز حساسة  قيادية  مواقع  ويحتلون  إسرائيل، 
واألمنية والعسكرية واالقتصادية واالجتماعية والدبلوماسية والثقافية واإلعالمية 
ماليني  ستة  أصــل  من  )مليون  واالنتخابي  السياسي  لوزنهم  ونظرا  وغيرها، 
إسرائيلي(، يبذل زعماء اليمني اإلسرائيلي جهودا السترضائهم قصد الحصول على 
أصواتهم في االنتخابات، فقوتهم السياسية واالنتخابية جعلت نتنياهو يختار 10 

وزراء من أصل مغربي، أي ثلث أعضاء حكومته، باإلضافة إلى رئيس الكنيست.
مراكز  وباقي  اإلسرائيلية  الحكومة  داخل  إذن، صوتا مسموعا  للمغرب،  سيكون 
وإحياء  والفلسطينيني  اإلسرائيليني  بني  األجواء  تلطيف  من  سيمكنه  مما  القرار، 
املفاوضات بينهم إلنهاء الصراع الذي طال عقودا، ومن هذا الجانب، سيقدم املغرب 
خدمة مهمة للقضية الفلسطينية إلى جانب الدعم املادي والسياسي الذي يبذله، أي 
أن املغرب سيوفر وساطة فعالة وإيجابية ومفيدة بني الطرفني املتصارعني، فالعالقات 
الدبلوماسية مع إسرائيل توفر للمغرب مفاتيح مهمة لفائدة القضية الفلسطينية لم 
ولن توفرها حالة الصراع وقطع العالقات، فليس مطلوبا من املغرب أن يحارب نيابة 
سنة  العربية  الدول  قررت  وحني  هناك،  للقتال  جيشه  يرسل  أو  الفلسطينيني  عن 
1973 خوض الحرب ضد إسرائيل، كان الجيش املغربي في طليعة الجيوش العربية 
وحارب ببسالة وقدم شهداء، أما اليوم، فال مجال لقيام حرب عسكرية مباشرة في 

ظل تعدد جبهات النضال ووسائل الدفاع عن القضية الفلسطينية.
إن الدفاع عن القضية الفلسطينية ال ينبغي أن يكون على حساب املصالح العليا 
للوطن وال أن يتعارض معها، وعلى الذين يتهمون املغرب بما يتهمون، أن يخبرونا 
املاللي  إيران  أنظمة  قدمته  الذي  الدعم  حصيلة  عن  الفلسطيني  الشعب  ويخبروا 
الجنراالت،  وباقي  بومدين،  وجزائر  األسد  وسوريا  صدام  وعراق  القذافي  وليبيا 
املواطن  على  الخناق  تشديد  ثم  أحالم،  إلى  ثم  مستحيل  إلى  املمكن  تحويل  غير 

الفلسطيني، الذي كان وطنه على مرمى حجر.

سعيد الكحل

من 31 دجنبر 2020 إلى 6 يناير 2021
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رواية » ال تنس ما تقول«
 تفوز بجائزة المغرب للرواية

فازت رواية »ال تنَس 
لشعيب  تـــقـــول«  مـــا 
ــزة  ــائ ــج حــلــيــفــي، ب
املــغــرب لــلــروايــة عن 
وهــي   ،2020 ســنــة 
الجائزة التي تمنحها 

وزارة الثقافة.
شعيب  ــر  ــب ــت ــع وي
حــــلــــيــــفــــي أحـــــد 
املغاربة  الــروائــيــن 
الــــذيــــن أســـهـــمـــوا 
فــي تــجــديــد الــســرد 
بنصوص  املــغــربــي 
استلهمت  روائــيــة 

ــع« فــي الــعــوالــم  ــضــائ ــال ال ــخــي »ال
الشاوية،  منطقة  وخصوصا  والهامشية،  الصغرى 
العالم  على  سحرية  ونافذة  مرجعا  اتخذها  التي 

يمتح منها ما يتحول إلى مدهش وساحر.
الشاوية«،  »زمن  الشوق«،  »مساء  رواياته:  ومن 
»رائحة الجنة«، »مجازفات البيزنطي«، »أنا أيضا«، 
فوق  القفز  يستطيع  أحد  »ال  مهملة«،  »تخمينات 
الخيال«،  تخشى  ال  »أسفار  األيــام«،  »كتاب  ظله«، 

»تراب الوتد«، »سطات«، و»ال تنس ما تقول«.

أكاديمية التربية والتكوين تكرم معهد أبي رقراق بالرباط

»أرشيف المغرب« يتسلم 1500 
وثيقة من وثائق أفيالل

اإلثنن  يــوم  املــغــرب،  أرشــيــف  مؤسسة  أعلنت 
عن  ــة  ــوروث م أرشــيــفــات  تسلمت  أنــهــا  ــي،  ــاض امل
الدبلوماسي الراحل، التهامي أفيالل، ويتعلق األمر 
تتضمن  لوحة  و20  تاريخية  وثيقة   1500 بحوالي 

وثائق أصلية أو مصورة.
ووفق بالغ للمؤسسة، فإنه »اعتبارا لكون خديجة 
أفيالل  التهامي  املرحوم  الدبلوماسي  بوهالل، حرم 
)1930 - 2020(، واعية بأهمية الحفاظ في ظروف 
جيدة على األرشيفات الخاصة ذات النفع العام، فقد 
املغرب،  أرشيف  مؤسسة  بتسليم  مشكورة  تفضلت 
تاريخية،  وثيقة   1500 حوالي  الهبة،  سبيل  على 
فضال عن زهاء 20 لوحة تتضمن وثائق أصلية أو 
املوروثة  النفيسة  الذخيرة  »كل هذه  وأن  مصورة«، 
عن الفقيد التهامي أفيالل رحمه هلل، تسلط أضواء 
والثقافية،  والعلمية  السياسية  األدوار  على  كاشفة 
قديما  التطوانية،  أفيالل  عائلة  بها  اضطلعت  التي 
أن  قبل  البالغ  يقول  ووطنيا«،  محليا  وحديثا، 
دار  إلــى  رحــل  الــذي  أفيالل،  »التهامي  أن  يضيف 
البقاء في شتنبر 2020، تقلد قيد حياته مسؤوليات 
دبلوماسية مختلفة في عدة بلدان كالعراق، ولبنان، 

وإسبانيا، واألرجنتن«.

كتـاب جمـاعي عـن الصـايل
السينمائية  الــســاحــة  فــقــدت  أن  بــعــد 
ــي ومـــديـــر املــركــز  ــالمـ ــة، اإلعـ ــيـ ــالمـ واإلعـ
الصايل،  الدين  نور  السابق،  السينمائي 
فكر املهتمون بالشأن السينمائي في إطالق 
عن  كتاب  إصـــدار  فــي  للمساهمة  مــبــادرة 

الراحل.
العربي،  للفيلم  الدولي  املهرجان  إدارة 
والسينمائين،  والباحثن  املفكرين  دعت 
اهتمامات  عن  كتاب  نشر  في  املساهمة  إلى 
املتعلقة  املحاور  أحد  الراحل في  وإنجازات 
املغربية  السينما  وتطوير  واإلعالم،  بالفكر 
الــذكــرى  بمناسبة  واإلفــريــقــيــة  والعربية 

األربعينية لوفاة الناقد الصايل.
 15 يــوم  املــبــادرة،  على  املشرفون  وحــدد 
املساهمات  كآخر أجل إلرسال   ،2021 يناير 

أربع  في  أعاله  إليها  املشار  املحاور  حسب 
أو خمس صفحات.

»الجامعة  حياته،  قيد  الصايل  وأســس 
سنة  باملغرب«  السينما  لنوادي  الوطنية 
 ،1983 سنة  حتى  لها  رئيسا  وظــل   ،1973
مهرجان  تأسيس  على  ســاعــده  مــا  وهــو 

السينما اإلفريقية بخريبكة عام 1977.
القناة  في  املهنية  مسيرته  الصايل  وبدأ 
املغربية األولى وفي القناة الفرنسية »كنال 
القناة  إدارة  تولى  كما  أوريـــزون«،  بلوس 
املركز  ثم   ،)2000-2003( الثانية  املغربية 
والتي   ،)2003-2014( املغربي  السينمائي 
طبعها بصرامته املهنية ومتطلباته الفكرية، 
عالم  في  حاضرة  بصمة  للراحل  كانت  كما 

السينما اإلفريقية.

الفنان التشكيلي بــينبــين يعود بإبداعات جديدة
والنحات  التشكيلي  الــفــنــان  يــعــود 
جديدة  بإبداعات  بينبن،  ماحي  املغربي 
بمسقط  افتتح  جديد  معرض  يضمها 
يستمر  أن  املرتقب  ومن  مراكش،  رأسه 

حتى متم شهر مارس 2021.
 »Horizon oblique« وبــعــنــوان 
أبوابه  املعرض  هذا  يفتح  مائل(،  )أفق 
 »Comptoir des mines« ــرواق  ب

باملدينة الحمراء.
ــذا املــعــرض  ــي هـ ــلــقــاء ف ويــتــجــدد ال
بينبن،  ومنحوتات  لوحات  بشخوص 
دون أن ينحصر بعضها في العالم املقيد، 

الذي ال يعكس سجن ضحيته فقط، بل الذاكرة الجمعية وتجربة 
العيش اإلنساني.

على  رهــان  فيه  يظهر  عمل  املعروضة،  املنحوتات  بن  ومن 
الحاجة إلى التعاون الواعي املثقف، الذي يسند فيه الفرد الفرد، 
ذاتها  حفظ  على  متبادل  بشكل  ويساعدها  الجماعة،  ويبني 

الوعي  في  واستمرارها  وتماسكها، 
اختلفت  ــو  ول ومحيطها،  بــذاتــهــا 

وجهة كل إنسان.
ويــطــبــع لــوحــات أخـــرى، فــي هــذا 
ــعــرض، جــو مــرعــب، مــؤلــم، دام..  امل
للرمادي  إال  حضور  وال  قانية،  حمرة 
في  منكسرة  شخصيات  ــود،  ــ واألس
حركة مستمرة نحو ذاتها، أو في تطلع 
إلى السماء، طلبا للفرج، ويحضر في 
بعضها اآلخر املواسي، أو اآلخر الذي 
اآلخــر  يحضر  كما  املــأســاة،  يــشــارك 
القاهر الذي تطأ قدمه الرقاب، أو الذي 
مآسي  من  سلسلة  اإلنسان..  نظيره  إلى  )باحتقار؟(  عٍل  من  ينظر 
إال أخوه اإلنسان، وال  املبدأ،  لها من حيث  التي ال مسبب  اإلنسان 
منجي له منها إال هو، املهم أنه في عالم بينبن الفني، ألم إنساني 
غير  التحرر،  سبيل  في  وصراع  الناس،  بن  وتضامن  وقهر  بّين، 

مظفر في مجمله، من بن أدوات استدامته اإلنسان املقهور ذاته.

