
سري

تعرض واحد من األبناك املغربية، لضربة 
كبرى في نشاطه بإفريقيا، بعد أن تدخلت 
 600 بـ  وغرمته  املالية  املراقبة  مصالح 
ألف أورو، نتيجة نشاطه في دولة مالي..
انتقادات  املغربي  للبنك  وجهت  وقــد 
األمــوال،  تنقل  سالمة  ضمان  معايير  حول 
تبييض  شبكات  إلى  انتقالها  من  التخوف  بعد 
األموال واإلرهاب)..(، علما أن تدفق االستثمارات 
حيث  آمنا،  دائما  يكن  لم  إفريقيا  في  املغربية 

تعثرت بعض املشاريع في بعض الدول)..(. مـدير النشر:
الطيب العلوي

 المؤسس:
مصطفى العلوي

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ 1965

  

كوشنير و فيشر و شينكر  

تـرامــب  فـيلــق 

الضائعة الحقيقة 

تحليل إخباري

ملف العدد

تحت األضواء

عندما هرب جنرال إيراني 
من  قصر الصخيرات

خصوم الهمة يتحركون 
ضد المغرب في األمم المتحدة 

تاريخ تزوير الجزائر لمحاضر 
»االتحاد اإلفريقي« ضد المغرب

هل يتم إلغاء لجنة النموذج التنموي 
بعد الدعم األمريكي لقضية الصحراء ؟ 
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لم يسبق أن حصل تشابه وتشابك في المعطيات واألسماء بين المسؤولين األمريكيين بقدر ما حصل مؤخرا على هامش 
افتتاح قنصلية أمريكية في مدينة الداخلة، حيث اجتمع مساعد اكتب الدولة األمريكي الملكف بشؤون الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا، ديفيد شينكر، والسفير األمريكي ديفيد فيشر في نفس اللقاء، لتنزيل قرار اعتراف أمرياك بمغربية الصحراء على أرض 
الواقع، وكذا لدعم الحكم الذاتي، رغم أن الغائب عن المشهد اكن هو المستشار األمريكي، جاريد كوشنير، قائد فيلق الرئيس 

األمريكي دونالد ترامب، الذي مهد للك ما حصل، باتفاق للسالم،  في انتظار ما سيسفر عنه هذا الفيلم)..(.
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كـواليـس األخبــار

    

هل حان وقت 
»ال�سحب واالن�سحاب« ؟

الجميع  وجــه  في  راسمة   2020 سنة  اختتمت 
واالنفصال،  والفصل  والتباعد،  البعد  أشكال  كل 
فيها  املوت  كان  ذلك،  ورغم  واالعتزال)...(،  والعزل 
السطور«  »بني  ركن  )انظر  األخيرة  الكلمة  صاحب 
ليبقى  األسبوع(،  جريدة  من   2020 دجنبر   31 عدد 
الجانب اإليجابي الوحيد خالل السنة املنصرمة، هو 

ص بمقولة »إذا عّمت هانت«. ذاك امللخَّ
لنا  وسرعان ما تساءْلُت مع نفسي عما تحّضره 
أولى  ومنذ  بــدَأت  التي  بدورها،  الجديدة  السنة 
ْمْخْضرة«، وأخذنا  »َباْش  لنا مالمح  ترسم  أيامها، 
نرى فيها سنة سيكون خاللها كل مرادف ملصطلَحي 

»السحب واالنسحاب«، سيد املوقف)...(.
فبغض النظر عن استمرار وتعثر الحالة الوبائية 
الحرجة، ها نحن نسبح في عام جديد شهدت فيه 
في حدوث  تسببت  قوية  مناخية  مطبات  مدن  عدة 
فيضانات وسيول جارفة جعلت عدة حواضر تغرق 
في األوحال، وكل يابس وأخضر منغطس في املياه، 
إلى  املاء،  فوق  تطفو  األموات صارت  قبور  وحتى 
درجة انتشار دعوات البعض لزيارة قبور األقارب 
واالطمئنان على حالتهم)...(، وبعض الفيديوهات 
املنشورة التي تدعو )تقريبا( إلى الحضور للمقابر 
لسحب بعض الجثث التي أخرجها البلل، مما أدى 
إلى غضبة عارمة عبر آالف التعاليق املتهاطلة على 
السلطات  مستفزة  االجتماعي،  التواصل  مواقع 
للحد  تدبيرية  إجراءات  ألي  مواكبتها  عدم  بسبب 
باآلالف،  انتقادات  على  زيــادة  الخسائر،  هذه  من 
التحتية  البنيات  هشاشة  تستهدف  األخــرى  هي 
التي عرت عليها األحداث)...(، معطيات كلها تؤكد 
ستعرف  املقبلة  االنتخابات  بأن  القائم  االحتمال 
و»انسحابا«  التصويت،  ألوراق  جماعيا  »سحبا« 

من املكاتب.. دون وضعها في الصندوق)...(.
املرة،  هذه  واألعمال  املال  سوق  عرفه  آخر  شأن 
بفلسفة  دائما  متعلق  صــداه)...(،  ينتشر  أن  دون 
بداية  اقتضتها  الــتــي  واالنــســحــاب«  »الــســحــب 
قبل  لها  خضعت  التي  العقوبة  وهو  السنة،  هذه 
لجنة  طرف  من  البنكية،  التجاري  مجموعة  أيــام 
التحكم واإلشراف االحترازي على تحويل األموال، 
لها،  تأديبي  كإجراء  بباريس،  مقرها  واملتواجد 
الواحدة  متسلسلة  طويلة،  لالئحة  احترامها  لعدم 
املتطلبات  من  صفحة   13 طول  على  األخــرى،  تلو 
الغير مستوفاة من طرف البنك املغربي، واملبرمجة 
تبييض  من  للحماية  الدولي  البرنامج  إطــار  في 
أدى  الذي  الشيء  لإلرهاب،  املالي  والدعم  األموال 
مليار  النصف  تفوق  مالية  غرامة  دفع  إلى  بالبنك 
سنتيم، وإيداع اسمها في سجل األبناك الخاضعة 
مما  سنوات،  خمس  وملدة  الدولية)...(،  للمراقبة 
يعود بنا إلى فهم أن عددا من املستثمرين خضعوا 
العام  يفرضها  التي  الجديدة  الحلول  لتطبيق 
الجديد، أي »سحب« أموالهم من البنك املذكور، ثم 

