
الضائعةتحت األضواءكواليس األخبار الحقيقة  2324
لغز وفاة 

الجنرال 
المذبوح

سري

بخالف العادة، أكد الوزير البودشيشي أحمد 
مدعي  مع  التعامل  في  صرامته  التوفيق، 
الفرنسي)..(،  اللوبي  على  محسوب  كبير، 
»متحف«  لتحضير  خصص  اجتماع  خالل 
محمد  امللك  طرف  من  كبيرة  بعناية  حظي 
»ما  قائال:  الوزير  خاطبه  حيث  السادس، 

تبقاش تنقز عليا«.
والشؤون  األوقاف  وزير  مالحظات  أخذت  وفعال، 
العلمي  إلملــامــه  نــظــرا  االعــتــبــار،  بعني  اإلســالمــيــة 
يعرف حتى  يكن  لم  باألمر  املعني  بينما  باملوضوع، 
تسرب  مــا  حسب  اإلســـالم«،  فــي  الــوضــوء  »معنى 

مؤخرا لـ»األسبوع«. مـدير النشر:
الطيب العلوي

 المؤسس:
مصطفى العلوي

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ 1965
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تحليل إخباريملف العدد اعتـراف أمريـكا بسـيادة المـغرب 
على صحرائه ليس جديدا

هل يقوم أصدقاء الملك بإحياء مبادرة  
طرد البوليساريو من االتحاد اإلفريقي ؟ 812

بين حقنة »كورونا« و »حقنة كوشنير«

عام االستفهام 

للك عام بداية ونهاية، لكن السنة التي ودعناها والسنة التي دخلناها، تجتمعان أكثر مما تفترقان، من حيث تداعيات 
استمرار انتشار فيروس »كورونا«، واستمرار تضخم الئحة الوفيات، وتضاعف أرقام الخسائر.. هي سنة أخرى من 

التساؤالت: متى سيكون هناك تلقيح شامل للمواطنين ضد الفيروس؟ وما مدى فعاليته؟ هل له أثار جانبية؟ هل ستعود البالد للحجر 
الشامل؟ وهل سيكون هناك عمل؟.. لكها أسئلة تجعل من 2021 سنة للتساؤل والتأمل في انتظار الفرج، ولك ما هو مؤكد حتى 

اآلن، هو انسياق المغرب وراء وصفة جاريد كوشنير، صهر الرئيس ترامب ومستشاره، غير أن التأكد من فعالية هذه االختيارات، يحتاج 
لمزيد من الوقت، شأنه في ذلك شأن لقاحات »كورونا«)..(. 

مستشار ترامب 
يصنع في أسبوع

 ما يصنع في 
سنوات 

بعد وفاة الحجوجي:

لماذا ال تنجح 
محاربة الفساد 

في المغرب؟ 

تفاصيل أخرى  يف  ركن   »بني السطور« 

ٌ
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كـواليـس األخبــار
    

عام اال�ستفهام
األحداث الغزيرة واملتتالية التي شهدتها البالد خالل 
آخرها)...(،  إلى  فيها  يوم  أول  من  املنقضية،  السنة 
حجبت عن كل متتبع أو محلل، أي إمكانية ألي ترقب 
أو توقع مستقبلي، كيفما كان املجال والسياق، لتبقى 
األحداث التي ستتوالى مرة أخرى هذا العام، بمثابة 

ه الوحيد ملصيرنا. املوجِّ
فبني االنتخابات التشريعية لهذه السنة، التي كان 
البالد)...( حتى  في  العام  بالوضع  مرهونا  نجاحها 
قبل قدوم الجائحة، عندما فهم الجميع أن ثقة الشعب 
بالتأكيد  ستؤدي  مــدة،  منذ  األحــزاب  في  املتعثرة 
االستقالليني، ومرض  ميزان  اختالل  إلى   2021 سنة 
حمامة األحرار)...(، واضطراب في ميكانيكيات جرار 
االشتراكيني،  ورود  وذبول  واملعاصر)...(،  املتأصل 
غموض  الَوْضَع  ليلف  التقدميني،  صفحات  وتجعد 
تحت  بسيط  توقيع  بعد  الحال،  عليه  هو  مما  أكثر 
لشمعة  نهائي  انطفاء  إلى  أدى  مستعار)...(،  اسم 
ال  ــرة،  امل هــذه  تعوضها  لن  خسائر  املــصــبــاح)...(. 
الناخبني  إقناع  طرق  وال  بعد  عن  التصويت  تقنيات 

عن قرب)...(.
االستثمارات  أولــى  حــول  نسمع  بــدأنــا  وبينما 
في  الــبــالد،  في  ــعــة)...(  مــتــوقَّ والغير  اإلسرائيلية 
قطاعات ال تدل إال على ُحسن النية)...(، كمضاعفتها 
املقاوالت الصحفية عشرين مرة، في  لرأسمال بعض 
وقت يعرف فيه قطاع الصحافة انخفاضا في مداخيله، 
انقسم عشرون مرة)...(، ليتضح بعد ساعات أن كل 
تسلسله  زال  ما  ــذي  وال الصفقات،  من  النوع  هــذا 
بني  سنة،  من  أزيــد  منذ  ُمبرمجًا  كــان  طــويــال)...(، 
وجبات الفطور في فنادق تل أبيب)...(، والغذاء في 
مسابح  جنبات  على  والعشاء  نيويورك)...(،  مطاعم 
فيالت الدار البيضاء)...(، والفاهم يفهم.. أن كل هذا 
ال يأتي في إطار اندماج وتالحم »الثقافتني« املغربية 
واليهودية فقط، كما هو مفهوم مما تم تقديمه لنا عبر 
حد  تصل  عمليات  هي  وإنما  التلفزية)...(،  قنواتنا 
االستلهام من أسطورة »الثمن الباهظ« لبيع األراضي 

لليهود)...(. الفلسطينية 
ما هو مفهوم من املاضي، هو أن املغاربة، والحمد لـله، 
العام  يربح  بغا  »اللي  ومقولة  هانية«،  »الدنيا  عندهم 
صغار،  ونحن  وسمعناه  أجدادنا  تداوله  مثل  طويل«، 
وال زال يمثل شعارا أساسيا في حياتنا اليومية، وهذا 
ليس سوى دليل قاطع على أن الوقت عند املغاربة ال يهم، 
وكذلك من قبيل املثل القائل »وقت ما جا الخير ينفع«، 
في إشارة إلى أن املغربي ليس متسرعا في البحث أو 
»احباب  يقود  الذي  ترامب،  دونالد  بينما  رزقه...  طلب 
سياسة  رجل  يكون  قبل  أعمال  رجل  الــعــروســة«)...(، 
)وهو ليس هنا لفعل الخير في آخر أيام واليته(، وأن 
مقاول  العريس«،  »احباب  يقود  الذي  كوشنير  جاريد 
شاب وطموح قبل أن يكون مستشارا في البيت األبيض، 
أن األصهار)...( يشكلون  الحاضر،  وما هو مفهوم من 
الذين على  املستوى،  رفيعي  األعمال  عائلتني من رجال 
عكس املغاربة، يقدرون الوقت، ويتقنون اللعب به)...(، 
والــدول  إسرائيل  بني  التطبيع  في  يــرون  جعلهم  مما 
العربية فرصة عملية ال تعوض لعقد أكبر عدد ممكن من 
الصفقات، وفي الدقائق األخيرة من اللعب)...(، ضمانا 
ترامب،  تقاعد  بعد  اكتساحا)...(،  أكثر  مالي  ملستقبل 
السياسة، نظرا الستغناء  الشاب كوشنير عن  وانعزال 

أكيد عنه في والية بايدن)...(. 
لتبقى أولى مالمح املستقبل، تدل على اجتياح مالي 
صهيوني ألهم املجاالت املسيرة للدول العربية، التي 
لم يتم اكتساحها بعد)...(، بما فيها املغرب)...(، وترك 
شعوبها في رتبة متفرج مرة أخرى)...(، ومنقسمني 
بني مؤيدي ضرب الشوكة)...( واملعارضني لها... كلها 
أحداث سنعيشها جميعا هذا العام.. عام االستفهام.

األسبوعكاريكاتير

alousboue.com

بن عتيق: االتحاد 
األوروبي انتصر في 

مفاوضاته مع بريطانيا

الرباط. األسبوع

ــحــاد  االت سفينة  بــريــطــانــيــا  غــــادرت 
يمكن  عما  التساؤالت  لتطرح  األوروبـــي، 
فكان  مستقبال،  االتحاد  هــذا  يخسره  أن 
الجواب على لسان وزير الجالية السابق، 
مقال  خـــالل  مــن  بنعتيق،  الــكــريــم  عــبــد 
أو  »البريكست  عنوان:  تحت  استراتيجي 
أكثر من أربعني سنة من العالقات الصعبة 
واملعقدة«، حيث قال أن »االتحاد األوروبي 
املفاوضات  من  مستقبلي  بانتصار  خرج 

مع بريطانيا«.
وحسب بنعتيق، فـ»العديد من املتتبعني 
تعصف  قد  داخلية  أزمــة  يتوقعون  كانوا 
بمكتسبات الوحدة األوروبية، لكن العكس 
هو الذي حصل، وكل الدول األعضاء فضلت 
التكتل وراء الفريق املفاوض، وكانوا على 
وعي بأن الخالفات حول امللفات الحساسة، 
بقوة  حاضرة  زالت  ما  التي  الهجرة،  مثل 
في أذهان الرأي العام األوروبي، وبالتالي، 
ــؤدي إلى  ــردي أو أحــادي قــد ي كــل عمل ف

الــوحــدوي،  املــشــروع  إضعاف 
جعلت  البريكست  عملية 
باملوافقة  تعجل  بروكسيل 
ــى االتــفــاق  ــة عــل ــيـ األولـ
ــول دخــول  مــع بــكــني حـ
األوروبية  االستثمارات 

لـــأســـواق الــصــيــنــيــة«، 
هــــكــــذا تــــحــــدث عــضــو 

ــدراســات  »مــركــز ال
ــة  ــومــاســي ــل ــدب ال
واالستراتيجية« 

بباريس.

بقلــم               الطيب العلوي

من 7 إلى 13 يناير 2021

كوشنير يصالح المغرب مع إسرائيل ويصالح السعودية مع قطر

مستشار ترامب يصنع في 
أسبوع ما يصنع في سنوات 

الرباط. األسبوع

املنتهية  األمريكي  الرئيس  مستشار  لعب 
كوشنير،  جاريد  الشاب  ترامب،  دونالد  واليته 
كبيرا  دورا  ترامب،  إيفانكا  الرئيس،  ابنة  زوج 
املغرب  بني  ثالثي  اتفاق  لتوقيع  التمهيد  في 
كما  األمريكية،  املتحدة  والــواليــات  وإسرائيل 
مكتب  فتح  ــادة  إع ترتيب  في  بطريقته  ساهم 
االتصال مع إسرائيل في الرباط، وكان له أيضا 
دوره الكبير في اعتراف الرئيس ترامب بمغربية 

الصحراء، بقرار رسمي نشره البيت األبيض.
توقف الرئيس ترامب عن العمل، لكن جاريد 

املتبقية  القليلة  األسابيع  استغل  كوشنير 
كافة  لترتيب  األبيض،  البيت  في  وجوده  من 
امللفات، وقد حجز مكانه يوم الثالثاء املاضي 
الضغط  نجح  أن  بعد  الخليج،  ــادة  ق وســط 
التصالح،  إلى  الخليج  دفع دول  األمريكي في 
القاعدة  عــن  الــحــديــث  ودون  ــروط،  شـ دون 
إغالقها  كان  وقد  قطر،  في  التركية  العسكرية 

من بني مطالب »املقاطعني« للدوحة.
الخالف  صفحة  طويت  الشكل،  حيث  من 
انعقدت  التي  »الــعــال«  قمة  فــي  الخليجي، 
املدينة  في  بجولة  وانتهت  السعودية،  في 
العهد  وولـــي  تميم  األمــيــر  بــني  التاريخية 
سبقتها  وقــد  سلمان،  بن  محمد  السعودي 
السعودية  بــني  الــجــوي  املــجــال  فتح  إعـــادة 
الذي  املغربي،  الحكمة  موقف  ليتأكد  وقطر، 

بقي بعيدا عن الصراع.
املــغــرب على  حــفــاظ  نتائج  مــن  ــان  ك ــد  وق
اصطفافها  الخليج،  دول  جميع  مع  عالقاته 
املنعقدة  »العال«،  لقمة  الختامي  البالغ  في 
والشيخ  قابوس  السلطان  »قمة  عنوان  تحت 
ضرورة  على  أكد  الذي  البالغ  وهو  صباح«، 
املشترك،  العمل  لتنفيذ خطط  الجهود  تكثيف 
الشراكة  ــار  إط فــي  عليها  االتــفــاق  تــم  التي 
التعاون  مجلس  دول  بــني  االستراتيجية 
دول  أكدت  كما  املغربية«،  واململكة  الخليجي 
»مواقفها وقراراتها  البالغ،  الخليج في نفس 
الثابتة في دعم سيادة املغرب ووحدة أراضيه، 
اتخذتها  التي  لإلجراءات  تأييدها  عن  معربة 
املدني  التنقل  حرية  إلرساء  املغربية،  اململكة 

والتجاري في املنطقة العازلة للكركرات«.

بنعتيق شباط

شباط يجمع مناصريه وأعوانه
 استعدادا لالنتخابات

الرباط. األسبوع 

 
التركية  الــديــار  مــن  عــاد  بعدما 
واألملانية، شرع حميد شباط، عمدة 
فــي إعــداد  الــســابــق،  ــاس  ف مدينة 
فريق خاص به، يتكون من مناصريه 

قصد  وذلـــك  املــديــنــة،  فــي  وحلفائه 
االستعداد لالنتخابات املقبلة.

الستعادة  شــبــاط  ويسعى 
والحزبية  السياسية  مكانته 
املقبلة،  االســتــحــقــاقــات  فــي 

وقــوتــه  شعبيته  وإبــــراز 

للواجهة  العودة  قصد  فــاس،  مدينة  في 
االستقالل  داخل حزب  حضوره  وتأكيد  
في أفق الظفر بالعمودية أو رئاسة الجهة، 

أو الوصول لحقيبة وزارية.
ويتواصل شباط مع مناصريه 
تقنيات  عــبــر  مــنــه  ــني  ــرب ــق وامل
التواصل الحديثة، وذلك بهدف 
انــتــقــاء األشــخــاص الــقــادريــن 
ــب األصـــــوات،  ــى جــل ــل ع
وكـــذا الــتــواصــل مع 
لترتيب  املواطنني، 
موعد  قبل  األمور 
االســتــحــقــاقــات 

املقبلة.

ٌ



ما خفي
اكن أعظم

»األســبــوع«  مــصــادر  بعض  ربطت 
العسكري  للحلف  األخير  االعتماد  بني 
وبني  كاملة،  املغرب  لخريطة  »الناتو«، 
تتم  ــم  ل عسكري  طــابــع  ذات  اتــفــاقــات 
اإلعــام مع  فــي وســائــل  إليها  اإلشـــارة 
حلف  أن  ومعلوم  األمــريــكــي،  الجيش 
ــن فــتــرة الــحــرب  ــوروث ع ــ ــو« م ــات ــن »ال
وهو  السوفياتي،  االتحاد  مع  الــبــاردة 
فكرة أوروبية، غير أنه لم يكن من املمكن 
الواليات  بقوة  االستعانة  دون  إنجازها 

املتحدة األمريكية.  

دخلت مجموعة »مناهضة التطبيع« 
تـــورط أحد  »الــوحــل«، بعد  ــرة  دائـ فــي 
أعضائها في التشكيك في جدوى »لجنة 
الـــقـــدس«، حــســب الـــقـــراءة االتــحــاديــة 
وقد  التطبيع..  ضد  لقاء  في  ملشاركته 
نتيجة  ــرى  أخ أبــعــادا  املــوضــوع  يأخذ 
باألمر لحزب  للمعني  التنظيمية  التبعية 
األزمة  يتذكر  والكل  والتنمية،  العدالة 
كيران  بن  عهد  في  اندلعت  التي  الكبرى 

بسبب »حساب غزة«.

في ظروف غامضة، أعلنت السفارة 
املستشار  وفــاة  عن  بالرباط  الروسية 
األول للسفير نيكوالي أوريخوف، وكتبت 
»الفيسبوكية«:  صفحتها  على  السفارة 
»تعرب السفارة الروسية في املغرب عن 
املستشار  رحيل  إلعان  الشديد  حزنها 
األول للسفير الروسي، واملسمى نيكوالي 
أوريخوف، ليلة 2/1 يناير الجاري«، ولم 

تقدم أية تفاصيل عن املوضوع.
 

بالتزامن مع الحديث عن عودة رموز 
غــاب،  كريم  ومنهم  االســتــقــال،  حــزب 
األحـــزاب  أغــلــب  أن  ــوع«  ــب »األس علمت 
مسيك  ابن  مقاطعات  بعمالة  السياسية 
وعلى املستوى املركزي، رفضت استقبال 
السابقني ملقاطعة اسباتة،  الرؤساء  أحد 
أو فتح مفاوضات معه من أجل تأسيس 
ليكون  لتزكيته  تمهيدا  محلية  كتابة 
االنــتــخــابــات  ــي  ف الــائــحــة  عــلــى رأس 
الجماعية املقبلة.. وسبق لهذا »الحصان 
االنتخابي« أن أسقط غاب في مقاطعته، 
ولكن الزمان دار دورته، وحسابات اليوم 

ليست هي حسابات األمس.

بخالف األحزاب األخرى، اختار عدد 
حزب  في  والقياديني  ــوزراء  ال من  كبير 
في  فياتهم  اقتناء  والتنمية،  العدالة 
تقريبا،  املنطقة  نفس  وفي  تمارة،  مدينة 
من  لتلتصق  الــبــذخ  تهمة  عـــادت  ــد  وق
فاره،  مقر  بناء  قرار  بعد  بالحزب  جديد 
باملايير، في حي الرياض، بالتزامن مع 

استمرار تداعيات جائحة »كورونا«.

خــبــراء  مــن  ــد  ــ واح أدنـــون،  خالد 
السابق  العام  األمني  زمن  في  التواصل 
حكيم بنشماس، كتب مؤخرا عن »موضوع 
التنظيم  ضعف  »إن  الحزبي«:  التواصل 
حتما  يؤدي  الحزبية،  املؤسسة  وثقافة 
إلى نتيجة خطيرة، هي الوالء لألشخاص 
احتكار  وحاالت  الحزبية،  املؤسسة  بدل 
املحيطني  مــع  التفاعل  ــدم  وع املعلومة 
الشفافية  وغياب  والخارجي،  الداخلي 
يؤدى  وبطء وصولها  املعلومة  تدفق  في 
في عدم تحكم  تتمثل  إلى مسألة خطيرة 
يعقد  مما  الخارجية،  في صورته  الحزب 
قد  بل  واإلعامية،  التواصلية  العملية 

تصبح مهمة مستحيلة«.

3

كـواليـس األخبــار تحت األضواء

الرباط. األسبوع

يــعــرفــون عن  املـــواطـــنـــني ال  ــن  مـ كــثــيــر 
في  املــهــادنــة  صيغتها  ســوى  »الــبــاطــرونــا« 
السنوات األخيرة، لكنها لم تكن كذلك في زمن 
الرئيس  وفــاة  شكلت  وقد  البصري،  إدريــس 
يوم  املغرب،  ملقاوالت  العام  لاتحاد  السابق 
الخاف  أيام  لتذكر  فرصة  املاضية،  الجمعة 

مع وزارة الداخلية..
النموذج الواضح للخاف بني »الباطرونا« 
ووزارة الداخلية كان هو »الحملة التطهيرية« 
الحملة  وهي  البصري،  إدريــس  قادها  التي 
ــهــا، حــســب عــدة  الــتــي انــحــرفــت عــن أهــداف
لتصفية  فرصة  كانت  أنها  اعتبرت  شهادات، 
»األسبوع«،  صديق  قال  وقد  الحسابات)..(، 
الحملة  عن  الحجوجي  الرحيم  عبد  الراحل 

بأنها  البصري  قــادهــا  التي  التطهيرية 
حيث  سياسية،  أهـــداف  ذات  ))كــانــت 

سياسة  فرض  إلى  مضطرا  امللك  كان 
تخليقية من أجل إعطاء صورة أخرى 
تحولت  األســف،  مع  لكن  للخارج، 
إلى  التخليقية،  السياسة  هــذه 
وزارة  وتحولت  تهديدية،  سياسة 
العدل إلى قسم في وزارة الداخلية، 
صدرت  التي  األوامــر  تنفذ  وكانت 

بحبس املقاولني)..(((.   
ــار يــلــخــص  ــصـ ــتـ ــاخـ ــذا بـ ــ ــك ــ ه

الحجوجي سبب فشل »حملة محاربة 
الداخلية،  وزارة  طــرف  من  الفساد« 

الداخلية،  وزارة  ممثلو  شرع  أن  بعد 
لرجال  لوائح  إعداد  في  والعمال،  القياد 

دور  يقتصر  فلم  بالسجن،  املهددين  األعمال 
وزير الداخلية على األمر بحبس املقاولني، بل 
إنه تجرأ في أحد األيام ليقول إنه يتوفر على 
مرشحون  كلهم  مقاول  آالف   3 تضم  لوائح 
البيضاء،  بالدار  كبير  اجتماع  في  للسجن، 
مبالغ  يتقاضون  األقاليم  عمال  كان  باملقابل، 
مليونا  و70  مليونا   30 بني  تتراوح  مالية 
املشبوهني)..(،  األعمال  رجال  على  للتستر 
جرفت  قد  الحملة  كانت  ذلك،  مع  وباملوازاة 
املخازن  أصحاب  من  كبيرا  عددا  طريقها  في 
مع  ذروته  سيبلغ  التشويق  إن  بل  واملتاجر، 
العام  املدير  اعتقال مسؤولني كبار من بينهم 
للجمارك واملدير الذي سبقه )األسبوع عدد 18 

يوليوز 2013(.
وكان امللك الراحل الحسن الثاني قد أعطى 
إدريس  للراحل  التطهيرية  الحملة  مفاتيح 

البصري، مضطرا، بعد أن رفض الوزير األول 
تلك  وكــانــت  صحية،  ألســبــاب  املهمة  تولي 
طريقته للتهرب من املوضوع، لذلك قال الحسن 
الحملة:  بداية  في  الشهيرة  جملته  الثاني 
من  أساسا  هي  سنباشرها  التي  ))العملية 
أنه  ــروض  ــف وم األول،  ــر  ــوزي ال اخــتــصــاص 
املسؤول عن تنظيمها وتتبعها، وألن الفيالي 
برر عدم رغبته في قيادة العملية بكون صحته 
ال تسعفه، فأنا من سيتحمل مسؤولية كل هذا، 
باإلعداد  إدريس  السي  يتكلف  أن  قررت  وقد 
قطاع  رأس  على  يوجد  ألنه  للعملية،  التقني 
املصالح  عبر  االقتصاد  في  ويتدخل  محوري 
ولديه  ــعــمــاالت،  وال لــلــواليــات  االقــتــصــاديــة 
بينها  من  أخرى،  قطاعات  في  التدخل  سلطة 
الجمارك، وسيكون إلى جانبه في اللجنة من 

ــذا  ــبــا ه قبل طــل ــر  األمـ

سنتني، وهما إدريس جطو والقباج )الوصي 
على الجمارك(((.

بعني  ينظر  الحجوجي  الــراحــل  يكن  لــم 
اشتهر  ــذي  ال جطو،  إدريـــس  إلــى  االرتــيــاح 
ذلك  كان  وقد  الفساد،  محاربة  إلى  بالدعوة 
الحملة  عــن  يكتب  كــان  ملــا  بالنظر  طبيعيا 
كانت  املغربية، حيث  في صيغتها  التطهيرية 
من  املحاكمات،  كثرة  ))إن  تقول:  الصحافة 
إلى  الــدرقــاوي  ومــن  اليخلوفي،  إلــى  الديب 
الرزاق،  بنعبد  إلى  الزهراوي  ومن  شتريت، 
مخدرات، تهريب، مربى فاسد، كعك فاسد، دم 

إنها  فاسد)..(،  واقع  فاسد)..(،  هواء  فاسد، 
الباد،  إليها  وصلت  ومخيفة  مرعبة  حالة 
واملثير  االنهيار،  من  حفرة  شفا  على  تجعلنا 
فحول  بذاتها)..(،  الحملة  ليس  كله،  هذا  في 
كان هناك  التي سقطت،  األسماء  كل اسم من 
العشرات من الوجوه غير املكشوفة املحتمية 

خلف ستار أسمائها ومناصبها((.
ــم يــكــن الـــراحـــل، رئــيــس حـــزب الــقــوات  ل
العام ملقاوالت  املواطنة، يقبل اعتبار االتحاد 
ناديا  ليس  فاالتحاد  وطنية،  ال  كقوة  املغرب 
أن  قبل  الحجوجي،  يقول  االستعمار  لبقايا 
يرد بأن الراحل الحسن الثاني كان يأخذ رأي 
االتحاد رغم مخالفة رأي وزيره في الداخلية 
الحجوجي  حــكــى  وقــد  الــبــصــري،  إدريـــس 
مع  قصته  ســابــق  وقـــت  ــي  ف لـــ»األســبــوع« 
))لقد  قال:  حيث  الثاني،  والحسن  البصري 
 ،1995 سنة  موقفا،  اتخذ  أن  لاتحاد  سبق 
صفقة  إسناد  إلــى  يرمي  حكومي  قــرار  ضد 
تدبير املاء والكهرباء بمدينتي الرباط والدار 
البيضاء ملجموعة فرنسية دون املرور عبر 
ضمان  دون  حال  مما  دولية،  مناقصة 
الــعــروض،  أفضلية  على  الحصول 
آنـــذاك،  الــداخــلــيــة  وزيـــر  وكاتبنا 
النازلة،  إدريس البصري، في هذه 
معبرين عن رفضنا، ألن سعر املاء 
من  عنصرا  يشكل  والــكــهــربــاء 
املنافسة،  كلفة  في  تدخل  عناصر 
تلقيناها  التي  الضغوطات  ورغم 
على  أصرينا  الداخلية،  وزير  من 
موقفنا إلى أن تدخل امللك الراحل 
وحسم  هلل،  رحمه  الثاني  الحسن 
لترتيب  أوامــره  بإعطاء  املــوضــوع 
لقاء بني االتحاد واملجموعة الفرنسية 
ملراجعة مضامني العرض، حينذاك أكدنا 
عروض  وجــود  عــدم  أن  الداخلية،  لوزير 
بياض  على  شيك  تسليم  بمثابة  هو  منافسة 
جــاءت  الــلــقــاء،  هــذا  وبــعــد  مــنــه،  للمستفيد 
من  تتكون  لجنة  بإحداث  امللكية  التعليمات 
من  مكننا  الذي  الشيء  الطرفني،  من  خبراء 
وبعدها  املــغــرب،  لصالح  الــعــرض  تحسني 
أن  مفادها  الداخلية  لوزير  ــة  دراس سلمنا 
املستهلك  سيكلف  الفرنسية  املجموعة  عرض 
22 مليار درهم  املغربي عبئا إضافيا يقدر بـ 
بمعظم  الوزير  فاقتنع  سنة،   30 مــدى  على 
إال  تحفظاتنا،  سحب  منا  وطلب  ماحظاتنا 
أننا رفضنا مبدئيا شكل الصفقة، ورغم ذلك، 
لم نتوصل بأي توبيخ أو لوم من امللك الراحل 
الشاملة  بنظرته  عهدناه  وكما  بل  رحمه هلل، 
بعني  ماحظاتنا  تأخذ  بأن  أمر   والحكيمة، 

االعتبار(( )األسبوع: 2 نونبر 2019(.

من 7 إلى 13 يناير 2021

لماذا ال تنجح محاربة الفساد في المغرب؟ 

وفاة زعيم املقاولني 
الذي وقف �ضد احلملة 
التطهريية التي قادها 

اإدري�س الب�ضري
الراحل الحجوجي

النموذج الواضح للخالف بين 
»الباطرونا« ووزارة الداخلية كان هو 

»الحملة التطهيرية« التي قادها إدريس 
البصري، وهي الحملة التي انحرفت عن أهدافها، 

حسب عدة شهادات، اعتبرت أنها كانت 
فرصة لتصفية الحسابات)..(، وقد قال صديق 

»األسبوع«، الراحل عبد الرحيم الحجوجي 
عن الحملة التطهيرية التي قادها 
البصري بأنها ))كانت ذات أهداف 

سياسية

شباط
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افتحاص مؤسسات 
الرعاية االجتماعية التابعة 

للوزيرة المصلي

الرباط. األسبوع

تقوم لجنة برملانية خاصة بإجراء افتحاص 
والتنمية  واألســـرة  التضامن  وزارة  ألمــوال 
12 صندوقا تشرف  االجتماعية، واملوزعة على 

عليها الوزارة واملؤسسات املوازية.
تصرف  التي  ــوال  األم في  التدقيق  وسيتم 
على مؤسسات اجتماعية، والتي تبلغ 3 ماليير 
وضعية  في  األشخاص  استفادة  ومدى  دوالر، 
وذوي  والنساء،  والعجزة  واألطــفــال  صعبة، 

االحتياجات الخاصة.
وتــعــيــش مــجــمــوعــة مــؤســســات الــرعــايــة 
االجتماعية مشاكل واختالالت مالية وتدبيرية، 
60 باملائة منها تعيش في أزمة مادية،  جعلت 
املسنني  عيش  ظروف  على  سلبا  انعكس  مما 

املعاقني  واألشــخــاص  واألطــفــال 
وحرمانهم من الخدمات الالئقة.
املجلس  رصـــد  أن  وســبــق 
تقرير  في  للحسابات  األعلى 
تسيير  في  اختالالت  عدة  له، 
هاته املؤسسات االجتماعية، 

ــا تــدنــي  ــ ــرزه ــ ــن أب مـ
ــات الــتــغــذيــة،  ــق ــف ن
واالكــــــتــــــظــــــاظ، 
املراقبة،  وضعف 
غير  ومصاريف 

ضرورية.

العندليب عبد الحليم حافظ في 
ضيافة الصحفي الراحل مصطفى 

العلوي، وقد كانت تجمعهما صداقة 
قوية في ذلك الزمن الجميل.

صور تنشر   ألول  مرة

ترك الراحل مصطفى العلوي،  مؤسس 
جريدة »األسبوع« كّمـًا هاما من الصور 

الفريدة التي راكمها في خزانته عبر مساره 
اإلعالمي منذ ما يزيد عن 60 سنة، تنشرها 

»األسبوع« بانتظام ضمن هذا الركن.

من 7 إلى 13 يناير 2021

مشروع لتجاوز العالقة المغربية مع إسبانيا بعالقة مباشرة مع بريطانيا

تر�سيح م�سطفى اخللفي ملن�سب �سفري 

الرباط. األسبوع

وزيــر  الخلفي،  مصطفى  الــتــزم 
ــر الــعــالقــات  ــ ــم وزي ــال، ث ــصـ االتـ

باسم  الناطق  البرملان  مع 
الحكومة السابق، الصمت 

بخصوص األحداث التي 
يعيشها املغرب، خاصة 
بالتطبيع  يتعلق  فيما 
األمريكي  واالعتراف 
الصحراء،  بمغربية 
مفضال التواري عن 
األنظار منذ إعفائه 
سعد  حكومة  مــن 

الدين العثماني.
الخلفي  وظهر 
بــرفــقــة األمـــني 
الـــعـــام لــحــزب 

الدين  سعد  والتنمية،  العدالة 
العثماني، خالل لقاء جمعه مع 

وزير الخارجية ناصر 
إحدى  في  بوريطة 
ــات  ــ ــاع ــ ــم ــ ــت االجــ
بــعــد االنــتــصــار 
الــــعــــســــكــــري 
والدبلوماسي 

معبر  فـــي 

»الكركرات«، الشيء الذي فسره البعض 
تعيني  بقرب  توحي  مــؤشــرات  بوجود 
إحــدى  فــي  للمغرب  سفيرا  الخلفي 

البلدان اإلسالمية أو العربية.
عن  مسافة  أخــذ  الخلفي  وفضل 
الحزب والخالف الفكري بني شبيبة 
»البيجيدي« واألمانة العامة حول 
العديد من امللفات والقضايا، التي 
صداه  وصل  وجدال  نقاشا  خلقت 
إلـــى أعــضــاء املــجــلــس الــوطــنــي، 

واملكاتب والفروع.
وأكدت مصادر مطلعة، 
الخلفي  مصطفى  أن 
ــر عـــلـــى خــطــى  ــســي ي
طارق،  حسن  األستاذ 
ــا بــنــخــلــدون،  ورضــ
منصب  تقلد  الــذي 
في  اململكة  سفير 
فشل  لكنه  ماليزيا، 

في مهامه.

شبهة التالعب في نتائج 
امتحانات مهنية على 

مكتب أمزازي

الرباط. األسبوع
 

دعت الجامعة الوطنية للتعليم، وزير التربية 
الوطنية سعيد أمزازي، لفتح تحقيق شفاف في 
»التالعب« بنتائج أساتذة التدريس في املركزين 
ورزازات  فــي  والتربية  للتكوين  الجهويني 

والراشيدية.
عرف  ــي  األول االنتقاء  أن  النقابة  واعتبرت 
من  مجموعة  إقصاء  بعد  وأخــطــاء  اخــتــالالت 
غياب  في  امللفات،  دراســة  بدعوى  املترشحني 
تكافؤ  تضمن  األساسية  واملعايير  الشفافية 

الفرص بني املرشحني.
انتقاء  النقابة  واســتــغــربــت 

أساتذة لم يشاركوا في مباراة 
االنتقاء املنظمة، مما يعد خرقا 
والنزاهة،  للشفافية  وضربا 
املحسوبية  أمام  الباب  ويفتح 

التعيينات  ــي  ف ــة  ــي ــون ــزب وال
وفق  املرشحني  انتقاء  عــوض 

معيار الكفاءة والتجربة.
بإنصاف  النقابة  وطالبت 
وإعــادة  املبعدين  األســاتــذة 
ــغــاء  وإل االنــتــقــاء،  عملية 
القانوني،  غير  التكليف 
عن  املسؤولني  ومحاسبة 

ــاوزات  ــجـ ــتـ هــــذه الـ
و»التالعبات«.

الرباط. األسبوع

مع  املغرب  وقعه  الذي  الشراكة  اتفاق  مهد 
إلى  القاري  الربط  مشروع  إلخــراج  بريطانيا 
الوجود، وأزعج الجارة اإلسبانية التي تخشى 
بني  املضيق  تحت  نفق  أو  معلق  جسر  إقامة 

املغرب وجبل طارق، املستعمرة البريطانية.
وتسعى بريطانيا لالنفتاح على إفريقيا بعد 
األوروبية،  القيود  من  والخروج  »البريكست« 
ربط  مشروع  ترجمة  في  الرغبة  لديها  لتظهر 
نفق  أو  بجسر  طنجة  مع  طارق  جبل  مضيق 

تحت أرضي على طول 20 كيلومتر.
وظــلــت فــكــرة مــشــروع الــربــط بــني املغرب 
توقيع  منذ  مفاوضات  موضوع  طارق  وجبل 
االتفاقيات بني الرباط ولندن في أكتوبر 2019، 
بالنسبة  ربــط  صلة  يشكل  النفق  أن  بحيث 
ــا،  أوروب مع  إفريقيا  في  الذين  للبريطانيني 
الخضراء  للجزيرة  قوية  منافسة  كما سيشكل 

اإلسبانية.

أن  إسبانية،  إعالمية  مصادر  وكشفت 
والرباط  مدريد  بني  مطروحا  كان  املشروع 
منذ 42 سنة، بحيث تم تشكيل لجنة مشتركة 
غير  القارتني،  ربط  مشروع  ودراســة  لبحث 
أنه تعثر وظل مجرد فكرة، تم إحياؤها بعد 

خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي.
أن  إسبانيول«،  »إيل  صحيفة  وأوضحت 

إسبانيا كانت قد شرعت في إنجاز املشروع 
تحت  نفقني  بناء  عبر  املــاضــي،  القرن  في 
سطح البحر بعمق 300 متر، مشيرة إلى أن 
 600 بحفر  بدأت  األولى  التجريبية  املرحلة 
لكن  إسبانيا،  جنوب  قــادس  بمنطقة  متر 
األشغال توقفت بسبب الفيضانات ومشاكل 

تقنية.

المصلي

أمزازي

الخلفي والعثماني

والصحفي العندليب 

بوريطة و أندرو موريسون
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كـواليـس األخبــار
من 24 إلى 30 دجنبر 2020

إعدام قانون اإلثراء 
غير المشروع من طرف 

البرلمان لوبيات 
الرباط. األسبوع

غير  اإلثـــراء  قانون  ظل  ســنــوات،  خمس  منذ 
املشروع في خزانة مجلس النواب، بسبب تواطؤ 
السياسية  اإلرادة  وغياب  واألحــزاب  البرملانيني 
حيز  إلى  القانون  هذا  إلخراج  السياسيني،  لدى 
حملتها  التي  الرنانة  الشعارات  رغم  الوجود، 

األحزاب في الحمالت االنتخابية.
اإلثراء  محاربة  قانون  مشروع  تعطيل  فسبب 
النافذة  الجهات  لبعض  يرجع  املــشــروع،  غير 
داخل البرملان، التي مارست ضغوطات ألجل إقبار 
بعض  متابعة  من  خوفا  املحرم،  االغتناء  قانون 
البرملانيني ورؤساء الجماعات املنتمني لألحزاب، 
األموال  لنهب  القانوني  الفراغ  استغلوا  الذين 
العامة من خالل الصفقات العمومية والدراسات 
الفواتير،  في  والتضخيم  الكثيرة،  واملشتريات 
واقتناء أراضي بثمن رمزي وبناء عمارات وشقق 

وبيعها بأثمنة خيالية.
كما تمارس لوبيات سياسية واقتصادية أخرى 
مستفيدة من الثغرات القانونية ملراكمة الثروات، 
لوضع  والحكومة  البرملانيني  على  ضغوطات 
عراقيل وإقبار قانون اإلثراء، خوفا من املالحقات 

القضائية في حق بعض املقربني واملوالني لهم.
قانون  بند  إدراج  البرملانيني  غالبية  ويرفض 
اإلثراء غير املشروع في القانون الجنائي، بحيث 
عن  بعيدة  أخــرى  مقترحات  تقديم  يــحــاولــون 

املحاسبة والقضاء.