من 31 دجنبر 2020 إلى 6 يناير 2021

تحت شعار: »من أجل مدرسة متجددة 
احتفت  ودامجة«،  ومواطنة  ومنصفة 
والتكوين  للتربية  الجهوية  األكاديمية 
 24 يوم  القنيطرة،  سال  الرباط  لجهة 
واملتميزين  باملتميزات   ،2020 دجنبر 
العربي«  القراءة  »تحدي  مشروع  في 

في دورته الخامسة. 
ــد تــفــوقــت فـــي هــذه  وقـ
ميار  التلميذة  الــــدورة، 
ــي تــتــابــع  ــتـ ــي، الـ ــل ــع ــن ب
أبي  معهد  فــي  دراستها 
رقــــراق بــالــربــاط، وهــو 
املــعــهــد الـــذي قــدمــت له 
ــة شـــهـــادة  ــيـ ــمـ ــاديـ األكـ
شخص  فـــي  ــة  ــري ــدي ــق ت
مديره، األستاذ سليمان، 
عــرفــانــا بــمــا قــدمــه من 
ــادرات  مــجــهــودات ومــب
القراءة،  لتنمية  تربوية 

أقيم  الـــذي  التكريم  حفل  تميز  كما 
بحضور  األكــاديــمــيــة  فــي  باملناسبة 
منسقة  العطار،  السعدية  األســتــاذة 
اللقاء  هذا  في  للمشاركة  القراءة  نادي 

إلى جانب الفائزة، التلميذة ميار.
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المنبر الحر

أرقى  من  وفضيلة  الوسائل  أشــرف  من  وسيلة  العمل 
الفضائل للكسب الشريف واملغنم الحميد، فهو فن من فنون 
الطبيعة بممارسته تصبح األشياء البعيدة قريبة، ويصبح 
الخيال حقيقة، وهو مصباح كل أمة به تصعد للقمة، إذ يوفر 
لنيل  له السبل  الحياة ويقدم  الكثير من متطلبات  لإلنسان 
الذي  السلم  فهو  الغايات،  أجمل  وتحقيق  الحاجات  أغلى 

يصعد به إلى أقصى املكانات ويحتل به أسمى الدرجات.
من الناس من تغره وفرة األموال وتكسبه الجاه وتقوده 
لالستغناء عن السعي والعمل واالجتهاد، وإذا مّسه الزمان 
في  الذهول  يأخذه  اطمئنانه،  من  وحرمه  ماله  في  يوما 

أحواله ويغرق في جب أحزانه..
من أجل هذا، ينبغي للعمل أن يحتل الصدارة، فهو منبع 

الحضارة ومصباح شديد اإلنارة والحياة بدونه خسارة.
أملي أن يراه الناس على حقيقته دوما، ويصبح مردوده 
تغرب،  ال  ينضب وشمس  ال  كنز  فهو  علما،  وإنتاجه  ثقافة 
الجد  به متصلة، فهو يخلق  به مكتملة وحلقاتها  سعادتنا 
منبع  فهو  ــل،  األم ويوفر  اليأس  ويقهر  الكسل،  ويميت 
عبادة  وهــو  بالحركات،  الجسم  ينشط  والبركات  الخير 
خير  فهو  الزمن،  سرعة  نسابق  به  للبدن،  ورياضة  للروح 
وسيلة للحفاظ على األصالة وأنجع سالح ملحاربة البطالة، 
ويبعدنا  والعالة  االحتياج  أخطار  من  يحمينا  الذي  وهو 
في  اإلخالص  ومع  الحالة،  يحسن  فهو  الفاقة،  أشباح  عن 

إنجازه يسعد الفرد والجماعة وبه نرقى ال محالة.

العمل عبادة للروح 
ورياضة للبدن

بندريس عمراوي الطيب

أنظار العالم تتجه نحو المملكة المغربية
غــرة،  حــن  وعلى  إنــذار  سابق  ــدون  ب
وعلى نهج والده في توجيه أنظار العالم 
 20 القرن  بمعجزة  املغربية  اململكة  نحو 
»املسيرة الخضراء املظفرة« منذ 45 سنة 
قبضة  من  الجنوبية  أقاليمها  لتحرير 
العظماء،   وبحكمة  اإلسباني،  االستعمار 
املغرب  سلطان  استطاع  الذكاء،  وبنفس 
امللك محمد السادس، أن يوجه مرة أخرى 
اململكة،  نحو  األنظار  كل  أكبر،  وبحجم 
عندما أعطت الواليات املتحدة األمريكية 
على  للمغرب  وقانونية  سياسية  مظلة 
مستوى  وعلى  ــن  األم مجلس  مستوى 
الدولية،  املؤسسات  أي  الدولي،  النظام 
عضو  دولة  أول  املغرب  صديقة  لتصبح 
بالسيادة  يــعــتــرف  ــن  األمـ مجلس  ــي  ف

الكاملة للمغرب على صحرائه.
ــاء  قـــرار اســتــوقــف الــجــمــيــع، أصــدق
وحلفاء، خصوما وأعداء، فمنهم من عبر 
الدبلوماسية  اآللة  بمستوى  انبهاره  عن 
الشاملة  التعبئة  على  وقدرتها  املغربية 
للحلفاء ملساندة ودعم اململكة على تحقيق 
االستثمارات  وتدفق  الترابية،  وحدتها 
بعد  الجنوبية،  أقاليمها  على  األجنبية 
وبن  بينها  املوقعة  الشراكة  اتفاقيات 
رأسها  على  االقتصادية  الــقــوى  باقي 
من  ومنهم  األمريكية،  املتحدة  الواليات 
أصابه الهلع والجزع وكشف عن نواياه 
العدائية  مخططاته  وعــن  البريئة  غير 

وفضح أطماعه االستعمارية.
االعتراف  إلى  األوفياء  الحلفاء  فبادر 
على  املغربية  اململكة  بسيادة  الصريح 

تمثيليات  وإقامة  الصحراوية  أقاليمها 
دبلوماسية بها، واضطر الخصوم أعداء 
النجاح، إلى التبخيس والتخوين، وحاول 
إلى  الشرقية  بالجارة  الحكم  نظام  معها 
الكشف عن أهدافه، غير املعلنة، في فتح 
املغربية  الجنوبية  األقاليم  عبر  له  ممر 
نحو  البوليساريو  صنيعته  بواسطة 
معالم  األطلسي، ومحاولة طمس  املحيط 
شعب  ضد  طرفه  من  املقترفة  الجرائم 
الشرقية   الصحراء  تــراب  على  محتجز 
الحياة،  شروط  ألبسط  تفتقر  بمخيمات 
سنة   45 مــن  ألزيــد  صنيعته  وتسليح 
الصحراء  في  أطماعه  تحقيق  أجل  من 
أنظار  املغربية، في محاولة منه لتحويل 
للرئيس  الناجح  غير  الخروج  عن  العالم 
جماح  كبح  في  منه  ورغبة  الجزائري 
الداخلية املطالبة بكشف  ثورة األصوات 
مالبسات هذه اإلطاللة غير املعتادة وغير 
أكبر  املغرب  حصد  وبعدما  الطبيعية، 

عدد من أصوات الدول الدائمة العضوية 
يؤشر  مما  بمغربية صحرائه،  لالعتراف 
نهائية  بصفة  امللف  وإغالق  نهاية  على 
الــذي  الــذاتــي  الحكم  مقترح  بواسطة 
يعبر عنه من خالل الديمقراطية املحلية، 
على  والحفاظ  االقتصادية،  واملشاركة 
والثقافية،  واللغوية،  القبلية،  الهويات 
عدة  في  سيمكن،  الــذي  بها،  والنهوض 
حاالت، من تجاوز الجمود ومن النهوض 
بالسلم والخروج من حالة الركود وتعزيز 

الثقة واملصالحة.
الحدود  ترسيم  موضوع  إلى  والعودة 
ملخيمات  املتضمنة  الشرقية  بالصحراء 
الحكم  نــظــام  فتئ  مــا  الــتــي  الــالجــئــن 
اآللــيــات  مختلف  يستعمل  بــالــجــزائــر 
بالنظام  الحد  وصل  تسويتها،  لعرقلة 
أوراقــه،  كل  استنفاذ  بعد  الجارة،  بهذه 
التأثير على شعبه ومحاولة تعبئته  إلى 
بشتى  للمملكة  الترابية  الــوحــدة  ضد 
اختالق  فيها  بما  ــطــرق،  وال الــوســائــل 
مفترض،  عدو  من  والتخويف  األكاذيب 
وتجنيد  الدين  استعمال  على  والتجرؤ 
مراسلتهم،  عبر  املساجد  وخطباء  أئمة 
بصفة رسمية، لتخصيص خطبة الجمعة 
ــى درجــة تعميم  إل ملــوضــوع الــصــحــراء 
ومؤسساته  املغرب  ضد  تحريضي  نص 
مسامع  على  قراءته  األئمة  من  والطلب 
الجزائرين الذين تربطهم أواصر القرابة 
أشقائهم  والعرقية مع  والدينية  العائلية 
املغاربة خالل صالة الجمعة في املساجد 

والدعاء بالهالك والفنت لبلد جار. 