»االنسحاب«...
على كل حال، نتمنى أال تستمر األمور خالل هذا 
والجديدة  الحالية  الوتيرة  ألن  بــدأت،  كما  العام 
مثال  نشك  تجعلنا  قد  واالنسحاب«،  »السحب  في 
األخيرة)...(  ترامب  لقرارات  أمريكا  »سحب«  في 
قبل  »تويتر«،  عبر  حسابه  على  بها  صرح  والتي 
»انسحابه« من املكتب البيضاوي، كما »ُسِحب« منه 

حسابه على »تويتر« حتى قبل »انسحابه« منه !

األسبوعكاريكاتير

alousboue.com

يبارك  العثماني 
لألمازيغ ويندم على 

نشر صورة العلم 

الرباط. األسبوع

رئيس  العثماني،  الدين  تفاعل سعد 
حلول  مع  مرتبكة  بطريقة  الحكومة، 
في  نشر  بعدما  األمــازيــغــيــة،  السنة 
السنة  فيها  بـــارك  تــدويــنــة  الــبــدايــة 
بصورة  مرفوقة  الجديدة  األمازيغية 
ذلك  بعد  ليعود  ــغــي،  األمــازي العلم 
نــدم)..(،  وكأنه  العلم  صورة  ويحذف 
عليها:  مكتوب  بــصــورة  ليستبدلها 
مباركة  سعيدة  أمازيغية  سنة   2971«
ءامباركي  ءاماينو  ءامازيغ  ءاسكاس 
كانت  األولى  الصورة  أن  غير   ،»2971
التواصل  مــواقــع  عبر  انــتــشــرت  قــد 
االجتماعي، فتحول العثماني إلى مادة 

للسخرية.
يذكر أن األحزاب املغربية تشهد منذ 
الفعاليات  الستقطاب  محاوالت  مدة، 
استعمالها  ــرض  ــغ ب األمــازيــغــيــة، 
االنتخابات،  كفة  ترجيح  في  سياسيا 
لسعد  األخيرة  الخرجة  هذه  ذلك  ومن 
األول  املــســؤول  الــعــثــمــانــي،  ــن  ــدي ال
القوانني  مقتضيات  تنزيل  عــدم  عــن 

التنظيمية حول األمازيغية.

بقلــم               الطيب العلوي

 من 14 إلى 20 يناير 2021

يفضح  بنشعبون 
الماليير السائبة في 

قطاع الشباب والرياضة

الرباط. األسبوع

كــشــف تــقــريــر لـــــوزارة االقــتــصــاد 
كبيرة  مالية  اختالالت  وجود  واملالية، 
الثقافة  وزارة  صرفته  الذي  الدعم  في 
للجامعات  والـــريـــاضـــة  ــاب  ــب ــش وال
التجمعي،  الوزير  عهد  في  الرياضية 

رشيد الطالبي العلمي.

املخصص  الدعم  أن  التقرير  وأبــرز 
 2017 للجامعات الرياضية بني سنتي 
و2019، بلغ 205 ماليير و840 مليون 
استفادت  الجامعات  أن  مبرزا  سنتيم، 
بينما  مليونا،  و411  مليارا   34 من 
 38 رصــدت  أنها  يؤكد  ــوزارة  ال تقرير 
سنة  في  أمــا   ،2017 سنة  في  مليارا 
2018 فقد حصلت الجامعات على دعم 
بلغ 64 مليارا و261 مليونا، لكن تقرير 

الوزارة اكتفى بذكر 49 مليارا فقط.
كما رصد التقرير اختالالت في سنة 

 107 2019، بحيث أن حجم الدعم بلغ 
أن  إال  سنتيم،  مليون  و170  ماليير 
47 مليارا  الوزارة الوصية صرحت بـ 
الــفــارق  أن  أي  فــقــط،  مليونا  و370 
معروف  غير  سنيتم،  مليار   60 بلغ 

مصيرها.
ليؤكد  املالية  وزارة  تقرير  ويأتي 
املجلس  سجلها  الــتــي  االخـــتـــالالت 
ــي الــصــنــدوق  ــى لــلــحــســابــات ف ــل األع
خالل  الــريــاضــيــة،  للتنمية  الوطني 

السنوات املالية من 2011 إلى 2016.