من 7 إلى 13 يناير 2021

تخوف إسباني من 
إقامة قاعدة عسكرية 

بالمغرب  أمريكية 

الرباط. األسبوع

اإلسبانية  الــحــكــومــة  تعيش 
تخوفا كبيرا بعد اعتراف الواليات 
املغرب  بسيادة  األمريكية  املتحدة 

على الصحراء، الشيء الذي وضع 
الدبلوماسية اإلسبانية في املحك، 
ــل حــديــث صحف  ــي ظ خــاصــة ف
أمــريــكــيــة عــن قــرب بــنــاء قــاعــدة 
في  األمــريــكــي  للجيش  عسكرية 

األقاليم الجنوبية املغربية.
ــرة  ــر وزيـ ــ ــذا األم ــع هـ ــد دفـ وقـ
الــخــارجــيــة اإلســبــانــيــة، أرانــشــا 

غونزاليس اليا، إلطالق تصريحات 
فيها  تــؤكــد  اإلعـــــالم  ــل  ــوســائ ل
العسكرية  القاعدة  بقاء  استمرار 
األمريكية »روتا« في مدينة قادس.
ضغطا  ــا  ــي ــان ــب إس ــش  ــي ــع وت
ــزاب  األحـ بــني  داخــلــيــا  سياسيا 
بعد  خاصة  للحكومة،  املشكلة 
ــي املــغــربــي،  ــك ــري ــارب األم ــق ــت ال

للدبلوماسية  صدمة  شكل  الــذي 
اإلسبانية.

ــل إعــالمــيــة  ــائـ ــت وسـ ــشــف وك
والرباط  واشنطن  أن  متطابقة، 
مبدئي«  ــاق  ــف »ات إلـــى  توصلتا 
العسكرية  القاعدة  بنقل  يقضي 
»روتا« إلى املغرب، وتحديدا بأحد 

أقاليم الصحراء املغربية.

صورة رائعة لجمهور األمس نشرها 
الناشط علي زيان على صفحته 

»الفيسبوكية« معلقا: »إهداء لجمهور مدينة 
فاس الراقي.

الصورة تعود لسنوات األربعينات بملعب فاس 
البلدي والجمهور الفاسي األنيق يتابع إحدى 

مقابالت كرة القدم، لكن الجميل هو تواجد 
سيدتين بالجلباب المغربي تتابعان المقابلة 
وسط حشود الرجال والشباب دون أي عقدة 

نقص أو إخالل بالحياء العام.
تحية للجمهور المغربي الراقي«.

هل تلقي البوليساريو سالحها؟

الرباط. األسبوع
 

ألتاميرانو،  بيدرو  الدبلوماسي  دعا 
ــدعــم  ــة ل ــيـ ــدولـ عـــضـــو املـــجـــمـــوعـــة الـ
البوليساريو  جبهة  قادة  الصحراويني، 

ونــزع  املسلح  العمل  عــن  التخلي  إلــى 
حل  إلـــى  يوصلها  ــن  ل ألنـــه  ســالحــهــا، 

للقضية مع اململكة املغربية.
فيديو  شريط  فــي  ألتاميرانو  وأكــد 
»تويتر«،  بموقع  صفحته  عبر  نــشــره 
مكاسب  أية  تحقق  لن  البوليساريو  أن 
ألن  الــصــحــراء،  فــي  العسكري  بالعمل 
في  ليست  العسكرية  الــقــوى  مــوازيــن 

صالحهم تماما.
التي  العسكرية  السياسة  وانــتــقــد 
يتبعها قادة البوليساريو، والتي أدت إلى 
متهما  الصحراوي،  الشباب  مئات  وفاة 
الصحراويني  باستغالل  الجبهة  قــادة 
بينما هم  لهم في عدة مآسي،  والتسبب 
يتمتعون في فيكتوريا ضواحي برشلونة 

وفي فنادق العاصمة الفرنسية باريس.

و  تعليقصــورة

جمهور األمس

البنك الدولي يجمع وزارة الداخلية 
والعدل في خطة لمحاربة غسيل األموال

الرباط. األسبوع

مساعدة  الدولي  البنك  يقدم 
تقنية للمغرب في مجال محاربة 
بناء  بــهــدف  ــوال،  ــ األمـ غسيل 
مناسبة  وطنية  استراتيجية 
ملكافحة تبييض األموال وتمويل 
اإلرهاب، وذلك عبر تقديم الدعم 
للجنة  واملــعــلــومــاتــي  التقني 

وطنية إدارية.
التقنية  املنهجية  وتعتمد 
على  الدولي،  البنك  قدمها  التي 
تهديد  في  تتجلى  مناهج  تسعة 
املستوى  على  األمـــوال  غسيل 

ــي، نــقــط ضــعــف غسل  ــن ــوط ال
القطاع  ضعف  نقط  ــوال،  ــ األم
بقطاع  ضعف  ونقط  البنكي، 
ضعف  ونقط  املالية،  األوراق 
املالية  واملؤسسات  التأمينات 
األعمال  ضعف  ونقط  األخــرى، 
وتقييم  املــالــيــة،  غــيــر  ــهــن  وامل

مخاطر تمويل اإلرهاب.
فرق  أربــعــة  تكوين  تــم  ــد  وق
وزارة  العدل،  وزارة  إلى  تنتمي 
ووحدة  املغرب،  بنك  الداخلية، 
مــعــالــجــة املــعــلــومــات املــالــيــة، 
على  الفرق  هذه  تشتغل  بحيث 
جميع املعطيات وتقييم املخاطر 
الضعف  ونــقــاط  والــتــهــديــدات، 
بغسيل  الصلة  ذات  والجرائم 

األموال التي يواجهها املغرب.

نقابة تهاجم بن�صعبون ورئي�س احلكومة ب�صبب و�صعية الأطر ال�صحية

الرباط. األسبوع

للنقابة  ــي  ــن ــوط ال ــب  ــت ــك امل ــد  ــق ــت ان
لواء  تحت  املنضوية  للصحة،  الوطنية 
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، موقف 
األطــر  مــع  التعامل  فــي  املــالــيــة  وزارة 
الصحية التي تكابد وتقاوم في الصفوف 
معتبرا  »كورونا«،  جائحة  أمام  األمامية 
مطالب  تتجاهل  املــذكــورة  ــوزارة  الـ أن 

بــدون  يعملون  الــذيــن  الصحة  مهنيي 
وحياتهم  بصحتهم  ويغامرون  مقايضة 

لحماية املواطنني.
وندد بالغ املكتب بموقف الوزير الذي 
يكيل بمكيالني، ويتعامل بتجاهل ملطالب 
ويلبي  آخرين  يجامل  بينما  املحقني، 
عن  متسائال  الضاغطني،  لوبيات  رغبات 
وصمته  الحكومة  لرئيس  التام  الغياب 
وعلى  الصحية  الشغيلة  مطالب  على 
وزير  بها  يقوم  التي  اإلقصاء  منهجية 
في  املناضلة  الفئة  هذه  حق  في  املالية 

الفترة الحالية.
عن  الحديث  أن  الــبــالغ،  نفس  ــد  وأك
املسؤولني  طــرف  من  للصحة  األولــويــة 
ــو إال مــجــرد كــالم  ــا ه الــحــكــومــيــني، م
للرماد  ودر  املواطنني  عواطف  لكسب 
في العيون، معتبرا أن االعتراف بأهمية 
باملوارد  العناية  يقتضي  الصحة  قطاع 
البشرية وتحسني أوضاعها، واالستجابة 
ملطالبها املشروعة في ظروف عمل الئقة 
لكي تتمكن من تلبية حاجيات املواطنني.
االحتجاج  إلى  النقابي  املكتب  ودعــا 

النضالية  الصيغ  كــل  ــخــاذ  وات
مع  التنسيق  بــعــد  ــة  ــضــروري ال

ــاع الــصــحــة،  ــط ــات ق ــاب ــق ن
مضيفا أنه يدعو في 

هــذا اإلطــار، إلى 
الجهود  توحيد 
الظرف  في هذا 
لرفع  الــدقــيــق 
عن  الــحــيــف 
الــشــغــيــلــة 

الصحية.

غونزاليس

بنشعبون
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كواليس صحراوية

احلمو�سي يكافئ م�سوؤولني اأمنيني يف العيون 

برتقيات راأ�س ال�سنة  

مطالب بتحسين الخدمات 
في معبر »الكركرات« 

أوسرد. األسبوع 

يبدو أن معبر »الكركرات« 
زاره  وطنيا  رمـــزا  أصــبــح 
البعثات  عــشــرات  ــزوره  وتـ
رئيس  أولها  كان  والوفود، 
الــحــكــومــة ســعــد الــديــن 
العثماني، والالئحة طويلة، 
باتوا  املعبر  زوار  أن  غير 

من  بعدد  بتعزيزه  يطالبون 
تغيب  حيث  التجهيزات، 
وعناصر  اإلسعاف  سيارات 
نقط  باستثناء  امللكي  الدرك 
فضال  الرئيسية،  التفتيش 
للتشجير  املعبر  افتقار  عن 
عامل  يدعو  مما  والنظافة، 
أكثر  االهتمام  إلــى  أوســرد 
بناء  خالل  من  الرمز،  بهذا 
خيم الستراحة الزوار الذين 
يقطعون مئات الكيلومترات 
ثم  املعبر  باب  أمــام  ليقفوا 

يعودوا إلى الداخلة.

»كورونا« تنهي حياة عامل طانطان

من 7 إلى 13 يناير 2021

إلى عامل أوسرد 

عبداهلل جداد. العيون

الحموشي،  اللطيف  عبد  كشف 
الوطني  لــأمــن  الــعــام  املــديــر 

ــراب  ــ ــت ــ ــة ال ــ ــب ــ ــراق ــ وم
ترقيات  عــن  الوطني، 
شملت  وتـــغـــيـــيـــرات 
مسؤولي  من  العديد 
ــي،  ــنـ ــوطـ ــن الـ ــ ــ األمـ
ــة  ــي ــرق وخــــاصــــة ت
ــام  ــعـ املـــــراقـــــب الـ
العيون،  أمــن  والــي 
الذهب،  أبــو  حسن 
محمد  والكولونيل 

العلجي، ومقدم شرطة رئيس، 
حميد توقي، تمت ترقيته إلى 
ــارس  ــن وح رتــبــة ضــابــط أم
يــحــيــى تمت  أمــــن، حــمــود 
ترقيته إلى رتبة مقدم شرطة.

ــة،  ــي ــرق ــت وتـــأتـــي هــــذه ال
باعتبارها حافزا إداريا يشجع 
موظفي األمن على بذل 
التضحية  من  مزيد 
خــــــــالل مـــــزاولـــــة 
واعترافا  مهامهم، 
بــحــســهــم املــهــنــي 
وتثمينا  الــعــالــي 
النخراطهم الفعلي 
كما  والـــفـــعـــال، 
الحموشي  أشــاد 
ــة  ــ ــالـ ــ فـــــــي رسـ

على  تعميمها  تم  التي  والتنويه  التهنئة 
باململكة،  الوطني  األمــن  مصالح  جميع 
الدائمة  والحركية  األمنية  بالترتيبات 
إنجاح  في  الشرطية  الــدوريــات  ملختلف 
رأس  لتأمني  املعتمدة  األمنية  الترتيبات 
من  مكن  مما  الجديدة،  امليالدية  السنة 
ضمان أمن املواطنني وسالمة ممتلكاتهم، 
وتفادي تسجيل أي حادث يمس بمرتكزات 
التطبيق  أن  عــن  فضال  ــعــام،  ال النظام 
املتخذة  االحــتــرازيــة  للتدابير  السليم 
يعزى   ،»19 »كوفيد  فيروس  تفشي  ملنع 
القصوى  والجاهزية  العالية  املهنية  إلى 
لجميع نساء ورجال األمن الوطني، الذين 
ونــكــران  كبيرة،  تضحية  على  برهنوا 
للذات، كما هو معهود فيهم دائما في كل 
االستحقاقات والرهانات التي يكون فيها 

أمن الوطن واملواطن هو الهدف األسمى.

إطارات حقوقية تنتقد »هيومان رايتس ووتش«

بوجدور. األسبوع 

في  حقوقية  إطــارات  عدة  عبرت 
رايتس  »هيومان  تقرير  على  ردها 
للتحامل  اندهاشها  عن  ووتــش« 
هــذه  بــه  تتعامل  ــذي  الـ والــجــهــل 
اإلنسان  مع قضايا حقوق  املنظمة 

الجنوبية. باألقاليم 
أنه  الحقوقية،  املنظمات  وقالت 
ذات  حقوقية  ــارات  إطـ »بصفتنا 
الوالية املجالية، نشتغل في اإلقليم 
عبر آليات التتبع واملعاينة انطالقا 
حر  كفعل  اإلنساني  الــواجــب  من 
ومطلق يمارسه العقل على اإلرادة 
بكل استقاللية، وخاضع للضرورة 
ــة بــبــعــدهــا الــحــقــوقــي،  ــي األخــالق
الطرح  فــي  املــوضــوعــيــة  قــوامــهــا 

السياسية  الخلفيات  من  والتجرد 
في البحث والتقصي، لطاملا يفرض 
املشهد الحقوقي في املنطقة بعض 
واالختالالت  املعزولة  املمارسات 
املحدودة التي يتم تحويرها نتيجة 
على  وإظهارها  السياسي  التدافع 
اإلنسان،  لحقوق  انتهاكات  أنها 
قد تم تقويمها انسجاما مع منطق 
األساسية  والحقوق  القانون  دولة 
ومبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة«.

أكادير. األسبوع 

إنزكان  مستشفى  يعيش 
ــأهـــب فــي  ــتـ ــة مـــن الـ ــالـ حـ
بفيروس  املصابني  مواجهة 
االرتفاع  بعد   ،»19 »كوفيد 
املهول الذي عرفه مستشفى 
بــأكــاديــر،  الــثــانــي  الحسن 
على  ــوع«  ــبـ »األسـ ــت  ــف ووق
هنيد،  كــريــم  الطبيب  دور 
الذي شكل حالة استثنائية، 

»كورونا«  جناح  الزم  حيث 
املاضي  مـــارس  شهر  منذ 
ــي اعــتــكــاف  ــل نـــهـــار فـ ــي ل
يقترب  أن  واستطاع  مهني، 
مــن مــرضــاه ويــســاهــم في 
من  اآلالف  بل  املئات،  عالج 
وهو  واملصابني،  املخالطني 
يحسب  مسبوق  غير  إنجاز 
الدكتور  املستشفى،  ملدير 
ولفريقه  علي،  بن  إبراهيم 
ــن مــمــرضــات  الــصــغــيــر مـ

ومساعدين.
وفــــــي إطـــــــار الــعــمــل 
ــني املــديــريــة  الــتــشــاركــي ب

بأكادير  للصحة  الجهوية 
واملـــنـــدوبـــيـــة اإلقــلــيــمــيــة، 
تم  املــســتــشــفــى،  وإدارة 
ــز  ــرك ــل وتــجــديــد امل ــوي ــم ت
بما  الكلي  لتصفية  الجهوي 
من  درهم  مليون   2.7 يناهز 
كما  الصحة،  وزارة  ميزانية 
بموارد  املركز  هذا  دعم  تم 
وذلك في  إضافية،  بشرية 
جمعية  مــع  تشاركي  ــار  إط
املرضى مشكورة  أصــدقــاء 

بهذه املناسبة.
وقال الدكتور رشدي، املدير 
تتبع  إطار  في  أنه  الجهوي، 
الخدمات  وتجويد  نجاعة 
للمواطنات  املقدمة  الصحية 
أشرفت  بالجهة،  واملواطنني 
لــوزارة  اإلقليمية  املندوبية 
ــصــحــة بــعــمــالــة أكــاديــر  ال
إدارة  مع  بتنسيق  إداوتنان، 
الجهوي  االستشفائي  املركز 
الــحــســن الــثــانــي بــأكــاديــر، 
عــلــى تــعــزيــز الــتــجــهــيــزات 
املتخصصة في تصفية الكلي 
الجهوي  للمركز  الــتــابــعــة 
باملستشفى  الكلي  لتصفية 
تزويده  تم  بحيث  الجهوي، 
بمجموعة من اآلالت املعتمدة 

في تصفية الدم. 

طانطان. األسبوع 

حــزن عــارم ســاد كافة أوســاط 
طانطان،  إقليم  وفعاليات  ساكنة 
عبد  الحسن  عامله  ــاة  وفـ بعد 
ــاهــز 63  الــخــالــقــي، عــن عــمــر ن
سنة، بعد معاناته مع مضاعفات 
فيروس »كورونا« املستجد، وذلك 

بمستشفى الشيخ زايد بالرباط.
ــوم  ــذ تــعــيــيــنــه ي ــن ــل م ــرجـ الـ

من   2016 ــارس  مـ  16 األربــعــاء 
الوزير  الضريس  طرف  الشرقي 
الداخلية  وزيـــر  لـــدى  املــنــتــدب 
الدين  عز  للعامل  خلفا  سابقا، 
بينه  ينسج  أن  استطاع  هلول، 
وبني الساكنة واملجالس املنتخبة 
ــني والــســيــاســيــني  ــي ــوق ــق ــح وال
التواصل  خيوط  والجمعويني، 
مع  بحكمة  والتعامل  واإلنصات 
الفئات  وخاصة  املرتفقني،  كافة 
في  وأشخاص  أرامــل  من  الهشة 
املعطلني،  وكــذا  إعــاقــة،  وضعية 
التنمية  مــشــاريــع  جــل  وســخــر 
الذين  املعطلني  لفائدة  البشرية 

ــاد عـــدد مــنــهــم مـــن دعــم  ــف اســت
الحكامة  أســس  ودعــم  املــبــادرة، 
ــدة بــاإلقــلــيــم،  ــجــي ــة ال ــي ــراب ــت ال
تجربة  من  راكمه  بما  مستعينا 
ــن املــســؤولــيــة،  لــثــالثــة عــقــود م
على  حريصا  هلل  رحمه  كان  كما 
مواجهة الخطر اإلرهابي وتقوية 
أمن  على  للحفاظ  األمنية  اليقظة 
العامل  فنجح  املواطن،  وسالمة 
تدبير  فـــي  ــوق  ــخــل ال ــان  اإلنـــسـ
ملجلس  التشريعية  االنتخابات 
باعتبارها  والجماعية،  النواب 
ــي تــعــزيــز  مــحــطــة أســاســيــة فـ

الديمقراطية. املكاسب 

السلفادور تلتحق بنادي القنصليات في األقاليم الجنوبية

العيون. األسبوع 

في ضربة موجعة أخرى لجبهة 
قرب  األكيد  من  بات  البوليساريو، 
إعالن جمهورية السلفادور الواقعة 

قنصلية  فتح  عن  الوسطى،  بأمريكا 
مصادر  وكشفت  لها بمدينة العيون، 

وزارة  بــني  تجري  اتــصــاالت  عــن  عليمة 
املغربية،  نظيرتها  مع  السلفادورية  الخارجية 

لوضع الترتيبات الالزمة الفتتاح القنصلية قريبا. 
وتعد القنصلية السلفادورية، أول قنصلية من خارج 
بمدينة  افتتاحها  سيتم  والعربية  اإلفريقية  املنطقة 
الجنوبية  األقاليم  مستوى  على  والثانية  العيون، 

تم  التي  بالداخلة،  هايتي  قنصلية  بعد 
افتتاحها في 14 دجنبر املنصرم.

االستراتيجي  الخبير  ــد  وأكـ
اإلعالمي، داوود عبد القادر، على 
املغرب  يلعبه  الذي  الدور  أهمية 
والشمالية  الوسطى  أمريكا  في 
للبوليساريو،  معقال  كانت  التي 
الــوضــع  تتفهم  ــوم  ــي ال ــت  ــات وب
ما  وهو  الصحراء،  في  الحقيقي 
السلفادور،  ــة  دول ــالن  إع إلــى  أدى 
سحب  قرارها  عن   ،2019 يونيو  شهر 
بعد  وذلــك  البوليساريو،  بجبهة  اعترافها 
أيام من تنصيب الرئيس السلفادوري الجديد، نجيب 
السلفادور  بدولة  الخارجية  وزيرة  أكدت  كما  بوكيلة، 
عن دعمها للوحدة الترابية للمملكة املغربية واعترافها 

الكامل بمغربية الصحراء.

اأطباء يتجندون ملواجهة االرتفاع املهول 

يف عدد اإ�سابات »كورونا« 

الحموشي

الراحل الخالقي

ــة  ــل ــائ تـــتـــقـــدم ع
احلـــســـنـــي وشـــكـــري 
ــل الـــشـــكـــر  ــ ــزي ــ ــج ــ ب
لــكــل من  واالمــتــنــان 
ــهــم الــتــعــزيــة  قـــدم ل
يف  واملواساة  الصادقة 
احلسني  الفقيد  وفاة 
رحمة  أحمد،  مــوالي 
سائلني  ــيــه،  عــل اهلل 
املـــولـــى عـــز وجـــل أن 
ــب لــهــم األجـــر  ــت ــك ي

من  وأهاليهم  يحفظهم  وأن  جميعا،  فيهم  ويبارك 
كل مكروه.

إنا هلل وإنا إليه راجعون.
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ربورتاج: خالد الغازي

باحثون يحذرون من غياب دور األسرة

ألعاب الهواتف النقالة 
تجر األطفال المغاربة إلى 

العنف مستنقع 
كثير من األطفال والمراهقين مدمنون على 

األلعاب اإللكترونية، إذ يقضون أوقاتهم غارقين 
في اللعب غير مبالين بمحيطهم وبيئتهم، حيث تبعدهم 
هذه األلعاب عن األجواء األسرية والعائلية، تأخذهم إلى 
عالم افتراضي آخر وراء شاشة الهاتف النقال، ال يفكرون 

في أي شيء سوى تحقيق »الربح« وتخطي العقبات 
والمستويات التي يضعها صانعو هذه األلعاب العنيفة.

ذات  وخصوصا  اإللكترونية،  األلعاب  ظاهرة 
خطيرة  آفة  أصبحت  والقتالي،  الحربي  الطابع 
الكبار،  وحتى  والشبان  األطفال  بني  منتشرة 
بحيث تزايد عدد املدمنني عليها خالل فترة الحجر 
يجدون  وأصبحوا  »كورونا«،  وجائحة  الصحي 
عن  واالبتعاد  الفراغ  وملء  للترفيه  وسيلة  فيها 

دفء العائلة.
األلعاب  لهذه  السلبية  االنعكاسات  هي  فما 
اإللكترونية على األطفال؟ وما مدى تأثيرها على 
املدمنني  للتالميذ  بالنسبة  الدراسي  التحصيل 
أبنائهم  مع  التعامل  لآلباء  يمكن  وكيف  عليها؟ 

والتقليل من األثار السيئة لهذه األلعاب؟
أطفاال  تجد  ــاء،  ــي واألح ــة  األزقـ مختلف   فــي 
بجانب  صفوف  فــي  مصطفني  وشبابا  صغار 
جدران املنازل أو على األرصفة يحملون هواتفهم 
اللعب االفتراضي، ال تسمع  النقالة وغارقون في 
النار  )أطلق  فيه«  »تيري  »اقتله«،  إال  لهم صوتا 
يرددها  مصطلحات  العديان«،  هوما  »ها  عليه(، 
أو  فاير«  »فري  لعبة  على  املدمنون  األطفال  فقط 
األزقــة  في  يقفون  املساء  في  تراهم  »بابجي«، 
جماعي  بشكل  اإللكترونية  األلــعــاب  يلعبون 

مستعملني هواتفهم النقالة.
عن  بحثا  األزقة  في  يتجولون  األطفال  غالبية 
للحصول  ويسعون  »الويفي«  على  يتوفر  منزل 
أبناء  أحد  مع  بمفاوضات  السري«  »القن  على 
القتال  بلعبة  للحظات  االستمتاع  قصد  البيت، 
العامة  الــحــيــاة  الــتــي اجــتــاحــت  ــر«،  ــاي ف »فـــري 
ممنوعة  أنها  مــن  بالرغم  والــشــبــاب،  لألطفال 
16 سنة(، إال أن أكثرية  على القاصرين )أقل من 
إلى  7 سنوات  ما بني  أطفال صغار  الالعبني هم 
15 سنة، مما يشكل خطرا على مسارهم الدراسي 
نشاط  إلى  اللعبة  هذه  لتتحول  به،  يهتمون  وال 

يومي في الصباح واملساء.
األســري،  الخبير  يقول  الــخــصــوص،  وبــهــذا 
خلق  املوضوع  هــذا  أن  حبيب،  محمد  األستاذ 
قلقا كبيرا داخل املجتمع، وخصوصا لدى األسر 
أساسي،  بشكل  مسؤوليته  تتحمل  التي  املغربية 
مبرزا أن هذه اآلفة )األلعاب االفتراضية( املنتشرة 
تخلي  تبني  واملــراهــقــني،  الصغار  األطــفــال  بــني 
األسرة عن دورها في التربية والرقابة واإلشراف 
على األبناء، من خالل منح أبنائهم هواتف نقالة 
إللهائهم  افتراضية،  وألعاب  إلكترونية  ولوحات 

والتخلص منهم لفترة من الوقت.
وأضاف حبيب، أن هذه الوسائل التكنولوجية 
ــاء وخــيــم سيطر عــلــى عــقــول األطــفــال  هــي وبـ
تراجع  منها  السلبية،  األشــيــاء  من  بمجموعة 
اإلدمان  ثم  التركيز،  وفقدان  الدراسي،  التحصيل 
على األلعاب اإللكترونية، مما يتسبب في تشتت 
من  ملجموعة  الذهني والحركة  املستوى  على 
األطفال، حيث إن هذا التأثر بسبب األلعاب يؤدي 
نفسية،  ومعاناة  عصبي  سلوك  إلــى  باألطفال 
إلى  أدى  مما  االنتحار،  إلى  األحيان  بعض  وفي 
وقوع حوادث في املغرب كان سببها اإلدمان على 

القيام  ضــرورة  على  وأكد  اإللكترونية،  األلعاب 
األلعاب  بخطورة  للتحسيس  إعالمية  بحمالت 
اآلباء  قبل  من  الرقابة  أهمية  وإبراز  اإللكترونية 
يمارسونها  التي  األلعاب  األبناء بخصوص  على 
اإللكترونية  والــلــوحــات  النقالة  الهواتف  فــي 

)الطابليت(.
 

غياب دور األسرة
جعل  املنزل  في  األســرة  تتركه  الــذي  فالفراغ 
األطفال يتواصلون عبر اآللة وصارت هي القدوة 
جعلهم  مما  اليومية،  حياتهم  في  إليهم  بالنسبة 
عنيفة  وســلــوكــيــات  سلبية  ــارا  ــك أف يكتسبون 
يمارسونها ضد األطفال اآلخرين، سواء الحركات 
القتالية أو األلفاظ النابية والعنيفة، الشيء الذي 
األطفال  أن  قائال  حبيب،  محمد  األســتــاذ  أكــده 
بحيث  والعنف،  الوخيمة  بالسلوكيات  يتأثرون 
ويتباهون  قدوة  األلعاب  قصص  أبطال  يأخذون 
اإلدمان  أن  إلى  مشيرا  تقليدهم،  ويحاولون  بهم 

وخيمة  عواقب  إلــى  يــؤدي  القتال،  ألعاب  على 
قتل،  جرائم  ــوع  وق وبالتالي،  املجتمع،  داخــل 
لذلك، فهو يدق ناقوس الخطر حول هذه األلعاب 

اإللكترونية من أجل الحد منها.
الرحيم تمحري،  الدكتور عبد  من جهته، اعتبر 
أستاذ علم النفس وسوسيولوجيا التربية بجامعة 
عبد املالك السعدي، أن التنشئة االجتماعية داخل 
األسرة لم تعد لها قاعدة صلبة تتأسس عليها، وال 
العلمي والتفوق  كالطموح  إليها،  مثاليات تسعى 
كالقضاء  ذات شأن  مهنة  بامتهان  الفكري، سواء 
كاملالية،  رفعة  ذات  أو  كالسلطة  وجاهة  ذات  أو 
اللحظي  واالمــتــالك  اآلنــي  االستهالك  أن  مبرزا 
تكنولوجية  وسائل  من  املــاديــات  في  والتفاخر 
صنف  من  إلكترونية كالتلفاز  وأجهزة  وسيارات 
اإللكترونية  واللوحات  والحواسيب  »بــالزمــا«، 
والهواتف الذكية من آخر صيحة.. هو الهم األكبر 
وحتى  واملراهقني  والشباب  األســر،  من  لكثير 
بالوسائل  األســرة  التصقت  وبالتالي،  األطفال، 
الوقت  في  لديها  التكنولوجية وصارت مستعبدة 
الذي كانت تظن أنها ستكون لها السيطرة عليها، 
ولم يفلت من هذا االستعباد حتى األطفال أنفسهم.

خطر اإلدمان على األلعاب اإللكترونية
كثير من املراهقني واألطفال يمارسون األلعاب 
اإللكترونية في الهواتف أو في األجهزة األخرى، 
البيت، وعن  الترفيه واالبتعاد عن مشاكل  بهدف 
يفضل  بحيث  اآلخــريــن،  األطــفــال  مع  املــشــادات 
النقال بشكل فردي، بينما  اللعب بهاتفه  البعض 
اإللكترونية  األلــعــاب  أن  ــرون،  آخـ أطــفــال  يــرى 
وسيلة لتنمية الذكاء وتطوير املهارات، لكن تبقى 
اللعب  في  وقتهم  يهدرون  األطفال  من  الغالبية 

دون االهتمام بدراستهم.
الرامي،  العالي  عبد  طالب  اإلطـــار،  هــذا  في 
املــســؤولــة،  الــجــهــات  الطفولة،  منتدى  رئــيــس 
نشاطها،  وإيقاف  األلعاب  هذه  لحظر  بالتدخل 
خاصة األلعاب اإللكترونية التي برزت خطورتها 
على الناشئة واملجتمع، منها ألعاب تؤدي ببعض 
ضــرورة  على  مــشــددا  االنــتــحــار،  ــى  إل املدمنني 
األمور  أولياء  الجماعية وتحمل  باليقظة  التحلي 

والحواسيب  الهواتف  ترك  وعدم  مسؤولياتهم، 
أيادي األطفال دون مراقبة ومواكبة، ال سيما  في 
ضبط  من  تمكن  األجهزة  في  تقنيات  هناك  وأن 

الوقت والتحكم في كيفية االستعمال.
وأضاف الرامي، أن اإلدمان على األلعاب يشكل 
للعبة  مملوكا  أصبح  ــذي  ال الطفل  على  خطرا 
ويعيش في عزلة داخل البيت بعيدا عن األسرة، مما 
يتطلب تنظيم حمالت تحسيسية داخل املؤسسات 
على  مؤكدا  العامة،  الفضاءات  وفي  التعليمية 
ضرورة مشاركة وسائل اإلعالم العمومية في هذا 
املجهود من أجل تحسيس أولياء األمور واملربني 
وتحديد  العنيفة،  اإللكترونية  األلعاب  بخطورة 
التي تشكل خطرا  الرقمية  لأللعاب  الئحة سنوية 
الحفاظ  بــهــدف  حظرها،  يجب  والــتــي  عليهم، 
الخطر  من  األطفال  وعلى  املجتمعي  الكيان  على 

اإللكتروني الذي يؤثر على شخصية الطفل.
متنوعة،  اإللكترونية  ــعــاب  األل أن  ــح  وأوضـ
على  تشجع  من  ومنها  ربحية،  أهداف  ذات  منها 
ذهن  تشغل  خطيرة  رسائل  تمرر  وأخرى  العنف، 
خطرا  يشكل  قد  مما  سلوكه،  على  وتؤثر  الطفل 
على املجتمع أو على ذاته أيضا، إلى جانب ألعاب 

عن  خاصة  بمعلومات  تزويدها  الطفل  من  تطلب 
األسرة واملنزل، والتي تعتبر من الحياة الخاصة 
األمور  أولياء  داعيا  عليها،  التحفظ  يجب  والتي 
إلى تنظيم أوقات اللعب بالنسبة ألبنائهم وانتقاء 
والسلوكيات  العنف  عن  البعيدة  املناسبة  اللعبة 
ــار  ــرة، ومــحــذرا فــي نفس الــوقــت مــن األث ــؤث امل
الطفل  نفسية  على  تؤثر  التي  لأللعاب  الجانبية 

وعلى التتبع الدراسي.
 

انعكاسات نفسية وسلوكية
لأللعاب اإللكترونية القتالية عواقب متعددة منها 
طباع  تغير  التي  والنفسية،  والعقلية  السلوكية 
مع  وتشددا  عنفا  أكثر  وتجعله  املراهق  أو  الطفل 
محيطة، سواء في طريقة كالمه أو في عالقته داخل 
البيت واملدرسة وفي محيطه، مما قد يؤدي به إلى 
األصدقاء،  بني  والفتوة  القوة  عن  والبحث  الغرور 
وهذا ما يجعل الكثير من األطفال الصغار ينحرفون 
بعض  مــن  يتخذون  بحيث  املــراهــقــة،  مرحلة  فــي 
فرض  بهدف  حياتهم  في  قــدوة  الــحــارة«  »فــتــوات 

الذات داخل الحي الذي يقطنون فيه.
في هذا اإلطار، يقول د. عبد الرحيم تمحري، أن 
هو  وإنما  الواقعي،  العالم  هو  يعد  لم  عالم الطفل 
قلة  السمنة بسبب  لذلك ظهرت  االفتراضي،  العالم 
الحركة والخمول وكثرة أكل الحلويات واملكسرات 
مثل  أمـــراض  ظهرت  كما  السريعة،  ــوالت  ــأك وامل
واللغة  الحساب  مستوى  على  والبالهة  السكري، 
الجدلية  والعمليات  الرصني  والفكر  والتراكيب 
إلى  الوصول  في  والعجلة  التنظير،  مستوى  على 
النتائج دون بذل املجهود، وزيادة نسبة العنف في 
املستوى  على  هذا  وانعكس  األقــران..  مع  التفاعل 
والوطنية  كالصدق  الكبرى  القيم  وعلى  الدراسي، 
والبعد األخالقي اإلسالمي والبعد العاملي للتربية.
وأوضح د. تمحري أن الطفل في األسرة القديمة 
زمانيا بما يقرب الجيل )30 سنة(، كان يقسم وقته 
أو  الحي  ضاحية  ومالعب  األزقــة  في  اللعب  بني 
املغامرة في ارتياد آفاق أبعد كالشواطئ والغابات 
البعيدة.. لكن مع ازدياد العمران، وازدحام املدن، 
وظهور مؤسسات التعليم الخصوصي، واشتغال 
األسر  عوض  النووية  األسر  وانتشار  الوالدين، 
الجديد الحصار داخل  الطفل  املمتدة، فرض على 

الشقة والعمارة وساحتها إذا توفرت. 
وأبرز أنه بعدما أصبحت األنترنيت والهواتف 
من  للوالدين  يعد  لم  للجميع،  متاحة  شبه  الذكية 
مشكلة كبرى في إسكات صوت األطفال املزعج، أو 
مادام  حولهم،  من  كل  توتر  التي  حركتهم  إيقاف 
الحل بالنسبة لهم يكمن في تمرير بصمة األصبع 
التي  املواقع  مئات  إليجاد  الهاتف  شاشة  على 
ارتاح  يقدر بعدد، وهكذا  األلعاب ما ال  ترسل من 
الوالدان وهدأ األطفال وحل اإلدمان على األلعاب 
السلوك  على  سلبا  ذلــك  وانعكس  اإللكترونية، 

وعلى التحصيل الدراسي.

غالبية األطفال يتجولون في األزقة بحثا عن منزل يتوفر على »الويفي« 
ويسعون للحصول على »القن السري« بمفاوضات مع أحد أبناء البيت، قصد 

االستمتاع للحظات بلعبة القتال »فري فاير«، التي اجتاحت الحياة العامة 
لألطفال والشباب، بالرغم من أنها ممنوعة على القاصرين )أقل من 16 

سنة(، مما يشكل خطرا على مسارهم الدراسي وال يهتمون به، لتتحول 
هذه اللعبة إلى نشاط يومي في الصباح والمساء.



إعداد:  سعد الحمري

مساعي مغربية إلقناع 
أمريكا بالضغط على إسبانيا 

لتسليم الصحراء للمغرب

كانت مسألة استرجاع األقاليم 
املغرب  أولويات  ضمن  الجنوبية 
منذ حصوله على االستقالل سنة 
لدى  إثارتها  طريق  عــن   ،1956
من  كثير  في  املتحدة  األمم  هيئة 
املناسبات، غير أن إسبانيا ظلت 
القرارات  تنفيذ جميع  عن  تمتنع 
وقد  الهيئة،  هــذه  عن  الــصــادرة 
جعل هذا التعنث املغرب مضطرا 
وهي  جديدة،  سياسة  اتباع  إلى 
ــات  ــوالي ــال ال ــ الــعــمــل عــلــى إدخ
القضية  في  األمريكية  املتحدة 
إسبانيا  على  الضغط  أجــل  من 

للمنطقة،  استعمارها  لتصفية 
الخارجية  وزارة  وثائق  وتقدم 
مستفيضة  معطيات  األمريكية 

حول حيتيات هذه القضية.
من  مغربية  محاولة  أول  كانت 
بالدخول  أمريكا  مطالبة  أجــل 
من  أكتوبر  في  ــة  األزم خط  على 
من  شهرين  بعد  أي   ،1972 سنة 
التي  الفاشلة  االنقالبية  املحاولة 
قادها الجنرال محمد أوفقير ضد 
امللك الراحل الحسن الثاني، وذلك 
عندما قام وزير الخارجية املغربي، 
بــزيــارة  بنهيمة،  الطيب  أحــمــد 
الوثائق  كشفت  ألمــريــكــا،  عمل 
األمريكية أسرار ما جرى التداول 
الزيارة، وقد  تلك  في شأنه خالل 
أول  في  املغربي  املــســؤول  ــار  أث
األمريكية  القواعد  مسألة  األمــر 

النظر  بإعادة  املغرب، وطالب  في 
حيث  القانونية،  وضعيتها  في 
ــان خــالل  ــك ــراؤه األمــري ــظ نــبــه ن
شاركت  حال  في  أنه  املحادثات، 
أحزاب املعارضة في أول حكومة 
فإنها  ــاء،  ــن ــث االســت ــة  حــال بــعــد 
ستنادي بجالء القواعد األمريكية 

باملغرب.
ويظهر أن إثارة مسألة القواعد 
مجرد  كــان  باملغرب،  األمريكية 
محاولة فقط إلثارة األمريكان إلى 
ألمريكا  بالنسبة  املغرب  أهمية 
الجيوسياسية،  الــنــاحــيــة  ــن  م
كــان مجرد  املــلــف  هــذا  أن  ذلــك 
أهمية منه  أكثر  آخر  مقدمة مللف 
األمر  ويتعلق  للمغرب،  بالنسبة 
وبخصوص  الصحراء،  بقضية 
ــح أحــمــد  ــ ــذه الــقــضــيــة، أوض هـ

الطيب بنهيمة خالل نفس اللقاء، 
ال  إسبانيا  أن  ــرى  ي املــغــرب  أن 
بطريقة مطمئنة  املوضوع  تقارب 
تماما، وأكد أن اململكة اتفقت مع 
إسبانيا حول جعل قضية تصفية 
بني  املغربية  الصحراء  استعمار 
هذه  أن  غير  املتحدة،  األمم  يدي 
األخيرة امتنعت عن تنفيذ جميع 
القرارات الصادرة عن هيئة األمم 

املتحدة. 
السياسي  الوضع  وبخصوص 
الداخلي باملغرب، فقد ذكر الطرف 
األمريكان،  للمسؤولني  املغربي 
داخــل  كبير  استياء  يسود  أنــه 
حيث  املعارضة،  أحزاب  مكونات 
عدم  امللك  على  يــؤاخــذون  أنهم 
ــقــرارات  إشــراكــهــم فــي اتــخــاذ ال
بــخــصــوص قــضــيــة الــصــحــراء 

قضية  إلــى  تطرق  كما  املغربية، 
الحسن  املــلــك  أن  وهــي  مهمة، 
تحقيق  استطاعته  فــي  الثاني 
من  سريع  بشكل  وطني  إجماع 
خالل تحدي إسبانيا بشأن قضية 
وطني  إجماع  وخلق  الصحراء، 
غير  املعارضة،  أحزاب  طرف  من 
أن  يريد  ال  امللك  أن  أوضــح  أنــه 
عن  األحــداث  يستبق  أو  يتسرع 
املغربية  الصحراء  جعل  طريق 
ورقة من أجل خلق إجماع وطني 

داخلي حول امللكية.
خـــالل نــفــس الــلــقــاء، حـــاول 
انتباه  يثير  أن  بنهيمة  الــوزيــر 
أهمية  إلى  األمريكان  املسؤولني 
قضية الصحراء وخطورة الوضع 
فيها، حيث أوضح لهم أن املغرب 

زيادة  إزاء  بالغ  قلق بشكل 

8

ملف األسبوع

اعتبر المراقبون يوم 10 دجنبر 2020 بمثابة المنعطف 
والحدث التاريخي البارز في منطقة شمال إفريقيا، وذلك 

بعد إعالن الرئيس األمريكي المنتهية واليته دونالد ترامب، 
عن اعتراف بالده بسيادة المغرب على كامل أقاليمه الجنوبية، 

وهللت وسائل اإلعالم أنه أول اعتراف أمريكي من نوعه في 
هذه القضية. والحال أنه من خالل البحث في األرشيف األمريكي، 

وخصوصا الخاص بوزارة الخارجية األمريكية، نجد أن أول اعتراف 
أمريكي بسيادة المغرب على كامل أقاليمه الجنوبية، كان يوم 

8 أبريل 1976، كما تتضمن وثائق تشير إلى كيف تطورت نظرة 
أمريكا لقضية الصحراء من الحياد إلى الدعم المطلق، وعدم 

االعتراف بجبهة البوليساريو.