عماد بنحيون
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شهر  من  عشر  الثامن  في  العالم  يحتفل 
للغة  العاملي  باليوم  سنة،  كــل  مــن  دجنبر 
العربية واإلشادة بعظمتها، لغة القرآن الكريم 
عدة  واملسلمون  العرب  ويسمعه  يقرأه  الذي 
مرات في اليوم منذ أزيد من أربعة عشر قرنا، 
النيل حافظ  عنها شاعر  قال  التي  اللغة  هذه 

إبراهيم:
وسعت كتاب هلل لفظا وغاية

                 وما ضقت عن آي به وعظات
وعندما نحتفل بهذه اللغة العظيمة والجميلة، 
أيضا  نحتفي  أن  كــمــغــاربــة،  بــنــا  فــاألجــدر 
التي  اللغة  هذه  األمازيغية،  اللغة  بشقيقتها 
العربية  اللغة  مع  عديدة  قرون  منذ  تعايشت 
حيث  املغربية،  املناطق  جميع  في  اآلن  حتى 
العربية  بن  فرق  ال  باللغتن  األمازيغ  يتحدث 
بــاألهــازيــج  الــســكــان  ويتغنى  واألمــازيــغــيــة، 
في  ذلــك  وكــل  املناطق،  بحسب  الفولكلورية 
ينحدر  األمازيغي  العنصر  ألن  واحــدة،  بوثقة 
الذين  العرب  إليها  ينتمي  التي  الساللة  من 
التاريخ،  عبر  عنه  ودافعوا  اإلســالم  اعتنقوا 
من  أخــرى  أصناف  مع  تصاهر  عنصر  وهو 
األجناس التي قدمت إلى املغرب من األندلس 
حيث  الصحراء،  طريق  عن  اإلفريقية  والقارة 
كل  فتأثر  والحسانية  األمازيغية  تداخلت 
وأنثروبولوجيا  اجتماعيا  بــاآلخــر  منهما 

وثقافيا.
العروبة  بمفاخر  حــافــل  املــغــرب  فتاريخ 
واإلسالم مع علماء وأبطال أمازيغ كطارق ابن 
زياد، وعبد الكريم الخطابي، وحمو الزياني، 
ــن قبيل  واملــخــتــار الــســوســي، وغــيــرهــم، وم
املغرب  حكمت  التي  األمازيغية  الدول  عظماء 
من مرابطن وموحدين ومرينين ووطاسين، 

والعلوين من العرب.
بتعايش  العصور،  مر  على  عرف  فاملغرب 
ويهود  وعــرب  أمــازيــغ  بن  فــرق  ال  أجناسه 
ومسيحين، فعاش الكل جنبا إلى جنب لعدة 
قرون، فحتى اآلن واللغة األمازيغية والثقافة 
روافد  من  رافدين  دائما  تعتبران  األمازيغية 

الهوية املغربية.
بأنه  يقول  حينما  السادس،  محمد  وامللك 
يجب  أنــه  ذلــك  فمعنى  بمغربيته،  فــخــور 

أن  وأمـــازيـــغ-  ــرب  ع  - علينا 
وطننا  بمحبة  مؤمنن  نكون 
نابذين  وهويتنا،  وبوطنيتنا 
الحقد  وزرع  الكراهية  خطاب 
بن  التفريق  إلى  يسعى  الذي 
بسبب  الواحد  املجتمع  أفــراد 
سيما  ال  تــلــك،  أو  اللغة  هــذه 
على  ينص  الدستور  كــان  إذا 
لغتان  واألمازيغية  العربية  أن 
باعتبارهما  للدولة  رسميتان 
لجميع  ــا  ــرك ــشــت م رصـــيـــدا 

املغاربة بدون استثناء.
نجد  الـــصـــدد،  ــذا  ــ ه ــي  ــ وف

دفاعه  فــي  الفاسي  عــالل  األســتــاذ  املــرحــوم 
التاريخي  ــم  ودوره ومكانتهم  األمــازيــغ  عن 
والــحــضــاري يــقــول فــي كــتــابــه: »الــحــركــات 
))لقد  الــعــربــي«:  املــغــرب  فــي  االستقاللية 
اسمه  حتى  العربي  املغرب  عن  جوتيه  أنكر 
التاريخي، وهذا أشد ما يمكن من املغالطات، 
بالد  اإلفرنج  يعرف  أن  قبل  املغرب  عرف  فقد 
سكانه  وعرف  الحر«،  »الوطن  أي  األمازيغ، 
ومعناها  بــاألمــازيــغــيــن،  الــبــربــر  أســـالف 
وحدها  التسمية  وهــذه  األحـــرار«،  »الــرجــال 
أسالفنا  تمأل  كانت  التي  ــروح  ال على  دليل 
األولن من حب للحياة الحرة في وطن حر((.

اللغة العربية واللغة األمازيغية

إن دور اللغة العربية في بناء تاريخ املغاربة 
فال  البديهيات،  من  يعتبر  تراثهم،  وتشكيل 
يمكن لعاقل أن يغيبه أو يتنكر له، مع التعلق 
ــداد،  واألجـ اآلبـــاء  لغة  األمازيغية،  باللغة 
الجمع  من  الجميع  يمنع  ما  هناك  ليس  إذ 
وتعلقنا  وأدب،  دين  كلغة  للعربية  حبنا  بن 
محمد  األمازيغي  الباحث  يقول  باألمازيغية، 
املهدي علوش، كهوية وتراث وتاريخ، فنحن 
املعشوقة  الــزوجــة  بــن  حياتنا  فــي  نجمع 
في  مكانتها  ولكل منهما  الحبيبة،  األم  وبن 
القلب والوجدان، والفرق بينهما أن الزوجة 
عشقناها وأحببناها بإرادتنا، واألم أنجبتنا 
ووهبتنا الحياة وال إرادة لنا في اختيارها، 

مفروض  واجــب  األم  حب  إن 
وجدنا  منذ  وعاطفيا  غريزيا 

على األرض،
كــذلــك الــلــغــة األمــازيــغــيــة، 
ــا الــغــالــيــة،  ــن فــهــي مــثــل أم
التي  العربية حبيبتنا  وكذلك 
فهذا  بــهــا،  ونهيم  نعشقها 
وذاك  للحبيبة،  ووالء  عشق 
ــوالدة  ال منذ  وانتماء  تعلق 
يكمله  بــل  األول،  يقصي  ال 
آفاقه،  مــن  ويــوســع  ويغنيه 
لغتهم  فــي  ــغ  ــازي األم فهوية 
وثقافتهم وتاريخهم وتراثهم، 
والتمسك بالهوية األمازيغية ال يعني التنكر 
فيه  تنصهر  الذي  والقالب  املغربية،  للهوية 
حياتهم  بخصوص  وأجناسهم  فئاتهم  كل 

واختالفاتهم.
اإلسالمي،  الفتح  منذ  املغاربة  اقتنع  لقد 
بضرورة تعايشهم وتساكنهم في أمن وسالم 
بنوا  ذلك  أساس  وعلى  اإلسالم،  مظلة  تحت 
على  تعلو  التي  املشتركة  املغربية  هويتهم 
الهويات الثقافية والعرقية والفئوية دون أن 
كانوا مقتنعن  لها، ألنهم  تتنكر  أو  تقصيها 
وليس  وتسامح  وانفتاح  إثراء  التنوع  بأن 
لحق  وإنــكــارا  تسلطا  أو  وتعسفا  إقــصــاء 

اآلخر في الوجود.
»النقد  كتابه  فــي  الــفــاســي  عــالل  يــقــول 
يخص  املغرب  إقليم  هناك  ))ليس  الذاتي«: 
هناك  ليست  بل  العرب،  وآخر يخص  البربر 
وتقطنها  إال  واحدة  مدينة  وال  واحدة  قرية 
واللسان  الـــدم  ممتزجة  مغربية  جماعة 
يحاول  أن  الصعب  ومــن  الــديــن،  ومتحدة 
منها،  فــرد  ألي  الحقة  الساللة  إثبات  أحــد 
وإذا قام أحد يبحث محايدا في هذا الصدد، 
هناك  أن  هي  ساطعة،  بحقيقة  إال  يعود  فلن 
جماعة أو أمة دينها اإلسالم ولغتها العربية 
جانب  إلى  والبربر  العرب  بها  يتحدث  التي 
تؤثر  ال  العربية  فاللغة  األمازيغية،  اللغة 
بها  تتكلم  الــتــي  الــعــديــدة  اللهجات  على 
في  تؤثر  ال  واألمازيغية  األمازيغية،  القبائل 
التي  نفسها  القبائل  هذه  عروبة  على  شيء 

واملسجد  الكتاب  في  أيضا،  بالعربية  تتكلم 
مع  االتصال  وفي  العائلة  ووسط  واملدرسة 
حاول  وعندما  األخــرى،  القبائل  من  غيرها 
العرب  بــن  التفرقة  الفرنسي  املستعمر 
سنة  البربري  الظهير  بإصداره  واألمازيغ 
للموقف  نظرا  مخططه،  فــي  فشل   ،1930
القبائل  مختلف  عنه  أبانت  الــذي  املشرف 

األمازيغية.
لقد وجدت فرنسا في املغرب أمة واحدة من 
الناحية الدينية واللغوية، فلم تكن األمازيغية 
كما  والكراهية،  التفرقة  أسباب  من  سببا 
يحاول البعض فعله غير مستحضرين جهاد 
األمة  وحــدة  أجــل  من  ونضالهم  الوطنين 
بن  عندهم  فرق  ال  إذ  وتماسكها،  املغربية 
العربية واألمازيغية في التواصل بن جميع 

املغاربة((.
الفاسي يعتز في كتاباته باألمازيغ  وعالل 
كلمات مشتركة  بها  توجد  كلغة  واألمازيغية 
أخرى  أدلــة  جانب  إلــى  العربية  مع  عديدة 
وفن  املوسيقى  في  األمازيغ  أصالة  توضح 
ومهاراتهم  التقليدية،  والصنائع  املعمار، 
التي يشهد لهم بها التاريخ والجغرافيا منذ 

آالف السنن.
))إن  قائال:  الفاسي  عالل  األستاذ  ويضيف 
الذين يجادلون ويختلفون في قضايا بديهية، 
كأمة  فاملغرب  تاريخهم،  يقرأوا  أن  يريدون  ال 
مسلمة، لها في جاهليتها من التطور الحضاري 
قبل  بإنسيتها  تطالب  بأن  الحق  يعطيها  ما 
للحفاظ  ملوكها  كفاح  في  تجلت  التي  اإلسالم 
للذين  الدائم  ونضالها  والهوية،  الجنس  على 
يحاولون احتاللها في التعطش الكامل للحرية 
الذي جعل من شعبنا - شعب األمازيغ - شعب 
املغرب  أبــطــال  مــن  وأمثاله  ــاد  زي ابــن  طــارق 
املسلمن، فحينما جاء اإلسالم على يد املولى 
وارتضت  لها  دينا  أمتنا  ارتضته  إدريـــس، 
املغاربة  عبقرية  وأصبحت  لها،  لغة  العربية 
وتكون  اإلســالمــي،  العربي  بالعطاء  تمتزج 
تفرق  ال  التي  املغربية  اإلنسية  لروح  امتدادا 

بن عربي وأمازيغي.