رئيس أمريكا يبدأ عمله بطرد السالوي 

الرباط. األسبوع

 
رئاسة  من  استقالته  السالوي  منصف  قدم 
مضاد  لــقــاح  لتطوير  األبــيــض  البيت  فــريــق 
من  طلب  على  بناء  وذلك  »كورونا«،  لفيروس 
بايدن،  جو  حديثا،  املنتخب  األمريكي  الرئيس 

وفق ما أوردته عدة مصادر إعالمية.
مجد  إلــى  وصــل  قد  الــســالوي  كــان  وبينما 
أوضحت  ترامب،  الرئيس  عهد  في  النجومية 
الرئيس املنتخب حديثا  املصادر اإلعالمية، أن 
يعني  ما  وهو  املهمة،  في  استمراره  يقبل  لم 
يوما   30 يناهز  ملــا  منصبه  فــي  سيبقى  أنــه 
دوره  تقليص  وسيتم  االنتقالية،  الفترة  خالل 
الدستورية  اليمني  بايدن  أداء  بعد  كبير  بشكل 

وتنصيبه رئيسا.
السالوي

العثماني

بنشعبون



ما خفي
اكن أعظم

الــذي  الــلــقــاح  عــن  الحديث  كثر 
ــن أجــل  ــة مـ ــمــغــارب ــل ســيــخــصــص ل
وبينما  »كورونا«،  فيروس  مواجهة 
يــتــواصــل اإلعـــان فــي كــل مـــرة عن 
طريقها  أخذت  التي  الجرعات  مايني 
أو من غيرها،  إلى املغرب من الصني 
أي  هناك  ليست  أنه  يبني  الواقع  فإن 
لقاحات، باستثناء الثاجات الخاصة 
شهدتها  التي  الطبية  واالستعدادات 

بعض مستشفيات اململكة..

مــســبــوق  غــيــر  ــراب  إضـ أدى 
غير  القطاع،  لشل  البريد،  لنقابات 
أن املحتجني الذين يطالبون بالحوار 
مع اإلدارة عبر مختلف أرجاء التراب 
تقول  معلومة  لهم  تسربت  الوطني، 
باألمر  املعني  األول  املــســؤول  إن 
داخل  وليس  املــغــرب،  خــارج  يوجد 
التي  االحتجاجات  أجج  ما  اإلدارة، 
بالزيادة  كمطلب  البداية  في  انطلقت 
ال  ســام  »ال  لتصبح  ــور..  ــ األج فــي 

استسام املعركة إلى األمام«.

التنمية  وكالة  استدعاء  يتم  لماذا 
إدارة  مـــع  لــلــتــنــســيــق  الــفــرنــســيــة 
املغرب  جــهــات  وجمعية  الــضــرائــب 
الداخلي  االفتحاص  يهم  مشروع  في 
ــادرة  ــب ــجــهــات، وهـــي امل ملــجــالــس ال
مؤخرا  عليها  أقدمت  التي  الغامضة 
التي  املحلية،  الــجــمــاعــات  مــديــريــة 
يوجد على رأسها الوالي خالد سفير؟

في انتظار أن يحصل نفس األمر 
وزير  قال  البوليساريو،  جماعة  مع 
بومبيو،  مايك  األمريكي،  الخارجية 
تصنيف  تعتزم  املتحدة  الواليات  أن 
إيرانيا  املــدعــومــة  الحوثي  جماعة 
لم  وما  إرهابية،  كمنظمة  اليمن،  في 
بومبيو،  ــرار  ق الكونغريس  يرفض 
القائمة  على  الحوثي  جماعة  ستحل 
عشر  التاسع  في  السوداء  األمريكية 
من يناير الجاري، أي قبل يوم واحد 
جو  املنتخب  الرئيس  تنصيب  مــن 

بايدن.

بــمــرور  ــرب  ــغ امل سمح  لطالما 
ملستشار  عدائيتها  رغم  تصريحات 
األمن القومي األمريكي السابق، جون 
للمغرب،  بعدائه  املعروف  بولتون، 
لكن االستراتيجية ربما تغيرت بعدما 
فــي واشنطن  املــغــرب  ــررت ســفــارة  ق
مقال  في  بها  أدلــى  معطيات  تكذيب 
»فورين  مجلة  صفحات  على  صحفي 
وقعه  الــذي  املقال  وهــو  بوليسيي«، 

املكلف باملهمة، سمير بنيس.

لحقوق  الوطنية  الهيئة  حصلت 
ــي على  ــ اإلنـــســـان عــلــى تــنــويــه دول
حضورها بالصفة االستشارية باألمم 
ــي املــجــلــس االقــتــصــادي  املــتــحــدة ف

واالجتماعي.
الجمعيات  أنشط  من  الهيئة  وتعد 
بتجاوزها  الوطني،  املستوى  على 
أول من  فرعا، وبكونها   150 الـ  عتبة 

افتتح فرعا في قطاع غزة.
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كـواليـس األخبــار تحت األضواء

الرباط. األسبوع

التنموي  بالنموذج  الخاصة  اللجنة  تتمكن  لم 
إعداد  من   ،2019 دجنبر  في  تنصيبها  تم  التي 
النموذج  حــول  ــيــوم،  ال حـــدود  ــى  إل تقرير  أي 
مهلة  من  استفادت  أنها  رغم  املنشود،  التنموي 
إضافية انطلقت منذ شهر يونيو املاضي، بمبرر 
من  اللجنة  »تمكني  وهــو  إعاميا،  ترويجه  تم 
تعميق أشغالها حول التبعات املترتبة عن وباء 
يجب  التي  الـــدروس  إلــى  باإلضافة  كوفيد19، 
استخاصها على املدى املتوسط والبعيد في هذا 
الصدد، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي«.
يقتضي  والذي  الذكر،  السالف  التمديد  ورغم 
فقد  املرحلة،  هذه  في  تقريرها  اللجنة  تضع  أن 
املزمع  التقرير  لتأجيل  جديد  من  الترويج  تم 
املرة  هذه  واملبرر  السادس،  محمد  للملك  رفعه 
مواقع  عدة  روجت  كورونا«، حيث  »لقاحات  هو 
التركيبي  التقرير  رفع  تأخر  لتأجيل جديد حول 
للملك محمد السادس، رغم أن اللجنة أعلنت في 
وقت سابق أن التقرير سيكون جاهزا بداية شهر 
عمل  تحيط  التي  الدعاية  ورغم  الجاري،  يناير 
هذه اللجنة التي يترأسها وزير الداخلية السابق 
وسفير املغرب في فرنسا شكيب بنموسى، إال أنه 
لم يعد ينتظر منها الكثير، بسبب هيمنة اللوبي 
من  األحــداث  وتواتر  تركيبتها،  على  الفرنسي 
أمريكا  اعتراف  إلى  وصــوال  »كورونا«  جائحة 
بمغربية الصحراء، األمر الذي ستكون له نتائج 
في  مستقبا  السياسي  التفكير  على  مباشرة 
املغرب، من حيث إمكانية االنفتاح على األسلوب 
ظل  ــذي  ال الفرنسي  األســلــوب  بــدل  األمــريــكــي، 