وزير الصحة

من 7 إلى 13 يناير 2021

التاريخ المنسي في األرشيــف األمــريكي

اعتـراف اأمريـكا ب�سـيادة املـغرب 
على �صحرائه لي�س جديدا

بين 1976 و2020
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ملف األسبوع
من 7 إلى 13 يناير 2021

الصحراء،  في  الليبي  النشاط 
الليبيون  قــدم  إذا  أنــه  مــؤكــدا 
ــعــض الـــحـــركـــات  ــب ــاح ل ــســ ــ ال
املــوجــودة فــي الــصــحــراء، فإن 
باملغرب،  يضر  أن  شأنه  من  ذلك 
وفي  حــرج،  موقف  في  ويجعله 
وجود  إلــى  أشــار  السياق،  ذات 
واالتحاد  الشعبية  للصني  نشاط 
السوفياتي في الصحراء، إضافة 

إلى نشاط جزائري كذلك.
في  الوضع  استعراض  وبعد 
والتحديات  املغربية،  الصحراء 
طلب  تطرحها،  أصبحت  الــتــي 
أن  املتحدة  الواليات  من  بنهيمة 
تتدخل في قضية الصحراء، معربا 
املغرب  تساعد  أن  في  أمله  عن 
على إقناع إسبانيا باتخاذ موقف 
القضية،  بشأن  مسؤولية  أكثر 
غير أن وزير الخارجية األمريكي، 
أوضح له أن الواليات املتحدة ال 
يمكن أن تتدخل في املسألة، وأنه 
ال ناقة لها وال جمل فيها، وتعلل 
بأن األمر يقف على تطور القضية 
بني إسبانيا واملغرب، كما أكد أنه 
إلسبانيا،  الكام  نفس  سيقول 
إلى  تقف  لــن  بـــاده  أن  وصـــرح 
جانب إسبانيا أيضا، وأن موقفها 
هو  وتفصيا،  جملة  القضية  من 

الحياد.

فشل المحاوالت المغربية 
في الحصول على ضغط 

أمريكي على إسبانيا

ــف  ــوق ــم امل ــ ــل املـــغـــرب، رغ ظـ
متشبثا  الـــواضـــح،  ــكــي  األمــري
للضغط  أمريكا  تدخل  بضرورة 
الصحراء  ملف  في  إسبانيا  على 
عاد  كاملة،  سنة  وبعد  املغربية، 
زار  حيث  القديم،  لطلبه  املغرب 
أحمد  املغربي  الخارجية  وزيــر 

الطيب بنهيمة وزير الخارجية 
هنري  الجديد،  األمريكي 

كـــيـــســـنـــجـــر )وزيـــــــر 
األمريكي  الخارجية 

 1973 21 شتنبر  من 
ــايــر  ــن ي  20 إلـــــى 
1977(، وهو الذي 
يعتبر أشهر وأهم 
في  وزير خارجية 
تــاريــخ الــواليــات 
املتحدة األمريكية.

ــر  ــوزي حــــاول ال
هذا  خال  املغربي، 

قضية  وضع  اللقاء، 
اإلطــار  فــي  الصحراء 

اإلقــلــيــمــي، وســعــى إلى 
بالنسبة  أهميتها  توضيح 

األبيض  البحر  غــرب  ملستقبل 
إسبانيا  أن  أكد  حيث  املتوسط، 
تــســعــى إلـــى مــنــح االســتــقــال 
ــســاءل املــســؤول  لــلــصــحــراء، وت
تكون  أن  ينبغي  ــاذا  مل املغربي 
عبارة  وهــي  مستقلة  الصحراء 
تضم  األرض  مـــن  قــطــعــة  عـــن 
الثلثان  45000 شخص،  حوالي 
الوقت،  ذات  وفي  أميون،  منهم 
االستراتيجي  املوقع  على  شدد 

للصحراء كطريق بحري مهم. 
تدخل وزير الخارجية األمريكي 
وتساءل عن السبب الكامن وراء 
منح  على  يعملون  اإلسبان  جعل 
فأجابه  للصحراء،  االســتــقــال 

نــظــيــره املــغــربــي بـــأن اإلســبــان 
ينحون ذلك املنحى من أجل جلب 
تعاطف إفريقيا جنوب الصحراء 
بخصوص  بريطانيا  ضد  معهم 
قضية جبل طارق املتنازع عليها 

بني بريطانيا وإسبانيا. 
وخال ذات اللقاء، أكد بنهيمة 
أن املغاربة أوضحوا لإلسبان أن 
األبيض  البحر  غرب  أمن  قضية 
غير  التجزئة،  تقبل  ال  املتوسط 

الوزير  قول  حسب  اإلسبان،  أن 
أمن  أن  على  ــحــوا  أل املــغــربــي، 
قضية،  املتوسط  األبيض  البحر 
ــذي  ال األطــلــســي  املحيط  ــن  وأمـ
أخرى  مسألة  الصحراء  فيه  تقع 
اعتبار  على  بالكامل،  مستقلة 
ــة  أنــهــمــا مــنــفــصــان، وهـــي رؤي
املغرب،  لنظرة  تماما  معاكسة 
حسب بنهيمة، الذي يرى أن أمن 
املحيط األطلسي والبحر األبيض 

املتوسط أمر واحد. 
وبــعــد ذلـــك، أوضـــح املــســؤول 

يمكنها  ال  بـــاده  أن  املــغــربــي 
االقتصادية،  التنمية  على  العمل 
الوقت  في  بالتسلح  واالهتمام 
أولــويــة  أن  على  وشـــدد  نفسه، 
ــي الــتــنــمــيــة  ــرب تــكــمــن فـ ــغـ املـ
االقــتــصــاديــة، وأنـــه ال يــريــد أن 
نحو  واالتــجــاه  سياسته  يغير 
حال  في  أنه  إلى  وملح  التسلح، 
ما إذا أراد املغرب أن يتجه نحو 
التسلح، فإنه سيسعى لطلبه من 
أمريكا املشغولة بقضية اليونان 
ــا مـــن جــهــة، والــحــرب  ــي ــرك وت
جهة  من  اإلسرائيلية  العربية 
األساس،  هذا  وعلى  ثانية، 
ــا  ــك ــري ــت أم ــضـ فــــإن رفـ
فإنه  املــغــرب،  تسليح 
االتحاد  إلى  سيتجه 
وهو  الــســوفــيــاتــي، 
كانت  الـــذي  ــر  األمـ
ــضــه أمــريــكــا  ــرف ت

رفضا باتا.
ــر  ــ ــسـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ اسـ
أحـــــد مــســاعــدي 
ــر الــخــارجــيــة  ــ وزي
ــكــي، الــوزيــر  األمــري
يــروج  عما  املــغــربــي، 
ــوص مـــوقـــف  بـــخـــصـ
وأنهم  وليبيا  الــجــزائــر 
استقال  أجل  من  يضغطون 
الطيب  أحمد  فأكد  الصحراء، 
منفذا  تريد  الجزائر  أن  بنهيمة، 
ــي، وأن  ــس ــل إلـــى املــحــيــط األط
معزوال  يكون  أن  يريد  ال  املغرب 
من  للجزائر  فرنسا  فعلت  كما 
الصحراء،  جنوب  إفريقيا  جهة 
فإن  خطتها،  الجزائر  نفذت  وإن 
إقليميا  معزوال  سيصبح  املغرب 
ــذي  ال ــقــوى  ال ــوازن  ــ ت ويتكسر 
كانت أمريكا تسعى للحفاظ عليه 
عدم  أجل  من  الكبير  املغرب  في 
إلى  تسعى  إقليمية  قــوة  ــروز  ب
وبخصوص  إقليميا،  الزعامة 
وما  القضية  من  أمريكا  موقف 
سياسية  حسابات  من  تطرحه 

وزير  اكتفى  فقد  واستراتيجية، 
الجديد  األمــريــكــي  الــخــارجــيــة 
بالقول أن األمر »مثير لاهتمام«، 
أمريكا  موقف  إلى  اإلشــارة  دون 

من القضية.

خطة المغرب الجديدة: 
االتجاه نحو التسلح للضغط 

على أمريكا

تتخذ  لم  فعا  أمريكا  أن  يبدو 
حول  وقد  الصحراء،  من  موقفا 
ــادة  ــى إعـ املــغــرب اهــتــمــامــه إلـ
الضغط  أجل  من  جيشه  تسليح 
أمريكا، حيث طلب منها أن  على 
تساعده في ذلك، غير أن األمريكان 
وقعوا في موقف جد محرج جراء 
فعلوا  إن  أنهم  ذلك  الطلب،  هذا 
من  والجزائريني  االســبــان  فــإن 
على  األمـــر  ــوا  ــؤول ي أن  شأنهم 
للمغرب  صريح  أمريكي  دعم  أنه 
إال  الصحراء،  قضية  بخصوص 
أنهم رضخوا للطلب املغربي من 
جهة، وعملوا على إرضاء الجزائر 
حيث  أخرى،  جهة  من  وإسبانيا 
في  املغرب  مساعدة  على  وافقوا 

التسليح، ولكنهم أخروا طلبه.
موضوع  التأخر  هذا  كان  وقد 
لقاء بني الحسن الثاني والسفير 
 ،1974 يونيو   6 يــوم  األمريكي 
ــر الــســفــيــر  ــري ــق ومــــن خــــال ت
اللقاء،  هذا  بخصوص  األمريكي 
نجد أن الجو العام الذي ساد هذا 
الحسن  وتوتر  قلق  طبعه  اللقاء 
املتأخرة  اآلجـــال  جــراء  الثاني 
لتسليم  واشنطن  عرضتها  التي 
املــغــرب،  طلبها  الــتــي  األسلحة 
وأشار السفير من خال تقريره، 
بأنه طمأن امللك خال هذا اللقاء 
وفــي  رؤســـائـــه،  تعليمات  بـــأن 
تفيد  نيكسون،  الرئيس  مقدمتهم 
إلى أقصى الحدود مع  بالتعاون 

املغرب.

فيه  كــان  ــذي  ال اللقاء  وأثــنــاء 
امللك متوترا، وجه رسالة واضحة 
بخصوص  األمــريــكــي  للسفير 
له  أكد  حيث  العسكرية،  مطالبه 
الحصول  يطلب  ال  ))املغرب  أن 
على هدايا، بل هو مستعد للدفع 
لكن  يريد،  التي  األسلحة  مقابل 
أنه  يعلموا  أن  األمريكيني  على 
أمــن  حــمــايــة  بــهــدف  يشتريها 
الباد، وقد سبق لهم أن قالوا إن 
خال  ومن  يهمهم((،  األمن  هذا 
تقرير السفير األمريكي، فقد لعب 
ذلك  خــال  الثاني  الحسن  امللك 
القوى  ميزان  قضية  على  اللقاء، 
بني املغرب والجزائر، وأشار إلى 
أسلحة  على  تتوفر  الجزائر  أن 
عكس  متطورة  جــد  سوفياتية 
املغرب الذي ال يتوفر على أسلحة، 
في  اإلســراع  وشدد على ضرورة 

إرسال األسلحة إلى املغرب.

إقناع الرئيس األمريكي 
ريتشارد نيكسون بعدالة 

المطالب المغربية بخصوص 
قضية الصحراء

ــل ارتــــبــــاك املـــوقـــف  ــ ــي ظ ــ ف
الحسن  املــلــك  أقـــدم  األمــريــكــي، 
يوم  جديدة،  خطوة  على  الثاني 
األمر  يتعلق   ،1974 يوليوز   18
مباشرة  خاص  مبعوث  بإرسال 
ريتشارد  األمريكي  الرئيس  إلى 
ــه املــوقــف  نــيــكــســون، لــيــشــرح ل
الصحراء،  قضية  مــن  املغربي 
الرئيس  إلــى  امللك  أرســل  حيث 
ــة خــاصــة جــاء  األمــريــكــي رســال
فيها: ))السام عليكم ورحمة هلل 
للعاقات  نظرا  وبعد،  وبركاته، 
الودية التي تربط اململكة املغربية 
املتحدة  الــواليــات  بجمهورية 
واجبنا  من  ارتأينا  األمريكية، 
مبعوثا  فخامتكم  إلى  نوجه  أن 

ــا، فــي شخص  ــن خــاصــا ل

استفسر أحد مساعدي وزير الخارجية 
األمريكي، الوزير المغربي، عما يروج بخصوص 
موقف الجزائر وليبيا وأنهم يضغطون من أجل 

استقالل الصحراء، فأكد أحمد الطيب بنهيمة، أن 
الجزائر تريد منفذا إلى المحيط األطلسي، وأن المغرب 
ال يريد أن يكون معزوال كما فعلت فرنسا للجزائر 

من جهة إفريقيا جنوب الصحراء، وإن نفذت 
الجزائر خطتها، فإن المغرب سيصبح 

معزوال إقليميا

الراحل الحسن الثاني في زيارة عسكرية للصحراء
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وزيــر  الــعــراقــي،  أحمد  الــدكــتــور 
دولتنا املكلف بالشؤون الخارجية، 
إذ  سامية،  مهمة  به  أنطنا  الــذي 
لكم موقفنا من  أمرناه بأن يشرح 
ال  التي  املغربية  األراضــي  قضية 
تزال خاضعة للحكم االستعماري، 
ــداد  ــت ــم املــوقــف إال ام ــك ــا ذل ومـ
للكفاح الذي دشنه والدنا املغفور 
هلل  تغمده  الــخــامــس،  محمد  لــه 
شعبنا  فتئ  ما  ــذي  وال برحمته، 
أجل  من  قيادتنا،  تحت  يخوضه 
استرجاع سيادتنا الوطنية كاملة 

غير منقوصة.
ــاســة الـــوفـــاق الــتــي  ــا ســي ــ وم
املستعمرة  الدولة  تجاه  نهجناها 
ألراضــيــنــا وهـــي إســبــانــيــا، ومــا 
الرامي  املتواصل  ــدؤوب  ال عملنا 
ثمان  ملدة  وانتظارنا  إقناعها،  إلى 
على  دليل  إال  خلت،  سنة  عشرة 
األمــم  ميثاق  بــمــبــادئ  تمسكنا 
املتحدة، وعلى أننا نريد املساهمة 
في  الــســام  على  املحافظة  فــي 
بعد  وشعبنا،  أننا  غير  املعمور، 
مرت  سنة  العشرين  يــقــارب  مــا 
من  لجزء  الفعلي  االستقال  على 
يحدق  ما  نقدر  أصبحنا  وطننا، 
وأن  ترابنا،  بوحدة  أخطار  من 
من  يقابله  ال  االنــتــظــار  موقف 
جهة الدولة املحتلة، إال مناورات 
االستياء  وعمليات  التفرقة 
الـــســـيـــاســـي واالقـــتـــصـــادي 
ــا الــصــحــراويــة  ــن عــلــى أراضــي

املغتصبة(( )انظر الوثيقة(.
وقع تغير في املوقف األمريكي 
بعدما قام املبعوث املغربي إلى 
الرئيس األمريكي بشرح حقيقة 
قام  حيث  الــصــحــراء،  قضية 
وزير الخارجية األمريكي هنري 
الــدول  إلــى  بــزيــارة  كيسنجر، 
املعنية بقضية الصحراء ما بني 
9 و15 أكتوبر 1974 وهو مقتنع 
ذلك  املغربي، ويتضح  باملوقف 
من خال األحاديث التي دارت 
اإلسبان  املسؤولني  وبني  بينه 

والجزائريني. 
بدأ وزير الخارجية األمريكي 
بإسبانيا  للمنطقة  ــه  ــارت زي
وقبلها   ،1974 أكتوبر   9 يوم 
جريدة  نشرت  ــد،  واحـ بيوم 
تصريحا  بوست«  »واشنطن 
لنائب رئيس البعثة األمريكية 
يؤكد  الصحراء،  قضية  في 
من خاله أن »أمريكا ستدعم 
بني  املباشر  التفاهم  وتؤيد 
أجل  مــن  وإسبانيا  املــغــرب 

ضم الصحراء للمغرب«.
وخــــــــال لــــقــــاء وزيـــــر 
بنظيره  األمريكي  الخارجية 
تداولته  ما  نفى  اإلسباني، 
األمريكية،  اإلعـــام  وســائــل 

وبــخــصــوص املــوقــف الــرســمــي 
األمريكي من قضية الصحراء، قال 
))ما  اإلسباني:  لنظيره  كيسنجر 
قلته لك هو سياستنا )يعني موقف 
مصلحة  لدينا  وليست  الحياد(، 
الصحراء،  مستقبل  حول  خاصة 
في  وكما  أنــه  ســرا  لك  قلت  وكما 
أن  يــبــدو  ال  السياسية،  العلوم 
وأشعر  عظيم،  للصحراء مستقبل 
أنها في حال استقالها، ستنتهي 
بنفس طريقة غينيا بيساو وفولتا 
أن  يمكن  العالم  أن  كما  العليا، 
يمكن  وال  صــحــراء،  دون  يعيش 

الــتــي تقدم  ــدول  الـ تــكــون مــن  أن 
حال  في  للعالم  كبيرة  مساهمة 

استقالها((.
ــه إلســبــانــيــا، قــام  ــارت وبــعــد زي

والتقى  للجزائر  بزيارة  كيسنجر 
بالرئيس الهواري بومدين، وخال 
للرئيس  قال  بينهما،  مغلق  حوار 
االستفتاء،  مع  ))أنــا  الجزائري: 
الطبيعي  من  أنــه  أعتقد  ال  ولكن 
عن  سيشكل  لــكــيــان  ــون  ــك ي أن 
الحوار  وكشف  الخطأ((،  طريق 
للجزائر  الحقيقية  األطــمــاع  عن 
ــي الــصــحــراء املــغــربــيــة، حيث  ف
الرئيس  مخاطبه  كيسنجر  ســأل 
الجزائري: ))ما هي وجهة نظرك، 
فأنا مهتم بها. يقول املغاربة بأنك 
فأجابه  الصحراء؟((،  ضم  تريد 

متنفسا،  ))لتعطينا  بــومــديــن: 
أسهل،  ستكون  اتصاالتنا  وحتى 
ما هو رأيك؟((، فرد عليه كيسنجر 
بالتالي: ))على املدى الطويل- مع 
ترك الصحراء 

ــذي  ــإن ال اإلســبــانــيــة جــانــبــا- فـ
سوف  الــجــزائــر  أن  منه،  مفر  ال 
املغرب  في  املهيمنة  القوة  تصبح 

العربي((.

ضغط إسباني جزائري 
على أمريكا من أجل إقناع 
المغرب بالعدول عن القيام 

بالمسيرة الخضراء

تــطــورت األحــداث  ــك،  ذل وبعد 
بـــســـرعـــة بـــخـــصـــوص قــضــيــة 
الــصــحــراء، وبــعــد صـــدور قــرار 

أعلن  الــدولــيــة،  الــعــدل  محكمة 
الحسن الثاني في أكتوبر 1975، 
عن نية باده في القيام بمسيرة 
املغربية،  الصحراء  إلى  سلمية 
حاولتا  وإسبانيا  الجزائر  لكن 
ــرب عن  ــغـ ــي املـ ــن ث
هـــذه الــخــطــوة، إال 
تنجحا  ــم  ل أنــهــمــا 
ذلك،  وبعد  ذلك،  في 
اتــجــهــتــا ألمــريــكــا 
ــوم بــالــضــغــط  ــق ــت ل
الثاني  الحسن  على 
العدول عن  أجل  من 
القيام باملسيرة، غير 
الخارجية  وزيــر  أن 
ــد  ــ ــي أك ــ ــكـ ــ ــريـ ــ األمـ
والجزائر  إلسبانيا 
أنه رغم ضغطها على 
لم  أنــهــا  إال  املــغــرب 
ذلك، وبذلك  تفلح في 
بقيادة  املــغــرب  قــام 
الـــحـــســـن الـــثـــانـــي، 
ــرة  ــســي بــتــنــظــيــم امل
ــراء يــــوم 6  ــخـــضـ الـ

نونبر 1975. 
ــت  ــحـ ــبـ لــــقــــد أصـ
الجزائر مقتنعة تماما 
ضغطت  أمريكا  ــأن  ب
ملصلحة  إسبانيا  على 
املــــغــــرب، وعــنــدمــا 
الخارجية  وزير  التقى 
العزيز  عبد  الجزائري 
بوتفليقة بكيسنجر في 
دجنبر   17 يوم  باريس 
1975، أكد له كيسنجر 
تضغط  لــم  أمريكا  أن 
على اإلسبان في قضية 
باده  وأن  الصحراء، 
على  الضغط  حــاولــت 
الحسن الثاني بالعدول 
الخضراء،  املسيرة  عن 
لم  بوتفليقة  أن  غــيــر 
يقتنع بما قاله كيسنجر 
على  ــتــأكــيــد  ال وجــــدد 
في  ــان  ــ ك أمـــريـــكـــا  أن 
توقف  أن  استطاعتها 
ــراء،  ــض ــخ ــرة ال ــي ــس امل
فقد  الـــعـــكـــس،  وعـــلـــى 
األخضر  الضوء  أعطت 
للحسن الثاني لكي يقوم 
بها، وفي األخير، أخبره 
أن الجزائر لن تتخلى عن 
أشار  كما  البوليساريو، 
بوتفليقة إلى أن الجزائر 
ــذي  ال ــدور  ــ ال تلعب  ــن  ل
أمريكا  تنتظره  كــانــت 
بشأن صناعة السام في 

الشرق األوسط. 

حملة إعالمية من طرف 
البوليساريو ضد أمريكا

حملة  البوليساريو  جبهة  شنت 
نظم  حيث  أمريكا،  على  إعامية 
العاقات  عضو  املحجوب،  أحمد 
الخارجية للجبهة، مؤتمرا صحفيا 
1976 ببيروت،  خال شهر فبراير 
ــه أمــريــكــا بدعم  ــن خــال اتــهــم م
وتأييد املغرب في قضية الصحراء 
األمريكي  السفير  وذكر  املغربية، 
هو  ذلــك  من  الهدف  أن  ببيروت، 
كسب دعم الدول الشيوعية وعلى 
صرح  كما  والفتنام،  كوبا  رأسها 

أن أي وساطة عربية أو أجنبية ال 
الصحراء  مشكلة  حل  إلى  تسعى 
ــب انــســحــاب  ــي ــرت ــن طـــريـــق ت عـ
الجيوش املغربية وإعطاء »الشعب 
تقرير  فــي  الــحــق  ــصــحــراوي«  ال
املصير، فهي وساطة محكوم عليها 

بالفشل من أساسها.
الصحفي،  املؤتمر  نفس  وخال 
املــحــجــوب حضور  ــد  أحــم نــفــى 
الصحراء  في  الجزائري  الجيش 
جبهة  جانب  ــى  إل املــغــرب  لقتال 
القوات  أن  ــد  وأك البوليساريو، 
القتال  ــي  ف املــشــاركــة  املــســلــحــة 
الصحراء  من  كلها  املــغــرب،  ضد 
أكد  وقــد  وامليليشيات،  الشعبية 
بذلك أن الجزائر ليس لديها طموح 

في الصحراء.

القرار األمريكي القاضي بعدم 
االعتراف بالبوليساريو

لم يمر األمر طويا على املسيرة 
الخضراء، حتى تأملت أمريكا في 
وأدركـــت  البوليساريو  وضعية 
مسلحة،  عــصــابــة  ــجــرد  م ــا  ــه أن
الخارجية  وزارة  أصــدرت  ولذلك، 
 ،1976 أبــريــل   8 ــوم  ي األمريكية 
وزعته  السرية  طابع  يحمل  باغا 
في  بادها  وقناصل  سفراء  على 
بخصوص  العالم  دول  مختلف 
أن  فيه  جاء  البوليساريو،  جبهة 
تعترف  ال  األمريكية  ))الحكومة 
الصحراوية  العربية  بالجمهورية 
املــعــلــنــة حــديــثــا، حــيــث أن هــذه 
حيز  أي  على  تسيطر  ال  األخيرة 
بذاته،  قائم  إقليم  أو  األرض  من 
على  ــدرة  ــق ال تظهر  ال  أنــهــا  كما 
الحكم أو التسيير، باإلضافة لهذه 
ال  األخيرة  هــذه  فــإن  االعتبارات، 
ال  بل  واســعــا،  دوليا  قبوال  تلقى 
التي  الــدول  بني  تجد صدى حتى 
أنشئت بطريقة مماثلة، وهي غينيا 

بيساو((.
األمريكية  الخارجية  وشـــددت 
على أن الهدف من الباغ، هو إخبار 
باقي  في  أمريكا  وقناصل  سفراء 
للباد،  الرسمي  باملوقف  ــدول،  ال
ــدول  ال باقي  وحــث  دعــوة  وليس 
على عدم االعتراف بالبوليساريو، 
البلدان  باقي  سفراء  إباغ  وكذلك 
أمريكا بهذا  اعتراف  بأسباب عدم 

الكيان الجديد.
ويتبني من خال هذا الباغ، أن 
على  اإلطار  هذا  في  ركزت  أمريكا 
أن جبهة  أولــهــا،  عــوامــل:  ثــاثــة 
تسيطر  وال  تملك  ال  البوليساريو 
أنها  حيث  أرضية،  بقعة  أي  على 
التراب  فوق  تقيم  زالت  وما  كانت 
تندوف.  مخيمات  في  الجزائري 
ال  الجديد  الكيان  هــذا  أن  ثانيا، 
التسيير،  أو  الحكم  على  يــقــدر 
حضور  قضية  هناك  أن  وثالثها، 
الدولي،  املستوى  على  قضيتها 
حيث أن أمريكا رأت أن هذا الكيان 
لم يلق قبوال دوليا واسعا، واألهم 
أنه لم يلق صدى حتى داخل الدول 

التي نشأت بطريقة مماثلة.
استمر املوقف األمريكي على هذه 
يأخذ  وبــدأ  تغير  أنه  غير  الحال، 
مرحلة  من  بــدءا  الغموض  موقف 
ريغان،  رونالد  األمريكي  الرئيس 
الذي ربط عاقات اقتصادية قوية 

مع الجزائر.



»الرئيس الزيات ضحك عليا«
المدافع الرجاوي السابق، بدر بانون
األقمصة  بشراء  الــرجــاوي  اجلمهور  على  حتى  ضحك 

مناسبة. بدون  والتذاكر 

التعادل أمام وادي زم مكسب
طاليب، مدرب الجيش الملكي

اهلل يعطينا وجهك، تعادلتي ضد لفربول...

النور  النسوية يرى  القدم  لكرة  البيضاوي  الراسينغ  فريق 
في بداية 2021

مواقع
واش حتى هو غادي يَدْرُبو ماندوزا؟

الناخب الوطني يتكتم عن األسماء الجديدة التي سيجلبها
المنتخب

ما كاين غير ميسي وصالح ورونالدو!

هكذا أحبطت الجامعة مؤامرة تونسية
واكالت
التوانسة معروفني باملؤامرات وزيد عليهم حتى املصريني 

واجلزائريني..

»كورونا« تقيل املدرب العسري
الصباح
»كورونا« ما َتْتعَقل حتى على شي واحد، غير اهلل يحفظ.

مازلت أجهل سبب إقالتي
المدرب حفيظ عبد الصادق

السماسرة واملخلوضني ألنك ال تعرف 

تعلمت الشيء الكثير من الراحل مصطفى مديح
زكرياء عبوب، مدرب منتخب الشبان
ونبل  سلوكك  حسن  عن  خالله  من  تعبر  رائــع  اعتراف 

أخالقك.

انتهاء مهلة »الوينرز« للناصري إلصالح أوضاع الوداد
األخبار

شكون هوما هاذ »الوينرز«؟

نقولقالوا

و
أسبوعيات كريم إدبهي

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
11

األسبوع الرياضي األسود تستعد لنهائيات »الشان«

عموتة يحرم العبني جمربني من املنتخب املحلي

من 7 إلى 13 يناير 2021

ابتداء  للمحليني  الوطني  املنتخب  دخل 
بمركب  الــجــاري  يناير   4 اإلثــنــني  يــوم  مــن 
معسكر  فــي  بــاملــعــمــورة،  ــســادس  ال محمد 
نهائيات  فــي  للمشاركة  اســتــعــدادا  مغلق، 
ستحتضنها  التي  للمحليني  إفريقيا  بطولة 
الكاميرون ما بني 16 يناير و17 فبراير 2021.
املدرب الحسني عموتة، استدعى 34 العبا 
ونهضة  ــوداد،  الـ الــرجــاء،  فــرق  من  أغلبهم 
بركان، حيث سيغيبون في بداية هذا املعسكر، 

اللتزاماتهم اإلفريقية والعربية.
املعسكر  لهذا  استدعى  الوطني  املــدرب 
ــتــوالــي: أنــس  ال ــراس، هــم عــلــى  خمسة حــ
)نهضة  لعروبي  زهير  )الرجاء(،  الزنيتي 

طنجة(،  )اتحاد  املجهد  هشام  بركان(، 
الــربــاطــي(،  )الــفــتــح  أمسيف  محمد 

وأيوب لكرد )الجيش امللكي(.
هؤالء الحراس أبانوا عن تألقهم في 

البطولة  بداية  وخــالل  املاضي،  املوسم 
الحالية، لكن ليس من العدل أن ال يكون ضمن 
أحمد  الرياضي  الوداد  حارس  الالئحة  هذه 
سنوات،  ومنذ  يعتبر  الذي  التكناوتي،  رضا 

الوطنية،  البطولة  في  الحراس  من أحسن 
بل في إفريقيا.

الحارس الودادي كان ضمن الئحة 
الناخب الوطني هيرفي رونار خالل 
وحافظ   ،2018 روســيــا  مــونــديــال 
الوطني  املنتخب  مع  حضوره  على 
وحيد  البوسني  مجيء  منذ  األول 

ال  أن  يعقل  فــال  خاليلوزيتش، 
منتخب  ضمن  مكانته  تكون 

ــيــني  ــحــل امل
وهـــــــــــو 
مـــــــــازال 
ريعان  في 

ــه،  ــ ــاب ــ ــب ــ ش
مـــقـــارنـــة مــع 

أو  لعروبي  زهير 
محمد أمسيف.

فإذا كان أنس الزنيتي ال يناقش 
أحد في استحقاقه اللعب للمنتخب 
الوطني، فالحارس التكناوتي هو 
اإلمكانات لحراسة  كل  له  اآلخر 
ــى مع  مــرمــى املــحــلــيــني وحــت
منتخب الكبار، إال أن الحسني 
يتصرف  ولألسف،  عموتة، 

مسؤولة،  وغير  هاوية  بطريقة 
املهتمني،  كل  امتعاض  نالت 
حيث مازال يحمل حقدا دفينا 
مــدة،  منذ  التكناوتي  تجاه 

رفض  حينما  وبالضبط 
كرسي  في  الجلوس 

االحــتــيــاط خــالل 
املنتخب  مــبــاراة 

املـــــغـــــربـــــي 
للمحليني 
ضــــــــــد 

نـــظـــيـــره 
الـــجـــزائـــري، 
ــه،  ــائـ ــب ادعـ ــس ح
تأكيد  مــن  ــرغــم  ــال ب
ــذاك،  الــتــكــنــاوتــي آنـ
من  يعاني  كان  بأنه 

اإلصابة.
ــم  املــــــــــدرب ل
ــي  ــر ف ــ ــأخ ــ ــت ــ ي

تقرير  تــقــديــم 
»أســـــود« حــول 

للجامعة،  الــحــارس  هــذا  »عصيان« 
التي أوقفته عن اللعب دوليا ملدة 

3 أشهر.
املـــــدرب عــمــوتــة لم 
اإلجــراء،  بهذا  يقتنع 
يــحــرم  أن  أراد  بـــل 
الشاب  الالعب  هذا 
القميص  حمل  من 
الــوطــنــي، وهــذا 
تــــــصــــــرف ال 
بمدرب  يليق 
أو  وطـــنـــي، 
ــدرب  ــأي م بـ
مــــــســــــؤول 
كــيــفــمــا كــانــت 

جنسيته.
املــــــدرب تـــمـــادى في 
أبعد  حينما  أخــطــائــه 
ــني رغــم  ــب ــالع بــعــض ال

تألقهم وتجربتهم، كالعميد الرجاوي محسن 
متولي، وزميله محسن ياجور الهداف الكبير، 
الذي كان له قسط وافر في فوز نهضة بركان 

بكأس االتحاد اإلفريقي.
الحسني  يــعــرفــهــمــا  ــان  ــب ــالع ال ــذان  ــ ه
بأنهما  كذلك  ويعرف  جيدا،  عموتة 
التألق،  فــي  املنتخب  سيساعدان 
وسط  الطويلة  لتجربتهما  نظرا 

األدغال اإلفريقية.
سيقول عموتة بأنهما تجاوزا 
وسنرد  عمرهما،  من  الثالثني 
عن  ونــســألــه  بــســرعــة،  عليه 
وأمسيف  لــعــروبــي  عــمــر 
أو  بــامــعــمــر،  عــلــي  أو 
العربي الناجي 
عمر  وزميله 

النمساوي.
مشكل 

ــة  ــ ــوتـ ــ ــمـ ــ عـ
نــعــرفــه جــيــدا، 

من  كــثــيــرا  يتضايق 
الـــالعـــبـــني املــتــألــقــني 

ــوم«، فــبــســبــب  ــ ــج ــ ــن ــ »ال
عصبيته املبالغ فيها، 

سيحرم  وأنــانــيــتــه، 
من  املحلي  املنتخب 
أن  بإمكانهم  العــبــني 
لهذا  اإلضافة  يمنحوا 
سيحل  الــذي  املنتخب 

للدفاع  بالكاميرون 
األخير،  لقبه  عــن 
ــكــن ولــألســف،  ل
رأي  ــدرب  ــمـ ــلـ لـ
يريد  وال  آخـــر، 
بــأن  يفهم  أن 
ــب  ــخـ ــتـ ــنـ املـ
الــــوطــــنــــي 
بــشــكــل عـــام، 

مـــلـــك لــجــمــيــع 
املغاربة،  الالعبني 
لتصفية  مكان  فال 
الــــحــــســــابــــات 
الـــضـــيـــقـــة عــلــى 
مصلحة  حساب 

الوطن.

مونديال كرة اليد: مصر 2021

بعد استقباله من طرف وزير الشباب والرياضة 
والثقافة عثمان الفردوس

المنتخب المغربي ومهمة البحث عن التألق
تركيا  إلــى  ســفــره  قبل 
تدريبي  معسكر  لخوض 
كأس  لنهائيات  استعدادا 
استقبل  اليد،  لكرة  العالم 
والرياضة  الشباب  ــر  وزي
والثقافة، عثمان الفردوس، 
املنتخب املغربي لكرة اليد، 
ــذي ســيــشــارك فــي هذه  الـ
للمرة  العاملية  التظاهرة 
السيد  وتمنى  السابعة، 
التوفيق،  لألسود  الوزير 
ــى تــشــريــف  ــل ــم ع ــه ــث وح
ورفع  الوطنية،  الرياضة 
هذا  فــي  املغربية  ــة  ــراي ال
وذكرهم  العاملي،  املنتدى 
سيحتضن  املــغــرب  ــأن  بـ
كأس أمم إفريقيا لكرة اليد 
وافق  أن  بعد   ،2022 سنة 
على  للعبة  الدولي  االتحاد 
العيون  مدينة  احتضان 
اإلفريقية،  البطولة  لهذه 
املدينة  ــذه  ه وأن  خــاصــة 
سبق لها أن نظمت العديد 
القارية  الــتــظــاهــرات  مــن 

إعجاب  ونالت  والدولية، 
كل املشاركني.

اليد  لكرة  العالم  بطولة 
معلوم،  هو  كما  ستنطلق، 
بني  ما  املمتدة  الفترة  في 
ــجــاري،  ال يــنــايــر  و31   13
ــرعــة  ــق حــيــث أوقـــعـــت ال
ــتــخــب الـــوطـــنـــي في  ــن امل
إلى  الــســادســة  املجموعة 
البرتغال،  منتخبات  جانب 

الجزائر، وإيسالندا.
ــم الــتــي  ــال ــع ــة ال بــطــول
نسختها  إلــــى  وصـــلـــت 
مــشــاركــة  ســتــعــرف   ،27
وسيواجه  منتخبا،   32
ــه  ــارات مــنــتــخــبــنــا فـــي مــب
الجزائري  نظيره  األولــى 

يوم 14 يناير.
كرة  ألســود  سعيد  حــظ 

اليد.