اللغة   العربية   شقيقة اللغة   األمازيغية

الدكتور عبد الرحيم 
بن سالمة * ً

* أستاذ باحث
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طابعا  أحيانا  يكتسي  بعضها  لقضايا  مباشرتي  رغم 
سجنا  سنوات  بعشر  فيال  مالكة  على  سرياليا كالحكم 
ال  بيع  عقد  تزوير  في  املشاركة  جريمة  الرتكابها  نافذا، 
التحقيق  قاضي  رفــض  أو  املحكمة،  ملف  فــي  لــه  وجــود 
جريمة  في  املدني  بالحق  املطالب  صفة  األوروبــي  لالتحاد 
يتسبب  أن  كاد  الذي  القرار  وهو  وزوجته،  دبلوماسي  قتل 
استيعاب  لوال  وبروكسيل  الرباط  بني  دبلوماسية  أزمة  في 
آذانا صاغية  آنذاك  لقيت  التي  القانونية  للوسائل  املحكمة 
في املحاكمة، لكن قضية محامية العيون، قضية استثنائية 
حقوقية  ألسباب  القضائي،  سجلنا  في  سابقة  تكن  لم  إن 

ومهنية وإنسانية.   
ما  عهد  في  أي  املاضي،  القرن  من  التسعينات  نهاية  في 
آنذاك  الذي ركب أصحابه  التوافقي  التناوب  كان يسمى ب 
تأثير  من  واكبه  ومــا  العامة  الحياة  تخليق  شعار  على 
إيجابي على اإلعالم والقضاء الذي اعتبرهما ركيزتي النظام 
العيون  مدينة  من  الزميلة  كلفتني  البداية  في  الديمقراطي، 
بمباشرة مسطرة الطعن في قرار التشطيب عليها من جدول 
وهي  بأكادير،  املحامني  هيئة  مجلس  أصدره  الهيئة الذي 
مهنيا  قــرارا  اإلحراج، باعتباره  من  نوعا  تسبب  قد  مهمة 
إال  إليها،  أنتمي  ال  هيئة  عن  صادر  بقرار  األمر  تعلق  ولو 
أنه في هذا النوع من الحاالت، ال ينبغي في نظري، لضمير 
حي، أن يتردد عن القيام بواجبه، خاصة وأنه بعد اطالعي 
على مضمونه، اقتنعت بفداحة خطورة القرار، الذي لم يكن 
في  املعجل  التنفيذ  يتضمن  وإنما  فقط،  التشطيب  يتضمن 
محل  السابق  في  كانت  أن  للزميلة  يسبق  لم  الذي  الوقت 
إنذار أو توبيخ أو توقيف، بل تم تنفيذ القرار بسرعة البرق، 
وذلك بتشميع باب مكتبها ومنعها من ممارسة عملها، وهو 

قرار ال أعتقد أن له نظير.
باشرت املسطرة والتقينا مع نقيب هيئة املحامني بأكادير 
في غرفة املشورة برئاسة الرئيس األول ملحكمة االستئناف، 
بإيقاف  يقضي  املحكمة  قرار  فصدر  بدلوه  منا  كل  وأدلــى 
يكن  لم  في مسلسل  ذلك  بعد  ودخلنا  التشطيب  قرار  تنفيذ 
متوقعا، وهو عبارة عن سلسلة من محاكمات جنائية نتيجة 
شكايات كان يتقدم بها املوكلون على مراحل ال أعتقد أنها 
لقرار  املعجل  التنفيذ  نتيجة  كانت  لكونها  عفوية،  كانت 
الذين  املوكلني  نتيجة شكايات  املحامية  واعتقال  التشطيب 
في  فترسخت  مشمعا،  ويجدوه  املكتب  إلى  يفدون  كانوا 
التي  الحالة  وهي  البراءة،  قرينة  ال  اإلدانــة  قرينة  ذهنهم 

يعتبرها العامة ال محالة صك إدانة.
حيث  وانتحال صفة،  بالتزوير  املتابعة  كانت  البداية،  في 
القضائي ملدينة  الوسط  في  الهشيم  في  كالنار  الخبر  انتشر 
وبعض  للمدينة،  الحقوقية  الجمعيات  إلى  وتسرب  العيون، 
لقناة  الحالي  الصديق لغظف، املدير  يتقدمهم  الصحفيني 
»العيون«، الذي كان مراسال لجريدة »العلم« والتي كانت تنقل 
القضية  وقائع الجلسات في الصفحة األولى، بحيث أضحت 
حدثا وطنيا خاصة بعد اعتقال املحامية وهي حامل وأجهضت 
في مخفر الشرطة ونقلت وهي في حالة حرجة إلى مصلحة 
ردهات  من  والحقوقي  القانوني  الجدل  فانتقل  املستعجالت، 
املحكمة إلى صفحات الجريدة مبرزة الخروقات، بل انزالقات 
النيابة العامة، من بينها إصرار نائب الوكيل العام للملك في 
إحدى الجلسات، أن تظل املتهمة واقفة طيلة أطوار املحاكمة 
رغم أنها حامل في شهرها السابع، بعد أن استجابت املحكمة 
لطلبي الرامي إلى تمتيع املوكلة بالجلوس أثناء املحاكمة أو 
معارضته القوية إلرادة زميلني من العيون عبرا عن رغبتهما 

في مؤازرتها.
لقد كانت محاكمة استثنائية، حيث كنت في قلب عاصفة 
يعدون  كانوا  الذين  املشتكني  العامة واملوكلني  النيابة 
شخصيا  يحضر  كان  الذي  الهيئة  ونقيب  بل  بالعشرات، 
قاعة  وكانت  البيانات الصحفية،  حرب  عن  الحديث  دون 
بكثافة إلى  يحضر  كان  الذي  للجمهور  تتسع  ال  الجلسات 
تعالج  حساسة  يتعلق بقضية  األمر  وأن  خاصة  املحكمة، 
في منطقة حساسة، وفي نهاية املطاف، رغم زخم املتابعات، 
قضى  بل  االبتدائية،  األحكام  جل  االستئناف  محكمة  ألغت 
فيها  القرارات، بما  من  تبقى  ما  بإلغاء  األعلى  املجلس 
أن تسترجع  دون  الزميلة حقوقها  الهيئة واسترجعت  قرار 
جنينها، فتخلت عن املهنة وتفرغت ألسرتها والجرح غائر ال 

يندمل ولسان حالها يردد مع الشاعر:
وظلم ذوي القربى أشد مضاضة

                               على املرء من وقع الحسام املهند 

العيون..  محامية 
وظلم ذوي القربى

ذ. عبد الصمد المرابط *

* محامي بهيئة الرباط

العسكر الجزائري يفقد البوصلة ويتحالف 
مع الفساد بعد صدمة »الكركرات«

خالد الغازي

الجزائري  العسكري  النظام  يقوم 
املحلية،  ــالم  ــ اإلع ــل  وســائ بتجييش 
ضد  واإللكترونية،  واملكتوبة  الفضائية 
تكنه  الذي  الدفني  العداء  إلبراز  املغرب، 
بعدما  العسكرية للمغرب  املــؤســســة 
قضية  في  دبلوماسية  انتصارات  حقق 
املــوازيــن  قلب  مــن  وتمكن  الــصــحــراء، 
الجزائرية خسائر  الدبلوماسية  وتكبيد 
الدولية  االعترافات  تزايد  بعد  متتالية 
من  العديد  وسحب  الصحراء،  بمغربية 

الدول اعترافها بجبهة البوليساريو.
التي  الجزائرية  العسكرية  فاملؤسسة 
شنقريحة،  السعيد  الجنرال  يقودها 
تعمل بكل الوسائل لتأجيج الرأي العام 
الــجــزائــري الــداخــلــي ضــد املــغــرب من 
خالل الضغط على املؤسسات اإلعالمية 
وبــرامــج  حلقات  بتنظيم  والــقــنــوات، 
على  للهجوم  فقط  مخصصة  سياسية 
»الشعب  لقضية  ــدعــايــة  املــغــرب، وال
توجد  ال  التي  الوهمية،  الصحراوي« 
الجزائريني،  املسؤولني  عقول  في  إال 
بقضية  الشعب  شغل  يحاولون  الذين 
األساسية،  قضيته  عن  البعد  كل  بعيدة 
أال وهي الديمقراطية والحرية والعيش 
الــكــريــم، فــي ظــل وجــود فــراغ رئاسي 
عبد  املريض  الرئيس  تركه  الدولة  في 
ما  يعلم  ال  أصبح  الــذي  تبون،  املجيد 
تحالفات  من  بالده  داخل  ويدور  يجري 
شنقريحة،  الجيش  قائد  يقودها  جديدة 
إلعادة الجنراالت الفاسدين القابعني في 