سائدا منذ سنوات..
تركيبتها  في  تضم  التنموي  النموذج  لجنة 
حيث  من  ســواء  فرنسا،  رمــوز  من  كبيرا  عــددا 
أن  غير  التفكير..  طريقة  حيث  من  أو  الدراسة 
مواجهة  فــي  فشله  أثبت  الفرنسي  الــنــمــوذج 
لم  ففرنسا  املثال،  سبيل  على  »كورونا«  جائحة 
تنجح في إيجاد لقاح، ولم تنجح في تدبير أمثل 
للحجر الصحي، وربما كان املغرب متفوقا بشكل 
»كورونا«،  مواجهة  في  فرنسا  مع  مقارنة  كبير 
الفرنسي  األســلــوب  عن  املغرب  ابتعاد  إن  بل 
قرار  املغرب على  تأكد مؤخرا من خال حصول 
أمريكي يعترف بمغربية الصحراء وجدية مقترح 

في  ملحوظ  فرنسي  تذبذب  مقابل  الذاتي  الحكم 
اللجنة  عمل  يجعل  ما  الوطنية،  القضية  دعم 

محاطا بالحرج..
وسبق لـ»األسبوع« أن نبهت إلى إشكالية عمل 
لجنة النموذج التنموي من حيث تبعيتها للوبي 
شكيب  إن  بل  أعضائها..  وميوالت  الفرنسي، 
بنموسى نفسه سبق أن أثار جدال كبيرا، بعدما 
في  فرنسا  سفيرة  مع  مفضوح  لقاء  في  تــورط 
الرباط، هذه األخيرة سبق أن كتبت على مواقع 
بنموسى،  ))أشكر شكيب  االجتماعي:  التواصل 
التنموي  بالنموذج  الخاصة  اللجنة  رئيس 

لي  تقديمه  على  بفرنسا،  املغرب  وسفير 
عن  مرحليا  تقريرا  الصباح  هذا 

التنموي  ــمــوذج  ــن ال لــجــنــة 
جدا  جيدة  آفاق  باملغرب: 

لــاتــفــاق االقــتــصــادي 
يهدأ  ولم  الجديد((، 
أن  ــم  ــ رغـ ــدل  ــجــ ــ ال
ــوســى قـــال:  ــم ــن ب
الذي  اللقاء  ))إن 
جرى مع السفيرة 
جرت  الفرنسية، 
ــه جــلــســات  ــل ــب ق
ممثلي  مع  عديدة 
أثناء  أخــرى  دول 

ــرة الـــحـــجـــر  ــ ــتـ ــ فـ
موضحا  الــصــحــي، 

ــدرج ضــمــن  ــ ــن ــ ــه ي ــ أنـ
ــي إطـــار  ــ ــة، وف ــل ــجــام امل

العادي..  الدبلوماسي  العمل 
املوضوع  أن  بنموسى،  وأضاف 

العاقات  تدبير  هو  كان  للقاء  الرئيسي 
بعد  ــا،  وأوروبـ وإفريقيا  واملــغــرب،  فرنسا  بني 
على  منفتحة  اململكة  أن  موردا  الجائحة،  زوال 
اللقاءات،  هذه  تعقد  أن  الطبيعي  ومن  جوارها، 
النموذج  إلعــداد  امللكية  اللجنة  رئيس  وأشــار 
التنموي الجديد، إلى أن تصريحات عدة يتابعها 
املغاربة تصدر عن الجانب األوروبي والفرنسي 
نحن  وأضاف:  كورونا،  بعد  ما  باقتصاد  تتعلق 
ألخذها  فيها  نتداول  وبالتالي،  بها،  معنيون 
)املصدر:  املقبل((  التصور  في  االعتبار  بعني 

موقع هسبريس/ 6 يونيو 2020(.
لم تكن »زلة بنموسى« في اللقاء مع السفيرة 
الفرنسية لتمحى بسهولة، بالنظر لغياب لقاءات 
من  أهمية  وأكثر  أقــوى  دول  سفراء  مع  أخــرى 