األســى  ببالغ  تلقينا 
السيدة  وفـــاة  ــزن،  ــ واحل
ســـعـــاد نـــرجـــس، حــرم 
الرحمان  عبد  السيد 
ــد وعــكــة  ــع لـــغـــرانـــي، ب
لم  ــة  ــئ ــاج ــف م ــة  ــي ــح ص

متهلها طويال.
وبــــهــــذه املــنــاســبــة 
بأحر  نتقدم  األلــيــمــة، 
إلى  واملـــواســـاة  الــتــعــازي 
وابنتيها  ــاصــر،  ن ابــنــهــا 
هـــــدى، وأمــــــال زوجـــة 
الباهي،  هشام  صديقنا 
عائلتها،  أفــراد  كل  وإلــى 
وخارج  داخل  وأحفادها 
اهلل  من  طالبني  الوطن، 
يسكنها  أن  ــل  وجـ ــز   عـ
يلهم  وأن  جناته،  فسيح 

ذويها الصبر والسلوان.
ــه  ــي إل وإنــــــا  هلل  إنـــــا 

راجعون.

الوزير الفردوس خالل استقباله للمنتخب المغربي لكرة اليد

التكناوتي

ياجور

متولي

المعدن الحقيقي لرئيس الجامعة

في خضم احتفاالت املنتخب املغربي 
كأس  نهائيات  إلــى  بالتأهل  للشبان 
إفريقيا لألمم التي ستنظم بموريتانيا، 
وبعد االستقبال الحار لرئيس الجامعة 
لألشبال ومدربهم زكرياء عبوب، قامت 
القدم  لكرة  املغربية  امللكية  الجامعة 
لقجع،  ــوزي  فـ رئيسها  شــخــص  فــي 
في  تجسدت  نبيلة،  إنسانية  بمبادرة 
للشبان،  املغربي  املنتخب  العب  منح 
سكنية،  شقة  سبول،  محمد  الرجاوي 
الوضعية  على  الرئيس  وقف  أن  بعد 
الالعب  هــذا  يعيشها  التي  الصعبة 
أبان  األبوين، والذي  املوهوب واليتيم 
كعبه  علو  وعــن  عالية،  إمكانات  عن 

مع  أجراها  التي  املباريات  جميع  في 
منتخب األشبال.

وال  سبول،  الالعب  ستدفع  بــادرة 
والبحث  مجهوداته،  ملضاعفة  شــك، 
ظل  في  مريحة،  مستقبلية  آفــاق  عن 
االهتمام الكبير الذي حظي به من طرف 
فوزي  عن  غريبا  ليس  وهذا  الجامعة، 
املبادرات  بالعديد من  قام  الذي  لقجع، 
الالعبني،  من  العديد  تجاه  اإلنسانية 
كما لم يتأخر يوما، ومنذ توليه رئاسة 
بابه  طــرق  رياضي  أي  عن  الجامعة، 
بغض النظر عن انتمائه الكروي، وهذا 

يبني وبشكل كبير معدنه النفيس.

هذا الخبر

الرجاوي محمد سبول العب المنتخب المغربي للشبان



االتحاد  ــى  إل عــودتــه  املــغــرب  بنى  لقد 
املؤسسات  شرعية  على  بناء  اإلفريقي 
البرملان  بمصادقة  العودة  قرار  ربط  بعد 
امللك  دخــول  أن  كما  ــك،  ذل على  املغربي 
اإلفريقي  االتــحــاد  إلــى  الــســادس  محمد 
بشكل احتفالي، تحت تصفيقات األعضاء، 
وبوجود خصومه داخل هذه املؤسسة، لم 
يكن ليحصل لوال الدور الذي لعبه أصدقاء 

امللكية في إفريقيا..
من  أقــوى  املغرب  موقع  أصبح  اليوم، 
السابق، بعد أن أمسك بيده ورقة االعتراف 
األمريكي بمغربية الصحراء، وهي الورقة 
البداية،  في  لصالحه  تلعب  تكن  لم  التي 
االتحاد  في  املغرب  أصدقاء  أن  واملؤكد 
خطوة  تكريس  على  سيقدمون  اإلفريقي 
سابقة إزاء صراع مفتعل تنفخ فيه بضعة 
دول، ويحد من قدرة الدول اإلفريقية على 
سبق  حيث  جماعي)..(،  بشكل  التحرك 
االتحاد  أعضاء  نصف  من  أكثر  طالب  أن 

اإلفريقي بتعليق عضوية البوليساريو.
اإلعــام  وســائــل  كتبت  أن  سبق  وقــد 
يلي:  ما   ،2016 يوليوز   19 يوم  الدولية، 
))قــدمــت 28 دولـــة عــضــوا فــي االتــحــاد 
ــة عــضــوا(  اإلفــريــقــي مــن أصـــل 54 دولـ
ديبي  إدريس  التشادي،  للرئيس  ملتمسا 
اإلفريقي،  االتحاد  رئيس  بصفته  إتنو، 
البوليساريو  مشاركة  تعليق  فيه  تطلب 
في أنشطة االتحاد وجميع أجهزته، وذلك 
من  اإلفريقية  املنظمة  تمكني  أجــل  مــن 
إيجابيا  واإلسهام  بناء  بدور  االضطاع 
فــي جــهــود األمـــم املــتــحــدة مــن أجــل حل 
الصحراء،  حول  اإلقليمي  للنزاع  نهائي 
جاء ملتمس هذه الدول بعد رسالة العاهل 
القمة  إلى  السادس  محمد  امللك  املغربي 
كيغالي  في  عقدت  التي   27 الـ  اإلفريقية 
قرار  فيها  القمة  يبلغ  ــدا،  روانـ عاصمة 
باده االلتحاق باالتحاد اإلفريقي بعد 32 
قبول  على  احتجاجا  انسحابه  من  سنة 

كعضو  للبوليساريو  اإلفريقية  املنظمة 
دولة   28 الـ  قادة  واستحضر  باملؤسسة، 
األصيلة  املــثــل  ملتمسهم،  فــي  إفريقية 
وأهــداف  ملبادئ  وفــاء  اإلفريقي،  للصرح 
إرساء  وبالخصوص  اإلفريقي،  االتحاد 
أكبر وحدة وتضامن بني الدول اإلفريقية، 
الترابية،  ووحدتها  سيادتها  عن  والدفاع 
عن  املغرب  لغياب  األســف  عن  وتعبيرا 
هيئات االتحاد اإلفريقي، ووعيا بالظروف 
البوليساريو  التي تم فيها قبول  الخاصة 

في منظمة الوحدة االفريقية((.
ملؤسسة  كبير  باختراق  املغرب  يقم  لم 
ــي مـــن حــيــث عــدد  ــقـ ــريـ ــاد اإلفـ ــ ــح ــ االت
متميزة،  بمكانة  يحظى  لكنه  املوظفني، 
تجمع  التي  الكبيرة  للصداقات  بالنظر 
ــدول  ال قـــادة  مــع  ــســادس  ال محمد  ملكه 
الدبلوماسية  إلى  بالنظر  وكذا  اإلفريقية، 
ثمارها  يجني  املغرب  بــدأ  التي  امللكية 
املتحدة،  األمــم  مستوى  ))فعلى  أخيرا، 

األمن،  ملجلس  األخيرة  الــقــرارات  أقبرت 
وغير  املتجاوزة  واألطــروحــات  املقاربات 
الواقعية، كما أكدت على املشاركة الفعلية 
هــذا  ــي  ف الحقيقية  املــعــنــيــة  لـــأطـــراف 
اإلقليمي، ورسخت بشكل ال رجعة  النزاع 
على  يقوم  الــذي  السياسي  الحل  فيه، 
مع  ينسجم  ما  وهو  والتوافق،  الواقعية 
على  أما  الذاتي..  للحكم  املغربية  املبادرة 
تخلصت  فقد  اإلفريقي،  االتحاد  مستوى 
كانت  التي  املــنــاورات  من  املنظمة  هــذه 
تعتمد  وأصبحت  سنوات،  لعدة  ضحيتها 
الدعم  تقديم  تقوم على  بناءة  مقاربة  على 
الكامل للجهود التي تبذلها األمم املتحدة، 
العام  أمينها  خــال  من  حصري،  بشكل 
الساحقة  األغلبية  أن  علما  األمن،  ومجلس 
من املجتمع الدولي، ترفض االنسياق وراء 
عدد  بلغ  فقد  ــرى،  األخـ ــراف  األطـ نــزعــات 
الدول، التي ال تعترف بالكيان الوهمي 163 
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تحليل  إخباري
من 7 إلى 13 يناير 2021

ما بعد اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء وتأمين معبر »الكركرات«

إعداد : سعيد الريحاني

هل يقوم اأ�صدقاء امللك باإحياء مبادرة 

طرد البولي�صاريو من الحتاد الإفريقي ؟

تصوروا لو أن المغرب قام بتحرير معبر »الكركرات« وهو خارج االتحاد اإلفريقي، وقد يكون هذا األمر فرصة 
لتجنيد الدول اإلفريقية ضد المغرب، فمرور الوقت هو الذي أكد بالملموس صواب القرار المغربي بالقطع مع 

سياسة الكرسي الفارغ والعودة إلى االتحاد اإلفريقي، حيث ال يمكن لالتحاد اليوم أن يهاجم بلدا هو عضو فيه..

 الملك محمد السادس داخل 
االتحاد اإلفريقي 



)املــصــدر:  املــتــحــدة((  األمــم  منظمة  فــي 
ذكرى  في  الــســادس  محمد  امللك  خطاب 

املسيرة الخضراء(.
إن أكبر مفاجأة في طريقها للبوليساريو، 
قد تكون هي طردها من االتحاد اإلفريقي، 
سابقني  مسؤولني  أصوات  أصبحت  وقد 
يقول  حيث  األمــر،  هــذا  تخفي  ال  مغاربة 
الرسمي  والناطق  السابق  االتصال  وزير 
السابق باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، 
الــبــولــيــســاريــو من  املــغــرب ســيــطــرد  إن 
اعتبر  أن  له  سبق  كما  اإلفريقي،  االتحاد 
في لقاء سابق مع شبيبة حزبه أن ))عملية 
إقليم  قضية  في  حاسمة  كانت  الكركرات 

الصحراء((.
فاسو  وبوركينا  والبينني،  الغابون، 
القمر  وجزر  األخضر  والرأس  وبوروندي 
وجيبوتي  ديــفــوار  وكـــوت  والــكــونــغــو 
وغانا  وغامبيا  والــغــابــون  وإريــتــيــريــا 
وغينيا وغينيا بيساو وغينيا االستوائية 
الوسطى  وإفــريــقــيــا  وليبيا  وليبيريا 
والــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة وســاوتــومــي 
والــســنــيــغــال والــســيــشــل وســيــرالــيــون 
ــد  ــودان وســوازيــان ــسـ ــال والـ ــصــوم وال
من  قريبة  دول  كلها  وزامبيا..  والطوغو 
األمريكي  االعــتــراف  أن  واملؤكد  املغرب، 
أخرى  دوال  سيضيف  الصحراء  بمغربية 
االستفزازي  لألسلوب  الرافضني  لائحة 
من  والوقت  الجهد  إهدار  عنه  نتج  الذي 
ــم كيان  طــرف االتــحــاد اإلفــريــقــي فــي دع

وهمي..
اإلفريقي مقبل على تحوالت  االتحاد  إن 
مستقبا  املغرب  ترشح  لو  فماذا  كبيرة، 
مستقبل  أي  اإلفريقي؟  االتحاد  لرئاسة 
إسرائيل  قدمت  بعدما  اإلفريقي  لاتحاد 
بصفة  املنظمة،  هــذه  لعضوية  طلبها 
مراقب؟ ألم يقل رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
لدينا  ))إنــه  إفريقيا:  داخل  من  نتنياهو 
ثقة بمستقبل إفريقيا فنحن نحب إفريقيا، 
وأرغب بشدة في التعاون شخصيا مع أي 
دولة من الدول اإلفريقية ومع كينيا، بل مع 
حفل  خال  وأضاف  اإلفريقي((،  االتحاد 
تنصيب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، 
سنجد  أنــنــا  ــل  ))آمـ  :2017 دجنبر  فــي 
جميعا طريقا يفسح املجال أمام انضمام 
بصفة  اإلفريقي  االتــحــاد  إلــى  إسرائيل 
مراقب، ألننا نستطيع املساعدة ونستطيع 
املساعدة  وإنما  فحسب،  املشاهدة  ليس 
إننا  إلفريقيا..  أفضل  مستقبل  بناء  على 
نواجه حاليا تحديا آخر يتمثل في الشأن 
عددا  تصيب  فتاكة  آفــة  فهناك  األمــنــي، 
»بوكو  بوجود  ــدول  ال من  للغاية  كبيرا 
و»العناصر  الشباب«  و»حــركــة  حـــرام« 
ذلك  إن  )املصرية(،  في سيناء  الجهادية« 
أنه  وأعتقد  جميعا،  علينا  تهديدا  يشكل 
والتعاون  أخرى  دول  مع  التعاون  يمكننا 
فإذا  األخــرى،  الجهات  ومــع  بيننا  فيما 
إن شعوبنا  الهمج،  عملنا سوية، سندحر 
تستحق أفضل من ذلك، ونملك القدرة على 

توفير ذلك لها((.
االتحاد  عن  بعيدة  تعد  لم  إسرائيل  يد 
الــيــوم بخاف األمــس،  اإلفــريــقــي، وهــي 
»دولة« معنية بالتعاون مع املغرب، بحكم 
فضا  أمريكا،  مع  املوقع  الثاثي  االتفاق 
طريق  عن  العاقات  استئناف  تأثير  عن 

مكتب اتصال من الرباط.
بعضوية  اإلفــريــقــيــة  ــدول  الـ قــبــول  إن 
تم  إذا  اإلفريقي،  االتــحــاد  في  إسرائيل 

الرؤية  اعتماد  خــارج  يكون  فلن  فعا، 
الــرؤيــة  وهــي  للمستقبل،  اإلسرائيلية 
االتحاد  خارج  البوليساريو  ستدفع  التي 
الرؤية  مع  توافقها  حالة  في  اإلفريقي 

املغربية.
وها هي البوليساريو تواجه ألول مرة، 
دعوات عاملية إللقاء الساح واالنتقال إلى 
الحوار مع املغرب لضمان مستقبل أفضل، 
وقد تناقلت عدة وسائل إعام تصريحات 
الخصوص،  بهذا  مسبوقة  غير  أوروبية 
منها التصريح األخير لبيدرو ألتاميرانو، 
الناطق الرسمي باسم »املجموعة الدولية 
خاله  من  دعا  الذي  الصحراويني«،  لدعم 

قادة البوليساريو، في شريط فيديو 
املجموعة  صفحة  على  نــشــره 
على  الشخصية  صفحته  وعلى 

العسكري  العمل  ))نسيان  إلى  »تويتر«، 
نفعا  يجدي  لــن  ــه  ألن نهائيا،  وتوقيفه 
التطورات  ظل  في  املغربية،  اململكة  مع 
األخيرة التي شهدتها املنطقة((، كما قال 
معاتبا: ))ال يمكن أن تعولوا منذ اآلن على 
في  مكاسب  أي  لتحقيق  العسكري  العمل 
العسكرية  القوى  موازين  ألن  الصحراء، 
ليست في صالحكم تماما.. أنتم تعيشون 

إما في منطقة فيكتوريا  في ظروف جيدة 
أو  اإلسبانية  برشلونة  مدينة  بضواحي 

في العاصمة الفرنسية باريس((.
شوستر،  خــواكــيــم  اســتــقــال  وقــبــلــهــا 
املشتركة  بـ»املجموعة  يسمى  ما  رئيس 
استقالته  رسالة  في  قال  وقد  للصحراء«، 
املوجهة إلى زمائه من النواب األوروبيني، 
بسبب  الخطوة  هــذه  على  ))أقـــدم  ــه  إن
االنفصالية  البوليساريو  جبهة  انتهاك 
النائب  واعتبر  النار،  إطاق  وقف  التفاق 
يعد  االنتهاك  هــذا  أن  األملاني  البرملاني 
خطئا استراتيجيا خطيرا ولن يوصل إلى 
الصراع  تأجيج  شأنه  من  بل  سلمي،  حل 
الندم،  يشبه  وفيما  كبير((..  بشكل 
أوضح شوستر أنه ))قبل برئاسة 
املساهمة  قصد  املجموعة،  هذه 

النزاع،  لهذا  سلمي  حل  إلى  التوصل  في 
على  ــي  األوروبـ االتــحــاد  تشجيع  بهدف 
اإلفريقي،  االتحاد  مع  يد  في  يدا  القيام، 
ممثل  تعيني  أفق  في  بناءة  مقاربة  بدعم 
املتحدة..  العام لألمم  خاص جديد لألمني 
مع  دراماتيكيا  منعطفا  أخذت  األمور  لكن 
جبهة  قبل  من  النار  إطــاق  وقــف  إعــان 

البوليساريو((.

عند  تقف  ال  البوليساريو  أزمـــة  إن 
انهيار  إن  بل  املغرب،  خارج  أزمة  حدود 
الــوهــم تــأكــد مــن داخــل املــغــرب، بعدما 
فضح  نتيجة  املوازية  املنظمات  انهارت 
من  املبادرة  كانت  التجاري، حيث  األصل 
إلى إعان حل  أميناتو حيدر  االنفصالية 
معاتبة  قالت  حيث  »الكوديسا«،  جمعية 
ملا  ))اعــتــبــارا  انسحبت  أنها  زمــاءهــا 
استشعره أكثر من نصف املكتب التنفيذي 
على  الرضى  عدم  بواعث  من  للكوديسا 
الحالية  االشتغال  طريقة  في  االستمرار 
التي افتقدت بشكل كبير إلى روح الفريق، 
التسيير  إلى  فشيئا  شيئا  تنزاح  وباتت 
التدبير((،  في  العشوائية  وإلى  املزاجي، 
في  التورط  قبل  التفكك  بداية  تلك  وكانت 
اتفاق  بخرق  الدولية،  املقتضيات  خرق 
»وقـــف إطـــاق الــنــار«.. الـــذي قــد يكون 
االتحاد  من  الوهمية  الجماعة  لطرد  صكا 

اإلفريقي.

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
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هل ميهد طلب اإ�سرائيل دخول الحتاد الإفريقي 

لطرد البولي�ساريو خارج املنظمة ؟

صورة من عملية تأمين الجيش الملكي المغربي لمعبر »الكركرات« 

االتحاد اإلفريقي مقبل على تحوالت كبيرة، فماذا لو ترشح 
المغرب مستقبال لرئاسة االتحاد اإلفريقي؟ أي مستقبل لالتحاد 

اإلفريقي بعدما قدمت إسرائيل طلبها لعضوية هذه المنظمة، 
بصفة مراقب؟ ألم يقل رئيس الوزراء اإلسرائيلي نتنياهو، 

من داخل إفريقيا إنه: لدينا ثقة بمستقبل إفريقيا فنحن نحب 
إفريقيا، وأرغب بشدة في التعاون شخصيا مع أي دولة من 

الدول اإلفريقية ومع كينيا، بل مع االتحاد اإلفريقي...

مل يقم املغرب باخرتاق 
كبري ملؤسسة االحتاد 

اإلفريقي من حيث عدد 
املوظفني، لكنه يحظى 

مبكانة متميزة بالنظر 
للصداقات الكبرية التي 

جتمع ملكه حممد 
السادس مع قادة 

الدول اإلفريقية، وكذا 
بالنظر إىل الدبلوماسية 

امللكية التي بدأ املغرب 
يجني ثمارها أخريا
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كـواليـس أخرى

 من 7 إلى 13 يناير 2021

عودة جمل�ص املناف�سة للواجهة بعد ترخي�ص 

غام�ص ل�سركة فرن�سية

»ألستوم« تثير الجدل من جديد

»إديحيا« و»راقي بنشعو«.. عقالن مغربيان يقودان الشباب
 نحو النجاح عبر التسويق باألنترنيت

شابان  بنشعو،  راقــي  ومحمد  إديحيا  محمد 
اإللكترونية،  التجارة  في  صيتهما  ذاع  مغربيان 
رجال  أبناء  أو  الغنية  الطبقة  من  ليسا  فهما 
املثابرة  مــع  واإلرادة  الــطــمــوح  فقط  ــال،  ــم أع

عـــنـــوان نــجــاحــهــمــا وســط 
متعددة  عمالقة  شــركــات 
ــا أن  ــم ــات، ك ــي ــس ــن ــج ال
ومعرفة  بالنجاح  اإليمان 
للهدف،  الوصول  كيفية 
لتحقيق  الكفيل  هو  يبقى 

أي غاية.
ــن  ــاب ــش بــــــدأت قـــصـــة ال

يشهد  والتي  املغربين، 
ــل بــنــجــاحــهــا  ــكـ الـ

 ،2015 ســـنـــة 
ــرجـــوع  بــعــد الـ
أرض  مـــــــــن 
مصر  الــكــنــانــة 
بعد  مــبــاشــرة 
مؤتمر  انــتــهــاء 

حيث  »األفلييت« 
املسوقون  تبادل 

والـــــــخـــــــبـــــــراء 

وتم  التسويقية،  واملهارات  التجارية  تجاربهم 
اكتشاف سوق الخليج العربي من طرف الشابن 
وراقي  إديحيا  فارغا،  مــازال  والــذي  املغربين، 
التنقل بن األسواق في  يكلفا نفسيهما عناء  لم 
الصن، فكل شيء سهل مع الشبكة العنكبوتية، 
إذ يتم شراء البضاعة من الصن أو من املغرب، 
مثل  طبيعية،  بمواد  تكون  التي  تلك  وخاصة 
األركان، وتباع في الخليج العربي. هذه العملية 
تتم هنا في املغرب وراء شاشة الحاسوب، يعني 
يتم البيع والشراء والتخزين والتلفيف من وراء 

شاشات الحواسيب في مكتب الشركة باملغرب.
وقد بدأ الكل يتساءل عن السر الذي يضمره 
الذي  السري  األمر  هو  ما  أو  الشابان، 
حول حياتهما إلى نجاح تلو اآلخر؟ 
إديحيا  الــخــبــيــران  أطــلــق  لــهــذا 
املــعــروفــان  بنشعو،  وراقـــي 
التسويق  مجال  في  عامليا 
منصة  اإللكتروني، 
التحق  للتدريب 
ــد من  ــ بــهــا أزي
متدرب   1000
مــــن مــخــتــلــف 
ــم،  ــالـ ــعـ الـ دول 

الشباب  ومــواكــبــة  املــجــال  ــذا  ه إغــنــاء  هدفها 
األمر،  في  والجميل  املرجوة،  لألرباح  للوصول 
غيرهما، حيث وضعا  به  يقم  لم  بما  قاما  أنهما 

قواعد  مــع  واستراتيجيات  خططا 
لضبط التجارة اإللكترونية

)COD mastery( حققت طفرة 
نوعية في هذا املجال، مع سهولة 

االلتحاق بهذه املنصة.
ــالس«  ــ هــــــذا »املــــاســــتــــر كـ
ــي، حـــســـب املـــوقـــع  ــ ــراف ــ ــت ــ االح

 ،»CODmastery«لــــ اإللكتروني 
تعيق  التي  املستلزمات  كل  يوفر 
مشوارهم  بــدايــة  فــي  الشباب 
ــذي  ــجــاري، كــالــتــدريــب ال ــت ال

يدوم 100 ساعة يتم خاللها 
العمل وتزويد  وضع خطة 
أو  بمعلومات  املــتــدرب 
التي  األخطاء  تصحيح 
فيها  يــقــع  مـــا  كــثــيــرا 
املسوقون املبتدئون أو 
تطوير  يستطع  لم  من 
ــه، بــاإلضــافــة  ــارت ــج ت
خطوة  التتبع  لعملية 

الخدمات  هذه  كل  األعمال..  تدقيق  مع  بخطوة 
 ،»CODmastery« في  املتدرب  يجدها  وغيرها 
سهال،  أمــرا  تبقى  بها  االلتحاق  كيفية  أن  كما 
فمن يريد التدريب، ما عليه إال تسجيل الدخول 
  www.CODmastery.com للموقع 
بياناته  وتسجيل  البحث،  محرك  على 

الشخصية واتباع التعليمات املتاحة.
ويستفيد املتدرب من عدة أمور، منها 
التعرف  ناجح،  تجاري  عمل  بناء  كيفية 
تجارتك  تطوير  جديدة،  أســواق  على 
إدارة  كيفية  ــاح،  ــ األرب وزيـــادة 
ــاح، حلول  ــ واألرب ــوال  األمـ
عبر  التسويق  ملشاكل 

»الويب«.
بالذكر،  والجدير 
اجـــتـــمـــاع  أن 
 1500 مــن  أزيـــد 
مسوق متدرب 
ــم،  ــال ــع ــن ال مـ
ــن  يـــــزيـــــد م
الربح  فرصة 
وتبادل السلع 

واملنتجات. بنشعوإديحيا

أول تناقض بين حركة 
»التوحيد واإلصالح« وحزب 

والتنمية العدالة 

تحويل أموال مخالفات 
المرور للخزينة العامة

الرباط. األسبوع

لها،  بيان  في  واإلصـــالح«  »التوحيد  حركة  طالبت 
بوقف خطوات التطبيع مع إسرائيل، محذرة من »مخاطر 
االختراق اإلسرائيلي على النسيج الوطني، وما سيكون 
له من أثر على وحدة الوطن واستقراره«، في تناقض تام 
التابع  والتنمية،  العدالة  لحزب  العام  األمن  موقف  مع 
لها، حيث أن العثماني هو الذي وقع على االتفاق الثالثي 

بن أمريكا وإسرائيل واملغرب.
الــرافــض  للحركة »موقفه  التنفيذي  املكتب  وأكــد 
للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وما تال ذلك من مسارعة 
اإلعالمية  والفعاليات  الحكومين  املسؤولن  بعض 
الثقافية والرياضية إلى أشكال مختلفة من التطبيع مع 

الصهاينة في استفزاز صادم ملشاعر عموم املغاربة«.
ودعا مكتب الحركة جميع املغاربة وفعالياتهم املدنية 
تظافر  إلى  والحقوقية،  والنقابية  والثقافية  والسياسية 
قضية  طليعتها  في  العادلة،  القضايا  لنصرة  الجهود 
ودعم  الصهيوني  التطبيع  ومواجهة  الترابية،  الوحدة 

كفاح الشعب الفلسطيني.

الرباط. األسبوع
 

التي  السير  مخالفات  أن  مطلعة،  مصادر  ــادت  أف
تقوم بتحريرها شرطة املرور، تذهب مباشرة للخزينة 
من  مطلوبا  كان  بعدما  نوعها،  من  سابقة  في  العامة، 
ولدى  املحاكم  في  املخالفات  رسوم  تسديد  السائقن 

رجال األمن الوطني والدرك.
املخالفن  السائقن  اإلجراء عبر مطالبة  ويأتي هذا 
بتسديد الغرامات والذعائر لدى الخزينة العامة، ليؤكد 
وجود عجز مالي تعاني منه الخزينة، وخاصة في ظل 
تراجع مداخيل الضرائب بسبب األضرار التي تسببت 
فيها جائحة »كورونا« للنسيج االقتصادي، والتي أدت 
إلى توقف عدة أنشطة ومهن ومقاوالت وشركات، وكذا 

قطاع االستثمار والتصدير واالستيراد.
العامة،  الخزينة  مداخيل  لتوسيع  املالية  وزارة  وتسعى 
عبر اتخاذ عدة إجراءات ضريبية وتقديم تحفيزات للشركات 

واملواطنن عبر عملية املصالحة، قصد رفع املداخيل.

فضح أطماع المستشارين في المال العام

الرباط. األسبوع
 

البرملانية  النائبة  الــعــزاوي،  ابتسام  هاجمت 
بالغرفة  البرملانين  واملعاصرة،  األصالة  حزب  عن 
املستشارين،  تقاعد  تصفية  طريقة  بسبب  الثانية، 
منتقدة رغبتهم في الحصول على تعويضات مالية 

أكثر من مساهماتهم في الصندوق.

تقاعد  وتصفية  إلغاء  »طريقة  العزاوي:  وقالت 
البرملانين بالغرفة الثانية املصادق عليها خالل 
وأخالقية  سياسية  خطيئة  هي  املالية،  لجنة 
تعويض  يتم  أن  قــبــول  يتم  كيف  ــرى..  ــب ك

به  ســاهــمــوا  ــا  م بضعف  املــســتــشــاريــن 
واالستفادة من املال العام والبالد تعيش 

أزمة اقتصادية؟«.
ضخ  البرملانية  النائبة  ووصــفــت 

في  الــدولــة  مساهمات  مــن  املــاليــن 
للبرملانين  البنكية  الــحــســابــات 

وأن  خاصة  الفظيع،  باألمر  املستشارين، 
حقيقية  اقتصادية  أزمــة  يعيش  املغرب 
وعدة  للشغل  فرصا  يجدون  ال  وشبابه 

قطاعات مهنية الزالت متوقفة.
استيائها  عــن  الــعــزاوي  وعــبــرت 
أموال  في  املستشارين  طمع  من 
تحويل  إلــى  داعية  الصندوق، 
الفائض الذي ساهمت به الدولة 
تقاعد  ــدوق  ــن ص ــي  ف ســابــقــا 
صندوق  ــى  إل املستشارين، 

مواجهة جائحة »كورونا«.

 الرباط. األسبوع

جديد  مــن  للواجهة  املنافسة  مجلس  ــاد  ع
والوطنية،  اإلعالمية  األنظار  عن  اختفائه  بعد 
واملتمثلة  أركــانــه  هــزت  التي  الفضيحة  عقب 

أعضائه  ــن  ب دار  الـــذي  الــصــراع  ــي  ف
مذكرة  بسبب  الــكــراوي،  رئيسه  وبن 
أصدرها  التي  والغرامات  املحروقات 
التوزيع  شــركــات  حــق  فــي  املجلس 

التي تحتكر السوق الداخلية.
التي  العادية  الـــدورة  وخــالل 

بحضور  املــجــلــس  عــقــدهــا 
ــاء إلـــى  ــ ــضـ ــ ــل األعـ ــ ج

ــب الـــرئـــيـــس،  ــانـ جـ
تـــــم الـــتـــرخـــيـــص 
الفرنسية  للشركة 
ــوم«،  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــسـ ــ ــ »ألـ
ــخــصــصــة فــي  ــت امل
صناعات القطارات، 

للعمل في مجال عيارات ومعدات الطائرات بعدما 
تم رفض طلبها في السنة املاضية، خشية التحكم 
أن  حيث  باملنافسة،  واملس  الوطنية  السوق  في 
شركة كندية كانت هي الشركة األجنبية الوحيدة 
االقتصادي،  النشاط  هذا  بممارسة  لها  املسموح 

إلى جانب بعض الشركات الوطنية.
للشركة  الترخيص  أن  لالستغراب،  واملثير 
مجلس  قبل  من  »ألستوم«  العمالقة  الفرنسية 
الترخيص لصفقة  تم  املنافسة، جاء بعدما 
»بومباردييه«  الكندية  بيع الشركة 
عمالقة تدعى  أمــريــكــيــة  ملــجــمــوعــة 
»ســبــيــريــت أيــروســيــســتــم«، حــيــث 
في  املغربي  املنافسة  مجلس  أوضح 
شركة  هي  املقتنية  الشركة  أن  قــراره 
األمريكي، متخصصة  للقانون  خاضعة 
املركبات  هياكل  وتجميع  صناعة  في 

الجوية.
ويثير  التساؤل  يطرح  ومما 
االستغراب حول ترخيص مجلس 
املنافسة لـ»ألستوم« الفرنسية 
صناعة  ــي  ف املتخصصة 
القطارات على الصعيد 

األوروبي، هو تمكن هذه املجموعة الفرنسية من 
الكندية  »بومباردييه«  شراء جميع أسهم شركة 
في  التحكم  القطارات، قصد  في مجال  الناشطة 
سوق القطارات على الصعيد األوروبي والدولي، 

والتصدي للمنافسة الصينية القوية.
ومن جهة أخرى، هناك شركة أمريكية تسمى 
نسبة  سنوات  منذ  اشترت  إلكتريك«،  »جينرال 
مائوية مهمة من أسهم »ألستوم« والتي تشتغل 
من  الكهربائية  الطاقة  توليد  مجال  في  أيضا 
يظل  لكن  النووية،  الطاقة  أو  املتجددة  الطاقات 
السؤال املطروح هو: هل سمحت صفقة الشركة 
املنافسة  مجلس  بتمرير  والكندية  األمريكية 
الدوافع  هي  وما  »ألستوم«؟  لشركة  الترخيص 
التي جعلت أعضاء املجلس يتراجعون عن قرار 

الرفض السابق؟
نتائج  ينتظر  الوطني  العام  ــرأي  ال والزال 
التحقيق والبحث املنسي حول قضية املحروقات 
وصراعات أعضاء مجلس املنافسة مع الرئيس، 
امللكية  اللجنة  تــخــرج  أن  يــأمــل  الــكــل  حيث 
االختالالت  يعالج  مفصل  بتقرير  بامللف،  املكلفة 
اللوبيات املتحكمة في  به  الذي تقوم  واالحتكار 

السوق الداخلية.

العزاوي

الكراوي

ما بعد تصفية نظام المعاشات

الخالف بين الدعوي والسياسي



لــقــاء  عــلــى  أيــــام  مــــرور  انــتــظــرنــا  كما تالحظون، 
الـــربـــاط الــتــاريــخــي الــــذي تــــوج بــتــوقــيــع اتــفــاقــيــات 
هذا  لتقييم  واملغربي،  اإلسرائيلي  الشعبني  لصالح 
تستند  والتي  العالم،  مع  اململكة  عالقة  يف  املنحى 

على الواقع وترتكز على املصالح املتبادلة.
فلقد انــتــهــى زمـــن تــوظــيــف الــعــاطــفــة واســتــخــدام 
ــرايف يف مــحــاولــة  ــغــ الـــديـــن والـــلـــغـــة واالنـــتـــمـــاء اجلــ
لـــتـــوحـــيـــد اجلــــهــــود وتـــرمـــيـــم الـــصـــفـــوف لــتــحــصــني 
ــان مــن اجلــهــل والــفــقــر واالخـــتـــراق األجــنــبــي  ــ األوطـ
لزعزعة االستقرار، فكان الفشل، بل عشنا وجترعنا 
ــن نــتــقــاســم مــعــهــم الــديــن  ــذيـ ــع بــعــض الـ الــعــلــقــم مـ
ــع البعض  ــوار، ومـ ــ والــلــغــة والـــتـــاريـــخ املــشــتــرك واجلــ
أراضينا،  اآلخر الذي استغل صمتنا على استرجاع 
فــاقــتــحــم حـــدودنـــا مبــكــائــد جتــنــيــد مــرتــزقــة لــتــرديــد 
محتمل  كضغط  منا  قريبة  قــرى  انــفــصــال  مــؤامــرة 
لالنشغال بها، وكتهديد مبطن برسالة مفادها: »إذا 
فكرمت يف توحيد أراضيكم من الصحراء إلى البحر 
أعلى قمم  املتوسط، فمرتزقتي ستثور من  األبيض 
إشارة  رهن  »كعكة«  اململكة  وكأن  لالنفصال«،  قراهم 
وضعية  تسوية  قــررت  كلما  جوعهم  لسد  اجلائعني 
القرى  تلك  يف  أحــداثــا  وتــتــذكــرون  احملتلة،  جيوبها 
غطتها دول باألخبار الزائفة، ونفخت يف متزعميها 
بــألــقــاب واهــيــة، وانــتــدبــت لــهــم مــدافــعــني، وحــرضــت 
منظمات حقوقية يف محاولة لتدويل املوضوع، فكان 

السجن للمرتزفة والبقية تعرفونها.
ومـــــرت األيــــــام عــلــى الـــلـــقـــاء الـــتـــاريـــخـــي يف أرض 
السالم، وقبله احتضنت عشرات املؤمترات والندوات 
واللقاءات، إليجاد حلول ودعم لقيام دولة فلسطني، 
فــكــانــت الـــربـــاط مـــركـــزا ومـــحـــورا وصـــلـــة وصــــل بني 
بالقضية  االهتمام  الستئناف  جميعهم  »اإلخـــوان« 
ــي املـــرشـــحـــة الحـــتـــضـــان ورعـــايـــة  الــفــلــســطــيــنــيــة، وهــ
دولتني  قيام  إلى  للوصول  الطرفني  بني  اجتماعات 
السماوية  األديـــان  فيهما  تتعايش  جنب  إلــى  جنبا 

الثالثة، ويعم فيهما السلم والسالم.
التي  الرباط  أنشطة  قريبا حتوال يف  وستعيشون 
القضية  خــالل  من  اإلنسانية  خلدمة  نفسها  نــذرت 
الفلسطينية، وكم يسعدنا أن تبادر جماعة الرباط، 
بطلب  العربية،  املـــدن  ملنظمة  الــدائــم  املكتب  عضو 
تعديل اسم املنظمة بـ»منظمة املدن الناطقة كليا أو 
للمملكة،  األمازيغي  للطابع  أوال  بالعربية«،  جزئيا 
وثانيا للمستقبل واخلروج من منطق العاطفة إلى 

منطق املصالح املتبادلة.    

شهادات من
الرواد

الدكتور محمد  الرائد،  شهادة من المبدع 
احميد، في حق الثقافة املغربية شارك بها في 
أعمال الندوة العلمية بتاريخ 20 يونيو 2019 
نواحي  يستقرئ  من  ))إن  كالتالي:  نلخصها 
وحديثها،  قديمها  املغربية،  األدبية  الثقافة 
من  واملعاصرة  الحديثة  الفترة  أن  سيالحظ 
أخصب الفترات في اإلنتاج الثقافي اإلبداعي 
محاور  وتنوع  وفنونه  أجناسه  تعدد  على 
من  العديد  على  سيقف  شك  وال  طروحاته، 
األســمــاء والــرجــال واألعـــالم الــذيــن صنعوا 
ظهور  ورغم  عامة،  املغربية  الثقافية  النهضة 
الفترة،  بأدب  تهتم  التي  الدراسات  من  عدد 
فإنها تبدو قليلة باملقارنة مع ضخامة اإلنتاج 
األدبي وكثافة أثار الفكر وأعالمه، مما يطرح 
بإلحاح املزيد من البحث لتتبع أسرار اإلبداع 
فيها((  البحث  وإغــنــاء  الــدراســة  وأساليب 

انتهى.
املصدر: كتاب »أبحاث وشهادات« ص: 131. 

اسم  معنى  عــن  الرباطيون  يتساءل 
ــة،  األوداي قصبة  تحمله  الــذي  ــة«  »األودايـ
من  األول  ــجــزء  ال ــي  ف شــرحــهــا  فــوجــدنــا 
هي  األودايــة  كالتالي:  الرباط«  »موسوعة 
جمع وادي، وهذا ينفي الروايات املتداولة 
التي تنسبها إلى »األذى« أو ما شابه ذلك، 
ومما يؤكد شرح املوسوعة، موقع القصبة 
على وادي أبي رقراق الذي تصب فيه عدة 
املرابطي  تاشفني  شيدها  والتي  أوديـــة، 

رحمه هلل. 