السجون أو املحكومني إلى الواجهة.
إن الوضع في الجزائر ينذر بانفجار 
نتيجة  املقبلة،  األشهر  في  كبير  شعبي 
يفرضها  ــي  ــت ال الــحــديــديــة  الــقــبــضــة 
الدولة  جنراالت الجيش على مؤسسات 
من  املدني،  املجتمع  وعلى  والحكومة 
ــوات  دع أو  مــظــاهــرات  أي  قمع  خــالل 
ومحاسبة  بالعدالة  تطالب  احتجاجية 
مالية  جرائم  في  املتورطني  املفسدين، 
فقد  لهذا،  بوتفليقة،  عهد  وغيرها خالل 
على  شنقريحة  الجنرال  رئيس  ــدم  أق
القضائية  املراجعات  من  إطالق سلسلة 
من  الجنراالت  كبار  عن  العفو  بهدف 
أبرزهم خالد نزار الذي عاد من إسبانيا 

وبشير  مدين،  وتوفيق  عنه،  العفو  بعد 
عبد  مهني،  جبار  والجنرال  طرطاق، 
حديد،  بــن  الحسني  ــراب،  ــ واع الــقــادر 
الجنرال علي غديري، وذلك تحت شعار 
الذين  الفاسدين،  الجنراالت«  »مصالحة 
الراحل  السابق  األركان  رئيس  بهم  زج 
السجون،  صالح في  القايد  الجنرال 
بسبب ضغط الحراك الشعبي وتورطهم 

في قضايا فساد.
فــاملــؤســســة الــعــســكــريــة الــجــزائــريــة 
وبــنــاء  جــديــد،  مــن  ــم شملها  ل تــحــاول 
ــذي  تــحــالــفــات مــع الــنــظــام الــســابــق ال
العزيز  عبد  الرئيس  فــي  يتحكم  ــان  ك
انشقاقات  حــدوث  من  خوفا  بوتفليقة، 
داخلية أو تحالفات تطيح بها مستقبال، 
يجمع  ــذي  الـ املــشــتــرك  الــعــامــل  أن  إذ 
والحالية  السابقة  العسكرية  القيادات 
دفع  ما  وهذا  املغرب،  تجاه  عداؤها  هو 
الجزائر  يحكم  الذي  العسكري،  النظام 
املشاكل  من  سلسلة  في  ويتخبط  حاليا 
والسياسية،  واالقتصادية  االجتماعية 
إلى محاولة تصدير األزمة، بعد خسارة 
للمعركة  البوليساريو  جبهة  حليفته 
إصدار  في  واستمرارها  الدبلوماسية، 
البالغات الخرافية حول حرب وهمية ال 

وجود لها إال في عقول الجنراالت الذين 
يقودون الجزائر للهاوية.

نحو  يسير  الــجــزائــر  فــي  فــالــوضــع 
ظل  فــي  الشعبي،  والــغــضــب  التفاقم 
الداخلية،  االقتصادية  السوق  انهيار 
للنظام  العشوائي  التسيير  نتيجة 
خاصة  االجتماعية،  للحياة  العسكري 
ميزانية  في  عجز  عن  الحديث  ظل  في 
وصعوبة  دوالر،  مليار   22 بـــ  الــبــالد 
وصول املواطنني للحاجيات األساسية، 
خاصة الغاز، الذي تعد الجزائر الدولة 
األولى إفريقيا في تصديره، لكن الشعب 
ــر طــويــلــة ألجــل  ــي يــصــطــف فـــي طــواب
الذي  الشيء  غاز،  قنينة  على  الحصول 
ينخر جسد  الذي  الفساد  يبرز مستوى 

النظام العسكري.  
يبدو أن القيادة العسكرية الجزائرية 
الذي  الكاسح  االنتصار  بعد  تبتلع  لم 
املسلحة  للقوات  العامة  القيادة  حققته 
مكنت  سلمية  عسكرية  بعملية  امللكية، 
ــرد املــيــلــيــشــيــات االنــفــصــالــيــة  مـــن طـ
املعبر  فــي  التجارية  وإعــادة الــحــركــة 
موريتانيا،  مع  »الكركرات«  الحدودي 
كبيرة  ــة  ــدم ص شــكــل  ــذي  ــ ال الـــشـــيء 

لجنراالت قصر »مرداية«.

أسئلة من مواطن مغربي لمسؤولين جزائريين
هل اجلزائر لها سفارة يف فلسطني؟ اجلواب: ال.

هل اجلزائر سلحت فلسطيـن؟ اجلواب: ال.
هل اجلزائر سلحت البوليساريـو؟ اجلواب: نعم.

هل اجلزائر تنتقد تركيا املطبعة؟ اجلواب: ال.
هل اجلزائر تنتقد األردن املطبع؟ اجلواب: ال.
هل اجلزائر تنتقد مصر املطبعة؟ اجلواب: ال.

هل اجلزائر تنتقد اإلمارات املطبعة؟ اجلواب: ال.
املتحدة؟  األمم  يف  إسرائيل  مع  جتلس  اجلزائر  هل 

اجلواب: نعم.
الناتو؟  مقر  يف  إســرائــيــل  مــع  جتلس  اجلــزائــر  هــل 

اجلواب: نعم.
هل اجلزائر قطعت عالقاتها مع حليفها االستراتيجي 

الروسي املطبع مع إسرائيل؟ اجلواب: ال.
إسرائيل  مؤسـسي  مع  عالقاتها  قطعت  اجلزائر  هل 

)روسيا وبريطانيا وفرنسا(؟ اجلواب: ال.
750 مليار  هل اجلزائر مولت القضية الفلسطينية بـ 

دوالر؟ اجلواب: ال.
مليار   750 بـ  بوليساريو  مرتزقة  مولت  اجلزائر  هل 

دوالر؟ اجلواب: نعم .

وجهد  الدعائية  آلتها  كامل  اجلــزائــر  تسخر  هــل 
املتحدة ومجلس  أروقة األمم  دبلوماسيتها بحماسة يف 
عن  الصحراء  فصل  أجل  من  جنيف  يف  اإلنسان  حقوق 

مغربها؟ اجلواب: نعم. 
وجهد  الدعائية  آلتها  كامل  اجلــزائــر  تسخر  هــل 
املتحدة ومجلس  أروقة األمم  دبلوماسيتها بحماسة يف 
فلسطني؟  استقالل  أجل  من  جنيف  يف  اإلنسان  حقوق 

اجلواب: ال. 
حــدود  على  الدولتني  حــل  مــع  الفلسطينيون  هــل 

1967؟ اجلواب: نعم.
ملغربية  تــرامــب  ــالن  إع سحب  تتمنى  اجلــزائــر  هــل 

الصحراء؟ اجلواب: نعم.
من  األمريكية  القنصلية  سحب  طلبت  اجلزائر  هل 

القدس؟ ال يوجد كالم جزائري يخص هذا املوضوع.
ملهاجمة  األئمة  وتسخر  الدين  تستغل  فاجلزائر 
الصحراء  مبغربية  األمريكي  االعــتــراف  بعد  املغرب 
وهي التي كانت تتشدق بأن البوليساريو تعترف بها 83 

دولة !



مـدير النشر:
الطيب العلوي

مصطفى العلوي المؤسس:

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ 1965

  

سري

اشتكى  فبينما  يحزنون،  هم  وال  أغلبية  ال 
من  العثماني،  الدين  سعد  الحكومة  رئيس 
لشكر،  إدريس  األغلبية  في  حليفه  تصرفات 
لوزير الداخلية، أكدت بعض املصادر أن لشكر 
حزب  ضد  إعالمية  خرجات  بتنظيم  يكتف  لم 
طلبا  وجه  إنه  بل  اإلعالم،  في  والتنمية  العدالة 
للقاء وزير الداخلية لفتيت، غير أن طلب لشكر ظل 
معلقا حتى إشعار آخر، في الوقت الذي يواصل فيه 
»الكاتب األول« الدعاية ملشروع اكتساح انتخابي 
االشتراكي، والبداية من مراكش)..(.عبر األقاليم في االنتخابات املقبلة، لصالح االتحاد 
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ســبــق ملــصــدر   دبــلــومــاســي كــبــر أن صـــرح لــــ»األســـبـــوع«،  أن 
»انــشــغــال دونــالــد تــرامــب عــن املــغــرب بــأمــور أخــــرى، أفضل 
بــكــثــر مـــن انــشــغــالــه بـــاملـــغـــرب«، وكـــــان ذلــــك عــلــى هــامــش 

خالل  بالرباط،  ألمريكا  سفر  تعيني  تأخر  عن  تعليقه 
والية الرئيس ترامب، وها هي واليته قد أشرفت على هنايتها، ما 

يعين أن مشاريع دونالد ترامب إزاء مشال إفريقيا)..(، لن تنفذ 
املنافس  املرشح  مواجهة  يف  أخــرى  بوالية  فــوزه  حالة  يف  إال 
املبادالت  إن  وقــال  مراكش  إىل  جاء  أن  سبق  الــذي  بايدن،  جو 
التجارية ارتفعت بـ 350 يف املائة، بعد توقيع اتفاق التبادل 

احلر، غر أن املغرب كان هو اخلاسر األكرب.. 
ستجيب هل سربح املغرب مع بايدن، أم مع ترامب؟ هذا هو السؤال  الــــذي 

األمريكية،  الرئاسية  االنتخابات  ــــع إجــــــراؤهــــــا خــــــالل شـــهـــر نـــونـــرب عنه  ــــزمـ ــــل، لــــكــــن جــــــل الـــتـــخـــمـــيـــنـــات املـ ــبـ ــ ــقـ ــ مـــع املـ الــــــتــــــعــــــاطــــــي  أن  العميقة الــقــضــايــا املــغــربــيــة مــرتــبــط تـــــــرجـــــــح  »الــدولــة  بلغة الـــــــعـــــــالقـــــــات اخلـــــارجـــــيـــــة يف أمريكا«، حيث ال تعترف بسياسة  إال  املصاحل)..(.األمريكية 

�أيهما ي�صلح للمغرب؟ ترامب        بايدن 

تحت األضواء

ملف العدد
3

10- 9- 8
حقوق اإلنسان والصحراء يثيران المملكة
هيالري  كليـتون�ملغرب يف »�إمييالت« 
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�لأمازيغية يف �ملغرب لقطب �حلركة �لو�صايا �لأخرية 

�ل�صباط �لأغنياء 
و�جلنود �لفقر�ء

الحقيقة الضائعة
24

»بني السطور«  التفاصيل  يف  ركن  
ص   2

تحليل إخباري
13-12

�إىل ح�صد روؤو�س مغـربية؟ �صـاركوزي يف  فرنـ�صا هل ميتد �لتحـقيق مع 

  