حريا  يكن  ألم  »كورونا«،  بعد  سيما  ال  فرنسا، 
صينيني  مسؤولني  مع  لقاءات  هناك  تكون  أن 
وبــاء  مواجهة  فــي  نجاحهم  بعد  وأمريكيني، 
»كورونا«، بل إن ما يعاب على »لجنة بنموسى« 
اإللكتروني،  موقعها  على  نفسها  تسمي  كما 
إدماجها  ــدم  ع هــو  الــدعــايــة)..(،  فــي  املــوغــل 
املحلل  يقول  إذ  عملها،  في  الطبية  للكفاءات 
السياسي محمد شقير على سبيل املثال: ))كان 
الصحية  الفعاليات  بعض  إدمــاج  األفضل  من 
في هذا الحوار الوطني من أجل تجاوز الوضع 
وأنه  بادنا((،  مستشفيات  تعرفه  الذي  الحالي 
))كان ال بد من استدعاء نقابات طبية 
أجل  من  األطــبــاء،  وفيدرالية 
األطــر  ملطالب  االســتــمــاع 
تبني  ألنـــه  الــصــحــيــة، 
اختاالت  هناك  أن 
ــة  ــوم ــظ ــن ــي امل ــ ف
ــا مــع  ــهـ ــتـ ــرمـ بـ
كوفيد((،  أزمة 
أن  ــا  ــف ــضــي م
))املــنــظــومــة 
ــة  ــيـ ــحـ ــصـ الـ
مـــهـــتـــرئـــة، 
يجب  ما  وهو 
ــتــنــصــيــص  ال
ــي  ــه فـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ عـ
امللكي،  التقرير 
بـــاإلضـــافـــة إلـــى 
مـــشـــاكـــل الــتــعــلــيــم 
العمومية((،  واملدرسة 
حسب تصريح أدلى به ملوقع 

»هسبريس«.
بالنموذج  الخاصة  اللجنة  عمل  إشكالية  إن 
في  ــا«،  ــورون »ك بجائحة  اصطدمت  التنموي 
التطورات  مع  أكثر  أزمتها  تعمقت  وقد  البداية، 
األخيرة التي شهدتها القضية الوطنية، من خال 
دخول اللوبي األمريكي على الخط، بينما اللوبي 
داخل  الوحيد  الصوت  بمثابة  كــان  الفرنسي 
لـ»األسبوع«  التنموي، وقد سبق  النموذج  لجنة 
اللطيف  عبد  املغرب  بنك  والي  صوت  نقلت  أن 
عندما  األمريكية)..(  امليوالت  ذي  الجواهري، 
ورطونا  اللي  الفرنسيس  على  ))وكلنا هلل  قال: 
في  طريقته  تلك  وكانت  األشياء((،  من  عدد  ف 
قرص أذن لجنة النموذج التنموي، دون اإلشارة 

إليها.

 من 14 إلى 20 يناير 2021

ورطة اللوبي الفرنسي

إن إشكالية عمل اللجنة الخاصة 
بالنموذج التنموي اصطدمت بجائحة »كورونا«، 

في البداية، وقد تعمقت أزمتها أكثر مع التطورات 
األخيرة التي شهدتها القضية الوطنية، من خالل 

دخول اللوبي األمريكي على الخط، بينما اللوبي الفرنسي 
كان بمثابة الصوت الوحيد داخل لجنة النموذج التنموي، 

وقد سبق لـ»األسبوع« أن نقلت صوت والي بنك 
المغرب عبد اللطيف الجواهري، ذي الميوالت 
األمريكية)..( عندما قال: ))وكلنا اهلل على 

الفرنسيس اللي ورطونا ف عدد 
من األشياء((

هل يتم إلغاء لجنة النموذج التنموي بعد الدعم 
األمريكي لقضية الصحراء ؟
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كـواليـس األخبــار

العدول يستنكرون فرض 
10 ماليين كواجب لالنخراط

الرباط. األسبوع

تعامل  طريقة  الجدد،  العدول  الدكاترة  استنكر 
املجالس الجهوية للعدول معهم، برفضها تسليمهم 
يصل  سمني  بمبلغ  ومطالبتهم  الحفظ،  مــذكــرة 
الشيء  لالنخراط،  كواجب  سنتيم  ماليني   10 لـ 
من  الحفظ  مذكرة  ألن  قانوني،  غير  اعتبروه  الذي 
املكتب  يقوم  التي  الوصية  ــوزارة  الـ اختصاص 
على  وتوزيعها  بيعها  ثمن  بتحديد  التنفيذي 

املجالس.
وتقدم الدكاترة العدول بطلب إلى وزير العدل، محمد 
املادة  مقتضيات  وتفعيل  التدخل  ألجل  القادر،  بنعبد 
70 من القانون رقم 16.03 املتعلق بخطة العدالة، قصد 
تمكينهم من الحصول على مذكرة الحفظ، التي منحت 

الوزارة للمكتب التنفيذي صالحية طبعها وتوزيعها.
املهنة  ولجوا  أنهم  املتضررون،  العدول  وأوضــح 
دون اجتياز املباراة وفق قرار التعيني الصادر بتاريخ 
العدول  هيئة  مقرر  قبل صدور  وذلك   ،2020 أبريل   4
تطبيق  يمكن  ال  أنه  معتبرين  يونيو،   7 في  الصادر 

القانون بأثر رجعي.
القوانني  مقتضيات  أن  الــعــدول،  الدكاترة  ــد  وأك
يفرض  نص  أي  تتضمن  ال  العدالة،  لخطة  املنظمة 
الجهوية  للمجالس  يسمح  أو  ماليني   10 أداء  عليهم 

بعدم تسليم مذكرة الحفظ.

العائلة الملكية أيام الملك الراحل 
الحسن الثاني، واالبتسامة تبدو 

على محيا جميع األمراء.

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 14 إلى 20 يناير 2021

تر�صيح ال�صفري العمراين ملن�صب جديد

تعيـين أول مسؤول دبلوماسي 
إسرائيلي في الرباط

الرباط. األسبوع
 

القاهرة،  في  السابق  سفيرها  إسرائيل  اختارت 
بمكتب  مؤقتا  دبلوماسيا  ممثال  غوفرين،  ديفيد 

االتصال بالرباط.
تم  ــه  أن إسرائيلية،  إعالمية  مــصــادر  وكشفت 
اإلسرائيلية  للممثلية  مؤقتا  »رئيسا  غوفرين  تعيني 

الدبلوماسية في الرباط«.
ديفيد  أن  اإلسرائيلية،  الــبــث  هيئة  وأضــافــت 

لتولي  قريبا  باملغرب  سيحل  غوفرين 
وزارة  تصدر  لم  باملقابل،  لكن  مهامه، 
الخارجية اإلسرائيلية أي قرار بشأن 

هذا التعيني.
وتم استئناف العالقات بني املغرب 
بعد  املاضي،  الشهر  في  وإسرائيل 

بسبب   ،2000 سنة  توقفها 
الفلسطينية،  االنتفاضة 
البلدين  كال  أعلن  حيث 
إعــــــادة فـــتـــح مــكــتــبــي 
تل  من  كل  في  االتصال 

أبيب والرباط.