 اكن مجلس البلدية في العاصمة يخصص 
»كوطا« من 8 مقاعد لليهود الرباطيني، وسجلنا 
من خالل الوثائق عضوية شخصني هما: داوود 
اعتبارا  طويلة،  لفترة  عبو،  بن  ومناحيم  بوحبوط 
لشعبيتهما، إال أن عضوا حاليا حطم هذا الرقم 
سنة  منذ  الجماعة  عضوية  كرسي  على  بتربعه 
عمره،  أطال هلل  بندريوش  بوشعيب  هو   ،1983

والذي يعد أقدم عضو جماعي في اململكة.

املسلمون  الرباطيون   يأمل األندلسيون 
ديانة  من  األندلسيني  إخوانهم  من  الدعم 
اإلسبانية  اململكة  سوت  والذين  يهودية 
وفتح  الــجــنــســيــة  بمنحهم  وضــعــيــتــهــم 
األندلس،  في  أجــدادهــم  ممتلكات  ملفات 
واألنـــدلـــســـيـــون الــربــاطــيــون صــنــفــان: 
سقوط  قبل  هــاجــروا  الــذيــن  األندلسيون 
غــرنــاطــة، واملــوريــســكــيــون األنــدلــســيــون 
إلى  قسرا  وُهّجروا  اإلسالم  نصروا  الذين 
ميالدي،  عشر  السادس  القرن  في  املغرب 
والهجرة  املحنة  رفاق  على  معقود  واألمل 

ملساواتهم مع إخوانهم املسلمني.

انطالق خدمة التغطية الصحية واالجتماعية

الرباطيون يفضلون اعتماد بطاقات 
االنخراط بدل »الكاش«

التعاضديات  عــمــل  عــلــى  عــقــود  بــعــد 
خدماتها  ترق  لم  الصحية،  والتأمينات 
العالم  فــي  مثيالتها  مــصــاف  ــى  إل بعد 
بقانون يسهل على  قننها  الذي  املتحضر، 
الخدمات  كل  من  االستفادة  املنخرطني 
ذلك  في  بما  الطبية  والــلــوازم  الصحية 
األدوية، بتقديم بطاقة االنخراط فقط، وقد 
باملعامالت  أخيرا  الخدمات  هذه  تعززت 
الذكية بني املنخرط والطبيب والصيدالني 
الحاجة  عند  الطبية  األجهزة  ومستودع 
االجتماعي،  واملساعد  واملــمــرض  إلــيــه، 
ألغراضه  املــريــض  تنقل  لتأمني  والنقل 

الصحية، فأين نحن من هذه الخدمات؟
مجرد  لنا  بالنسبة  الخدمات  هــذه  إن 
ومن  املنخرط  حقوق  من  هي  بينما  حلم، 
واجــب  دفــع  لتالفي  املــؤمــنــني،  واجــبــات 
معظم  في  تضطر  »كاش«، حيث  التطبيب 
األحيان لتأجيل اقتناء األدوية حتى توفر 
تتنازل  وقــد  نفقاته  املــوالــي  الشهر  فــي 
املستلزمات  بــاقــي  وتلغي  نصفها  عــن 
مرضك  انتشار  وكبح  لصحتك  الضرورية 
التعامل جد  وأيضا  اليد،  ذات  قلة  بسبب 
املتأخر ملن يؤّمنك وملن يعاضدك، واللذين 
»دبر  على  ترغمك  قديمة  أساليب  ينهجان 
راسك« و»خلص من جيبك ثم اجمع ملفك« 
ليس  وانتظر  املؤمنة،  الجهة  إلى  واحمله 
من  الساعة  نفس  ربما  الساعة  تلك  في 

العام القادم، لتفاجأ في األخير باسترداد 
مبلغ زهيد مقارنة مع مئات الدراهم التي 

صرفتها.
الخدمة  بهذه  نتعامل  نبقى  متى  فإلى 
مواقع  في  نقابات  بأن  نعلم  ونحن  البالية 
يقال   - التعاضديات  في  ونافذة  مسؤولة 
عن  وتدافع  املنخرطني،  تمثل   - أعلم  وهلل 
ملفاتهم وتقترح تبسيط املعامالت وتطوير 
وتنفيذ حقوقهم، وهذا مجرد حلم آخر بعيد 
كل البعد عما يتمتع به نفس املنخرطني في 
هي  النقابات  فهذه  البحار..  وراء  ما  دول 
املسؤولة عن هذا العذاب الذي يعاني منه 
املنخرطون ويعدون باملاليني، دون أن نعد 

تعويضات أصحاب النقابات.
بطاقات  اعتماد  يفضلون  فالرباطيون 
وأيضا  »الكاش«،  من  لتنقذهم  االنخراط 
القانون،  ضد  الطاولة  تحت  يدفع  ما  من 
ونأمل مع انطالق خدمة التغطية الصحية 
أن  للمواطنني،  اإلجبارية  واالجتماعية 
األطباء  هيئات  مع  التعاضديات  تنظم 
واملصحات،  واملختبرات  والصيدالنيني 
وإال  بالبطاقات  مباشرة  األداء  عمليات 
وتــتــرك  املــســيــرة  الــنــقــابــات  فلتنسحب 
الخدمات  تــدخــل  فهل  ــإدارة،  ــ ل مكانها 
لخدمة  والتأمينات  للتعاضديات  الذكية 
زمالئهم  مع  ومساواتهم  املؤمنني  أحسن 

في البلدان املتحضرة؟

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
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الرباط يا حسرة

تفعيل الدبلوماسية الشعبية بين إسرائيل والمغرب

الربـاط

يتفقدون  سبق  فيما  الجماعات  رؤساء  اكن 
وهذه  ومسؤولية،  تواضع  بكل  جماعاتهم  أوراش 

جماعة  لرئيس   1987 سنة  التقطت  الصورة 
للبريد..  وزيرا  بعد  فيما  صار  الذي  حسان 

يمضي  فهل  الكتاني..  حمزة  الدكتور  إنه 
ونعني  السلف؟  نهج  نفس  على  الخلف 
بالخلف، رؤساء املقاطعات الخمس ورئيس 

الجماعة ورئيس مجلس العمالة.

أر شيف 

الرباط أرض 
السالم

 بقلم: بوشعيب اإلدريسي

 من 7 إلى 13 يناير 2021

الخارج  في  مغربية  يهودية  جالية  أكبر 
هي املوجودة في إسرائيل، بحوالي مليون 
الدبلوماسية  العالقات  عودة  ومع  مغربي، 
بالعالقات  تعزيزها  ينبغي  البلدين،  بني 
الشعبية املعروفة بـ»دبلوماسية الشعوب«، 
وحتى  الرسمية،  العالقات  من  أنجع  وهي 
عن  الكثير  نجهل  فنحن  صــرحــاء،  نكون 
مغربي،  أصــل  مــن  اإلسرائيليني  اليهود 
بإسرائيل  يتعلق  ما  كل  إلينا،  فبالنسبة 
هو مجرد مادة دسمة في األخبار لها عالقة 
من  األنباء  وكاالت  إلينا  وتنقلها  بالحروب 

زاوية واحدة.
تدرس  باملغرب  اآلداب  كليات  بأن  ونعلم 
اللغة العبرية لطلبتها، ونعلم أيضا املزارات 
مختلف  من  اليهود  يقصدها  التي  الدينية 
اململكة، ونسمع عن  أنحاء املعمور هنا في 
اليهود املغاربة بهويتهم وتقاليدهم  تشبث 
الذين  وأوليائهم  أجدادهم  ألرض  ووفائهم 
من  البالد  املسلمني  إخوانهم  مع  حــرروا 
اهتمام  لعدم  نستغرب  لذلك،  االستعمار، 
الوزارة املكلفة باملغاربة القاطنني بالخارج، 
إسرائيل،  في  تعيش  مغربية  جالية  بأهم 
أي  الشعبية،  الدبلوماسية  دور  هو  وهذا 
لتصحيح »الخطأ« من خالل عالقة منتخبي 
ــاالت األكــاديــمــيــني  ــصـ الــعــاصــمــتــني، واتـ
ــني ولـــقـــاءات  ــي ــع ــجــام ومـــحـــاضـــرات ال
الجمعويني املشهود لهم باألنشطة الثقافية 

الدائمة، ومنهم نبغاء وعمداء موكول إليهم 
التعريف بثقافتنا هناك.

الرسمية  الدبلوماسية  على  فاالعتماد 
إال  ــان  األركـ مكتملة  يجعلها  لــن  لوحدها 
في  عاصمتها  هي  والرباط  الثقافة  بتبادل 
اململكة وفي إفريقيا، كما أن نجاح أي عالقة 
بني العاصمتني يعتمد على البرمجة العلمية 
والعقالنية وتبادل املصالح واملعاملة باملثل 

سنوية،  دورات  في  مواعيدها  دراســة  مع 
حتى ال تكون تلك اللقاءات املقترحة كالبرق 
تظهر ثم تختفي بسرعة كما اختفى ضحايا 
ونتوقع  تقتل،  فالسرعة  الــســرعــة،  ــذه  ه
تكن  لم  فإن  العاصمتني،  بني  عالقات جيدة 
بني املنتخبني، نتمنى أن تكون بني املثقفني 
والجامعات والرياضة والشباب وفي مجال 

السياحة، وبني رجال األعمال.



مختصرات
شمالية

ظهور  بعد  تطوان  بمدينة  عــارم  استناكر 
فيديو يوثق العتداء عنصرين من رجال القوات 
من  مهاجر  على  املاضي،  األسبوع  املساعدة، 
قرب  املصلى  بحي  الصحراء،  جنوب  إفريقيا 
القصر امللكي، حيث انهاال عليه بالضرب والركل 
وهو يصرخ دون رحمة وال شفقة، ولم يصدر أي 
ال  اآلن،  لحد  الفيديو  هذا  حول  توضيحي  بالغ 
التابعة  الثكنة  طرف  من  وال  العمالة  طرف  من 

للقوات املساعدة بتطوان.

على  املضروب  الصحي  احلجر  إجراء  رغم 
ومنع  الشمال،  ضمنها  من  املناطق  من  العديد 
األنشطة،  من  وغيرها  والــنــدوات  التجمعات 
بهذه  تــقــوم  الــقــطــاعــات  معظم  كــانــت  حــيــث 
حزب  أن  إال  الفيديو،  تطبيق  عبر  األنشطة 
سبقتها  ندوة  ينظم  أن  إال  أبى  بتطوان  األحرار 
املدينة،  مبدخل  الفنادق  بإحدى  غذاء  مأدبة 
ــكــركــرات«،  مــن أجـــل الــتــطــرق ملــلــف »مــعــبــر ال
مبنع  املتعلقة  الــقــرارات  جميع  بذلك  خارقني 
من  ــرازا  ــت اح اجلــســدي  والتباعد  التجمعات 
العديد  جعل  مما  ــا«،  ــورون »ك فيروس  انتشار 
خصوصا  الفعل،  هذا  يستنكرون  النشطاء،  من 
من  منعها  مت  التي  املــدنــي  املجتمع  جمعيات 
هي  فهل  املوضوع،  بنفس  تتعلق  بأنشطة  القيام 
الترخيص للبعض بالقيام بأنشطة  انتقائية يف 
احلجر  بحجة  اآلخــر  البعض  ومنع  جماعية 

الصحي وحالة الطوارئ والتباعد اجلسدي؟

طنجة  بمدينة  األمنية  السلطات  نجحت 
حيث  السنة،  رأس  ليلة  خالل  األمــن  فرض  في 
غطت جميع األحياء وفرضت فيها حظر التجول 
كما  مساء،  التاسعة  الساعة  من  ابتداء  الليلي 
الذي  الــقــرار  بهذا  التزمت  املدينة  ساكنة  أن 
أصدرته الجهات املعنية بسبب انتشار فيروس 
باملدينة  حوادث  أي  تسجل  لم  حيث  »كورونا«، 
التي تعرف إغالق جميع املطاعم واملقاهي وعلى 

رأسها املالهي الليلية، بقرار حكومي.
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كواليس جهوية
الرباطما يجري  ويدور يف المدن

إعداد: زهير البوحاطي

عـــيــــن
الشمالعـــــــــــلى

عزلة قاتلة لدواوير جماعة الزيتون 

م�سروع جمزرة بوقنادل يهدد م�ستقبل عمال جمزرة الرباط
األسبوع

مصير  يلف  الغموض  مـــازال 
ــذيــن  ــمــن« ال ــل ــع ــت الـــجـــزاريـــن و»امل
بحي  البلدية  املجزرة  في  يشتغلون 
وافقت  بعدما  ــربــاط،  بــال الــعــكــاري 
املجزرة  نقل  على  الحضرية  الجماعة 
سال،  ضواحي  بوقنادل  منطقة  إلى 
وإنهاء مجزرة العاصمة من الوجود، 
لهذا  الجانبية  األثـــار  مــراعــاة  دون 
ــقــرار فــي حــق أكــثــر مــن 200 رب  ال

أسرة.
املنتخبة،  السلطات  ــررت  قـ فقد 
بتنسيق مع الوالية، على نقل املجزرة 
الجماعات  بقية  مــع  اتفاقية  ــق  وف
في  جديدة  مجزرة  لبناء  الحضرية، 
الشراكة  برنامج  إطار  في  بوقنادل، 
ــجــمــاعــات الــحــضــريــة ألجــل  بـــن ال
الحيوية  واملــرافــق  األســواق  توحيد 
تمارة،  الرباط سال  والية  على صعيد 

عارما  استياءا  خلف  الــذي  الشيء 
ســواء  املــواطــنــن،  مــن  العديد  لــدى 
أو  سال،  في  والفواكه  الخضر  تجار 

الجزارين في الرباط.
»املتعلمن«،  وقــال أحــد األعــوان 
ال  ــه  أن اســمــه،  عــن  الكشف  ــض  رف
الجماعة  قــرار  بعد  مصيره  يعرف 
مدينة  إلى  ونقلها  املجزرة  إغــالق 

عدد  مصير  فــي  التفكير  دون  ســال 
ــعــواقــب  ال ــر، وال  ــ األسـ مـــن  كــبــيــر 
ستنتج  التي  الوخيمة  االجتماعية 
الجمعية  أن  القرار، مضيفا  هذا  عن 
الوصول  تستطع  لم  تمثلهم،  التي 
واملسؤولن،  السلطات  مع  حل  إلى 
أحــد  وال  مغلق  الــحــوار  بـــاب  ألن 
حاول توضيح طريقة تنفيذ املشروع 

الجديد، ومصير املستخدمن.
لجمعية  عام  كاتب  أكد  جهته،  من 
الجمعية  أن  ــن،  ــجــزاري ــل ل مــهــنــيــة 
توجهت بعدة مراسالت إلى السلطات 
إليجاد  املــوضــوع،  بشأن  والجماعة 
مستغربا  األمـــور،  وتوضيح  حلول 
لحل  املسؤولن  مع  حــوار  أي  غياب 
معتبرا  واملتعلمن،  الجزارين  مشاكل 
سوف  الجديدة  املجزرة  مشروع  أن 
من  املئات  رزق  مصدر  على  يقضي 
مجزرة  فــي  يعملون  الــذيــن  الــنــاس 

العكاري منذ عشرات السنن.
تقدمت  الــجــمــعــيــة  أن  ــح  ــ وأوضـ
عبر  املشكل  تسوية  ألجل  بمقترحات 
و»املتعلمن«  املستخدمن  إدمـــاج 
صيغة  وإيجاد  الجديد،  املشروع  في 
حقوق العاملن  تضمن  قــانــونــيــة 
أن  إلــى  مشيرا  الــربــاط،  مجزرة  في 
مشروع  تسعى لتفويت  جهات  هناك 
ــى شــركــة خــاصــة تشرف  املــجــزرة إل
وإقصاء  التضحية  يعني  ما  عليها، 
باإلضافة  واملستخدمن،  الجزارين 
يساهمون  الذين  الجزارين  بقية  إلى 

املجزرة البلدية  تسيير  في  بأموالهم  
منذ سنوات.

ووجهت جمعية »املستقبل لحرفيي 
والي  إلــى  تظلما  بدورها  املــجــازر«، 
إجراء  فيها  تطلب  سال،  الرباط  جهة 
التي  املعاناة  إبــراز  أجل  من  مقابلة 
)املتعلمن(  الصناع  منها  يعاني 
املجهول  املصير  بسبب  واألعـــوان، 
الــــذي يــنــتــظــرهــم جــــراء اإلقــصــاء 
الجديد،  املــشــروع  مــن  واالستبعاد 
ملتمسة إيجاد حل ودي يضمن حقوق 
وكرامة العاملن في مجزرة العكاري.

مع  اللقاء  أن  الجمعية  وكشفت 
عن  يسفر  لم  سابقا،  العاصمة  عمدة 
غامضا  الوضع  ظل  بحيث  أي شيء، 
دون جواب في انتظار لقاء مع الوالي 

ملعرفة مصير هؤالء.
واملستخدمون  الجزارون  ويطالب 
العاملون في مجزرة العكاري بالرباط، 
في  مصيرهم  وتوضيح  بإنصافهم 
منهم  الكثير  وأن  خاصة  املستقبل، 
العمل  في  سنة   30 من  أكثر  قضى 

داخل املجزرة الوحيدة بالرباط.

اتهامات تالحق اختيار اأع�ساء جلنة علمية بطنجة

من 7 إلى 13 يناير 2021

ــز  ــراكـ ــات املـ ــ ــروق ــ الزالــــــت خ
ــات الــتــابــعــة لـــوزارة  ــس ــؤس وامل
العالي  والتعليم  الوطنية  التربية 
والبحث العلمي تخرج للعلن دون 
أجل  من  التحرك  أو  تحقيق  فتح 
والفوضى  العشوائية  هذه  وقف 
ــذة  األســات بــعــض  يسميها  كــمــا 
املــتــضــرريــن مــن ســيــاســة بعض 
التربية  بمهن  الخاصة  املــراكــز 
والتكوين، خصوصا بجهة طنجة.
ــضــال طــويــل، قــدمــت  فــبــعــد ن
ــذة  ــاتـ ــه تــنــســيــقــيــة األسـ فــصــول
ــعــامــلــن بــاملــراكــز الــجــهــويــة  ال
جهويا  والتكوين  التربية  ملهن 
ووطــنــيــا، ولــســنــوات طـــوال، في 
لهذه  بالنسبة  اإلطــار  تغيير  أفق 
املــؤطــريــن،  ــذة  األســات مــن  الفئة 
الــدكــتــوراه،  لــشــهــادة  الحاملن 
تنظيم  الوصية  ــوزارة  ــ ال قــررت 
للتعليم  أساتذة  لتوظيف  مباراة 
أكتوبر  لدورة  مساعدين،  العالي 
هو  ــه،  ل يــؤســف  مــا  لكن   ،2020
إقدام إدارة املركز الجهوي بطنجة 
على انتقاء أعضاء »لجنة علمية« 
يالئم  الــذي  القياس  وفق  طيعة، 
وجغرافيا(،  )عشائريا  هــواهــا 
يوجد ضمنها عضو تربطه عالقة 

التأمت  والتي  بمترشح،  قرابة 
املركز  بمقر   2020 نونبر   5 يوم 
ملفات  ــي  ف ــداول  ــت ــل ل الــجــهــوي 
الجتياز  واملترشحات  املترشحن 
التعليم  أساتذة  توظيف  مباراة 
مبادئ  ضاربة  مساعدين،  العالي 
وتكافؤ  والــشــفــافــيــة  املـــســـاواة 
فضال  الحائط،  بعرض  الــفــرص 
التابعة  املؤسسات  استقاللية  عن 
املستويات  على  العالي،  للتعليم 
واإلدارية،  والبيداغوجية  العلمية 
عليه  ــنــص  ي ــا  مـ حــســب  وذلــــك 
الخامسة  واملادة   ،00.01 القانون 
من قرار وزير التعليم العالي رقم: 
97.1125 الصادر بتاريخ 28 صفر 
1418 املوافق لـ 04 يوليوز 1997، 
تنظيم  إجراءات  بتحديد  الخاص 
التعليم  أساتذة  توظيف  مباريات 

العالي مساعدين.
العديد  انــبــرت  وبــاملــنــاســبــة، 
واملــدن  طنجة  في  األصــوات  من 
منددة  ملحقات،  بها  توجد  التي 
عملية  عرفتها  التي  بالخروقات 
انتقاء امللفات املترشحة، وخاصة 
في مادة اللغة العربية، واملتمثلة 
وازنة  علمية  ملفات  إقصاء  في 
فارغة  واهــيــة  أخـــرى  واخــتــيــار 

مشبوه،  ــاس  أس على  املحتوى 
عضوا  تضم  اللجنة  وأن  خاصة 
تم  بمترشح  قــرابــة  عالقة  على 
منصبن،  على  للتباري  اختياره 
وليس على منصب واحد، وبملف 
بــمــركــز طنجة  )مــنــصــب  ــد  واحـ
ــرائــش(،  ــع ال بملحقة  واآلخــــر 
واالكتفاء بستة مترشحن عوض 
على  الفرصة  فــوت  مما  تسعة، 

كفاءات أخرى.
ــد من  ــدي ــع ــذا، ويــســجــل ال ــ ه
األطـــر الــتــربــويــة، وبــكــل أســف، 
شابتها  البداية  منذ  العملية  أن 
االنتقاء  عمليتي  طالت  خروقات 
شكال  املقابلة  أثناء  واملناقشة 

ومضمونا، مما أفقد هذه املباراة 
مصداقيتها، بل إن هذا املوضوع 
بيروقراطية  ــان  األذه إلــى  يعيد 
املسؤول)..( أوال وأخيرا على ما 
حصل من تجاوزات مست جوهر 
املغربية  والتشريعات  القوانن 
سيما  وال  للمباريات،  املــؤطــرة 
تلك التي تعنى بموظفي التعليم 

العالي.
العديد  يتساءل  الختام،  وفي 
التربوي  للشأن  املتتبعن  مــن 
وزارة  مــوقــف  عـــن  ــجــهــة،  ــال ب
والتعليم  الــوطــنــيــة  الــتــربــيــة 
هذا  من  العلمي  والبحث  العالي 

املوضوع؟

في  تساهم  تنموية  بــرامــج  غياب  ظــل  فــي 
التابعة  والقرى  الــدواويــر  من  العديد  إخــراج 
للجماعة الترابية الزيتون بعمالة إقليم تطوان، 
الجماعي  املجلس  دور  وغياب  التهميش،  من 
سيارة  بخدمات  أعضائه  بعض  يتمتع  الــذي 
خاصة  مناسبات  وفي  الجماعة  خارج  الخدمة 
من  الساكنة  تعاني  رقيب،  وال  حسيب  دون 
مع  الشتاء  فصل  في  خصوصا  قاتلة،  عزلة 
وذلك  وثلجية،  مطرية  تساقطات  من  يعرفه  ما 
إلى  األيام  هذه  تحولت  طرقية  مسالك  بوجود 
برك من املياه واألوحال، حيث تجد ساكنة هذه 
بسبب  الطرق  هذه  سلك  في  صعوبة  الدواوير 
على  خطرا  تشكل  التي  الطينية  الكتل  انتشار 
السيارات  ومستعملي  السن  وكبار  األطفال 
التحتية  البنية  غياب  بسبب  وهذا  والبهائم، 
في  وتهيئتها  وفتحها  الطرق  وتعبيد  وترميم 

وجه الساكنة.
ويأبى رئيس الجماعة إال أن يمارس سياسة 
اإلقصاء والتهميش تجاه مجموعة من الدواوير 
يعمل  حيث  سياسته،  مــع  تتماشى  ال  التي 
العزلة  وفــك  األغلبية  أعضاء  إلرضــاء  جاهدا 
عن الدواوير التابعة لهم، وهذا ما جعل بعض 
الساكنة وإلى جانبهم أعضاء املعارضة، راضن 
عن  الصادرة  التهميش  سياسة  عن  وصامتن 
من  االستفادة  أجل  من  ربما  الجماعة،  رئاسة 
بعض االمتيازات والرخص والشواهد املتعلقة 

بالتعمير واألراضي وغيرها.
الجهات  طرف  من  املراقبة  لغياب  ونظرا 
املعنية وعلى رأسها عمالة إقليم تطوان، رغم 
الساكنة  بها  تقدمت  التي  املتكررة  الشكايات 
التدخل  أجل  من  املعارضة،  أعضاء  وبعض 
املنطقة  وإدماج  املوضوع،  في  تحقيق  وفتح 

في برنامج املبادرة الوطنية للتنمية البشرية 
التي لم تستفد منها العديد إن لم تكن جميع 
تطوان،  لعمالة  التابعة  القروية  الجماعات 
الجماعات  هــذه  تعرفه  الــذي  الركود  بسبب 
التي  املداشر  ضمن  ومن  التنمية،  مجال  في 
األيــام،  هــذه  القاتلة  العزلة  سكانها  يعاني 
يصعب  الــذي  الغازي،  ودار  أسعادن  مدشر 
عن  ناهيك  الصيف،  وقــت  في  إليه  السلوك 
غارقة  الطرقات  تجعل  التي  األمطار  تساقط 
يساهم  مما  سلكها  يمكن  وال  األوحـــال  فــي 
وينتظر  دراستهم،  عن  التالميذ  انقطاع  في 
املريض أو النساء الحوامل الفرج في ديارهم 
املستشفى  إلى  الذهاب  من  يتمكنوا  أن  دون 
هذه  من  يستثنى  وال  أسابيع،  أو  أيام  لعدة 
الحالة إال بعض الدواوير املحظوظة والقريبة 

من الجماعة.
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األسبوع

ــنــســاء املــســتــخــدمــات  الزالــــت ال
برفع  يطالنب  »الكروفيت«  بمعمل 
الضرر والظلم الذي لحق بهن من 
بجرادة،  املصنع  مسؤولي  قبل 
الطويلة،  العمل  ساعات  بسبب 
واألجور الهزيلة، وعدم التصريح 
لدى  الحقيقية  العمل  بساعات 
االجتماعي،  الــضــمــان  صــنــدوق 
نقاط  من  منهن  العديد  يحرم  مما 

مهمة.
وبالرغم من الشكايات املتعددة 
أوضــاع  حــول  العامالت  لــهــؤالء 
التي  االستعباد  وظــروف  العمل 
أن  إال  املصنع،  داخـــل  يعشنها 
املصالح املختصة ومفتشية وزارة 

الشغل ال تقوم بدورها كما يجب، 
من  الــعــامــالت  الــنــســاء  لحماية 
يتعرضن  التي  القاسية  املعاملة 
إلى  باإلضافة  املعمل،  داخل  لها 

متابعة بعضهن في املحاكم بتهم 
انتقامية بسبب نشاطهن النقابي 
ودفاعهن عن حقوقهن التي تنص 

عليها مدونة الشغل والقانون.

»الكروفيت«  عامالت  وتطالب 
واللجنة  الشغل  وزارة  مندوبية 
للعمالة،  الــتــابــعــة  اإلقــلــيــمــيــة 
بالتدخل إليقاف االحتقان الداخلي 
الذي يعرفه املصنع املذكور، حيث 
قبل  من  تعسفية  قرارات  يواجهن 
اإلدارة، واقتطاعات من أجورهن، 
ــات،  ــري وتــهــديــد الــعــامــالت األخ
ملنعهن من التضامن مع زميالتهن 

املطرودات من العمل.
املنظمات  إحـــدى  دخــلــت  ــد  وق
مطالبة  الــخــط،  على  الحقوقية 
ــصــاف الــعــامــالت  ــإن ــضــاء ب ــق ال
تعرضن  والــلــواتــي  ــرودات،  ــط امل
لقرارات عقابية من اإلدارة، داعية 
مسؤولة  لغطرسة  حد  وضع  إلى 
التي ال تحترم مقتضيات  املصنع 
النساء  وتــحــرم  الشغل،  قــانــون 
املنحدرات من فئات هشة وفقيرة 

من حقوقهن املشروعة.

ســوسيةأصـــــداء
الواقعة  الدواوير  من  العديد  تعاني 
ماسة  سوس  لجهة  املحاذي  القروي  باملجال 
املهيأة  الطرق  انعدام  بفعل  وذلك  العزلة،  من 
الحضري  باملجال  ربطها  يتيح  الذي  بالشكل 
أمسكروض،  جماعة  ساكنة  وطالبت  للجهة، 
بني  الــرابــط  الطرقي  املسلك  وبــنــاء  بتعبيد 
بأكادير  املحمدي  الحي  إلــى  تكوشت  دوار 
وذلك  وإفري،  وإضرابن  واكني  تسدرمت  عبر 
الدواوير  هــذه  ساكنة  عن  العزلة  فك  بهدف 
وتــرى  االجتماعية،  بأوضاعهم  والنهوض 
املتفرعة  القروية  الطريق  إدراج  بأن  الساكنة 
بأمسكروض،   8 رقــم  الوطنية  الطريق  مــن 
مطلب أساسي وفي غاية األهمية، خاصة وأن 
هذه الطريق تؤدي إلى عدة دواوير على مدى 
أكثر من 25 كيلومترا، من بينها دوار تكوشت 
بالنسبة  ذاتــه  واألمــر  وتسدرمت،  واكرضان 
للطريق اإلقليمية رقم 1001 الرابطة بني أورير 
واضرابن  إداوتنان،  أكادير  بإقليم  وإيموزار 

وإفري وصوال إلى الحي املحمدي بأكادير.

شهدت جهة سوس ماسة يف اآلونة األخيرة، 
اجــتــمــاعــات مــكــثــفــة تــهــم تــتــبــع عــــدد مـــن املــشــاريــع 
الـــتـــي تـــنـــدرج ضــمــن بـــرنـــامـــج الــتــنــمــيــة احلــضــريــة 
أنــظــار  ــام  أمــ ــع  وقـ والــــذي   ،2024 -  2020 ألكـــاديـــر 
زيــارتــه للمدينة شهر  أثــنــاء  الــســادس  املــلــك محمد 
اجتماعا  والــي اجلــهــة  تــرأس  املــاضــي، حيث  فبراير 
ــة  ــدراســ يـــــوم الــــثــــاثــــاء املــــاضــــي، بـــهـــدف تـــقـــدمي الــ
تهيئة  مبــشــروع  املتعلقة  واملتحفية  السينوغرافية 
املــقــر الــســابــق لبنك املــغــرب وحتــويــلــه إلــى »متحف 
تدارس  االجتماع  هذا  خال  كما مت  ذاكرة«بأكادير، 
وجهة  بجعله  املتعلقة  اجلوانب  مختلف  ومناقشة 
فنية وتراثية تنضاف إلى قائمة الوجهات الثقافية 
ماسة  وجهة سوس  أكادير  مدينة  بها  التي ستتعزز 

عموما.

ــر،  ــادي ــأك ب تــيــكــويــن  ــة  ســاكــن اهتزت 
جريمة  لوقع  املــاضــي،  الخميس  مساء يوم 
قتل بشعة راح ضحيتها شاب في العشرينات 
نشب  فقد  مطلعة،  مصادر  وحسب  عمره،  من 
فيه  استعملت  عشرينني  شخصني  بني  شجار 
وقد  قتل،  بجريمة  انتهى  البيضاء،  األسلحة 
الشيء  طبيعية،  غير  حالة  في  الشابان  كان 
إذ  ــاد،  ح شجار  فــي  يــدخــالن  جعلهما  ــذي  ال
الجاني  جعل  مما  والــجــرح،  الضرب  تبادال 
الهالك  به  وطعن  بحوزته،  كان  سكينا  يخرج 
أنفاسه  ليلفظ  من جسده،  مختلفة  مناطق  في 

األخيرة قبل وصوله للمستشفى.

املــاء  قــطــاع  املــتــدخــلــن يف  رصد مجموعة مــن 
ــم من  بــجــهــة ســـوس مـــاســـة، مــبــلــغ 100 مــلــيــون درهــ
االصطناعية  التغذية  عتبات  وإجنـــاز  ترميم  أجــل 
ــة، وذلــــك  ــاســ ــوس مــ ــ ــة بـــحـــوض سـ ــيـ ــائـ لـــلـــفـــرشـــات املـ
يف ســـيـــاق االســتــراتــيــجــيــة املــتــبــعــة لــلــحــفــاظ على 
الــفــرشــات املــائــيــة بــاجلــهــة، ويــأتــي هـــذا املـــشـــروع يف 
إطـــــار اتــفــاقــيــة شـــراكـــة مــوقــعــة بـــن كـــل مـــن وزارة 
التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء، وجهة سوس 
لاستثمار  اجلهوي  واملكتب  اجلهة،  وواليــة  ماسة، 
الوطنية  والوكالة  املائي،  الفاحي، ووكالة احلوض 
األركــــان، وجتسد  الــواحــات وشــجــر  مــنــاطــق  لتنمية 
هذه االتفاقية وعي املسؤولن على قطاع املاء بجهة 
إجناح  يف  التشاركية  املقاربة  بأهمية  ماسة،  ســوس 
املــشــاريــع الــتــي تــســتــهــدف الــنــهــوض بــهــذا الــقــطــاع، 
واحلد من التداعيات املترتبة عن أزمة املاء باجلهة.

علم من مصدر أمني موثوق، أن عناصر 
ــرة األمــنــيــة الــســادســة بــأكــاديــر قامت  ــدائ ال
بمداهمة محل للتدليك بحي »صونابا« بمدينة 
أكادير، عشية يوم األربعاء املاضي، وقد مكنت 
ذمة  على  املحل  صاحبة  توقيف  من  العملية 
الطوارئ  حالة  خــرق  خلفية  على  التحقيق 
العمومية  السلطات  قــرار  وتحدي  الصحية 
بــإغــالق مــحــالت ومـــراكـــز الــتــدلــيــك ضمن 
وباء  تفشي  ملواجهة  االحترازية  اإلجـــراءات 
العامالت  من  عدد  توقيف  تم  كما  »كــورونــا« 
أجانب،  ضمنهم  زبناء   5 جانب  إلى  باملحل 
أكادير  أمن  والية  مقر  على  املوقوفون  وأحيل 
الجاري  القانونية  اإلجراءات  باقي  الستكمال 

بها العمل في مثل هذه الحاالت.
وكانت مصادر إعالمية قد أكدت أن عددا من 
التدليك، يتم استغاللها لتوفير خدمات  مراكز 
جنسية لفائدة زبائنها الباحثني عن مثل هذه 

الخدمات.

احتقان داخل م�سنع لل�سمك ي�سائل دور وزارة الت�سغيل يف حماية الن�ساء

جرادة

مراكش أسفي

اتهام رئيس جماعة بتبديد 
أموال عمومية

جتار ي�ستنكرون اال�ستغالل االنتخابي 
ال�سـم مركـب جتـاري

األسبوع

بمراكش،  االستئناف  محكمة  لدى  العام  الوكيل  أحــال 
رئيس جماعة بوكدرة التابعة إلقليم أسفي، رفقة مقاولني 
ــوال،  األم بجرائم  املكلف  التحقيق  قاضي  على  اثنني، 
بتبديد  تتعلق  جرائم  في  معهم  البحث  تعميق  أجل  من 
واختالس أموال عمومية، والتزوير في محررات رسمية..
جماعة  رئيس  حق  في  القضائية  املتابعة  هــذه  وتأتي 
على  بناء  واملعاصرة،  األصالة  لحزب  املنتمي  بوكدرة 
وإنجاز  عمومية  صفقات  إنجاز  في  رصــدت  اختالالت 
بها،  املتعلقة  والتجهيزات  اآلبار  وحفر  كهربائية  أعمدة 
وهي املشاريع التي رصدت لها مبالغ مالية مهمة، وعدم 
تحصيل ديون ناتجة عن كراء محالت تجارية واستغالل 
الرئيس لشاحنة باسم الجماعة لنقل محاصيله الزراعية، 

فضال عن تجاوزات أخرى.
الزيتوني، سحب جوازات  التحقيق، يوسف  وقرر قاضي 
القرار  انتظار  في  القضية،  في  املتابعني  املتهمني  سفر 
دفع  الذي  الشيء  امللف،  حفظ  أو  باملتابعة  إما  النهائي 
بإيداع  للمطالبة  العام،  املال  لحماية  املغربية  الجمعية 
خطيرة  بالقضية  املتعلقة  الوقائع  ألن  السجن،  املتهمني 

تستدعي تحريك املتابعة.
معروض  آخر  ملف  في  املذكور  الجماعة  رئيس  ويتابع 
االستئناف  محكمة  لدى  االبتدائية  الجنايات  غرفة  على 
بمراكش، له صلة بجرائم املال العام، بسبب خروقات في 

تدبير الشأن املحلي.
وتعيش منطقة ثالثاء بوكدرة، تهميشا كبيرا يتجلى في 
ومرافق  التحتية  البنية  وغياب  تنموية  برامج  انعدام 
عمومية، مما جعل الساكنة تعيش في فقر مدقع والشباب 
االنتهازي  االستغالل  بسبب  وذلــك  البطالة،  من  يعاني 
مصالحهم  قضاء  أجل  من  الجماعات  مسؤولي  لبعض 

الشخصية ومراكمة الثروة من املال العام.

 األسبوع

ومهنيو  تجار  استنكر 
»بلبكار«  التجاري  املركب 
اإلدارية  بامللحقة  املتواجد 
مراكش،  بمدينة  أمرشيش 
ــح الــتــابــعــة  ــام املــصــال ــي ق
يافطة  بــوضــع  للجماعة 
ملكية  تــنــســب  ــة  ــدي ــدي ح
البلدي  للمجلس  الــســوق 
البلدي  »السوق  اسم  تحت 
 3 ــم  رق بالبوابة  بلبكار« 

للسوق النموذجي.
ــئ الـــتـــجـــار  ــ ــ ــوج ــ ــ وف
مسؤولي  لقيام  واملهنيون 
الخطوة  بــهــذه  الجماعة 
بأن  املسبقة  معرفتهم  رغم 
ــنــمــوذجــي هو  الــســوق ال
اتحاد  بني  مشتركة  ملكية 
معتبرين  والجماعة،  املالك 
يــدخــل  الــفــعــل  هــــذا  أن 
االنتخابي  الترويج  ضمن 
ألهداف  السوق  واستغالل 
وأن  خــاصــة  انــتــخــابــيــة، 
اللوحة  بتركيب  ــام  ق مــن 
يحاول االدعاء أن املشروع 
ــجــاز  ــن إن ــي مـ ــوذج ــم ــن ال

املجلس البلدي.