مـدير النشر:

الطيب العلوي

 المؤسس:

مصطفى العلوي

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ 1965

في سري العاملون  فيه  الذي يخضع  الوقت  في 

القصر امللكي وحتى العاملني على أطرافه، 

»كورونا«  لفيروس  متكررة  لفحوصات 

يطرح  ــة،  ســاع  48 ــل  ك فــحــص  بــمــعــدل 

التساؤل عن نوع »الخلل« الذي حال دون 

فحص الفريق التقني املكلف بتسجيل وبث 

قبل  املاضية،  الجمعة  يــوم  امللكي  الخطاب 

العرش،  قاعة  من  االقــتــراب  عملية  مباشرة 

التشريفات  وزارة  من  األوامــر  صــدرت  حيث 

للخطاب،  التحضير  عملية  إللغاء  واألوسمة 

وإذاعة بالغ بتأجيله إلى اليوم املوالي.
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المغرب والبوليساريو أمام خيار  

يبدو أن جبهة البوليساريو ومن يقف وراءها، نسيت الماضي 

القريب، حيث ال تزال دروس المعارك الباسلة للغجدامي 

والحارثي والعابدي.. في تضحيات الجيش الملكي المغربي من 

أجل الوطن، دروس لم يستطع الزمان تجاوزها.. وها هي الجبهة 

تعود لتدق طبول الحرب على أطراف »الكركرات«، متحدية األمم 

المتحدة وقرارات مجلس األمن، بينما يواصل المغرب سياسة »ضبط 

النفس«، حفاظا على اتفاق وقف إطالق النار، غير أن ذلك لم يمنع 

من تحريك الجيش صوب »الكركرات« لحماية المعبر المغربي هناك 

في الصحراء..

البوليساريو ربما باتت تفضل سيناريو »الحرب« لتظهر بمظهر 

الضحية، وهي تحاول منذ مدة إلقاء عناصر مشبوهة في طريق 

فريق األمم المتحدة، كما أن نفس العناصر تستعمل اللكام النابي في 

مخاطبة عناصر الجيش المغربي المرابضة بلك شجاعة أمام الحدود، 

كما ال يسلم فريق األمم المتحدة أيضا من عبارات السب والقذف.. 

وحدها تحراكت الميليشيات المدعومة من الجزائر وجنوب إفريقيا 

تؤكد أن خيار الحرب ربما بات مطروحا)..(.

تفاصيل أخرى ص
13 12

كواليس  األخبار

تحت األضواء

ملف العدد

الحقيقة الضائعة

وزارة الصحة ال تميز بين 

»كورونا« والسرطان
مغربيات في سجون 

العراق وسوريا
الطوارئ الصحية تفرض 

طوارئ اقتصادية
مجزرة الصخيرات بين ترف القصر 

الملكي وتـهافت المدعوين 
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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

منذ سنة، تغيرت عدة أمور وأصبح العالم عاملا آخر، وكتبت قصص 
جديدة في الحياة، وبدأت عوالم آمال جديدة تطفو على الواقع، فاكتشف 
اإلنسان أن هناك عناية إلهية تحرسه وتتصرف بمصيره في االتجاهات 
التي أرادها هلل وليس تلك التي أرادها هو، فهو كان يريد أشياء وأشياء 

ولكن هلل هو الذي شاء في األخير كما قال إبراهيم ناجي.
املر،  ومنها  الحلو  منها  ذكريات،  السنة  يقرب  ما  خالل  استعرضنا 
الفدادين،  وحصدنا  األرض  زرعنا  آخرين،  وودعنا  أحبابا  استقبلنا 
والعود  الحطب  واشتعل  جديد،  من  األرض  وحرثنا  الزيتون  عصرنا 
العام  هذا  مالبس  نشتر  ولم  الجميل،  والشتاء  الخريف  نيران  وبرزت 
في ورقه محزما  زال مرزما  ال  املاضية  السنة  في  اشتريناه  فما  الجديد، 
اقتنيت  قد  ألطفالنا  لعبه  وال  شموعه  وال  عطوره  الفساتني، فال  بني 
املكان،  بوصلة  وضياع  الزمان  وغدر  املشدوهون بتقلبات  صغارنا  بعد، 
إلى  ضمهم  من  البشرية  منعت  ذنب  وبأي  عناقهم  منع  عما  يتساءلون 
الكون  أئمة  لها  كــان  ما  أســرار  عن  أجوبة  يريدون  الحنونني،  صــدور 
بعاملني، غردت أصوات الطيور على ندى صباحي فوق النسرين، وغارت 
ففي  والتني،  العنب  من  عليها  تحط  أغصانا  تجد  لم  ملا  الياسمني  منها 
شاالت  من  الخارجة  امللتهبة  الفتنة  شفاه  إال  تظهر  ال  عادة  الشهر،  هذا 
الفانيال الباريسية، لكنها غطيت بلثام هذه األيام املكتئبة، فلم تعد تلهم 
نزار في لبنان وال ابن زيدون في األندلس، وال بايرون في لندن وال بودلير 
عن  فغاب  القديمة،  باريس  وحانات  أزقــة  في  أحالمه  في  يتسكع  وهو 
الكون الجمال ورمى الشاعر املحبرة والفالح املحراث والرسام الفرشاة 

والعازف العود.. ملن سيغنون؟
يلعب  أمه  إلى ظهر  الجدي  بداية تشرين، وصعد  في  وأمل  بريق  الح 
بقرن ويقبل الجبني، وقرأ على ما تبقى من املحبني، رسائل غرام وأنشودة 
املغرمني، وبحثوا عن أثار الحب وعن اللغة الجديدة للعاشقني، فلم يجدوا 
غير أطالل عليها يعيشون، وانبرى صوت من بعيد، فلم يجد من ينادي.. 
وتنثر  األمــواج  السفن وتتقاذفه  فيه  ترسو  الــذي  املمر  ذلك  يعد  لم 
العزاب  العاشقني، مكتظا باألزواج، وال  فيه أحاديث  الورود وتسمع  فيه 
السنة،  منع كل شيء هذه  لقد  والفنانني،  والسكارى  والعاشقني واملشاة 
الدائمة  الطبع  األندلسية  الجميل،  املطعم  أرورا، صاحبة  حتى صديقتي 
االبتسامة ،التي أهدي لها لباسها التقليدي في كل تشرين، فرضوا عليها 
الجميلة  اآلسيوية  مساعدتها  مع  بسمتها  فافتقدت  زوارها،  تباعد  نظام 
وهي تمسح كؤوس رأس السنة امليالدية برفق وتهديها إلى الزوار رفقة 
شوكالطتي السويسرية املفضلة التي يشاركني جزء منها قطة اآلسيوية 
كتبنا  وال  شعرا  ننظم  لم  السنة،  هذه  في  تغيرت  عــادات  أرورا.  وكلب 
نعيش  الجميلة، عدنا  األشياء  نصادف  نعد  ولم  إلهام،  يبق  لم  رسالة، 

جميعا على املاضي.. 
تذكرنا هذا العام أغنية »شو بيشبهك تشرين«:

أصعب كلمة بفكر فيها
هي الكلمة اللي قلتيها 

كيف قدرتي ما تخبيها بعيونك الحلوين 
كيف قدرتي تقسي علي

وتقولي ما عاد فيي 
آخر كلمة بقلك هي شو بيشبهك تشرين 

سوف ال نضيع حب السنني يا تشرين، سنتذكرك هذه السنة بصلوات 
في هيكل الحب مع أبو القاسم الشابي، وسنصلي إن شاء هلل مع شعراء 
األمل،  تفقد  ال  شكسبير:  مع  ونــردد  الحياة  عودة  في  األمل  مع  الحياة 

األشياء الجميلة أحيانا تتأخر بالقدوم.
هلل  وندعو  أجلها  من  نصلي  وسوف  الجميلة،  األشياء  ننتظر  سوف 

قدومها.

�شو بي�شبهك هذه 

ال�شنة ت�شرين

يتبع

معبر  تــحــريــر  بــمــجــرد 
جيشنا  يد  على  »الكركرات« 
ــعــظــيــم بــقــيــادة الــقــائــد  ال
املسلحة  ــقــوات  ــل ل األعــلــى 
ــكــيــة املــغــربــيــة، املــلــك  املــل
هلل،  نصره  السادس  محمد 
الغاوي  محمد  الفنان  سافر 
ــزور  كـــأول فــنــان مــغــربــي ي
معه  حــامــال  »الـــكـــركـــرات«، 
أداهــا  رائعة  وطنية  أغنية 
كبير  حــشــد  رفــقــة  بــاملــعــبــر 

املدني  املجتمع  أفـــراد  مــن 
الصحراويني  من  ومجموعة 

الشرفاء.
ــذه األغــنــيــة  ــد القـــت هـ وقـ
على  كبيرا  نجاحا  الوطنية 
االجتماعية،  املواقع  جميع 
وهـــي بــعــنــوان »الــصــحــراء 
مالو  ذ.  كلمات  مغربية«، من 
محمد  ذ.  ــان  ــحـ وألـ روان 
بــلــخــيــاط وتـــوزيـــع رضــى 

اإلدريسي.