ملكية ابتسامة 

الرباط. األسبوع

رشحت بعض املصادر، عودة 
من  العمراني  يوسف  السفير 
لتولي  ــك  وذل إفريقيا،  جنوب 
ــغــرب  ــي امل مــنــصــب جـــديـــد فـ
كفاءات،  عن  البحث  بمناسبة 
املكلف  العمراني  السفير  وكان 
ــوان  ــدي ال ــي  ف بمهمة  ســابــقــا 
ــد خــطــف األضـــواء  املــلــكــي، ق

بدفاعه عن القضية الوطنية.
اململكة في  وقد قامت سفارة 
بنشر شريط  مؤخرا،  بريتوريا 
ــزاع  ــن فــيــديــو يــوضــح فــهــم ال
ــول الــصــحــراء،  اإلقــلــيــمــي حـ

األكاذيب  دحــض  إلــى  ويهدف 
األطــراف  بعض  تروجها  التي 
املعادية للوحدة الترابية، حيث 
العمراني  يوسف  السفير  قدم 
في آخر ظهور له، شرحا مفصال 
للصحفية جانيس غرافر، ألجل 
الرأي  وتوعية  الفهم  تصحيح 
الذي  إفريقي،  الجنوب  العام 
ــل عــرضــة لــخــطــاب أحـــادي  ظ
البوليساريو  طرف  من  مضلل 

وصانعيها.
السفير  فــيــديــو  نــشــر  وتـــم 
اإلنجليزية  باللغة  العمراني 
التواصل  مواقع  منصات  عبر 
إفريقيا،  بجنوب  االجتماعي 
إعطاء  قصد  املجاورة،  والدول 
نظرة أخرى حول حقيقة النزاع 

املفتعل. 

غوفرين

اْرِجِعي  ُة  الُْمْطَمِئّنَ ْفُس  الّنَ ُتَها  َأّيَ َيا   (
َفاْدُخلِي ِفي  ًة  َمْرِضّيَ َرّبِِك َراِضَيًة  ِإلَى 

) َجّنَِتي  ِعَباِدي َواْدُخلِي 

ــى  ــل إل ــق ــت ان
عفو اهلل يوم 9 
اجلاري،  يناير 
املـــــشـــــمـــــول 
اهلل،  بــرحــمــة 
الطالب  احلــاج 

جسوس.
ــى إثـــر  ــلـ وعـ
هــــذا املــصــاب 
تتقدم  األليم، 
جـــــــــريـــــــــدة 
»األســـــبـــــوع« 

جميع  إلــى  املــواســاة  ــدق  وأص التعازي  بأحر 
جسوس،  عائالت:  وإلى  الفقيد،  أسرة  أفراد 
القادري،  التازي،  بناني،  بريطل،  بنمبارك، 
راجني  علمي،  مشيش  الــوزانــي،  بلحسني، 
بواسع  الفقيد  يتغمد  أن  القدير  العلي  من 
الصبر  ــه  ــارب أق جميع  يلهم  وأن  رحــمــتــه، 

والسلوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

حزب الخياري يصبح حزبا جديدا

العمراني

الرباط. األسبوع

تأسيس  وسياسية  حقوقية  فعاليات  تعتزم 
من  سيتشكل  املقبلة،  ــام  األي في  جديد  حــزب 
ائتالف ديمقراطي حداثي يضم ثالث مكونات 
املستقبل،  مغرب  منتدى  وسياسية:  حقوقية 
جبهة  وحزب  الديمقراطية،  املبادرات  وحركة 
الزعيم  تــرأســه  الــذي  الديمقراطية،  الــقــوى 

التاريخي، الراحل التهامي الخياري.

»منتدى  الجديد  الحزب  مشروع  على  وأطلق 
الشباب  استقطاب  بهدف  املستقبل«،  مغرب 
في  القاعدة،  توسيع  السياسية قصد  للممارسة 
أفق إعالن ميالد الحزب الجديد، الذي قد يواجه 
عقد  صعوبة  بسبب  مؤسسيه،  ــام  أم عقبات 
مؤتمر تأسيسي في ظل حالة الطوارئ الصحية.
القوى  جبهة  أن  مطلعة،  مــصــادر  وتــقــول 
الديمقراطية، ستمكنه هذه الخطوة من تعزيز 
بعدما  وحقوقيني  سياسيني  بنشطاء  صفوفه 
فقد الحزب غالبية املناضلني والنشطاء الذين 
بسبب  أخــرى  أحـــزاب  إلــى  االنتقال  فضلوا 

الصراعات الداخلية.