شكاية  التجار  وجه  وقد 
فيها  يطالبونه  الوالي  إلى 
القانون  إطار  في  بالتدخل 
املشتركة  امللكية  وحماية 
»بلبكار«،  التجاري  للمركب 
يتوفرون  وأنــهــم  السيما 
املحافظة  من  شهادة  على 
امللكية  ــد  ــؤك ت الــعــقــاريــة 
العقاري  للرسم  املشتركة 
املشتركني  ــالك  ــ امل ــاســم  ب

والجماعة كطرف.
ــار في  ــج ــت وأوضـــــح ال
»مــصــالــح  أن  شــكــايــتــهــم 
ــش قــامــت  ــراكـ ــة مـ ــاع جــم
حديدية  يافطات  بتنصيب 
ــســوق  تــحــمــل تــســمــيــة ال
باملدخل  بلبكار  الــبــلــدي 
التجاري«،  للمركب   3 رقم 

األســبــاب  ــن  ع متسائلني 
مشترك  مالك  دفعت  التي 
بتنصيب  )الـــجـــمـــاعـــة( 
لــصــالــحــه، في  تــســمــيــة 
تــجــاهــل لــلــقــانــون املــؤطــر 

املشتركة. للملكية 
وطــالــب اتــحــاد املــالك 
جهة  ــي  ــ والـ ــني  ــرك ــشــت امل
بفتح  ــي،  ــفـ أسـ ــش  ــراكـ مـ
األفعال  في  مفصل  تحقيق 
مصالح  بها  قــامــت  الــتــي 
القانون  وتطبيق  الجماعة، 
املشتركة،  امللكية  وحماية 
ــني من  ــن ــواط ــة امل ــاي وحــم
السم  السياسي  االستغالل 
ألهداف  النموذجي  السوق 

انتخابية.

من 7 إلى 13 يناير 2021

تنامي آفة البناء العشوائي في حد السوالم حد السوالم

 األسبوع
  

إقليم  عــمــالــة  ســلــطــات  قـــررت 
العشوائي  البناء  مراقبة  برشيد، 
عبر  وذلــك  السوالم،  حد  بمنطقة 
لتحديد  جوية  بصور  االستعانة 
تعرف  التي  ــر  ــدواوي وال األمــاكــن 
الفترة  خـــالل  ــظــاهــرة  ال تــنــامــي 

انشغال  تــعــرف  ــتــي  ال الــحــالــيــة 
قانون  تدابير  بتطبيق  املسؤولني 
فيروس  تفشي  من  للحد  الطوارئ 

»كورونا«.
تقنية  لجنة  العمالة  وأرســلــت 
البناء  ــات  ــروق خ عــلــى  لــلــوقــوف 
بعض  تشهدها  التي  العشوائي 
عــبــاس،  أوالد  مــثــل  ــر،  ــ ــدواوي ــ ال
حيث  وغيرها،  ولخدارة  لحدايا، 
حقيقية،  كـــــوارث  ــى  عــل وقــفــت 
بالطوب  مشيدة  صناديق  بتفريخ 

بالقصدير،  ومسقفة  واإلسمنت 
تجمعات  إلــى  املنطقة  حــول  مما 
وذلــك  الصفيح،  لــدور  عشوائية 
ــن بــرنــامــج  ــادة م ــف بــهــدف االســت
عمالة  تعتزم  الذي  الهيكلة  إعادة 
خالل  إنجازه  في  الشروع  اإلقليم 

السنوات املقبلة.
التقنية  اللجنة  أنــجــزت  ــد  وق
الخروقات  حــول  مفصال  تقريرا 
ــاء الــعــشــوائــي  ــن ــب ــوى ال ــســت وم
السوالم،  حد  منطقة  في  املنتشر 

مستعينة بصور جوية ألجل تعزيز 
اإلقليم،  عامل  على  وعرضه  امللف 
لتحديد  تحقيق  بفتح  أمــر  ــذي  ال

املسؤوليات ومعاقبة املخالفني.
التي  اللوبيات  بعض  وتسعى 
االنتخابية،  املواسم  في  تشتغل 
الستغالل حاجة الناس للسكن من 
ظاهرة  تزايد  في  املساهمة  أجــل 
تكوين  بهدف  العشوائي،  البناء 
لتحقيق  الــنــاخــبــني،  مــن  ــاعــدة  ق

مصالح انتخابية خاصة.
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كواليس جهوية
مطالب بهيكلة سوق أسبوعي 

تآمر عليه المنتخبون

األسبوع

ــل،  ــويـ ــال طـ ــضــ ــ ــد ن ــعـ بـ
بنور  سيدي  ساكنة  تمكنت 
استمرار  على  الحفاظ  مــن 
الــســوق األســبــوعــي، الــذي 
كانت تعتزم مجالس منتخبة 
جماعة  إلى  نقله  والسلطات 
السكان  وحــرمــان  املــشــرك، 
والفالحني من سوق الثالثاء 
الحياة  شريان  يعتبر  الذي 
املنطقة،  لساكنة  بالنسبة 
اقتصادية  حــركــة  ويــخــلــق 

تعود بالنفع على الجميع.
هــي  املــــالحــــظ  أن  إال 
يوجد  التي  الكارثية  الحالة 
يعتبر  الذي  السوق،  عليها 
األســــــواق على  أكــبــر  مـــن 
حيث  من  الوطني  الصعيد 
املعامالت،  وأرقــام  املساحة 
بنيته  فــي  تتجسد  والــتــي 
وانتشار  املهترئة،  التحتية 

األوحــــال واملــيــاه اآلســنــة، 
والنفايات  األزبـــال  وتــراكــم 
ــنــظــافــة،  بــســبــب غـــيـــاب ال
ــى مــطــرح  ــ ــه إل ــحــول ــا ي ــم م
للنفايات وانتشار الحشرات 

والروائح الكريهة.
املجلس  الساكنة  وتطالب 
الــســوق  بهيكلة  ــدي،  ــل ــب ال
اإلنــارة  وتوفير  األسبوعي، 
املؤدية  الطرقات  وإصــالح 
ــيــه، وتــوفــيــر املــراحــيــض  إل
خاصة  ــزوار،  ــل ل العمومية 
املواطنني  مــن  العديد  وأن 
ــدن أخـــرى والــتــجــار  ــن مـ م
اململكة،  جهات  مختلف  من 
دائم،  بشكل  عليه  يتوافدون 
ال  تجارية  حركة  يوفر  ألنــه 

مثيل لها.
ــم مـــن مــصــادقــة  ــرغ ــال وب
قــرار  على  البلدي  املجلس 
ــة  ــال ــداث وك ــإحــ ــ يــقــضــي ب
إدارية مكلفة باإلشراف على 
التقنية  السوق  أمور  تسيير 
واللوجستيكية، إال أن تعيني 
أعضاء اللجنة مازال مؤجال 

إلى أجل غير مسمى.

سيدي بنور

نظمت فعاليات جمعوية وشبابية 
في مدينة الصويرة، بتعاون مع المركز 
الدولي لألبحاث وبناء القدرات، ومؤسسة 
»فريدريش ناومان« األلمانية، وجماعة 
الصويرة وشركة »أوزون«، والمدرسة 
العليا للتكنولوجيا، والمديرية اإلقليمية 

للفالحة، أيام تحسيسية تحت شعار 
»نشيد جميعا حيا إيكولوجيا من أجل 

الصويرة«، وقد لقيت المبادرة تجاوبا من 
الفاعلين والطلبة بهدف تشييد »حي 
بيئي« وجعله نموذجا حقيقيا للتنمية 

المستدامة في المدينة.

تلكس

من 7 إلى 13 يناير 2021

سطات

الشماعية

سيدي يحيى الغرب

»ك�فيد 19« ي�ضتغل متاطل امل�ض�ؤولني لرفع عدد �ضحاياه

نور الدين هراوي

الصحة  مــنــدوبــيــة  تــنــهــج 
ــاســة  بـــإقـــلـــيـــم ســـطـــات ســي
املخالطني  مــع  بــحــرك«  »عـــوم 
ذلك   ،»19 بـ»كوفيد  واملصابني 
أحيانا  تجيب  ال  الهواتف  أن 
موصدة  املستشفيات  وأبــواب 
في وجه بعضهم، وإذا فتحت، 
إجــراء  وتأجيل  التماطل  فــإن 
املشهد،  على  يسيطران  التحاليل 
ــيــة من  حــيــث تــســعــى املــنــدوب
لتيئيس  هــذه،  سياستها  خالل 
إجــراء  إمكانية  مــن  املصابني 
وتدفعهم  مجانية  تحليالت 
املختبرات  إلــى  للتوجه  دفعا 
مبالغ  أداء  أجــل  مــن  الخاصة 
مــالــيــة كــبــيــرة، هــي فــي غنى 
مرتبطة  تكون  قد  ألسباب  عنها 
ــة  ــات املــادي ــي ــان بــضــعــف اإلمــك
أو  لــلــوزارة،  واللوجستيكية 

ومسؤولني  لوبيات  بمصالح 
األزمــة  تجار  ضمن  محسوبني 
من جهة أخرى، وأسباب أخرى 

ال نعلمها.
ــس ســـيـــاق وضــع  ــف ــي ن ــ وف
ال  بــاإلقــلــيــم،  ــردي  ــت امل الصحة 
خطة  عن  الرسمي  اإلعــالن  زال 
»كــورونــا«  وبــاء  ضــد  التلقيح 
ــن تــخــوف املــواطــنــني،  يــزيــد م
يتم  لم  الخطة  هــذه  أن  دام  ما 
وملختلف  رسميا  عنها  اإلعــالن 
تسبقها  ولــم  املحلية،  املــواقــع 
حمالت تحسيسية وتوعوية في 

باعتمادها  السطاتي  الــشــارع 
جمعيات  مع  تشاركية  مقاربة 
املجتمع املدني في إطار الواجب 
الوطني املفروض على الجميع، 
في  يقع  أن  يمكن  ما  واألخطر 
الحرجة من تفشي  املرحلة  هذه 
الفيروس، أن بعض األمور تفهم 
تخلى  حيث  خاطئ،  نحو  على 
تدابير  مــن  تبقى  عما  الــنــاس 
ونظافة  ــراز  ــت اح مــن  وقــائــيــة 
أن  بمبرر  الكمامات،  وارتـــداء 
األبـــواب،  على  التلقيح  حملة 
متتبعة،  مصادر  حسب  وهــذا 

انفالت  في  محالة  ال  سيسبب 
في  الضحايا،  عدد  في  وتزايد 
املشرفني  وتماطل  تراخي  ظل 
ــى تــطــبــيــق االحــــتــــرازات  عــل
ــوارئ، خاصة  ــط ال ــراءات  ــ وإج
ــت نــســبــة تــوالــد  بــعــدمــا وصــل
باملائة،   1.32 ــى  إل الــفــيــروس 
اليومية  اإلصــابــات  وأصبحت 
من  ــد  ــزي امل تحطم  ــات  ــي ــوف وال
األرقام.. إنها فعال أخطاء عديدة 
ترتكبها مندوبية وزارة الصحة 
بسطات، وتستوجب فتح نقاش 
حول دورها في تفشي الفيروس 
مع ترتيب اإلجراءات في حق كل 
من تبث تورطه وإهماله لصحة 
التي  املجهودات  رغــم  املواطن 
عن  األول  املــســؤول  بها  يقوم 
يتوفر  أن  األهــم  لكن  الصحة، 
للتواصل  استثنائي  ذكاء  على 
املدني  واملجتمع  الصحافة  مع 
الصحة  مجال  يخدم  مــن  وكــل 
ويـــســـرع فـــي إطــــالق حــمــالت 
وإال  اإلقليم  تراب  بكافة  واسعة 
وتحدث  ستنفلت  األمـــور  ــإن  ف

الكارثة ال قدر هلل.

»خروقات« الشماعية تصل إلى القضاء

األسبوع

االستئناف  محكمة  لــدى  العام  الوكيل  أمــر 
بلدية  ــيــس  رئ ــع  م تحقيق  بــفــتــح  ــراكــش،  ــم ب
أموال  بتبديد  تتعلق  تهم  أجل  من  الشماعية، 
املكلف  التحقيق  قاضي  على  وإحالته  عمومية، 

بجرائم األموال.
املجلس  رئيس  قبالل،  محمد   متابعة  وجاءت 

الفرقة  إليه  استمعت  بعدما  للشماعية،  البلدي 
في  بــمــراكــش  القضائية  للشرطة  الــجــهــويــة 
الذي  العام،  الوكيل  على  إحالتها  تمت  محاضر 
قرر فتح تحقيق مع املسؤول الجماعي من أجل 

جناية تبديد أموال عمومية.
ويتابع املسؤول املذكور بسبب شبهة اختالالت 
العمومية،  الــصــفــقــات  مــن  مجموعة  شــابــت 
وسندات الطلب املتعلقة بإنجاز مشروع »املركز 
التجاري«، الذي خصصت له ميزانية تصل 746 
مليون سنتيم، الى جانب مشروع املسبح البلدي 
سنتيم  مليون   100 من  أكثر  إنجازه  كلف  الذي 

يشمل  كما  منه،  االستفادة  دون  مغلقا  ظل  والذي 
املنتمي  الجماعة  رئيس  مع  القضائي  التحقيق 
لحزب الحركة الشعبية، مشروع تهيئة املساحات 
مبالغ تصل  كلفت  وقد  نافورات،  وبناء  الخضراء 
عدة  وعــرفــت  سنتيم،  177 مــلــيــون  عــن  يزيد  ملــا 
الطرقات،  مشاريع  جانب  إلى  متعددة،  اختالالت 
هيكلة  وإعــادة  املجزرة،  كبناء  أخــرى  ومشاريع 
في  املفوض  والتدبير  الشماعية،  مدينة  أحياء 
مجال جمع النفايات، ومشروع كبير تطلب لجوء 
املجلس إلى قرض من صندوق التجهيز الجماعي، 

ودائما حسب صك التهم املوجهة إليه.

و  تعليقصــورة

تعرف بعض شوارع مدينة 
تطوان خالل هذه األيام، انتشار 

منشورات مجهولة المصدر، 
تستنكر عملية التطبيع التي قام 
بها المغرب مع إسرائيل وتصفه 
بالخيانة العظمى، وترسل رسائل 

للمواطنين من أجل تعبئتهم 
حول كلمات أن »القدس لنا 

أنت أنا ضد التطبيع كلنا« كما 
هو ظاهر في الصورة الخاصة 

بـ»األسبوع« المأخوذة من 
الحديقة المحاذية لمركز األمن 

»عين خباز« ومنزل عامل إقليم 
تطوان.

وأسرته،  عائلته  أفراد  عن  نيابة  هراوي،  نورالدين  يتقدم 
الصادقة  التعزية  لهم  قدم  من  لكل  واالمتنان  الشكر  بجزيل 
فاطنة  احلاجة  املرحومة  والدتهم  وفاة  يف  احلسنة  واملواساة 
جثمانها  وووري   ،2020 دجنبر  شهر  توفيت  والتي  خورشفي، 

الثرى مبقبرة الرحمة.
شكر اهلل سعيكم وعظم أجركم وجزاكم اهلل عنا كل خير.

إنا هلل وإنا إليه راجعون.

األسبوع

الغرب،  يحيى  بسيدي  البلدية  الجماعة  تقوم 
واألشــغــال  ــراءات  اإلجــ وتــيــرة  بتسريع 

كبير  مــطــرح  ــاز  إنـــجـ ــال  ــم ــك الســت
للنفايات، ضد رغبة الساكنة، التي 

احتجاجية  وقفات  في  خرجت 
وشكايات  بمراسالت  وقــامــت 
هذا  إقامة  خاللها  من  ترفض 
املدينة،  قرب  امللوث  املشروع 
الصحة  على  سيؤثر  والـــذي 
انتشار  في  ويساهم  العامة 

األمراض التنفسية وغيرها.
جمعوية  فعاليات  قامت  وقــد 

البلدية  ضد  القضاء  إلى  باللجوء 
إقــامــة  فــي  للطعن  ــيــهــا،  ومــســؤول

أنه  اعتبار  على  املدينة،  قرب  املشروع 
للساكنة،  والبيئية  الصحية  الــســالمــة  يــهــدد 
تزخر  التي  املائية  للفرشة  تهديدا  يشكل  كما 
بها منطقة الغرب، والتي تعتبر أفضل فرشة على 
والدار  الرباط  العاصمة  تزود  الوطني  الصعيد 

البيضاء والقنيطرة باملاء الصالح للشرب.

املدينة شكايات ورسائل  ووجهت جمعيات من 
فيها  تطالب  سليمان،  سيدي  عمالة  عامل  إلــى 
منه  تعاني  الذي  الضرر  لرفع  العاجل  بالتدخل 
الساكنة جراء مشروع مطرح النفايات الذي أقيم 
املدينة،  مركز  من  فقط  كيلومترات   3 بعد  على 
وقرب املستشفى العسكري امليداني الذي يخضع 
فيه مرضى »كورونا« للعالج، بحيث اعتبرت هذه 
الجماعي  املجلس  قــرار  أن  الجمعيات 
الساكنة  حق  في  ظاملا  ــرارا  ق يعد 
مصنع  مــع  معاناة  عاشت  التي 
»سيليلوز« الذي كان يطلق رائحة 
الكيماوية  املــواد  بسبب  كريهة 
التي كان يستعملها في صناعة 

الورق.
املشروع  وبالرغم من خطورة 
البلدية  الجماعة  به  تقوم  الذي 
إقامة  عبر  الغرب،  يحيى  لسيدي 
امللك  النفايات وسط  لحرق  مطرح 
الغابوي، إال أن القطاعات الحكومية 
الــذي  بالخطر  مهتمة  وغــيــر  غــائــبــة، 
ومجال  املائية  والفرشة  بالغابة  يحدق 
يطرح  مما  النحل،  وتربية  ــزراعــة  وال الفالحة 
تساؤالت كثيرة لدى ساكنة سيدي يحيى الغرب، 
حول صمت الحكومة والداخلية عن هذا املشروع 

امللوث للبيئة واملهدد لصحة املواطنني.

منتخبون يتحدون قوانين البيئة إلنجاز مطرح للنفايات 
ضد رغبة السكان
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على مدى عقود، رهن التيار اإلسالمي أتباعه بمواقف ومقوالت، فحّنط 
لتلك  الداخلي  املنطق  تفكك  أو  مغاير  بمنطق  تفكر  ال  حتى  بها  أدمغتهم 
املواقف واملقوالت. هذا االرتهان جر كوارث خطيرة على الشعوب عموما، 
القضية  من  جعلت  مقوالت  التحديد..  وجــه  على  والعربية/اإلسالمية 
الفلسطينية مفتاح تقدم الشعوب وتحررها، ثم جعلت من العداء إلسرائيل 
دولتهم  إقامة  في  الفلسطينيني  حق  النتزاع  والوحيد  األساسي  الشرط 

املستقلة.
ضد  والــحــروب  الــعــداء  الــعــرب،  كل  ومعهم  الفلسطينيون  جــرب  لقد 
إسرائيل، كما ظلوا متمترسني خلف »الالءات الثالث« منذ سنة 1967، ولم 
يجنوا غير فقدان مزيد من أرض فلسطني واستنبات عشرات املستوطنات. 
فمنطق العداء والعناد حول القضية الفلسطينية إلى أصل تجاري تتنافس 
وتتصارع الحتكاره أنظمة ومنظمات وحركات وأحزاب، ال هي فلسطينية 
بعد عقود من  اإلفالس  إلى  انتهى  اتجاه  لفلسطني، وهو  وال هي مجاورة 
والتاريخ  الواقع  يعاند  يزال  ال  ذلك  ورغم  الفلسطينية،  بالقضية  االتجار 
والسياسة، وينصب نفسه وصيا على الفلسطينيني كما لو أنهم قاصرون 

ومحجورون.
لقد جعلوا من القضية الفلسطينية »قميص عثمان«، كل طرف يستغله، 
فعلها  أخــرى،  ملــآرب  ولكن  فلسطني،  وشعب  فلسطني  عن  للدفاع  ليس 
بغداد«،  عبر  تمر  القدس  إلــى  »الطريق  أن  أعلن  ملا  قبل،  من  الخميني 
وتفعلها اليوم تركيا وقطر وكل األطراف الداعمة للتنظيمات اإلرهابية عبر 
ومحاربة  فلسطني  تحرير  باسم  شعوبها  وتقتيل  العربية  الدول  تخريب 
شعوب  تقتل  الدول  هذه  من  املدعومة  اإلرهابية  فالتنظيمات  الصهيونية، 
وتنفذ  والكاميرون،  ومالي  ونيجيريا  والصومال  والكونغو  املوزمبيق 
والشيشان  وسويسرا  وإسبانيا  وبلجيكا  فرنسا  في  اإلرهابية  العمليات 
ولم  فلسطني  أرض  تركوا جميعهم  وقد  فلسطني،  تحرير  باسم  وبريطانيا 
يجرؤ أحد منهم ومن داعميهم على التوجه إلى هناك، أرض فلسطني، ليفي 

بما يرفعه من شعارات ومنها »بالروح بالدم نفديك يا فلسطني«.
يقنع  أن  داعميهم،  أو  التكفيريني  أو  اإلسالميني  من  أحد  يستطيع  لن 
من  املئات  بأن  العربية/اإلسالمية،  الشعوب  وبقية  الفلسطيني  الشعب 
اإلسرائيلي،  االحتالل  تحت  ووطنهم  أرضهم  تركوا  الفلسطيني،  الشباب 
والتحقوا بالتنظيمات اإلرهابية في العراق وسوريا لتخريب دولها وسبي 
من  تحريرها  سبيل  في  وقتاال  فلسطني  عن  دفاعا  ذكورها  وقتل  نسائها 
الفلسطينية  بالقضية  يتاجرون  الذين  هؤالء  كل  قدم  فماذا  املغتصبني، 
ويرفضون كل الحلول والتسويات املمكنة ولو من باب »ما ال ُيأخذ كله ال 
يدرون  اإلسرائيلية من حيث  املخططات  ُيترك جله«، ويصرون على خدمة 

أو ال يدرون؟
إال  الفلسطينية  القضية  يزد  فلم  الخيار،  هذا  املقاطعة  دعاة  جرب  لقد 
النظر  وزاوية  الوسائل  تغيير  الحكمة  باب  تعقيدا وضياعا، وسيكون من 
مصر  بقيت  فلو  قبل،  من  خسرته  مما  أكثر  تخسر  لن  التي  القضية  إلى 
لظلت  والعناد،  العداء  ومواقف  مقوالت  وضحية  الثالث«  »الــالءات  ترفع 
واالعتراف  األرض  تحرير  فمكسب  اإلسرائيلية،  السيطرة  تحت  سيناء 
دعاة  عنه  يتغافل  الذي  وهذا  املكاسب،  كل  يعلو  عليها  بالسيادة  الدولي 
املصالح  تحقيق  أو  الترابية  الوحدة  استكمال  يرهنون  بحيث  املقاطعة، 

العليا لألوطان بتحرير فلسطني.
إن املغالطة التي يروج لها دعاة املقاطعة، تقوم على اتهام الدول التي 
القضية  عن  بالتخلي  إسرائيل،  مع  سياسية/دبلوماسية  عالقات  أقامت 
الفلسطينية و»خيانتها«، لكن األمر ليس كذلك، إذ خدمة القضية الفلسطينية 
ال تقتضي بالضرورة املقاطعة والعداء إلسرائيل، ولنأخذ مواقف عدد من 
إسرائيل  مع  عالقات  تقيم  فهي  للفلسطينيني،  املناصرة  الغربية  الــدول 
أن املغرب يوجد في  الفلسطينيني، وبحكم  لم تتخل عن  الوقت  وفي نفس 
علما  دليل،  أو  سند  دون  بـ»الخيانة«  اتهامه  الظلم  فمن  الوضعية،  نفس 
الفلسطينيني،  التزاماته نحو  بكل  املغرب  وفاء  على  يؤكد  يفتأ  ال  امللك  أن 
الوطنية  القضية  مع  املستوى  نفس  في  الفلسطينية  القضية  يضع  وأنه 
القضية  يديه من  أنه نفض  لم يعلن  فاملغرب  املغربية(،  )الصحراء  األولى 
وقد  ومتواصل،  ثابت  دعمه  بل  ظهره،  للفلسطينيني  أدار  أو  الفلسطينية 
وهم  قضيتهم،  على  املغرب  الفلسطينيون  أّمن  لو  قال  إذا  املرء  يبالغ  ال 
في  وتحقق حلمهم  معاناتهم  لتوقفت  يقدمه،  الذي  الدعم  بحجم  العارفون 
لن  الفلسطينية  بالقضية  املتاجرة  األطراف  لكن  لهم،  مستقل  وطن  إقامة 
تترك للفلسطينيني حرية اتخاذ القرار، والدليل على ذلك، نسفهم التفاقية 

»أوسلو« التي كانت آخر فرصة تنهي الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي.
اليوم، وقد أعاد املغرب ربط عالقاته مع إسرائيل في ظل حكومة يقودها 
ربط  أو  تطبيع  لكل  الشديدة  باملناهضة  املعروف  والتنمية  العدالة  حزب 
أمينه  إن  بل  إسرائيل،  مع  تجارية  أو  دبلوماسية  أو  سياسية  عالقة  أي 
العام هو من وقع اإلعالن املشترك بني املغرب وأمريكا وإسرائيل، ستكون 
مناسبة لـ«البيجيديني« لالستفادة من الدروس، ومنها أن مصالح الشعوب 
وحدتها  التي  األوروبية  الشعوب  وأمامنا  والعقائد،  املبادئ  على  مقدمة 
مصالحها رغم ما بينها من اختالفات في العقائد، بينما الشعوب العربية/
والتطاحن،  والصراع  االقتتال  غير  واملذاهب  العقائد  تزدها  لم  اإلسالمية 
تمثله  أن  يمكن  مما  أشد  الخليج،  دول  على  مثال  إيــران  خطر  أن  لدرجة 
خطر  يبلغه  لم  وليبيا  وسوريا  العراق  على  تركيا  خطر  وكذلك  إسرائيل، 
املنطقة  لدول  وأفيد  أجدى  إسرائيل سيكون  مع  التطبيع  إن  بل  إسرائيل، 
من أي عالقة مع إيران أو تركيا، واسألوا اإلمارات العربية املتحدة التي 
تحتل إيران جزرها، أو اليمن الذي تمده إيران بأدوات الحوثيني، أو مصر 
تتربص  التي  البحرين  أو  ترابها،  ووحدة  أمنها  على  تركيا  تتآمر  التي 
بها إيران، واملغرب ليس استثناء، فقد ظل هدفا ملخططات إيران لوال قوة 
الدولة ويقظة األجهزة األمنية.. لذلك، فنحن »لن نكون فلسطينيني أكثر من 

الفلسطينيني«، لعله درس آخر قد يستخلصه »البيجيديون«.

هل سيستفيد حزب العدالة 
والتنمية من الدرس؟ 

نافذة للرأي

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

سعيد لكحل 

لماذا إمارة المؤمنين تزعج »حزب الله«؟
نصر  حسن  خــرج  فجأة 
»حزب هلل«  حركة  قائد  هلل، 
إليــران،  املــوالــيــة  الشيعية 
الفقيه  بــواليــة  ــة  ــن ــؤم وامل
األعلى  للمرشد  واإلمــامــة 
من  برأسه  اإليرانية،  للدولة 
سبق  التي  »امليادين«،  قناة 
للوزير أمكراز أن خرج فيها 
بدعوى  غريبة  بتصريحات 
مخاطبته لجمهور ال يعرفنا، 
فجاءه الرد مباشرة بعد أيام 
يتحدث  ال  تنظيم  من  قليلة، 

املنطقة، فعندما  إيران في  باسمه، بل باسم 
يدلي حسن نصر هلل بتصريح وموقف معني 
دولة،  ألي  داخلي  شأن  أو  عربية  دولة  من 
فهو يكون يتحدث باسم الدولة اإليرانية وال 
إال  هو  ما  هلل«  »حزب  ألن  باسمه،  يتحدث 
صوت إيران وصداها التوسعي الشيعي في 

املنطقة العربية ككل.
قرار  على  ليعلق  خــرج  هلل،  حــزب  زعيم 
اإلسرائيلية،  املغربية  الــعــالقــات  عـــودة 
االعتراف  األمريكية  املتحدة  الواليات  وقرار 
بمغربية الصحراء وسيادة املغرب على كامل 
الذي  الرئاسي  املرسوم  خالل  من  أراضيه، 
ترامب،  األمريكي  الرئيس  ووقعه  أصــدره 
وهما قراران سياديان للمغرب يهمان الدولة 
الوطنية،  الحية  وقواه  املغربيني  والشعب 
وال يهمان في شيء ال »حزب هلل« وال غيره 
املختلفة  اإلسالمية  الدينية  التنظيمات  من 
الفلسطينية  القضية  تستغل  ظلت  التي 
والــخــارجــي،  الــداخــلــي  الشعبي  للحشد 

التنظيمي. ولالستقطاب 
يقدما  لم  إيــران،  ورائه  ومن  »حزب هلل« 
حربه  ــي  ف للمغرب  ــا  ــم داع مــوقــفــا  يــومــا 
وحدته  الستكمال  خصومه  مع  السياسية 
مع  تــورطــا  أن  لهما  سبق  بــل  الــتــرابــيــة، 
لتدريب  الخنادق  بناء  في  البوليساريو 
خالل  من  البوليساريو  ميليشيات  وتسليح 
بالجزائر،  السابق  اإليراني  الثقافي  امللحق 
الذي فضحه املغرب وفضح دوره التخريبي 
للمغرب  واملستهدف  عموما،  املنطقة  في 
وكان  الخصوص،  على  الترابية  وحدته  في 
السبب في سحبه من الجزائر بعد أن كشف 
املغرب دوره في تدريب ميليشيات الجبهة، 

التي  املؤامرات  كل  وكشف 
مستهدفا  بــهــا  يــقــوم  ظــل 
مــن ورائــهــا املــغــرب، نسي 
حسن هلل ومن ورائه إيران، 
زال  ومـــا  كـــان  ــغــرب  امل أن 
وأحبط  عليهما  مستعصيا 
اخــتــراق  فــي  محاوالتهما 
املخيمات  وتحويل  املنطقة 
ــفــيــة عــســكــريــة،  إلــــى خــل
ــحــرس  ــيــهــا ال ــز ف ــمــرك ــت ي
شمال  لــتــخــريــب  الـــثـــوري 
على  واالســتــقــواء  إفريقيا 
اللتني  بالعراق وسوريا  شعوبها كما فعلت 
إيرانية،  ملحقات  إلــى  تحويلهما  حاولت 
األداة  هي  هلل«  »حــزب  ميليشيات  وكانت 
التي بواسطتها اقتحمت إيران هذه البلدان 

عسكريا.
يقدما  لــم  ــذان  ــل ال ــران  ــ وإي »حـــزب هلل« 
يريدان  للوفاء،  والخطب  الشعارات  غير 
استغالل هذا الحدث للمزايدة على املغرب.. 
يا  آملك  الــذي  ما  مباشرة:  السؤال  لنطرح 
حسن نصر هلل في أن يوقع رئيس الحكومة 
بنفع  عــاد  بلده  باسم  اتفاق  على  املغربي 

سياسي كبير على املغرب؟
يتحدث  أن  هلل  نــصــر  لــحــســن  كــيــف 
ويــتــوجــه بــاســم الــحــركــة اإلســالمــيــة في 
املغربي  والتنمية  للعدالة  العربية  البلدان 
يعلم  وهو  أخــرى،  دولة  حكومة  ولرئيس 
واألخير  األول  والؤهــا  شيعية  حركته  أن 

سياسة  تنهج  بالوطن،  تؤمن  ال  إليــران، 
ومؤسساتها  الوطنية  ــة  ــدول ال ابــتــالع 
لباقي  ويــريــد  بلبنان،  لألسف  فعل  كما 
إسالمية  مرجعية  لها  التي  التنظيمات 
مذهبيا  عنهم،  جذريا  مختلفة  كانت  وإن 

وسياسيا، أن يكونوا تابعني له؟
العدالة  لحزب  خطابه  يوجه  منطق  بأي 
بـ»حزب  تجمعه  ال  الذي  املغربي،  والتنمية 
هلل« أي روابط، ال تاريخية وال مذهبية، وال 
االنتماء  بمنطق  تحدثنا  إن  تنظيمية  حتى 

لـ»اإلخوان املسلمني«؟
إيـــران، يريدان  ــه  »حــزب هلل« ومــن ورائ
الناطق  بمظهر  للظهور  املناسبة  استغالل 
باسم اإلسالم واملسلمني في املنطقة، وباسم 
القدس، فأكثر ما يزعجهم، ليس توقيع رئيس 
إمــارة  رئــاســة  بــل  االتــفــاق،  على  الحكومة 
سلطة  تعكس  ألنها  القدس،  للجنة  املؤمنني 
املقدسات  وكل  القدس  على  روحية  رمزية 
الدينية بها، وألنها بذلك تزاحم والية الفقيه 
ما  عكس  لإلسالم،  حضاريا  معنى  وتقدم 
تدمير  مــن  الفقيه  واليـــة  إلــيــه  تــرمــز  ظلت 
للدول واستباحة شعوبها والتوسع بمنطق 
استعماري ديني وثقافي، فهذه املفاضلة هي 
هلل«  و»حــزب  ــران  إي ويقلق  يزعج  ما  أكثر 
اختراق  محاولة  في  معا  يتوانيا  لم  اللذين 
وفــي  الــبــولــيــســاريــو،  طــريــق  عــن  املنطقة 
يعنيه  بما  مذهبيا  املغرب  اختراق  محاولة 
على  بــإيــران  الفقيه  لوالية  ــوالء  ال من  ذلــك 

حساب الوالء للدولة الوطنية.

نوفل البعمري 

من 7 إلى 13 يناير 2021

نتطرق في هذه الحلقة إلى مرتكزين سنحاول 
من خاللهما تتبع وتحديد األدوار واالختصاصات 
ومن جهة  من جهة،  »املينورسو«  مارستها  التي 
من  البوليساريو طوال عقود  به  قامت  ما  ثانية، 

الزمن، منذ نشأتهما.
»املينورسو«  األممية  البعثة  تأسيس  تم  لقد 
بطلب من مجلس األمن سنة 1991، وهو قرار وافق 
عليه كل من املغرب والبوليساريو، وتقود مرحلة 
الصحراء  في  االستفتاء  تنظيم  بغية  انتقالية 
يكون ملا يسمونه »الشعب الصحراوي« االختيار 
األم  الوطن  إلى  االنضمام  أو  االستقالل  بني  ما 
االستفتاء،  تنظيم  مسؤولية  ويتحمل  املغرب، 

لـ»املينورسو«، وذلك بمساعدة عناصر  املمثل الخاص للكاتب العام 
عسكرية ومدنية تابعة لألمم املتحدة.

 413 وعددهم  »املينورسو«  هياكل  كلها  املجموعة  هذه  تشكل 
نذكر  املنظمة،  هذه  في  املشاركة  البلدان  من  و245 عسكريا  مدنيا 
الهندوراس،  الصني،  مصر،  غانا،  بنغالديش،  ــل:  األوائ العشرة 
باعتماد  وذلك  والبرازيل،  روسيا،  الباكستان،  هنغاريا،  ماليزيا، 
ميزانية تقدر بحوالي 60.453.700 دوالر، تصادق عليها الواليات 

املتحدة.
الرقم  تحت  توصية  على  األمــن  مجلس  صــادق   ،2016 سنة  في 
بأن يبرهنوا على رغبتهم  2285 يطالب من خاللها جميع األطراف 
السياسية في الدخول في املفاوضات، وفي سنة 2019، جدد مجلس 
األمن مهمة »املينورسو«، وحث األطراف على اجتماع بينهم إليجاد 
أنطونيو  الــعــام،  األمــني  حــذر  وقــد  الصحراء،  لقضية  سلمي  حل 
بالدنا  على  وكان  السائد،  القانوني  الوضع  تغيير  من  غوتيريس، 
ألنها  الحالية،  بمهمتها  األممية  البعثة  ترفض  أن  البداية  منذ 
جاءت قبل ذلك بمهمة تنظيم االستفتاء، وهو موقف محايد لبالدنا، 
بتنظيم  املكلفة  األممية  »البعثة  معناه   MINURSO فمصطلح 

بكلمة  القبول  فبمجرد  الغربية«،  بالصحراء  االستفتاء 
بحقوقنا  مس  فيه  الغربية«  و«الصحراء  »االستفتاء« 
وحدتنا  ألعــداء  تحيز  فيه  كما  الجنوبية،  وبأقاليمنا 

الترابية.
جبهة  ممثل  كون  في  فيتجلى  الثاني،  املرتكز  أما 
البوليساريو، الزال يتبوأ مقعده على مدرجات االتحاد 
جميع  في  ونصرح  وجوده  ننكر  نحن  بينما  اإلفريقي 
ال  وجــود،  له  ليس  الكيان  هــذا  بــأن  الدولية  املحافل 
له شعب وال  تاريخيا، وليس  قانونيا وال جغرافيا وال 
بني  بوجوده  نقبل  فكيف  علم..  وال  أرض  وال  حكومة 
هذا  في  لي  وقد سبق  األفارقة؟  إخواننا  مع  ظهرانينا 
الركن بالذات، أن طلبت من حكومتنا طرد البوليساريو 
من االتحاد اإلفريقي، وإذا كانت هناك ظروف سياسية أو دبلوماسية 
األفارقة  أحد أصدقائنا  أن يطلب من  املغرب  فعلى  حساسة خاصة، 
هم  األعضاء  أغلبية  ألن  بعسير،  ذلك  وليس  املهمة  بهذه  يقوم  أن 
ممثل  أن  املوضوع،  في  ما  أغرب  يبقى  لكن  ويدعموننا،  صفنا  في 
الوحدة  ملنظمة  األمنية  األجهزة  على  الذي يشرف  البوليساريو هو 

اإلفريقية.
ألم يبلغ السيل الزبى.. ونحن نسمع بأن أعداء وحدتنا الترابية 
يتخذون من االتحاد اإلفريقي مرتعا خصبا يعيثون فيه فسادا، بل 
إنهم حولوه إلى مستنقع يصعب تخطيه؟ لذلك »خاصنا نفيقو شوية 
حققت  النشيطة  دبلوماسيتنا  وأن  خصوصا  روسنا«،  ونحزمو 

انتصارات يحق لنا أن نفتخر بها.
بي  أملت  خطيرة  صحية  وعكة  من  بالخروج  فرحتي  كانت  وإذا 
األعزاء  قرائي  إلمتاع  عودتي  إال  يعادلها  ال  فإنه  تغمرني،  مؤخرا 
جزاهم  محنتي،  في  معي  تعاطفهم  على  أشكرهم  والذين  بمقاالتي، 
إلصدار  أنفسهم  يجندون  الذين  الزمالء  بالذكر  وأخص  خيرا،  هلل 

هذه الجريدة الغراء.