من 31 دجنبر 2020 إلى 6 يناير 2021

محمد الغاوي يغني  »الصحراء مغربية«  في »الكركرات«

عرض لوحة لمراكش رسمها 
تشرشل في دار للمزادات بلندن

تعرض دار »كريستيز« للمزادات بلندن، خالل شهر مارس 
تشرشل،  ونستون  للسياسي البريطاني  فنية  لوحة   ،2021
تحمل اسم »مشهد من مراكش«، رسمها في ثالثينيات القرن 
املاضي، رئيس وزراء بريطانيا زمن الحرب العاملية الثانية 

خالل إحدى زياراته للمدينة الحمراء.
سنة  عطلته  يمضي  كــان  عندما  اللوحة  تشرشل  ورســم 
في  الخبير  ووكر،  مالكوم  بشأنها  قال  وقد  بمراكش،   1935
وهذه  ساطعة،  زيتية  ألوانا  استخدم  أنه  بونهامز«،  »دار 
اللوحة التي يتراوح سعرها بني 300.000 و500.000 جنيه 

إسترليني، تصور مشهدا للوادي بالقرب من جبال األطلس.
وكان تشرشل قد أهدى اللوحة املذكورة إلى املشير برنارد 
الحرب  في  تميزا  األكثر  الجنراالت  أحــد  مونتغمري،  لو 
من  االنسحاب  في  دورا حيويا  لعب  والذي  الثانية  العاملية 
الحلفاء،  أرواح  من  العديد  أنقذت  التي  »دونكيرك«،  معركة 
أهداها  أن  منذ  مونتغمري  عائلة  مع  اللوحة  ظلت  حيث 
مرة، حيث  ألول  علني  مزاد  في  عرضها  ويتم  تشرشل،  لهم 
ستكون متاحة للجمهور خالل شهر مارس في صاالت عرض 

»كريستيز« بلندن.

الـــدراجـــي  ــن  ــس احل األخ  ــرض  ــع ت
قرائه  إمتاع  من  منعته  صحية  لوعكة 
بكتاباته املميزة يف ركن »حتى ال يبقى 

الشعب يف دار غفلون«.
الدراجي  للسيد  تدعو  و»األسبوع« 
والعافية  وبالصحة  العاجل،  بالشفاء 
الصحفي  نشاطه  ملمارسة  يعود  حتى 

من جديد.

اإلسالمي  العالم  منظمة  منحت 
للتلميذة  والثقافة،  والعلوم  للتربية 
في  جائزة  كريمي،  أسماء  املغربية 
فوز  شكل  وقــد  املوسيقى،  صنف 
ــاء، مــن مــديــنــة مــكــنــاس، في  أســم
نظمتها  الــتــي  الــدولــيــة  املسابقة 
لفتاة  جميلة  لحظة  »اإليسيسكو«، 
الحجر  فترة  في  كبيرا  وقتا  كرست 

الصحي إلسعاد اآلخرين.
تبلغ  التي  التلميذة،  هذه 
من العمر 15 سنة )مستوى 
بالثانوية  مشترك  جــذع 
املــرجــعــيــة الــتــأهــيــلــيــة 
لجنة  أبــهــرت  بمكناس(، 

املسابقة  هـــذه  تحكيم 
بأغنيتها  ــيــة  ــدول ال

كورونا«،  »جائحة 
ــوز بــجــائــزة  ــف ــت ل
مرموقة في مجال 

املوسيقى.

أسماء  ملشاركة  العالي  املستوى 
دقائق  أربع  في  عنه  أبانت  كريمي، 
و23 ثانية، إذ كانت هذه املدة كافية 
لكي تقدم من خاللها منتوجها الذي 
أبدعت في إخراجه في فترة الحجر 
الــصــحــي الــتــي اعــتــمــدهــا املــغــرب 
»كورونا«  فيروس  انتشار  بسبب 
املستجد، وبالتالي، اغتنمت الفرصة 
في  براعتها  للجميع  تظهر  لكي 
بصوت  والــغــنــاء  املوسيقى 

جميل.
والـــهـــدف مــن كــل هــذا، 
املستمتعني  إخــــراج  هــو 
الرائع  وأدائها  بموسيقاها 
ــهــا رســالــتــهــا  فـــي أغــنــيــة ل
توخت  حــيــث  ــة،  ــي اإلنــســان
الرفع من معنويات التالميذ 
األشخاص  وكــل  والطلبة 
للحجر  خــضــعــوا  ــن  ــذي ال

الصحي.

المغربية  للتلميذة  »اإليسيسكو« تمنح 
أسماء كريمي جائزة في الموسيقى

بالشفاء   العاجل



مف�ج�أة اجلرنال املذبوح يف  الهجوم
امللك في مثل هذا  ليبلغ  الذي جاء 
 ،1963 سنة  مــن  يوليوز  الشهر، 
االتحاد  بأن  اليوم،  هذا  مثل  وفي 
ينظم  الشعبية  للقوات  الوطني 
مؤامرة لقلب النظام امللكي، وأنهم 
وطلبوا  ذلك  في  أبعد  إلى  ذهبوا 
أن  املذبوح،  الجنرال  من  أي  منه، 
يكون معهم وواحدا منهم، ووعدوا 
معهم،  العليا  الكلمة  له  تكون  بأن 
وفعال، تم إحباط املؤامرة واعتقال 
املجلس الوطني في السادس عشر 
كان  عندما   1963 يوليوز  من شهر 
مجتمعا في الدار البيضاء، وأدلى 
ضد  بشهادته  املــذبــوح  الجنرال 
صديقه الفقيه البصري، الذي حكم 

عليه باإلعدام.
واملــذبــوح،  الــتــاريــخ  ــك  ذل ومنذ 
وال  يدعو  ال  الذي  املستقيم  الرجل 
يقبل  وال  يسهر  وال  دعــوة  يتقبل 
ويزيد  املجد،  سلم  يصعد  سهرة، 
تمسكا بشباك الثقة واألمان، حتى 
العسكري  املــوقــف  ســيــد  أصــبــح 

وحتى السياسي.
وأصــبــح الــجــنــرال املــذبــوح في 
املقربني  وخصوصا  الناس،  أفواه 
للحاشية امللكية، هو املرشح األول 
وأمل  وضع،  كل  ورجل  شيء،  لكل 

كل تغيير.
ما  العطاء  امللك من  عليه  وأغدق 

يفوق الحصر ويتعدى التصور.
إلقليم  السابق  العامل  وأصبح 
الدار البيضاء واملدير السابق للدرك 
السابق  امللكي  الــحــرس  ورئــيــس 
القناة  للبريد،  السابق  والــوزيــر 
العالم،  القصر وباقي  الواصلة بني 
السرية  التقارير  أصبح يؤشر على 
الخطيرة  واألسرار  وللدرك،  لألمن، 
ملفات  تتقاطر  مكتبه  على  للجيش، 
تتحول  قلمه  وبــجــرة  املــخــابــرات، 
للحرس  وأعطى  الضباط،  مصائر 
عنايته  مــن  القصر  ــن  وألم امللكي 
أريكة  يقتعد  جعله  ما  واهتمامه 

الثقة املطلقة.
ــة  ــارغ ــف ــت الـــســـاعـــات ال ــانـ وكـ
ــذبـــوح،  ــرال املـ ــجــن ــل بــالــنــســبــة ل
مخصصة للعب الغولف، ومن هذه 
الهواية ومن خالل ضرباتها كانت 
تنطلق القرارات الخطيرة، وتلتقط 
سمعة  ــت  وذاع الكبيرة،  األســـرار 
من  عاملي  كبطل  املذبوح  الجنرال 
أشهر،  ستة  ومنذ  الغولف،  أبطال 
ليبارز  املتحدة  الواليات  إلى  طار 
في هذه اللعبة أبطاال أمريكيني في 
الرياضي، والسياسي في  مستواه 
من هناك  عاد  الوقت، وهكذا  نفس 
قضية  ألخطر  ملفا  حقيبته  وفــي 
حاضره  فــي  املــغــرب  مصير  تهم 
ومستقبله، قضية كادت أن تعصف 
بسمعة املغرب وتبدل نظرة العالم 
إلى هذا الوطن، وتحوله إلى وطن 
في  مصالحه  تباع  فاسد،  مخرب 
املزاد العلني، وروجع امللف السري 

الــجــنــرال  حقيبة  فــي  كـــان  ــذي  الـ
الحسن  رفـــض  ــان  ــ وك ــوح،  ــذبـ املـ
السري  التقرير  لتصديق  الثاني 
رشوة  طلب  يخص  الذي  األمريكي 
الترخيص  مقابل  األمريكيني  من 
في  سياحي  مشروع  بإقامة  لهم 
ثكنة »هوت« وسط الدار البيضاء، 
املذبوح  الجنرال  غضب  في  سببا 
هؤالء  يحمي  امللك  أن  فهم  ــذي  ال
املرتشني، فكان هذا منطلق تنظيمه 
الثاني،  الحسن  ليسارع  لالنقالب، 
بعد اإلفالت من املوت، إلى تصديق 

تقرير الجنرال املذبوح املقتول.

اعتقل  فقط،  قليلة  أسابيع  وبعد 
رأسهم  على  السماسرة،  من  عدد 
صديقا  والــعــيــمــانــي،  بنمسعود 
ثالثة  ــف  ــ وأوق جـــديـــرة،  الـــوزيـــر 
مامون  املــســؤولــني،  ــوزراء  ــ ال مــن 
واألزرق  املالية،  ــر  وزي الطاهري 
وزير  والجعيدي  السياحة،  وزيــر 
في  خطير  بحث  وفتح  التجارة، 
محاطة  جوانبه  الزالــت  املوضوع 

بسياج كبير من الكتمان.
ــرال املـــذبـــوح إلــى  ــجــن وكـــان ال
بالطابع  املطبوعة  أعماله  جانب 
مهتما  والــعــســكــري  الــســيــاســي 
وأنــديــة  ــغــولــف،  ال لعبة  بــنــشــأة 
الغولف  هواة  وتشجيع  الغولف، 
وسيلة  اللعبة  هذه  أصبحت  حتى 
في  الــراغــبــني  مــن  لعدد  بالنسبة 
ــبــالط، وحــصــل على  ــل ل ــقــرب  ــت ال
ميزانية ضخمة إلنشاء أكبر ملعب 

طريق  على  إفريقيا  فــي  للغولف 
ــادي عشر  زعــيــر، واخــتــار يــوم ح
ليوم  املــوالــي  اليوم  أي  يوليوز، 
بنفسه  املذبحة، الفتتاحه، وحرص 
زبدة  االفتتاح  لهذا  يدعو  أن  على 
وخيرة  والعاملي،  املغربي  املجتمع 
أوراق  ووزع  العامليني،  الالعبني 
ونسي  الخاص،  باسمه  االستدعاء 
الناس،  يدعو بعض  أن  تناسى  أو 
ألنه كان ينظم هذا الحفل لالحتفال 