الساسي يعود للواجهة من باب الدعوة لعدم محاكمة الصحافيين

الرباط. األسبوع

الــســاســي،  محمد  انــتــقــد 
»الوفا«،  مجموعة  زعيم 

غامضة  خــرجــة  فـــي 
عن  غياب طويل  بعد 
)انتقد(  الــســاحــة، 
السياسي  الوضع 
بسبب  اململكة  في 

املقاربة التي تعتمدها الدولة في مواجهة 
والـــرأي،  والــنــقــد  واملــعــارضــة  الفكر 
يقنع  أن  يــريــد  البعض  أن  معتبرا 
هي  الجيدة  الوسيلة  بــأن  الجميع 
األصوات  الديمقراطية وقمع  »اغتيال 
األقــالم  على  والتضييق  املعارضة 

ولجم األفواه«.
وفي حوار صحفي، أوضح 
ــغـــرب  »املـ أن  الـــســـاســـي 
النادي  في  دخل  الرسمي 
األمـــريـــكـــي ملــحــاربــة 
اإلرهاب، الذي حقق 

نتائج ال يمكن نكرانها، لكن ما نراه اليوم، 
هو أن هذا النجاح يتم بموجبه االنتقال إلى 
حرب ثانية يعامل فيها الصحافيون وحملة 
األقالم والكتاب واملدونون كإرهابيني جدد«.
واعتبر الساسي أن املحاكمات التي تطال 
ليسوا  أنهم  رغم  مسبوقة،  غير  الصحفيني 
جماعية  تنظيمات  ألي  ينتمون  وال  فاعلني 
أن  إلى  مشيرا  الدولة،  مواجهة  في  تتعبأ 
املحاكمات الصحافية الكبرى التي تعرضت 
تكن  لــم  املــاضــي،  فــي  األســمــاء  بعض  لها 
وقتامة  »سواد  رغم  نافذة  عقوبات  تتضمن 

املرحلة السابقة«. الساسي
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كـواليـس األخبــار
من 24 إلى 30 دجنبر 2020

 طبخة االتحاد الدستوري 
بالقنيطرة
الرباط. األسبوع

على  الراضي  إدريس  البرملاني  املستشار  يشرف 
رئاسة اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني لحزب 
األمور  بترتيب  ستقوم  والتي  الدستوري،  االتحاد 
املقبل  فبراير   6 الوطني يوم  لعقد اجتماع املجلس 

بمعقله بمدينة القنيطرة.
يرأسها  التي  التحضيرية  اللجنة  ــررت  ق وقــد 
الراضي، إحضار مفوضني قضائيني، لتحرير محضر 
رسمي حول أطوار اجتماع املجلس الوطني، وأيضا 
الوطني،  املجلس  أعضاء  جميع  هوية  من  التأكد 
الغاضبني  املناضلني  من  العديد  هناك  وأن  خاصة 

من تحكم الراضي وأصدقائه في شؤون الحزب.
وسيكون اجتماع املجلس الوطني، مناسبة لتعديل 
بعض بنود قوانني الحزب، وانتخاب أعضاء اللجنة 
لالتحاد  السادس  الوطني  للمؤتمر  التحضيرية 

الدستوري، الذي قد يسفر عن قيادة جديدة.
منذ  يواجه  ساجد،  محمد  العام  األمني  أن  يذكر 
مدة عدة مطالب بتنحيته عن األمانة العامة، لفسح 

املجال أمام قيادة جديدة)..(.

 من 14 إلى 20 يناير 2021

حصيلة تجربة القضاء عن بعد 

محاكمة 9000 معتقل دون نقلهم إلى المحكمة 
الرباط. األسبوع

أن مشروع  للقضاء،  األعلى  املجلس  أفاد 
باقي  بمعية  أطلقه  الذي  بعد،  املحاكمة عن 
سجل في  العدالة،  منظومة  في  الشركاء 
من  املمتدة  الفترة  خالل  الفارط،  األسبوع 
يوم اإلثنني 04 يناير إلى الجمعة 08 يناير 
األرقام  إلى  بالنظر  متميزة  2021، حصيلة 
اململكة  محاكم  مختلف  أن  مبرزا  املسجلة، 
سجلت خالل هذه الفترة 391 جلسة استفاد 
منها 9081 معتقال تمت محاكمتهم عن بعد 

دون الحاجة لنقلهم إلى مقرات املحاكم.
في  انــخــراطــه  اســتــمــرار  املجلس  وأكــد 
الدوائر  بسائر  بعد  عن  املحاكمة  مشروع 

املحاكم  استمرار  ضمان  بهدف  القضائية، 
وتكريس  الدستورية  بمهامها  القيام  في 
آجــال  ــل  داخـ ــة  عــادل محاكمة  فــي  الــحــق 
مــعــقــولــة، كــمــا أشـــاد بـــروح املــســؤولــيــة 
في  العدالة  مكونات  لكل  القوي  واالنخراط 

مواصلة  إلى  الجميع  داعيا  املشروع،  هذا 
القيود  بكافة  الــصــارم  والتقيد  ــتــزام  االل
املعمول  الوقائية  واإلجــراءات  االحترازية 
هذه  في  املحتملة  املخاطر  لكل  تفاديا  بها 

الظرفية االستثنائية.

مستــثمر يطرق أبواب الديوان الملكي بحثا عن اإلنصاف  

الرباط. األسبوع
 

الذي  العمراني،  حسن  املستثمر  أثار 
مطالب  إعالميا،  مشهورة  قضيته  باتت 
جديدة متعلقة بفتح تحقيق حول اختفاء 
يتعلق  والذي  الوسيط،  بمؤسسة  ملفه 

بسبب  سنوات،  منذ  منه  عانى  بتظلم 
فوق  ترفيهي  إقامة مشروع  من  حرمانه 
سكنية  مشاريع  وبناء  عقارية،  أرض 
فوق األرض التي كانت في حوزته دون 

أن يحصل على أي تعويض.
أنه  شكايته،  فــي  العمراني  ويــقــول 
كــان يريد إحـــداث مــشــروع عــبــارة عن 
 8 مساحة  على  ترفيهي،  رياضي  مركب 
الترابية،  الجماعة  ملكية  في  هكتارات 