المغرب بين البوليساريو و »المينورسو« 

الحسين الدراجي
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األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ 1965

تاريخ المغرب االجتماعي 
والسياسي في أحاديث 

نوبير األموي
»الـــــــــــزمـــــــــــن 
االجـــــتـــــمـــــاعـــــي 
بــاملــغــرب: أحــاديــث 
ــوي«،  ــ نــوبــيــر األمـ
 35 يضم  كتاب  هو 
الكاتب  مع  حــوارا 
ــق  ــاب ــس ــام ال ــ ــع ــ ال
لــلــكــونــفــدرالــيــة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
أجرتها  لــلــشــغــل، 
وطنية  جرائد  معه 
وأوروبية  وعربية 
خمسة  مــدى  على 
)من  سنة  وثالثني 
إلــى   1979 ســنــة 
وتعكس   ،)2014

نحيا  زلنا  ما  زمن  من  واحدا  نصا  الحوارات  هذه 
الحوارات،  قارئ هذه  أن  ذلك  وتفاصيله،  فصوله 
والسياسي  االجتماعي  تاريخ املغرب  سيعيش 
بصيغة واقعية وصادقة، وبوضوح فكري، وسيجد 
صدى هذا التاريخ في باقي األدبيات النقابية التي 

تم إنتاجها خالل هذه املراحل.
ويروي نوبير األموي في هذه الحوارات، ويحلل 
الصراع  تــاريــخ  بــني  متشابكة،  تــواريــخ  ويتأمل 
االجتماعي امللتحم مع الصراع السياسي من جهة، 
آلياته  له  وبني تاريخ تشكل معرفة ووعي وخطاب 
سيرة  فيها  تلتقي  وتجربة  واقع  إلى  تستند  التي 
األموي  بسيرة  للشغل  الديمقراطية  الكونفدرالية 
واملعامل،  والساحات  التسيير  في  رفاقه  كل  بسير 

من جهة ثانية.
يقع هذا الكتاب في 326 صفحة، وهو من تنسيق 

وتقديم شعيب حليفي ومحمد عطيف.

مغاربة يفوزون بجائزة ابن بطوطة في أبوظبي
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لألدب  العربي  املركز  أعلن 
اآلفــاق«،  »ارتــيــاد  الجغرافي 
تتويج  عن  صحفي،  بيان  عبر 
بجائزة  مغاربة  باحثني  ثالثة 
»ابن بطوطة ألدب الرحلة« في 
ويتعلق  »الــدراســات«،  صنف 
ــاحــث بــوســيــف  ــب ــال ــر ب ــ األمـ
»الرحلة  كتابه  عــن  واســطــي 
ــات  ــارب مــق  - أنـــســـاق  نــســق 
وإبستيمولوجية«،  تاريخانية 
مؤلفه  عــن  عــــوادي  وربــيــع 
ــي كــتــابــات  »صــــورة مــصــر ف
ومحمد  املــغــاربــة«،  الــرحــالــة 
»الرحلة  كتابه  عن  املسعودي 

ما بعد الكولونيالية«.
ــة  ــلـ ــرحـ ــنـــف »الـ وفـــــي صـ
املترجمة«، فاز الباحث املغربي 

ترجمة  عن  الغني  عبد  محمد 
»أمريكيان يعبران آسيا  كتاب 
 »1894 هوائية  دراجـــة  على 

العربية،  إلى  اإلنجليزية  من 
جرادات  الكريم  عبد  واألردني 
مكة-  »رحلة  كتاب  ترجمة  عن 

من  الحجاز«  إلى  طهران  من 
الفارسية إلى العربية.

ــن  ــ ــزة »اب ــ ــائ ــ وتـــعـــنـــى ج
باألدب  الرحلة«  بطوطة ألدب 
ــا  ــه ــي، مــنــذ دورت ــراف ــجــغ ال
األولى التي انطلقت في سنة 
الشاعر  ويــرعــاهــا   ،2003
اإلمــــاراتــــي مــحــمــد أحــمــد 
ــى جــانــب عدد  الــســويــدي إل
من املشاريع الفكرية الورقية 
مظلة  تــحــت  واإللــكــتــرونــيــة 
الثقافية«،  السويدي  »دارة 
الجائزة،  على  يشرف  بينما 
ــز الــعــربــي  ــرك ــام امل مــديــر عـ
الشاعر  الجغرافي،  لــألدب 

السوري نوري الجراح.

معرض تكريمي للفنان أحمد البراق 
ــذكـــرى األولـــى  بــمــنــاســبــة الـ
الــبــراق،  أحــمــد  الفنان  لرحيل 
الــفــن املــديــنــة«  »رواق  يــنــظــم 
للراحل،  كبيرا  تكريما  بطنجة، 
استرجاعيا  معرضا  يتضمن 
منجزه  أوجـــه  مختلف  يعكس 
مسكون  منجز  وهــو  املــتــعــددة، 
والبصمات،  ــرة،  ــذاك ال بتعقب 
الذي  والزمن  واآلثار،  والرموز، 
املتحكم  الخطوط  موظفا  يمر، 
ــات  ودرجـ الــحــركــيــة،  أو  فيها 
األلوان، املعتمة أحيانا والبراقة 

في أحايني أخرى، يحجب أحمد 
ــا طــرس  ــوجــي ــول ــراق أركــي ــبـ الـ
المتناهي ويرفع عنها الحجاب.

التشكيلي  ــراق،  ــبـ الـ أحــمــد 
ــنــان  ــف ــدد املـــواهـــب، وال ــع ــت امل
الفوتوغرافي  واملصور  الرسام، 
البقاء  دار  إلى  غادرنا  واملــدون، 
بمدينة   2020 يناير   10 ــوم  ي
وآثـــارا  منجزا  مخلفا  طنجة، 
حياته  طـــوال  راكــمــهــا  لــونــيــة 

الغنية والشغوفة.
ــق هــــذا املــعــرض  ــرافـ ــيـ وسـ

واالسترجاعي  التكريمي 
 10 من  ينظم  الــذي  الكبير، 
يناير الجاري إلى 10 فبراير 
فاخر  كتاب  صــدور  املقبل، 
مــوســوم بـــ»أحــمــد الــبــراق، 
مؤلف  ــرة«،  ــذاكـ الـ تشكيل 
ملنجز  ــات  ــارب ــق ــم ب يــتــمــيــز 
توقيعات  تــحــمــل  الـــراحـــل 
وازنة: محمد أمسكان، محمد 
عمر  ملرابط،  خليل  مطالسي، 

الصالحي وحفيظة أوشار.

لمحات عن الرصيد األمازيغي المكتوبحياة الوثائق في »مدخل إلى السلسة الوثائقية« 
ــدخــل إلــى  كــتــاب »م
الوثائقية«  السلسة 
بــالــلــغــة الــفــرنــســيــة، 
ــر  ــشــاع ــاحــث وال ــب ــل ل
حـــســـن الـــــوزانـــــي، 
مــؤخــرا ضمن  ــدر  صـ
»سليكي  مــنــشــورات 

إخوان« بطنجة.
ــاول الــكــاتــب  ــن ــت وي
ــي في  ــوزانـ حــســن الـ
خصوصية  ــفــه،  مــؤل
ــة  ــظــم وأهـــمـــيـــة األن
للمعلومات  الوطنية 
وجود  تقتضي  التي 
ســـيـــاســـات وطــنــيــة 
ــات  ــ ــوي ــ تـــحـــدد األول

اإلمكانيات،  استغالل  وتنسق 
تستحضر  مــقــاربــة  إطـــار  ــي  ف وذلـــك 
أهــمــيــة املــعــلــومــات كــمــدخــل أســاســي 
الكتاب  يتناول  كما  املعرفة،  ملجتمع 

حـــــيـــــاة الــــوثــــائــــق 
بــمــخــتــلــف وســائــطــهــا 
واإللكترونية  الورقية 
البصرية  والــســمــعــيــة 
واإليـــكـــونـــوغـــرافـــيـــة، 
عبر  وذلــــك  وغــيــرهــا، 
استعراض املراحل التي 
تبدأ  والــتــي  بــهــا،  تمر 
وتنتهي  اإلنتاج  بلحظة 
عــنــد الـــقـــارئ، مـــع كل 
العمليات التي يقتضيها 
هــذا املـــرور، ومــن ذلــك، 
ــل احــتــيــاجــات  ــي ــحــل ت
الوثائقي  القراء والرصد 
واالقــتــنــاء والــفــهــرســة 
والتكشيف  والتصنيف 
والــحــفــظ وخـــدمـــات بــث املــعــلــومــات 
بعد  عن  الخدمات  فيها  بما  والوثائق، 
التي توفرها كثير من املكتبات العاملية 

الكبرى.

مجلة  مـــن   100 الـــعـــدد  ــدر  صـ
وزارة  تصدرها  التي  »املــنــاهــل« 
الثقافة والشباب والرياضة/ قطاع 
من  للتحميل  والــجــاهــز  الثقافة، 

موقع الوزارة على األنترنيت. 
الـــعـــدد الـــجـــديـــد مـــن املــجــلــة 
األســتــاذ  يــديــرهــا  الــتــي  الفصلية 
القباج  مصطفى  محمد  الــقــديــر 
املتميزين،  الباحثني  من  ثلة  بمعية 
»ملــحــات  ملــوضــوع:  ملفه  خــصــص 
املكتوب«،  األمازيغي  الرصيد  عن 
املدالوي،  محمد  وإعداد  تنسيق  من 
ويتضمن الدراسات التالية: »التراث 
املــغــرب:  فــي  املخطوط  األمــازيــغــي 
نظرات في النشأة والتطور« للوافي 
نـــوحـــي، »مـــخـــتـــارات ملــخــطــوطــات 

مختلفة،  حقب  من  والتونسية  الليبية  باألمازيغية 
»مخطوطات  لفيرموندو برونياتيلي«،  وصف وتعليق 
أمازيغية تاشلحيت املدونة بالحرف العربي: تحديات 
»املوروث  شترومر،  وهاري  سعدوني  ملحمد  وفرص« 

العربي في  الكتابي األمازيغي بالحرف 
فترة الحماية: تجربة لحسن بولعماني 
ــقــاســم-  نــمــوذجــا« لــلــخــطــيــر أبـــو ال
الحديث  ــي  ــ األدب »اإلبـــــداع  أفــــوالي، 
خمسة  حصيلة  األمــازيــغــيــة:  باللغة 
املــنــادي،  ألحــمــد  الكتابة«  مــن  عــقــود 
ومخاض  الحديث  األمازيغي  »األدب 
عن  البحث  الكتابية:  ــى  إل االنــتــقــال 
»امللعبة  إشاريات التطريس في ديوان 
لجمال   »timssdssit/ األمازيغية 
أبرنوص، »املخطوطات األمازيغية في 
والنشر«  الفهرسة  في  دراسة  سوس: 

ألحمد السعيدي.
وفي ملحقات امللف، نقرأ في امللحق 
املغربية  املنشورات  »قائمة  ــف«:  »أل
بخزانة  املتوفرة  األمازيغية  باللغة  واملخطوطات 
اإلسالمية  لــلــدراســات  سعود  آل  العزيز  عبد  امللك 
امللحق  وفــي  البيضاء«،  بالدار  اإلنسانية  والعلوم 
»باء«: »قائمة املنشورات املغربية واملخطوطات باللغة 

األمازيغية املتوفرة باملكتبة الوطنية بالرباط«.
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المنبر الحر

تسّللت من أعمارنا سنة كئيبة، وحلت محلها 
بترتيب  جــديــدا،  تسلسليا  رقما  تحمل  سنة 
متقدم حسب لغة األعداد.. فهل يا ترى وجدتنا 
بما  واالســتــعــداد  اإلعـــداد  حيث  من  متأهبني 
يكفي الستقبالها، كحدث يشاع أنه نقطة عبور، 

وفرصة لالنتقال من مرحلة إلى أخرى؟
أي  مجملنا  يلقى  ال  الشكل،  حيث  من  ربما 
الفنون  أحب  من  كونه  االحتفال،  في  صعوبات 
السعادة،  عن  للتعبير  اإلنسان  عند  اإلبداعية 
النحو  هذا  على  يعترضون  من  بيننا  كان  وإن 
دون  ملا  يحق  ال  عقائدية،  لقناعات  التعبير  من 
باملقابل،  ولكن  َدحضها،  بأصولها  العارفني 
والقليل  الجوهر،  يكتنف  كثيفا  نالحظ غموضا 
هم من يستقبلون السنة الجديدة بالحماس الذي 
يوافق اعتبارها ظرفا مواتيا لتجديد الطاقات، 
لقيم  اإلنساني  البعد  وتكريس  اآلمال،  وتحيني 

التعايش، وإحالل السلم والسالم.
أن  املنقضية  للسنة  يكن  لــم  النهاية،  فــي 
تزول من جدول العمر لوال أنها تخضع لقانون 
الحساب  هذا  نحن  نجيد  هل  ولكن  الحساب، 
الذي حفظنا أرقامه عن ظهر قلب دون أن نحفظ 
فيه أنفسنا من كثير التمثالت صرنا بها مجرد 

أرقام؟

نحو سنة جديدة 
بآمال جديدة

الطيب آيت أباه 

متى يعلنون عن جائزة المغرب للكتاب اإللكتروني ؟ 
دأبت جل دول العالم من خالل 
وغيرها،  الرسمية  مؤسساتها 
بالكتاب،  االحتفاء  على  سنة،  كل 
على األقل في مناسبتني مهمتني، 
وجوائز  الدولية،  املعارض  هما 

الكتاب.
ــدول  ــن الـ واملـــغـــرب كــغــيــره م
كل  يخصص  والعاملية  العربية 
مختلف  في  للكتاب  جائزة  سنة 
ــاف الــعــلــوم اإلنــســانــيــة  ــنـ أصـ
جائزة  وهي  والفكرية،  واألدبية 
قصوى  وعناية  بأهمية  تحظى 
واالتــصــال  الــثــقــافــة  وزارة  مــن 

وظلت  املدني،  املجتمع  وهيئة  املغرب  كتاب  واتحاد 
احتفائها  وطقس  السنوي  ملوعدها  وفية  الجائزة 
فيه،  تقام  الذي  عصرها  فيما  والتكريمي،  الرسمي 
في  جدا  مهمة  تطورات  عدة  يعرف  يزال  وما  عرف 
منظومة أسانيد النشر، التي أوقعت الكتاب الورقي 
بكل حمولته الرمزية والتاريخية، في وضع ال يحسد 
عليه، وفي طاحونة عديد من األسئلة الحرجة والقلقة 
بعد  الغامض  مستقبله  ــاق  وآف جــدواه  مــدى  حــول 
رقمية متخصصة  وتطبيقات  برامج  وتنزيل  اختراع 
طاولة  قلب  الــذي  اإللكتروني،  الكتاب  صناعة  في 
القراءة على سلفه الكتاب الورقي، وفتح آفاقا واعدة 
في منظومة النشر والتوزيع والتسويق واملقروئية، 
وإشاعة  دمقرطة  في  الخطير  دوره  وذاك،  هذا  وقبل 
بكل  اإلنسانية  والتوعية  والثقافة  والعلوم  املعرفة 
الورقي  الكتاب  محدودية  مع  مقارنة  مستوياتها 
والتداولية  والتسويقية  املادية  األزلية،  وإكراهاته 

في الزمان واملكان.
ومما ال شك فيه، أن الكتاب اإللكتروني، سواء كان 
مقروءا أو مسموعا، وعلى الرغم من تنوع تطبيقاته 

مرور  بعد  زال  ما  تداوله،  وسهولة 
أكثر من عقدين على اختراعه، يعيش 
تبخيسا وتهميشا ممنهجا في غالب 
وتكريس  الحفاظ  هدفه  األحــيــان، 
واملــاديــة  االقــتــصــاديــة  املكتسبات 
العتيقة،  التقليدية  النشر  لوسائط 
في  شجاعة  بكل  التفكير  دون  من 
املبادرة  وأخذ  العصر،  موجة  ركوب 
لبلورة استراتيجية، تؤسس لقنوات 

وبني  بينها  للقراءة  جديدة 
بشكل  واملتلقني  القراء 
ــون هــدفــهــا  ــك عــــام، ي
اإللكتروني  الكتاب  بــدور  النهوض 
والتحصيل،  للمعرفة  رافعة  وجعله 
الكتاب  صــنــوه  عــن  بــديــال  ولــيــس 
ــر مــعــززا  ــل وجــهــا آخـ ــي، ب ــورقـ الـ
تكنولوجية  حــوامــل  باعتماد  لــه 
والحواسيب  الــذكــيــة  كــالــهــواتــف 

واللوحات اإللكترونية بشكل عام.
العديد من املؤلفني  قد يتساءل 
تسويق  آليات  حول  والناشرين 
اعتبار  على  اإللكتروني،  الكتاب 
أن البنية التجارية االفتراضية 
ــرا مـــن األســئــلــة  ــي ــث تــطــرح ك
قبيل  من  والشائكة،  الوجيهة 

والتحميل  القرصنة  معضلة 
بني  العشوائي  ــتــداول  وال املجاني 

وحقوق  بعدية،  أو  قبلية  رقــابــة  دون  مــن  الــقــراء 
في  لكن  إلــخ،  والنشر...  الفكرية  وامللكية  التأليف 
مر  وعلى  ــورقــي،  ال الكتاب  يتعرض  ــم  أل املقابل، 
واالنتهاكات  الخروقات  أنواع  شتى  إلى  العصور، 
كالنسخ  واملزاجية،  والفكرية  والعلمية  األخالقية 

والسرقات  واإلبـــادة  والــحــرق  والتمزيق  والنقل 
أن  يؤكد  مما  إلخ؟  القراء...  بني  املجاني  والتداول 
أساسا  تتعلق  ال  كلها،  املعارك  هــذه  من  املخاوف 
السلوك  بمبادئ  وإنما  بعصره،  وال  السند  بنوع 
من  اإليديولوجية  ومواقفه  شيء  كل  قبل  اإلنساني 

الفكر واملعرفة والدين.
محور  اإللكترونية  الكتب  تصبح  أن  املنتظر  ومن 
الكتاب  معارض  في  والناشرين  املقاولني  اهتمام 
مؤسسة  وتتوقع  القريب،  املستقبل  في 
»سوني« املتخصصة في ابتكار برامج 
اإللكترونية،  الكتب  ــراءة  ق وأدوات 
اإللكتروني  الكتاب  على  اإلقبال  أن 
حال  فــي  متناميا  ــدا  ــزاي ت سيشهد 
بجدواه  والناشرين  املؤلفني  اقتناع 
كتاب  مــلــف  فتحميل  االقــتــصــادي، 
ذكي  هاتف  على  وقــراءتــه  إلكتروني 
من  بكثير  تكلفة  أقل  أو حاسوب، هو 
شراء نسخته الورقية وحملها لتشغل 
حيزا في املكتبة أو خزانة البيت، وفي 
أعلى  املغرب  فيه  سجل  الــذي  الوقت 
الهواتف  مبيعات  سوق  في  رقم 
وما  إفريقيا  شمال  في  الذكية 
اليوم  حاسم  دور  مــن  تلعبه 
ــة  ــي ــوع ــت فـــي الــــقــــراءة وال
يحن  ألــم  املعلومة،  وإشاعة 
التطور  لهذا  مواكبة  الوقت، 
والسوسيوثقافي  االقــتــصــادي 
صناعة  على  املسؤولني  لتحفيز  والبيداغوجي، 
للكتاب  سنوية  جائزة  وخلق  املــغــرب،  في  النشر 
للعلوم  خدمة  سواء،  حد  على  واإللكتروني  الورقي 
والثقافة والتعليم والبيئة أيضا حفاظا على مجالنا 

الغابوي من االستنزاف بسبب الصناعة الورقية؟

عبده حقي
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عندما ظهر مشكل الصحراء، لم تتدخل الواليات 
الحسن  جعل  ما  تتوسط،  ولم  األمريكية،  املتحدة 
به  خص  حديث  في  يقول  ثــراه،  هلل  طيب  الثاني 
أمريكا  أن  ))لو   :1978 العربي سنة  الوطن  جريدة 
مع  مطمئنني..  لكنا  القبيل،  هذا  من  بــدور  قامت 
تعرف  ال  العالم،  في  األولى  الدولة  أمريكا  األسف، 
ذوي  حقوق  تعرف  وال  تاريخه،  تعرف  وال  امللف، 
هي  أمريكا،  إلــى  رحلتي  أهــداف  من  إن  الــحــق... 
امللف  وشــرح  باملوضوع  كــارتــر  الرئيس  إحــاطــة 
للمسؤولني األمريكيني((.. لذلك كانت زيارة الحسن 
بالكامل  مخصصة   1981 سنة  ألمريكا  الثاني 
تقريبا، لقضية وحدتنا الترابية، حيث عند وصوله 
صدره  هلل،  رحمه  يوشح  كان  األبيض،  البيت  إلى 

بوسام املسيرة الخضراء.
الصحافة  ممثلي  بــه  خــص  آخــر  حــديــث  وفــي 
1980، يقول الحسن الثاني:  7 مارس  الفرنسية في 
أن  قط  األمريكية  املتحدة  الواليات  من  نطلب  ))لم 
ما  كل  بل  أرضنا،  فوق  ليموتوا  جنودا  لنا  يبعثوا 
نطلبه منهم، هو أن يتفهموا عدالة قضيتنا ويساندوا 
 16 في  ملكية  ندوة صحفية  وفي  معنويا((،  املغرب 
شتنبر 1980 يقول: ))إال أنه إذا ما تبني للمغرب في 
املستقبل ضرورة إبرام معاهدة مع الواليات املتحدة 
والعدوان  التوسع  ضد  نفسه  عن  للدفاع  األمريكية 
وحده،  امللك  فليس  الترابية،  ووحدته  سيادته  على 
املغاربة سيكونون على استعداد  20 مليونا من  بل 

لتوقيع معاهدة مع من يريدون((. 
لقد تعددت مجاالت التعاون بني املغرب وأمريكا، 
وذلك من خالل عدة اتفاقيات تم التوقيع عليها بني 
الثقافي  التعاون  اتفاقية  أبرزها  لعل  الجانبني، 
التعاون  تسهيل  ــى  إل تــهــدف  الــتــي  ــتــربــوي،  وال
البلدين،  رعايا  لفائدة  الثقافي  والتبادل  الجامعي 
والتي انعقد بموجبها في سنة 1982، أول اجتماع 
للتعاون  أمريكية  مغربية  »مــؤســســة  سمي  ملــا 
قبل  املؤسسة،  هذه  وألهمية  بعد،  وفيما  الثقافي«، 
رئيسا  يكون  أن  األمريكية  املتحدة  الواليات  رئيس 
فخريا لها، كما قبل امللك محمد السادس أن يكون 

رئيسها الشرفي. 
وقصد تحقيق التوازن في العالقات بني الواليات 
منتصف  منذ  تــم  ــرب،  ــغ وامل األمــريــكــيــة  املــتــحــدة 
عالقاتهما  توسيع  فــي  ــشــروع  ال السبعينات، 
متأخرة  طويلة  لفترة  ظلت  والتي  االقتصادية، 
من  ومحرومة  ملحوظا،  تهميشا  وتعيش  جــدا 
نوعيا  بعدا  بإعطائها  الكفيلة  والوسائل  الهياكل 
القائم  السياسي  التعاون  مستوى  وفي  وطموحا، 
بني البلدين، فجاء التوقيع سنة 1975 على اتفاقية 

الــضــريــبــي،  االزدواج  ــادي  ــف ــت ل
اتفاقية  على   ،1985 سنة  وفــي 
بدأ  كما  االستثمارات،  لتشجيع 
للتخفيف  معايير  يطبق  املــغــرب 
من  الرفع  أجل  من  العراقيل،  من 
قد  مما  والتجارة،  االستثمارات 
أمــام  واســعــا  املــجــال  معه  يفتح 
وخاصة  األمريكية،  االستثمارات 
عقب الزيارة التي قامت بها »بعثة 
القطاع  فــي  االســتــثــمــارات  هيئة 
للمغرب  البحار«  وراء  ملا  الخاص 
 ،1995 ســنــة  وفـــي   ،1989 ســنــة 

مجلس  خلق  على  تنص  إطــار  اتفاقية  ــرام  إب تم 
فتح  بهدف  واالستثمار،  للتجارة  أمريكي  مغربي 
آفاق جديدة في مجاالت تطوير املبادالت التجارية 
التوقيع  تم   ،1998 سنة  وفي  االستثمارات،  وجلب 
والتي  األطراف،  »إيزنشتاين« متعددة  على مبادرة 
ركزت على املجال املغاربي كمنطقة مندمجة، وعلى 

القطاع الخاص كقاطرة للتنمية.
وفور اعتالء امللك محمد السادس عرش اململكة، 
2000 بأول زيارة رسمية له ألمريكا،  قام في سنة 
إلـــى تحقيق شــراكــة  مــن خــاللــهــا  ــي ســعــى  ــت وال
الرفع  في  األكيدة  رغبته  من  انطالقا  استراتيجية 
مستوى  إلــى  االقتصادية  العالقات  مستوى  من 
مخاطبا  جاللته  تكلم  حيث  السياسية،  العالقات 
السياق،  هــذا  في  أثمن  وإنــي   ...(( األمريكيني: 
إرادتنا املشتركة في إعطاء عالقات بلدينا الثنائية 
واالزدهار،  واالتساع  الوضوح  من  مزيدا  املمتازة، 
من خالل تحقيق اتفاقية التبادل الحر التي ستمكن 

عالقاتنا السياسية من عمق اقتصادي((.
الواليات  تسميه  ملا  واعتبارا  اإلطــار،  هذا  وفي 
تم  املتسعة«،  التنمية  بـ»دائرة  األمريكية  املتحدة 
التوقيع بواشنطن في 15 يونيو 2004، على اتفاق 
للعالقات  وتعميقا  تكريسا  ــك  وذل الحر،  للتبادل 
املتميزة بني البلدين عبر التاريخ من جهة، واختبارا 
دعم  في  الرغبة  لقياس  أخــرى،  جهة  من  حقيقيا 
الشراكة االقتصادية، إلى جانب الشراكة السياسية، 
وتناغم  املواقف  تطابق  في  أساسا  تتمثل  والتي 
وجهات النظر تجاه العديد من القضايا في العالم. 

ملختلف  بشموله  يتسم  االتــفــاق  هــذا  كــان  وإذا 
واالجتماعية  والسياسية  االقتصادية  املــجــاالت 
إمكانات  ويمنح  والثقافية،  والعلمية  والحقوقية 
واملــالــي  والــتــجــاري  االقــتــصــادي  للنشاط  هائلة 
قيود حمائية،  دون  من  البلدين،  كال  في  واإلنتاجي 
حــاالت  فــي  إال  تفضيلية،  أو  ــة  إداريـ أو  جمركية 

أســاســا  تــهــم  جـــدا،  استثنائية 
ــة والــنــســيــج  ــالح ــف ــات ال ــاع ــط ق
ــة  ــ واملـــالبـــس وصــنــاعــة األدويـ
التأمني  وخدمات  املالي  والقطاع 
ــوي  ــج ــحــري وال ــب ــنــقــل ال فـــي ال
في  تواكبه،  لم  فإنه  والــطــرقــي.. 
ــوازاة معه،  ــاملـ وبـ ذاتـــه،  ــوقــت  ال
الـــدولـــة  ــرف  ــ ط ــن  مـ تــعــبــئــة  أي 
العمومية  واملؤسسات  واملقاوالت 
فهم  أجل  من  وذلــك  والجمعيات، 
أهميته،  على  والــوقــوف  فــحــواه 
يتيحها  ــي  ــت ال الـــفـــرص  ــى  ــل وع
التي يطرحها،  والتحديات  يفرزها  التي  والرهانات 
ألن الجميع هنا معني، سواء املنتجني أو املستهلكني 
أو السياسيني أو الحزبيني أو النقابيني أو املفكرين 
لم  كما  املأجورين،  أو  العمال  أو  األكاديميني  أو 
موازية،  عملية  إجــرءات  أي  البداية  منذ  تواكبه 
إلى  الوصول  قبل  االنتقالية،  املرحلة  بتدبير  كفيلة 
ظل  في  االتــفــاق  هــذا  جــاء  كما  النهائية؛  املــراحــل 
وصناعي  وتجاري  وتكنولوجي  اقتصادي  تفاوت 
وثقافي كبير جدا، بني البلدين، وفي غياب تام ألي 
وقانونية  وإدارية  وسياسية  اقتصادية  إصالحات 
الشفافية  ضمان  من  تمكن  وهيكلية،  ومؤسساتية 
على  والقضاء  العمومية،  الصفقات  تفويت  في 
الرشوة، وإصالح منظومة العدالة، كما كان يطالب 

بذلك دائما الشركاء األمريكيون. 
األمريكي  للرئيس  الــتــاريــخــي  ــرار  ــق ال  وجـــاء 
ترامب، وإصداره مرسوما رئاسيا، يعترف بسيادة 
املغرب الشاملة على كامل صحرائه، وتأييد مبادرة 
الحكم الذاتي، ودعوته جميع األطراف للدخول في 
مفاوضات إلنهاء النزاع على أساس الحكم الذاتي 
املتحدة  الواليات  عزم  كذلك  وواقعي،  جدي  كحل 
ليخلق  الداخلة،  مدينة  في  قنصلية  فتح  األمريكية 
من  واشنطن  موقف  في  كبيرا  استراتيجيا  تحوال 
في حلحلة  دون شك  من  الصحراء، سيساهم  نزاع 
السياسية  املياه  تلك  وتحريك  الصحراء،  ملف 

الراكدة منذ مدة طويلة. 
توقيع  يأتي  جــدا،  الهام  القرار  هذا  بعد  مباشرة 
املغرب والواليات املتحدة األمريكية على اتفاقني هامني 
باملغرب  االستثمار  وإنعاش  املشترك  التعاون  لتعزيز 
عن  عبارة  وهو  األول،  االتفاق  ينص  حيث  وبإفريقيا، 
و»شركة  املغربية  اململكة  حكومة  بني  تفاهم  مذكرة 
تمويل التنمية الدولية للواليات املتحدة األمريكية« 
)United States International Development  
Finance Corporation-DFC(

االستثمار  ملشاريع  وتقني  مالي  دعم  تقديم   على 
الصحراء،  جنوب  إفريقيا  وبلدان  باملغرب  الخاصة 
محددة،  مجاالت  في  مغاربة،  شركاء  مع  بتنسيق 
والسياحة،  التمويل،  إلى  والولوج  الفالحة،  تهم 
واملتوسطة،  الصغيرة  واملقاوالت  التحتية،  والبنية 
الهيكلة الصناعية، وكذا االبتكار والتقنيات  وإعادة 
ستستفيد  هذه،  التفاهم  مذكرة  بموجب  الحديثة، 
لتمويل  األمريكية  الشركة  دعم  من  املؤهلة  املشاريع 
التنمية الدولية، من خالل قروض مباشرة وضمانات 
وكذا  التأمني،  وإعــادة  والتأمني  رأسمالية  وأصول 
سيتم  الغاية،  ولهذه  والتكوين،  التقنية  املساعدة 
مدى  على  دوالر  ماليير  خمسة  مبلغ  استثمار 
املشاريع  دعــم  أجــل  من  القادمة،  األربــع  السنوات 
الكبرى،  الصحراء  جنوب  إفريقيا  في  االستثمارية 
خاصة من خالل صندوق محمد السادس لالستثمار 
مغربية،  مقاوالت  مع  أيضا  ولكن  االستراتيجي، 
وقد  سنوات،  أربــع  مــدى  على  املذكرة  هــذه  وتمتد 

تخضع للتمديد من قبل الجانبني.
نوايا  إعالن  عن  عبارة  فهو  الثاني،  االتفاق  أما 
الواليات  وحكومة  املغربية  اململكة  حكومة  بني 
تمويل  شركة  طرف  من  ممثلة  األمريكية،  املتحدة 
األمريكية  املــتــحــدة  لــلــواليــات  الــدولــيــة  التنمية 
إفريقيا«  »ازدهـــار  األمريكية  املــبــادرة  بخصوص 
 2018 سنة  النور  رأت  التي   )Prosper Africa(
وتضم 18 وكالة أمريكية، تعرب من خالله الحكومة 
سيتم  إذ  األمريكية،  للمبادرة  دعمها  عن  املغربية 
املتحدة  الــواليــات  بسفارة  للوكالة  فــرع  افتتاح 
بالرباط، وهو أول فرع لها خارج الواليات املتحدة 
األمريكية، وذلك من أجل تسهيل ولوج املستثمرين 
ما  إفريقيا،  لصالح  املشترك  والتعاون  األمريكيني 
أمريكي.  دوالر  مليار  بحوالي  املغرب  على  سيعود 
»مينا«  منطقة  داخل  النسائية  املقاولة  دعم  كذلك 
دوالر  مليار  بحوالي  يقدر  مالي  )MENA( بغالف 

أمريكي. 
سيجنيها  التي  تلك  إذن،  كبيرة  مضافة  قيمة 
املغرب من هذين االتفاقني مع أقوى دولة في العالم، 
تأهيل  فــي  أســاســا  تتجلى  واقتصاديا،  سياسيا 
من  والرفع  وتقويته،  وتنويعه  االقتصادي،  النسيج 
املغرب  امتالك  عنه  ينتج  قد  مما  اإلنتاجية،  طاقاته 
تمكنه  معتبرة،  وتنافسية  نسبية  ومزايا  ملقومات 
األمريكية  الــســوق  لطلبيات  االستجابة  مــن  أوال 
الخارجية،  األســواق  ولوج  ذلك،  بعد  ثم  الواسعة، 
اقتصادي  ربح  تحقيق  وبالتالي  اإلفريقية،  وخاصة 
السياسية  عالقاته  في  موقعه  تعزيز  له  يتيح  أكيد، 

والدبلوماسية، اإلقليمية والدولية.