بنجاح الثورة.
ــرشــح  ــو امل ــان املـــذبـــوح هـ ــ وكـ
الداخلية  وزارة  ملنصب  األوحـــد 
لكن  أوفقير،  محمد  الجنرال  بعد 
ال  صحته  أن  ــدت  أكـ الــشــائــعــات 
املــهــام،  بــهــذه  بالقيام  لــه  تسمح 
هذه  أن  يعرفون  الناس  كل  وكــان 
ولكن  صحيحة،  غير  الشائعات 
املــذبــوح أصبح  الــجــنــرال  ــرض  م
التي  الرحلة  منذ  ملموسة  حقيقة 
الليبية  الجمهورية  إلــى  بها  قــام 
مــوفــدا مــن طــرف املــلــك فــي إطــار 
املغرب  بــني  الــســريــة  املــحــادثــات 

والدول العربية.
نصحه  ليبيا،  من  رجوعه  فبعد 
األطباء بأن يكثر من النوم، حرصا 
في  امللك  واســتــأذن  صحته،  على 
في  القصر  مغادرة  في  يشرع  أن 

ساعات مبكرة بعد الغروب.
لكن الجنرال املذبوح منذ حوالي 
بمجرد  بيته  يغادر  كــان  شهرين، 
رجوعه من عمله وقد يكون من عدم 
اإلنصاف أن يوصف سكن الجنرال 
يعيش  إنه  بل  بيت،  بأنه  املذبوح 
إن  امللوك  حياة  تقارب  تكاد  حياة 

لم تكن أحلى.
وكان سائقه الخاص هو الوحيد 
سيده  يتوجه  أيــن  يــعــرف  الـــذي 
في  إال  يعود  ال  حيث  مــســاء،  كــل 
الناس  كــان  صــبــاحــا..  الخامسة 
املذبوح  الجنرال  أن  يعرفون  كلهم 
يتوجه ليستريح من التعب، ولينام 
وعن  الضجة،  عن  بعيدا  هدوء  في 
تعرفه  كانت  ما  البيت، هذا  صداع 
حتى زوجته، ابنة املارشال أمزيان، 
تصدق  ال  نفسها  أصبحت  التي 
عن  لالبتعاد  محتاج  الجنرال  أن 
البيت كي ينام، وأخذت تشتكي من 
تصرفاته هاته وتشك فيه، لكن من 
على محاسبة  القادر  الشخص  هو 
املطاع،  السيد  املذبوح،  الجنرال 
وصهر أقوى رجل في إسبانيا بعد 
الريفي  الجنرال  فرنكو،  الجنرال 
الــوحــيــدة  الــزوجــة  أب  أمـــزيـــان، 
زوجة  وأختها  املذبوح،  للجنرال 

الثري عثمان بن جلون.
هذه  في  املــذبــوح  الجنرال  كــان 
أشد  حريصا  بالخصوص،  السنة 
عيد  حفالت  تنظيم  على  الحرص 
على  بنفسه  يقف  كان  امللك،  ميالد 
الشاذة والفاذة، ونصح التشريفات 
الصخيرات  لحفلة  تستدعي  بــأن 

أكبر عدد من الشخصيات، لكنه كان 
أن ال يستدعي  حريصا أيضا على 
للحفلة املوالية، التي كان مقررا أن 
تكون في الغولف، إال زبدة القوم.. 
قليلة،  بــأيــام  االحــتــفــاالت  وقــبــل 
مفاجأة  يحضر  بأنه  امللك  أخبر 
خبر  وسرى  املناسبة،  بهذه  هامة 
ولكن  القصر،  أعوان  بني  املفاجأة 
أحدا لم يكن يجرؤ على البحث عن 

هذه املفاجأة.
عشر  الحادية  الساعة  وحوالي 
من ذلك الصباح الكئيب من عاشر 
يوليوز، كان املذبوح يدخل املحالت 
التي لم يدخلها من قبل ويبحث عن 
الحراس  حتى  شيء،  كل  تفاصيل 
يفسدوا  ال  بأن  نصحهم  امللكيون 
وسأل  بأسلحتهم،  الحفل  منظر 
فأخبره  امللكية  األسرة  عن  كعادته 
بالرباط،  القصر  في  بأنها  ياووره 
العائلة  إلحضار  يذهب  بأن  فأمره 
أن  عــلــى  ــرص  وحــ كــلــهــا،  مللكية 
الثانية  الساعة  قبل  هناك  يكونوا 

عشر.
ذلــك الصباح  فــي  املــذبــوح  كــان 
سيارته  ويــركــب  ويختفي  يظهر 
مبتعدا عن األنظار ثم يعود، ولكن 
تفسير،  عن  يبحث  يكن  لم  أحــدا 
ــرار  ــأعــمــال املـــذبـــوح كــلــهــا أسـ ف
بالنسبة للناس، وحركاته وتنقالته 

أعمال محرمة على فضول الناس.
الــصــبــاح يرتدي  ذلــك  فــي  كــان 
باليا،  أحمر  وحذاء  كاكيا،  سرواال 
ــان  وك بــرتــقــالــي،  شــبــه  وقميصا 
يلتفت  وال  ألحــد،  يأبه  ال  كعادته 
وعندما  ألحــد،  يبتسم  وال  ألحــد، 
عينيه  إلــى  اليدوية  ساعته  رفــع 
ورأى الساعة قاربت الثانية، وقف 
بعصبية وتوجه إلى ملعب الغولف 
للقصر  اليمنى  الجهة  في  الواقع 
إلى  ووصل  امللكي،  الجناح  خلف 
وكــان  بــهــدوء،  الخاصة  سيارته 
األمامي  باملقعد  جالسا  السائق 
املذبوح  الجنرال  وفتح  األيــمــن، 
داخــل  املــوجــودة  الــقــفــازات  علبة 
ضخما،  مسدسا  وأخرج  السيارة، 
وجذب شاحنته إلى الخلف لتستقر 
فوق  املخرج  في  األولى  الرصاصة 
الزناد، ثم وجه فوهة املسدس نحو 
قلب السائق، وأخرج خمس طلقات 
بقي  الذي  السائق  في صدر  نارية 

في مقعده جثة هامدة.
كانت تلك إشارة البدء بالهجوم، 
املذبوح  رجــال  سمع  ما  وسرعان 
الذين كانوا متراصني أمام سائقي 
أن  بعد  امللكية،  األســرة  ســيــارات 
مع  وصــولــهــم  بمجرد  حــجــزوهــم 
من  وابال  عليهم  وأطلقوا  األسرة، 
هامدة،  جثثا  فسقطوا  الرصاص 
عــشــرات  ــواه  ــ أف تــوجــهــت  بينما 
الرشاشات إلى العائلة امللكية دون 

أن يضغط املهاجمون على الزناد.

في  األحـــداث  تسلسل  يكن  لــم 
ــي مــن عاشر  ــدام ذلــك الــنــهــار ال
لكل  بالنسبة  مــفــاجــأة  يــولــيــوز 
مصيف  غذاء  حفلة  إلى  املدعوين 
الصخيرات، باستدعاء رسمي من 
طرف امللك، بل إن عيون مجموعة 
ــن املــدعــويــن كــانــت تــرقــب من  م
بتلهف  املصيف  شــرفــات  خــالل 
املوت،  رسل  أفــواج  وصــول  كبير 
ببرودة متناهية، وأعصاب هادئة، 
الناس  يبادلون  كانوا  إنهم  بل 
ــث عــن الــهــواء  املــدعــويــن أحــادي
والبنات،  األوالد  وعن  والشمس، 

وعن مشاريع العطل الصيفية.
املدير  املذبوح،  الجنرال  وكــان 
والرجل  العسكري  للبالط  العام 
املطاع األوامر، الصارم التصرف، 
االبتسام،  العديم  الكالم،  القليل 
الصباح  ــك  ذل فــي  مهامه  يـــزاول 
امللك بمنتهى االحترام  إلى جانب 
األولى  الساعات  فمنذ  واإلجــالل، 
ــل قبل  ــني وصـ ــاح، ح ــصــب ــن ال م
ــة نــومــه  ــرف ــك مـــن غ ــل خــــروج امل
ليشترك  الــغــولــف،  زي  مــرتــديــا 
وصــول  قبل  ــاراة  ــب امل بعض  فــي 
التاسعة  الساعة  وعند  املدعوين، 
امللكي  ــب  ــرك ال كـــان  ــنــصــف،  وال
الصخيرات  قصر  ملغادرة  يستعد 
ــى املــحــمــديــة، حيث  والــتــوجــه إل
اتخذت  قــد  االســتــعــدادات  كانت 
فيها  يشارك  الغولف  في  ملباراة 
امللك قبل الرجوع إلى الصخيرات 
في الواحدة والنصف، وكان عامل 
اليوسي،  موحا  البيضاء،  الــدار 
ــراء  ــ ــى إج ــل ــا بــنــفــســه ع ــشــرف م
املحمدية  في  الالزمة  الترتيبات 
بجانب الباشا عبد هلل الرحماني، 
لكن الجنرال املذبوح تقدم من امللك 
بأدب واستسمحه في أن ينصحه 
بينما  املحمدية  إلى  السفر  بعدم 
الضيوف على أبواب القصر، ولم 
فيها  يرضي  مــرة  أول  هــذه  تكن 
السر  أمني  املذبوح،  أمنيات  امللك 

والضابط املخلص.
ــوح هو  ــذب ألــيــس الــجــنــرال امل

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«.

حتى ال ننسى.. الصخيرات المجزرة السياسية

يتبع
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الحقيقة الضائعة

الحلقة

18

من 31 دجنبر 2020 إلى 6 يناير 2021

اكن المذبوح هو 
المرشح األوحد لمنصب 

وزارة الداخلية بعد 
الجنرال محمد أوفقير، 

لكن الشائعات أكدت 
أن صحته ال تسمح له 

بالقيام بهذه المهام، 
وكان كل الناس يعرفون 

أن هذه الشائعات غير 
صحيحة، ولكن مرض 

الجنرال المذبوح أصبح 
حقيقة ملموسة منذ 
الرحلة التي قام بها 

إلى الجمهورية الليبية 
موفدا من طرف الملك 

في إطار المحادثات 
السرية بين المغرب 

والدول العربية