د. رضوان زهرو

الشراكة االستراتيجية بين   المغرب والواليات المتحدة األمريكية
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إلى أمة المختار

ــت لــرســالــة ــ ــة املـــخـــتـــار: أن ــ ــا أم يـ
أنــــت خــيــر أمــــة عــلــى اإلطــــاق
للمجد ترتقني  ــرآن  ــق ال مبعجزة 
ــني ــه ــائ ــت ــت املــــرشــــدة لـــكـــل ال ــ أنـ
يـــا أمـــة املــصــطــفــى أنـــت يف أنــبــل
ــاج لــــــداء الــضــالــة ــ ــع ــ أنـــــت ال
ــة واإلخـــاء ــب ــدل واحمل ــع ــا أمـــة ال ي
والسمو الــنــفــوس  حتــريــر  دورك 
ديـــــارك يف  ــدل  ــ ــع ــ ال أصـــبـــح  ــا  ــ مل
لطريق ــودي  ــ ع اإلســــام  ــة  أمـ يــا 
ــيـــف صـــــرت فـــريـــســـة تــخــلــف كـ
ــر ــ ــك روابــــط وأواص ــول تــدامــت ح
ــا يــا أمــة ــع ــراج ــاك تــخــلــفــا وت ــف ك
يحس ال  السليمة  العني  فصاحب 
ــا ــ ــاري ــ ــا أصــــبــــح حــــمــــاك ع ــ ــ وملـ
يحيطونك بشؤونك  والقائمون 
ــرور بــــأرض ذل ــ ــدام املـ ــ ــ متـــل األق
فمع الوحدة والتاحم يوجد النفع
واملـــــــوت خـــيـــر وســـيـــلـــة لــلــفــتــى
ــر طــلــيــق يف ــنــي ح ــو حــســبــت أن ولـ

القدير يحرسه  حصن  السماء 
الشهير ــن  ــدي ال طــريــقــك  ينير 
ــو املــســيــر  ــف ــص والـــعـــا حــيــث ي
البصير يــرعــاك  ــن  وج ــس  إن مــن 
ــف لـــك الــــــدور الــكــبــيــر ــ ــواق ــ امل
اخلبير القوي  يحفظك  واجلحود 
والفقير الغني  يسعد  بشريعتك 
الغزير والــطــهــر  الــعــز  حيث  بها 
اخلطير ــع  ــوض ال ــارده  ــ ط غــائــبــا 
النظير لــك  ليس  فــأنــت  الــهــدى 
وجـــهـــل وأنـــــت الـــضـــيـــاء املــنــيــر
والتكدير الــغــم  ــك  ب اســتــبــد  ــا  مل
الفرقان فالرقي تخطيط وتدبير
الضرير ــه  ب يشعر  ــا  مب أحــيــانــا 
املــغــيــر  ــدو  ــعـ الـ ــه  ــم ــع يف ض ــم ط
برعاية تنقصها النزاهة والضمير
التقصير  ــهــا  أهــل ــرد  ــش ي ــر  ــه وق
الكثير اخلير  يتوفر  االحتاد  ويف 
إذا أحاط به العيش احلقير احلر 
أرضـــك يــا أمــتــي فــأيــن األســيــر ؟  

بندريس عمراوي الطيب

عندما قال إدريس البصري: نحن ال زلنا في مرحلة   ترسيخ الالمركزية

الحسين بوخرطة

مبكرا،  الــامــركــزيــة  مسلسل  املــغــرب  دشــن 
بميثاق  الوطنية  األحــزاب  تفاجأت  درجــة  إلى 
دخلت  بحيث   ،1976 لسنة  املحلية  الجماعات 
في منعطف جديد شعاره »ضرورة املشاركة في 
اإلجــراءات  أخذ  مع  املحلي«،  التنموي  التدبير 
نضالي  فعل  إلى  املشاركة  هذه  لتحويل  الازمة 
تــذوق  مــن  املــواطــنــن  تمكن  وبالتالي،  جــاد، 
كأفراد  اليومي،  معيشهم  في  الديمقراطية  لذة 

وجماعات بالعاملن الحضري والقروي.
إنه االنشغال السياسي القوي الذي تم االلتزام 
كأحسن  الديمقراطية،  تحويل  لتفادي  حزبيا  به 
آلية  إلى  اإلنسانية،  إليه  وصلت  نسبيا  نظام 
االنتداب  حساب  على  التواطؤ  تكرس  جهنمية 
املعرفي  بشقيها  الترابية  والتمثيلية  الشعبي 
مجرد  في  دورها  اختزال  وبالتالي،  والتنموي، 
وسيلة تتشكل وتتوسع من خالها الخاصة، أي 
العامة  استغال  منطق  لفرض  املوالية،  النخب 
املفبركة،  االقتراع  صناديق  نتائج  أساس  على 
ــرز منذ الــبــدايــة، فــي صــفــوف قــيــادات  ولــقــد ب
شعار  الوطنية،  الحركة  عن  املنبثقة  األحــزاب 
وكل  االبــتــذال،  تكريس  رواد  مواجهة  ضــرورة 
النخب  تأقلم  إلى  والحاجة  التكيف  تبريرات 
باعتماد  االجتماعية  الفئات  مختلف  منطق  مع 
خطابات التعاطف مع الذين لم تنصفهم الحياة 
النضال  في  التفكير  ترسيخ  من  بدال  واملجتمع، 
معا،  والثقافة  بالدولة  السلطة  وربط  وااللتزام، 
أساس  على  املطلوب  للتغيير  املعنى  وإنتاج 
القيم الكونية التي تتطور بسرعة فائقة، وإعداد 
السلط  كل  من  ومحررا  فاعا  ليكون  املواطن 
الكامنة،  قدراته وإمكانياته  تكبله، وتخنق  التي 
إلى مستوى تخليص  ارتقاء وعيه  والعمل على 
الشخصية املغربية من آفة التركيب املعقدة، التي 
تمتزج فيها التقليدانية بالحداثة وقيم التضامن 

بصنفيها املتضادين، العضوي واآللي.
فلسفي  نسق  إلى  االستعجالية  الحاجة  إن 
جديد للتعاطي مع واقع الشمولية والشبكات 
واقع  على  وتأثيراته  واالفتراضية،  الواقعية 
املجتمعات،  ودينامية  والجماعات  األفــراد 
وتيارات  وهياكل  وبنيات  لتشكات  وخلقه 
ثقافية جديدة بخاصيات استهاكية مزعزعة 

لليقينيات والوثوقية، أفرزت إلى واجهة النقاش 
الوطني إشكال منطق قيادة التغيير في العشرية 
تنتصر  الذي  بالشكل  الجديد  العهد  من  الثالثة 
بمشروع  وجــودهــا  بربط  ــة  األم مصلحة  فيه 
تنويري عقاني واضح املعالم، مشروع يبعدها 
املصلحية  الفئوية  التقلبات  عن  نهائي  بشكل 
السياسي واإليديولوجي، وعن عواقب  بشقيها 
التي  القيادة  إنها  العمياء.  االرتجال واملسايرة 
والعلمية  اللغوية  الكفاءة  تضمن  أن  يجب 
ألجيال الشباب املتعاقبة، وتساهم في امتاكها 
والتفاوضية  والتواصلية  التعبيرية  للقدرة 
والفرنسية  )العربية  األقــل  على  لغات  بثاث 
عاشه  ما  لتجاوز  واالستعداد  واإلنجليزية(، 
املغاربة من صراع جعل النخب بالجامعات تمر 
اإليديولوجية  بروز  إلى  املاركسية  يقينيات  من 
الدينية، لتجد هذه األجيال نفسها أمام حروب 
خال  من  إال  أمامها  الصمود  يمكن  ال  فكرية 
تحويل املؤسسات الوطنية إلى أجهزة للحكامة 
من  ترفع  ومتطورة،  مبتكرة  بآليات  الجيدة، 
مستوياتها،  أعلى  إلى  الذاتية  القدرة  مستوى 
سواء تعلق األمر بالقدرة على التعبئة والتكامل، 

أو ديمومة النجاعة في تفعيل 
تــوصــيــات ومــقــتــرحــات 

امللكية  اللجن  تــقــاريــر 
ــدءا من  ــ بـ ــة،  ــف ــل املــخــت
األحــوال  مــدونــة  لجنة 
ــرورا  ــ ــة، م ــشــخــصــي ال
الخمسينية،  بتقرير 
األعلى  املجلس  وتقرير 
ــن  ــوي ــك ــت ــة وال ــي ــرب ــت ــل ل
والبحث العلمي، وهيئته 
الــتــقــيــيــمــيــة، ووصـــوال 

النموذج  لجنة  تقرير  إلى 
التنموي الجديد. إنها 

التطورات 

والقطري  العاملي  االقتصاد  ركائز  جعلت  التي 
والصداقات  والرقميات  املعرفة  إال  تحتمل  ال 
اإللكترونية،  بالشاشات  امللتصقة  والتفاعات 
من  بمزيد  تسمح  ال  جديدة  أوضــاعــا  وفرضت 
التجند  بإلحاحية  وتطالب  التنموي،  الزمن  هدر 
التفوق  بن  ما  الهوة  توسيع  لتفادي  الفوري 
العاملي وأوضاع املجتمع  التكنولوجي واملعرفي 
تجاه  أفــراده  مناعة  تقوية  وبالتالي،  املغربي، 

خطابات الكراهية والتفاهة والتبخيس.
ــرهــانــات  ــذه ال واملــغــاربــة يــســتــحــضــرون هـ
سئل  الذي  اليوم  ذهني  إلى  تبادر  والتحديات، 
فيه وزير الداخلية إدريس البصري عن طول فترة 
بآلية  املحلية  الجماعات  على  الوصاية  اعتماد 
املراقبة والرقابة القبلية، وأجاب بأريحية آنذاك، 
أن »املغرب ال زال في مرحلة ترسيخ الامركزية«، 
بريق  ســوى  يكن  لم  بجوابه  السؤال  فبالطبع 
مياه  العميقة،  السياسة  ومحيطات  بحار  ملياه 
تختزن في جوفها وأعماقها منطقا معقدا للغاية، 
ليسود  كنهه،  ــدرك  ي أن  للنبيه  حتى  يمكن  ال 
الحراسة  تشديد  آفــة  عن  مجتمعيا  االنطباع 
النفيسة وما تحدثه من صراعات،  على املصالح 
التحكم  السياسي  الزمن  ــرور  م مع  ليشتد 
بالدقة املتناهية في منطق صناعة النخب. 
لقد كان موضوع أغلب التحليات ينصب 
ربط  فــي  النجاح  تحقيق  مسألة  حــول 
بدخول  التشاركية  السياسية  املمارسة 
األجــزاء  أو  األدران  على  الصراع  حلبة 
الصغيرة، أو الفضاءات الضيقة التي ال 
الضرورية  الشروط  بطبيعتها  تستوفي 
مؤثر  تنموي  أو  نضالي  فعل  لصناعة 
األحــداث،  مجريات  في  الازمة  بالقوة 
كما راج في الرأي العام أنه كلما ازدادت 
زاد  حــرارتــهــا،  وارتفعت  شــروقــا  الشمس 
الذي  البريق  إنه  بريقا.  املياه  سطح 
تشتد حدته إلى درجة حجب 
خبايا الفعل السياسي 
الباطني عن العيون 

والعقول..
لقد تميزت قيادة 
السياسي  التدبير 
ــام  ــول نــهــار أيـ ــ ط
ــنـــة،  أربـــــعـــــن سـ
املتناهية،  بالدقة 
كل  القمر  ليعقبها 

العامة  نفوس  لتستسلم  املنير،  بضيائه  يــوم 
للنوم الثقيل، وعيون املناضلن الصادقن لألرق 
من  عنها  يترتب  وما  املخيفة،  النوم  وكوابيس 
املياه،  باطن  حيتان  أما  دائمة،  نفسية  معاناة 
الحراسة،  صابة  من  التأكد  بعد  إال  تنام  فا 
املوالية، واملصادقة على  وتنظيم صفوف نخبها 
االستعمال الزمني ملداومة رجال إدارتها النبهاء، 
األعماق،  في  الغوص  رخص  يسلمون  ال  الذين 
إال  بها  املسموح  املسافات  تحديد  شــرط  تحت 
بعد التأكد، باليقن التام، من توفر شرط ارتباط 
وهواجس  الفردية،  بالنزعات  السياسي  التفاعل 
املساحة،  محسوبة  الفعل  هــوامــش  توسيع 
وقبول تأطير املمارسة بمنطق النسق السياسي 
نهار،  ليل  مهووسا،  كان  الذي  النسق  السائد.. 
لاستقرار  الضامنة  االستمرارية  بمستلزمات 
التغيير  وقــيــادة  الــســائــدة،  الفئات  ومصالح 
الذي  النسق  وهو  والدقيقة،  املحسوبة  بالخطى 
الخطابات  بريق  انعكاس  بفعل  كذلك،  يسمح  ال 
نجحت  والتي  املعلنة،  والنضاالت  والشعارات 
والساحر  الجذاب  االنعكاس  من  نوع  إنتاج  في 
ووعي  بطبيعته  للمياه  الخارجي  املحيط  على 
صفوف  بن  العنيفة  الصراعات  ونشوب  فاعليه 
ظاهرها،  في  بالحدة  تميزت  التي  املناضلن 
التفاعلي  بالتدافع  إال  قيمتها،  في  والهامشية 
ومداه  بصداه  يتجاوز  ال  والذي  للقياس،  القابل 
ما تمت تسميته في القاموس السياسي املغربي 
أن  يجب  الذي  الصراع  إنه  الحمراء.  بالخطوط 
مظهره،  في  الساطع  املــيــاه،  سطح  على  يبقى 
عن  وانحرافه  التنموي  أدائــه  بقيمة  والبائس 
في  لينغمس  السياسي،  للعمل  النبيلة  األهداف 
األنانية،  املصالح  على  العقيم  الصراع  منطق 
وتفضيل إرسال الرسائل للحيتان الضخمة التي 
إدراكــه  عن  املشارك  الفاعل  خالها  من  يعبر 
عبارة  معلنا  السلطة  ممارسة  ملنطق  النسبي 
»ها أنذا، فاسألوني ماذا أريد؟ ألجيبكم بطريقة 
فنية أنني أطمح في التقرب إليكم ومساعدتكم 
يوما  أتجرأ  لن  أنني  أمامكم  وألتزم  قبلتم،  إذا 

ألبعثر لكم أوراقكم«..
هذا  أســاس  على  التفاعل  شــروط  توفير  إن 
نواة(  )جمع  بالنويات  التغيير  وقيادة  املنطق، 
العمق  فاعلي  مكن  املضمونة،  الصلبة  الترابية 
من التحكم في قيادة األوضاع وهم جالسون في 
بمباريات  للتمتع  وعالية  راقية  خاصة  منصات 

الصراع السياسي. 

موالي مصطفى العلوي: سيظل دائما في ذاكرتنا
نجيبة بزاد بناني

العلوي،  مصطفى  موالي  لرحيل  األولى  الذكرى  حلت 
تغمده هلل برحمته وأسكنه فسيح جناته.

لـ»األسبوع  مديرا  كان  بادنا،  في  الصحافين  عميد 
اقتصادية،  سياسية،  بأخبار  تأتينا  جريدة  الصحفي«، 
اجتماعية، فنية ورياضية مع تحليل في املستوى الائق. 
له  يكن  وصحافيا  مقتدرا  كاتبا  عليه  هلل  رحمة  كان 
طول  تسلح  واالحــتــرام،  واإلعــجــاب  التقدير  كل  القراء 
حياته باإلرادة القوية، وارتدى ثوب التحدي والشجاعة 
األدبية والجرأة واإلصرار والكفاءة والصبر، ليتربع على 
ذلك،  وألجل  املغربية،  الصحافة  الجالة،  صاحبة  عرش 

فهو يعتبر مفخرة كبيرة للوطن.
فيه  قيل  وإن  »األســبــوع«  جريدة  ومؤسس  مدير 

الكثير، فلن نوفيه حقه ألنه أعطى الكثير لباده، 
وحنكة  عالية  ثقافة  ذو  مقتدر  صحافي  فهو 
الطويلة  الصحافية  رحلته  في  واكب  كبيرة، 
كل حدث وتسابق على كل جديد، وذلك منذ 

بداية مشواره في عالم الصحافة.
وثــاث  صحافي  »مــذكــرات  كتابيه  بعد 

املظلوم«،  امللك  الثاني  و»الحسن  مــلــوك« 
طرف  مــن  كبيرا  إقــبــاال  لقيا  اللذين 

والصحافين  واملثقفن  القراء 
أصــدر مصطفى  واألســاتــذة، 
يقل  ال  آخــر  كتابا  العلوي 
اآلخرين  عن  وأهمية  قيمة 
ـــ»الــصــخــيــرات  عــنــونــه ب
الذي  السياسية«  املجزرة 
ونال  املكتبات  به  تعززت 

إعجاب عشاق املطالعة واملتعطشن للمعرفة.
على  املقتدر  الكاتب  لهذا  مدينة  األجيال  كل  ستظل 
والنشر  والبحث  التأليف  في  بذلها  التي  املجهودات  كل 
تميز  وكاتب  شاملة،  ثقافة  ذو  صحافي  ألنه  واإلعــام، 
قيمة  لها  ومــقــاالتــه  ومؤلفاته  كتبه  ممتع،  بأسلوب 
والباحثن  املعرفة  لطاب  مرجعا  أصبحت  إعامية، 

املتطلعن، وللتاريخ أيضا.
رحل موالي مصطفى العلوي، لكنه ترك لنا مقاالت ال تعد 
وال تحصى، وكتبا قيمة يقرأها القارئ بكل شغف، مراجع 
فريدة من نوعها حاول من خالها أن يقدم لقرائه، بحسه 
تحليله  من  انطاقا  األحــداث  قــراءة  الرفيع،  السياسي 
بادنا،  التي عاشتها  الوقائع  لبعض  السياسي ودراسته 
كما كان يسعى دائما، وكعادته، لينور آراء قرائه ويفسح 
لهم املجال للمعرفة والوعي والثقافة بكتاباته التي تضم 
والصراحة  واألمانة  بالصدق  معروفة  وأفكارا  نيرة  آراء 
الذي أصبح  التحدي  املعهودة.. كيف ال وهو يعتبر رجل 
بحب  حظي  العام،  الرأي  صناع  أكبر  من  وواحدا  نابغة 
واحترام كل القراء الذين يتهافتون على جريدته كل 
أسبوع باحثن عن »الحقيقة الضائعة« وال زالوا.

سيظل موالي مصطفى العلوي أستاذا وقدوة 
ومفخرة  الصحافين  لكل  مثاال  األجيال،  لكل 
من  نرجو  لذلك،  والعرب،  املغاربة  املثقفن  لكل 
يذكروه ويكرموه بتسمية شارع  أن  املسؤولن 
ما  بكل  له  اعترافا  باسمه،  املدينة  شوارع  من 

أعطى لوطنه وباده.
فالراحل العلوي »رجل التحدي«، 
على اعتبار أنه عانى الكثير خال 
وفطنته  ذكائه  فبفضل  مساره، 
ومجهوداته  القوية  وعزيمته 
الصعاب  كل  تحدى  الجبارة، 
من  ــدا  وواحـ نابغة  ليصبح 

كبار الصحافين.



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

أنه  أعــرف  لم  الــذي  صوفيا  رمــزي  الكبير  العراقي  الكاتب  كان 
عديدة  سنني  طــوال  ملقاالته  قراءتي  رغــم  وفاته  يــوم  إال  مسيحي 
وإعجابي بمذكراته مع كبار الفنانني العرب واألجانب والتي تتبعها 
القدر  شاء  وقد  »األسبوع«،  جريدة  في  عموده  عبر  لسنني  املغاربة 
بنفسه،  لي هو  كما حكى  املغرب  في  الكبير  الصحفي  هذا  يقيم  أن 
بعد  الثاني،  الحسن  امللك  له  املغفور  من  وتشجيع  وضيافة  بأمر 
إجراء استجواب صحفي معه، ملا كان مسؤوال على إحدى الجرائد 

الكويتية.
العلوي  مصطفى  موالي  الراحل  حرم  زهــور،  لال  لي  حكت  وقد 
رمزي  املشترك  الصديق  في  أبادلها  وأنا  املغربية،  الصحافة  عميد 
صوفيا التعازي، الذي أبى إال أن يحضر أربعينية موالي مصطفى 
رغم ظروفه الصحية الصعبة، وكانت آخر مرة رأيناه فيها واملغرب 
الفيروس  أثار  بدأت  وقد  الصحية،  الطوارئ  فرض  أبواب  على 
اللعني تظهر في البالد، وهنأني بعد ذلك من فراش مرضه على 
مصطفى  املرحوم  به  نعيت  الذي  واملقال  الشعرية  القصيدة 
العلوي، وهي أحداث جعلتني أحضر جنازته، بعد وفاته بسبب 
مرض عضال، مع نفر قليل من أصدقائه إلى املقبرة املسيحية 
في يوم من أيام »كورونا« العصيبة، التي أودت بحياة ابن أخته 
رؤوف، وانتهت قصة أديب كبير أحب املغرب وكتب بشأنه الكثير، 

وأحب ملوكه وشعبه وفضل املوت والدفن في ترابه.
رمزي  فإن  زهــور،  لال  بها  أخبرتني  طريفة  لحادثة  وبرجوعي 
صوفيا يوم وفاته، ملا اندهشت من كونه مسيحي ألنني لم أكن أالحظ 
عليه ذلك، خصوصا عندما أخبرني الطبيب الذي مات بني يديه، بأنه 
بيمناي  اإلنجيل  أحمل  إنني  وفاته:  من  هنيهات  بعد  على  له  قال 
اآلخرة،  الدار  في  ومحمد  بعيسى  أللتقي  بيسراي  الكريم  والقرآن 
رمزي  التي عاشت مع  املغربية  ))املرأة  أن  الطريفة( هي  )الحادثة 
صوفيا أزيد من ثالثني سنة كمسؤولة عن منزله، حدث وأن توفيت 
أخته الكبيرة املقيمة معه أثناء غيابه وغياب ابن أخته رؤوف، الذي 
ومريضة  السن  في  متقدمة  امرأة  وكانت  »كورونا«،  كذلك  اختطفته 
جنازة  مراسيم  منفردة  بــإرادة  نظمت  املصاب،  هول  وأمــام  جــدا، 
إسالمية ألخته التي لم تفصح عن ديانتها والقرآن الكريم يتلى على 
روحها، وكتب لها أن تدفن مع املسلمني في مقبرة إسالمية، وملا رجع 
رمزي صوفيا وابن أخته إلى املغرب، وجدا بأن املسؤولة عن البيت 
تموت  أن  واختارت  املغرب  أحبت  ملسيحية  إسالمية  جنازة  أقامت 
مع املغاربة املسلمني وتدفن معهم، وكتب هلل لها في آخر لحظة من 
لحظاتها أن تسلم بمراسيم دفن ووفاة إسالمية((، وهي واقعة أثرت 
في رمزي صوفيا نفسه وتعجب منها وحكاها بتأثر كبير ألصدقائه.
امللك  عن  ألفه  الذي  الكتاب  أهداني  فلما  رمزي،  إلى  وبالرجوع 
محمد السادس في بداية تربعه على عرش أسالفه املنعمني وسماه 
»امللك األمل«، سألته ملاذا اختار هذا العنوان، فأجابني بأدب الكاتب 
الكبير والسياسي املحنك والوطني الغيور، ألن امللك أمل ليس فقط 
قائال  دياناته، وأردف  العالم وجميع  للمغاربة، ولكن جميع شعوب 
بأن أمل جميع الشعوب، أن يتحقق السالم وتعم الطمأنينة والسلم، 
وأن ذلك ال يمكن أن يقوم إال بواسطة ملوك عظام، وأن املغرب يمتاز 
قرون،  ومنذ  اململكة  ففي  الخاصية،  بهذه  العالم  دول  جميع  على 
تعايش املسلمون واليهود واملسيحيون، ال فرق بينهم وال تنافر في 
عالقاتهم، وذلك بفضل امللوك العظام الذين حكموا البالد وجعلوها 

قاطرة للسالم.

عا�س حممد ال�ساد�س 

امللـك الأمـل

يتبع

من 7 إلى 13 يناير 2021

المغربية إلهام تفوز بلقب ملكة جمال العرب 
2020 منتصرة على المشتركة الجزائرية

بلقب  باملخفي،  إلهام  املغربية  توجت 
ختام  فــي   ،2020 الــعــرب  جــمــال  ملكة 

مهرجان السياحة العربية بالقاهرة.
وحصلت املصرية نورهان أحمد، 
أما  األولى،  الوصيفة  لقب  على 
فكان  الثانية،  الوصيفة  لقب 
من نصيب أحالم سويدى، 
الجزائرية  حـــازت  فيما 
لقب  عــلــى  زيــــد  ســهــى 

الوصيفة الثالثة.

مجموعة  تكريم  الحفل،  نفس  خالل  وتم 
سعاد  املغربية  كالفنانة  الــفــنــانــات،  مــن 

حسن، ومادلني طبر، ونهال عنبر.
وتجدر اإلشارة إلى أن إلهام )28 عاما(، 
االقــتــصــاد،  فــي  ماجستير  على  حاصلة 
وتفوقت في هذه املسابقة على 12 متسابقة 
من 12 دولة مختلفة، من بينها ليبيا، تونس، 

جيبوتي،  القمر،  جــزر  مصر، 
األردن،  الصومال،  السودان، 

الجزائر، والعراق.

الفنانة سناء عكرود 
تشكو من »الـحكـرة«

زهور الهيشو تحرز وصافة 
لقب أفضل فنانة تشكيلية 

عربية لسنة 2020

الهيشو،  زهــور  املغربية  الفنانة  نالت 
لعرب  التشكيلية  الفنون  مسابقة  وصافة 
العالم »ملتقى لندن الدولي للفن التشكيلي 
شركة  أهــم  وهــي   ،»2020/2019 ــدورة  ل

منظمة للجوائز اإلبداعية لعرب العالم.
الهيشو  ــور  زه الفنانة  تتويج  ويعد 
تشكيلية  فــنــانــة  أفــضــل  ثــانــي  بــجــائــزة 
لندن،  في   2020 لسنة  العالم  في  عربية 
تكريسا لعدة سنوات من الجهد من حيث 
مواجهة  على  والتصميم  والجرأة  اإلبداع 
للمرأة  فخر  مصدر  يعتبر  كما  التحديات، 

املغربية بشكل عام.

املشمول برحمة  ــاة  وفـ نبأ  تلقينا  ــى،  ــ واألس احلـــزن  ببالغ 
مرض  من  يعاني  ظل  بعدما  املنوزي،  ناضل  الهاشمي  اهلل، احلــاج 

مزمن ألزمه الفراش لعدة سنوات.
التحرير،  املقاومة وجيش  املرحوم كان أحد قياديي أعضاء 
والدميقراطية،  واحلرية  االستقالل  أجل  من  شبابه  كرس 
ويعتبر من طينة عظماء احلركة التحررية املسلحة للمقاومة 
للثوابت  واملخلص  والويف  الصادق  للوطني  ومنوذج  املغربية، 

الراسخة. الوطنية 
رحم اهلل الفقيد وأسكنه فسيح جناته، والصبر والسلوان ألهله 

وجلميع أفراد عائلته وزمالئه يف املقاومة وجيش التحرير.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

خرجت املمثلة سناء عكرود 
جانب  لتوضيح  صمتها،  عن 
تواجهها  التي  املشاكل  من 
في مسارها املهني، مشيرة 
إلى أنها غابت عن الساحة 
ــرة  ــت ــف ــة خــــالل ال ــي ــن ــف ال
استثنائها  بسبب  األخيرة 
من الئحة الدعم الذي يخصص إلنتاج 

السينمائية. األعمال 
أنــهــا حضرت  وأوضــحــت عــكــرود 
السينمائية  األعــمــال  مــن  مجموعة 
القيمة، إال أنها لن  تكرر خطأ إنتاجها 
من مالها الخاص، مضيفة في تدوينة 
نــشــرتــهــا عــلــى حــســابــهــا الــرســمــي 
موزعة  »الغنيمة  بـــ»اإلنــســتــغــرام«: 

سلفا«.
لن  أنــهــا  املغربية  املمثلة  وقــالــت 
تقبل باملشاركة في أعمال رديئة بدون 
أدبية مقابل توفير دخل مستقر،  قيمة 

ــعــت: »لـــن أحـــزن وأنـــا أرى  ــاب وت
املشاهدات  أعلى  تحقق  أعمالي 
وتكريمات  جوائز  على  وتحصل 
في  ــض  ــرف ُت بينما  الــعــالــم  ــي  ف

عندما  أستغرب  ــن  ول املــغــرب، 
في  أكفاء  غير  أشخاصا  أرى 
مهنتي  يمارسون  الواجهة 

محترفو  بينما  املحترمة 
املهنة يجهدون في الدفاع 

عن شرعيتهم«.
حديثها  سناء  وختمت 
قــائــلــة: »لـــن أحـــزن على 

وغنيمة  مصلحة  أصبح  فن 
على  أحزن  لن  أني  كما  موزعة، 

يحترم  العزيز،  وطني  في  مسؤول 
الــدار،  صاحب  وُيَغرب  الغريب 
ما  بالحزن،  أشعر  ال  أبدا  أبدا.. 

خيبة  الخيبة،  هو  به  أشعر 
شمعة أضاءت غرفة أعمى«.



لغز وفاة اجلرنال املذبوح
والدماء  املتطايرة  الجماهير  خضم 
املــتــنــاثــرة، شــوهــد الــجــنــرال مــوالي 
امللكية،  التشريفات  مــديــر  حفيظ، 
عبد  األمير  عنق  فوق  جلبابا  يخرق 
رأسه،  على  طربوشا  له  ويضع  هلل، 
شوهد  ثم  األنظار،  عن  ليخفيه  ربما 
الجلباب والطربوش  األمير وقد لبس 
ــي، ثم  ــداخــل يــجــري نــحــو الــقــصــر ال
ثم  جسمه،  يخترق  الرصاص  شوهد 
شوهد وهو ملقى على األرض كالجثة 
والدماء  كامليت  انبطح  وقد  الهامدة 
لم  أحــدا  ولكن  بــغــزارة..  منه  تسيل 
يكن يلتفت إليه، لقد كان أغلب الناس 
في  نفوسهم،  في  أوال  يفكرون  هناك 

أرواحهم، في أوالدهم. 
ــوت  ــل املـ ــن رســ ــل فـــريـــق مـ ــبـ وأقـ
وســراويــلــهــم  الــكــاكــيــة  بقمصانهم 
الخوذات  رؤوسهم  وعلى  املزركشة، 
وبني  الداكنة،  الخضراء  الحديدية 
براقة  جــديــدة  رشــاشــات  أصابعهم 
وجيوبهم  وأحزمتهم  وســراويــلــهــم 

مشحونة بخزانات الرصاص.

كانت تلك الفرقة ال تطلق الرصاص، 
فقد كان القتل من مهمة الفرق األخرى، 
كأنها في  تتوزع  الفرقة  تلك  كانت  بل 
ضاربة  تصطف  ثم  عسكري،  عــرض 
حصارا على القاعة التي شوهد امللك 
لحظات،  بضع  منذ  نحوها  يتوجه 
على  الفرقة  تلك  أفــراد  أصابع  كانت 
عشرة  حوالي  قــدوم  ولوحظ  الزناد، 
في  اصــطــفــوا  ــزي،  الـ بنفس  ضــبــاط 
صف  شكل  فــي  لكن  ــجــاه،  االت نفس 
أمامي، ثم دخل ضابط عصبي قصير 
القامة أشقر الشعر مقصوصه، يتقدم 
ويأتي  رشاشته  زنــاد  على  وأصبعه 
العسكريني  الصفني  طليعة  في  ليقف 
ذلك  فكان  الكبرى،  القاعة  اتجاه  في 
إلى  يلتفت  القامة ال  القصير  الضابط 
من  جانب  كل  في  املنطلق  الرصاص 
مهمة  في  جاء  وكأنه  القصر  جوانب 

خاصة.
وتتضغضغ  األسنان  تصطك  وفيم 

املوت،  وتحصد  الرشاشات،  زنــادات 
الدماء،  شالالت  عن  الثقوب  وتتفجر 
في  ــوح  ــذب امل الــجــنــرال  ــرز شخص  ب
على  ــاألحــرى  ب أو  الــثــانــي..  وجــهــه 
إلى حدود بضعة  كانت  التي  حقيقته 

دقائق خافية عن العيان.
وسط  املذبوح  الجنرال  وينتصب 
رسل املوت كأبي الهول ثرثارا كما لم 
يكن من قبل، حتى أن أغلب املتمددين 
أنه  يصدقون  يكونوا  لم  األرض  على 
الجنرال  هــو  حقيقة  وأنـــه  صــوتــه، 

املذبوح.
يمنة ويسرة،  تتوجه  كانت سبابته 
وعيونه تتقلب مع كل رصاصة تنطلق، 
الحركة،  ورئيس  املوقف،  سيد  كــان 
ومدير الهجوم، وأب املفاجأة.. وكبير 
رسل املوت.. كان قد أدار ظهره إلحدى 
البيوت الصغيرة املندسة قرب القاعة 
الخطر  أن  إلى  مطمئن  وكأنه  الكبرى 
يحمي  كأنه  أو  خلف  من  يتهدده  ال 
وكانت  الصغير،  البيت  ذلك  بظهره 
مالمحه غير مستقرة على شيء، ولكن 

أوامره كانت تصدر وكأنه يستوحيها 
من الضابط القصير القامة املقصوص 
الكولونيل  هــو  كـــان  ــذي  الـ الــشــعــر 
العسكرية  ــدرســة  امل مــديــر  عــبــابــو، 
الفرق  يرأس  كان  والذي  بأهرمومو، 
املهاجمة، وأخرج الجنرال املذبوح من 
جيب كسوته ورقة صغيرة أخذها بني 
إبهامه وسبابته وأخذ ينطق بأسماء 
الضباط املقربني إلى الحاشية امللكية.
بطونهم  عــلــى  املــنــبــطــحــون  ــان  كـ
تعقب  الرشاشات  طلقات  يسمعون 
التصفيقات  وكأنها  اسم،  بكل  النطق 
النجوم..  بأسماء  الهتاف  تعقب  التي 
عمليات  إال  الحقيقة  في  كانت  ومــا 
تسقط  الجثث  دوي  كان  فقد  اإلعــدام، 
على األرض مسموعا وسط تصفيقات 

الرشاشات.
يمشي  مرسوم  مخطط  هناك  كــان 
مخطط  والتنسيق،  الترتيب  بمنتهى 
يعرف  أن  على  بــقــادر  أحــد  يكن  لــم 

يظهر  كان  وإن  تفاصيله،  وال  خفاياه 
أن املذبوح قد أصبح مأمورا من طرف 
مفاجأة  تخفي  حركات  في  عبابو.. 

املذبوح بانقالب الوضع.
بطونهم  عــلــى  املــنــبــطــحــون  ــان  كـ
الدولة  فــي  المعة  أســمــاء  يسمعون 
ــل من  ــ املــغــربــيــة تــســقــط تــحــت واب
الرصاص، حيث أتت أسماء املوظفني 
ــجــنــراالت  بــالــقــصــر بــعــد أســمــاء ال
أولئك  اهتمام  الكبار، وكان  والضباط 
يجري،  بما  بطونهم  على  املنبطحني 
باللحظة  اهتماما  يكون  أن  يعدو  ال 
اسمه،  واحــد  كــل  فيها  يسمع  التي 
واستغرب كثير من املنبطحني بجانب 
املناداة  رغــم  أنــه  الدليمي،  الجنرال 
مع  متمددا  بقي  فإنه  إلعدامه،  باسمه 

املتمددين.
ــاء فـــي تلك  ــيـ ــن جــمــيــع األحـ ــك ول
اللحظات بمصيف الصخيرات، كانوا 
موقنني أن ذلك هو آخر يومهم وأنهم 

ال محالة منتقلون إلى العالم اآلخر.
بأن  يقضي  كان  املخطط  أن  ويظهر 

في  اإليجابية  العناصر  إعـــدام  يتم 
ملك  مع  التفاوض  قبل  امللكي  املحيط 
البالد على كيفية التنازل عن العرش، 
الورقة  املــذبــوح  الــجــنــرال  سلم  فقد 
الكولونيل  إلى  يديه  بني  كانت  التي 
إلى  توجه  ثم  العملية،  ليتمم  عبابو، 
حيث  خفية،  كانت  التي  املخابئ  أحد 
بعد  الكبرى  القاعة  إلى  عائدا  شوهد 
أن شوهد امللك واضعا يديه على رأسه 
املــوت  رســل  مــن  بشرذمة  ومتبوعا 
املذبوح  التحق  وبغتة  العصبيني، 
حيث  امللك  إليها  أدخل  التي  بالقاعة 
ال أحد يدري ماذا جرى، وهي اللحظة 
عندما سأل  عنها  الحديث  التي سبق 
مستعدا  كــان  مــا  إذا  امللك  املــذبــوح 
فأجابه  عبابو،  الكولونيل  عن  للعفو 

امللك: ))احبث معه عن احلل((.
في  الثاني  الحسن  املــلــك  ويــقــول 
تصريح له بعد نجاته من هذا الهجوم 
عن  املـــســـؤول  أن  أخـــره  املـــذبـــوح  ))أن 

كـــل هـــذا هـــو الــكــولــونــيــل عــبــابــو، وأنـــه 
وعـــده  إذا  مــعــه  يــتــفــاوض  ألن  مــســتــعــد 

جاللة امللك بالعفو عليه((.
ورغم أن الظروف ال تسمح ألي كان 
خارج  بالضبط  جرى  ماذا  يعرف  أن 
القاعة التي تم فيها احتجاز امللك مع 
مساعديه األقربني، إال أن أحد السفراء 
أنه  يحكي  القاعة،  قبالة  كانوا  الذين 
يعود  املذبوح  وشاهد  النظر،  ســرق 
دور  كــان  حيث  املقصلة،  ساحة  إلــى 
يتم  لكي  ــاء  ج قــد  بنيعيش  السيد 
إعدامه، وملا نودي على اسم بنيعيش، 
وكان املقصود بدون شك هو الحاجب 
الدكتور بنيعيش  امللكي، امتدت أذرع 
الجنرال  الخاص نحو  امللكي  الطبيب 
يتعلق  األمــر  أن  حسب  وقــد  املذبوح 
املذبوح  ورفــع  يستعطفه،  فأخذ  بــه، 
املوت  رسل  منع  يحاول  وكأنه  يديه 
الدكتور  على  الــرصــاص  إطــالق  مــن 
أسرع  كــان  الــرشــاش  لكن  بنيعيش، 
جسم  مخترقا  وانطلق  الظروف  من 
الجنرال  وجسم  بنيعيش  الدكتور 
بنيعيش  الدكتور  وسقط  املــذبــوح، 
منتصبا  ــوح  ــذب امل الــجــنــرال  وبــقــي 
الثقوب  من  يتفجر  ــدم  وال كالتمثال 
جسمه..  في  الرصاص  أحدثها  التي 
الجنرال  على  الرصاص  أطلق  فكيف 
في  ليظهر  يكن  لم  موضوع  املذبوح؟ 
وكلما  بعد،  فيما  ليتبني  الساعة،  تلك 
زاد دم الجنرال املذبوح نزيفا كلما زاد 
ينزف  الدم  ذلك  وكان  برودة،  الوضع 
املوت جميعا، وبقي  من أجسام رسل 
الجنرال املذبوح يصدر أوامره وكانت 
الدماء التي تسيل من جسمه غير ذات 
من  ليغير  يكن  لم  ثباته  ولكن  أهمية، 

برودة الوضع شيئا.
ينظر  ــابــو  عــب ــيــل  ــون ــكــول ال كـــان 
من  املتفجرة  الــدمــاء  ــى  إل مشدوها 
هيكل  سقط  وعندما  الجنرال،  جسم 
الجنرال املذبوح على األرض، لم يكن 
أحد من املنبطحني على األرض يعرف 
بقية  ينتظرون  كانوا  بل  يجري،  ماذا 
اإلعدامات، وبالتالي، ينتظرون دورهم 

في اإلعدام.
من للكاتب املؤرخ بعيون محلقة في 
الساعات  تلك  في  الصخيرات  سماء 
من  العاشر  ظهر  بعد  للثالثة  املوالية 
جرى  ماذا  ليرى   ،1971 يوليوز  شهر 
في تلك اللحظات التاريخية والظروف 
الغامضة التي أحاطت بموت الجنرال 
املذبوح، الدماغ املفكر والقلم املخطط 
تاريخ  عــرفــه  عسكري  انــقــالب  ألول 

الدولة العلوية.
في  متفتحة  كانت  التي  العيون  إن 
تاريخ  مــن  الــحــرجــة  اللحظات  تلك 
املغرب، قد أغمدها التراب كلها وبدون 
استثناء، لكن عيون الكولونيل عبابو 
أخــرى،  عــيــون  رأتـــه  مما  أكــثــر  رأت 

وشهدت ما لم يشهده التاريخ.
ــقــد أخــــذت نـــظـــرات عــبــابــو في  ل
اللحظات التي أعقبت مصرع املذبوح، 
اإلصرار  من  مزيج  مع  الدهشة  توزع 
على قطع الخطى السريعة نحو زعامة 

االنقالب.

ــدون رحمة وال  الــنــار ب بــدأ إطــالق 
املذبوح  الجنرال  كان  بينما  هــوادة، 
راجعا إلى القصر وسط الرصاص غير 
خائف وال مبال مديرا ظهره للشاحنات 
يطلقون  وهــم  الــجــنــود  تــفــرغ  الــتــي 
غير  املصطاف  إلى  ودخل  الرصاص، 
كان  حيث  الرسمية  املائدة  من  بعيد 
أعضاء  كان  بينما  يتساءلون،  الناس 
الحاشية يقولون إنها مفاجأة املذبوح، 
إنه الرصاص األبيض.. ولكنه كان في 

الواقع املوت الزؤام.
لــيــس مـــن حـــق أحـــد مـــن الــذيــن 
العاشر  بعد  بالحياة  الحظ  أسعدهم 
ــل مصطاف  داخـ يــولــيــوز وهــم  مــن 
كل  رأى  أنــه  يدعي  أن  الصخيرات، 
املذبوح،  الجنرال  مفاجأة  أطــراف 
كل  يرى  يكن  لم  نفسه  املذبوح  حتى 
فعندما  املذبحة،  جوانب  من  جانب 
قيد  على  بقوا  للذين  األوامر  صدرت 
الحياة باالنبطاح على بطونهم ورفع 
أحد،  يكن  لم  ــرؤوس،  ال فوق  األيــدي 
مهما بلغ ذكاؤه وعال شأنه، بقادر أن 

يرفع أهدابه أو يحرك حاجبيه.
تتدحرج  األجساد  أخذت  أن  فبعد 
املــجــروحــة،  كالطيور  األرض  على 
ــك يـــدور حـــول املــوائــد  شــوهــد املــل
ــاعــة إلــى  ويــتــوجــه صـــوب أقـــرب ق
ــة الــكــبــرى  ــاع ــق ــخــيــمــة، وهـــي ال ال
مساعدوه  بــه  أحــاط  وقــد  املقفولة، 
الكولونيل  شوهد  بينما  األقــربــون، 
مقبال  الوطني،  األمن  مدير  الدليمي، 
الرصاص  وســط  يجري  كالصاروخ 
شوهد  الذي  امللك  اتجاه  في  املنهمر 
مفهومة  غير  كلمات  إليه  يوجه  وهو 
ــره وتــغــيــرت  ــاريـ ــد تــقــطــبــت أسـ وقـ
عينيه،  من  الغضب  وانفجر  مالمحه 
واالنطالق  البرودة  من  مسحة  ولكن 
امللكية عند  املالمح  سرعان ما غيرت 
إنه  قائال:  الدليمي  الكولونيل  نطق 

الجيش.. الجيش.. الرمي.. الرمي..
وكان األمير عبد هلل غير بعيد من 
املزمجر  األسد  وكأنه  امللكي  املحيط 
عيونه  زاغت  وقد  يصيح.. ويصيح.. 
ــرددا:  مـ عينيه،  مــن  ــشــرر  ال ــار  وطـ
ميطراييت..  رشــاشــة..  رشــاشــة.. 
امللك  اختفى  وبينما  ميطراييت.. 
فمن  الحلبة،  عن  األنظار  عن  تماما 

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
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المذبوح إلى جانب الحسن الثاني