ملفه  ورفــض  عراقيل  عــدة  واجــه  لكنه 
ــن قــبــل الــجــمــاعــة الــحــضــريــة بفاس  م
والحصول  االستثماري  مشروعه  إلقامة 
عقد  على  تــوفــره  ــم  رغ ترخيص،  على 
املجموعة  مجلس  مع  األمد  طويل  كراء 
الحضرية سابق مصادق عليه من سلطة 

الوصاية.
الوسيط بضرورة  أقرت مؤسسة  وقد 
تعويض املتضرر ماديا من قبل الجماعة 

بعد  أمواال طائلة  التي جنت  الحضرية، 
تفويت املساحة األرضية ملشاريع عقارية 
حققت مداخيل تصل لـ 90 مليار سنتيم، 
باألمر وجد عقبات وعراقيل  املعني  لكن 
اململكة،  مؤسسة  توصية  لتنفيذ  أمامه 
االستجابة  تتم  أن  ينتظر  مازال  بحيث 

لطلبه وجبر الضرر الذي لحق به.
وصل  ملفه  أن  إلى  العمراني  وأشــار 
مستشاري  بعض  وإلى  امللكي  للديوان 

امللك، قصد التدخل لتسوية مشكلته في 
عالقة  الزالــت  القضية  لكن   ،2017 سنة 
يعرف  أن  دون  الوسيط،  مؤسسة  لدى 

مصير ملفه وحقه.
ــظــروف صحية  ب الــعــمــرانــي  ويــمــر 
القضية  هــذه  بسبب  صعبة،  ونفسية 
ملتمسا  الــفــراش،  طريح  جعلته  التي 
ورد  إلنصافه  التدخل  املسؤولني  من 

االعتبار له.

 الرباط. األسبوع
 

في  األمريكية  املغربية  العسكرية  العالقات  تسير 
خاصة  البلدين،  بني  الثنائية  العالقات  تعزيز  إطار 
بعد الزيارة التي قام بها نائب وزير الدفاع األمريكي، 
والذي  السياسية،  بالشؤون  املكلف  تاتا،  أنطوني 

حضر للمغرب على رأس وفد عسكري.
ارتياحه ملتانة  وأبدى املبعوث العسكري األمريكي 
العالقات املتميزة والشراكة االستراتيجية التي تربط 
مؤكدا  املغربية،  واململكة  األمريكية  املتحدة  الواليات 
إطار  العريقة في  العالقات  االرتقاء بهذه  رغبتهم في 
القائمة  املتبادلة  والثقة  املشترك  والتفاهم  الصداقة 

بني البلدين.
وتعرف العالقات العسكرية املغربية األمريكية منذ 
مشتركة  تداريب  يشمل  كبيرا  تقاربا  سنوات،  عدة 
األمريكيني،  والجنود  امللكية  املسلحة  القوات  بني 
الخبرات وتنظيم  وتبادل  األطر  تكوين  إلى  باإلضافة 
لتعزيز  املغرب  يسعى  كما  النطاق،  واسعة  تمرينات 
الدفاع  العسكري من خالل دعوة وزارة  التعاون  هذا 
مشاريع  إنجاز  عبر  التعاون  فرص  لتعزيز  األمريكية 

مشتركة في مجال الصناعة الدفاعية باملغرب.
وتأتي املحادثات العسكرية األمريكية املغربية، في 
الساحل  منطقة  في  واالستقرار  السلم  تعزيز  إطــار 
املتحدة  الــواليــات  وأن  السيما  ــط،  األوسـ والــشــرق 
لتأمني  تسعى  »الناتو«،  لحلف  املتزعمة  األمريكية 
والتهريب  اإلرهــاب  على  والقضاء  الساحل  منطقة 

والجماعات املسلحة املتشددة.

منع المدارس 
الخاصة من 

بيع الكتب

 الرباط. األسبوع
 

النواب  مجلس  يناقش 
ــون يــمــنــع  ــ ــان ــ مـــقـــتـــرح ق
بيع  من  الخاصة  املــدارس 
الدراسية  واملقررات  الكتب 
إلزام  أو  داخل املؤسسات، 
بشرائها  التالميذ  أولياء 

من إحدى املكتبات.
ــشــدد نــص الــقــانــون  وي
الجديد على منع مؤسسات 
ــم الــخــصــوصــي  ــي ــعــل ــت ال
والــلــوازم  الكتب  بيع  مــن 
ــرض  ــر ف ــب ــة، ع ــيـ ــدرسـ املـ
10 آالف  غرامات مالية من 
درهــم إلــى 50 ألــف درهــم 
بتغيير  ــام  ق مــن  كــل  على 
البرامج واملناهج املرخص 
نشاطا  ــارس  ــ م أو  ــا،  ــه ب
املقررات  بيع  مثل  تجاريا 

الدراسية.
القانون  مقترح  ويمنح 
ــدى الـــفـــرق  ــ ــروح لـ ــ ــط ــ امل
لألكاديميات،  البرملانية، 
اإلجراءات  اتخاذ  صالحية 
اإلدارية وتحديد الغرامات، 
تصل  أن  ــن  ــك ــم ي حــيــث 
من  املخالفني  ملنع  العقوبة 
أو تسيير مؤسسة  إحداث 
ملدة  الخصوصي،  للتعليم 
إلى  عامني  بني  ما  تتراوح 

10 سنوات حبسا.

حلف الناتو يوسع شراكته مع المغرب 

الراضي

عصيد يثير إشاكلية إهدار المال العام

ناشط يتهم الدولة بعرقلة مشروع تنزيل األمازيغية
الرباط. األسبوع

 

ــد عــصــيــد، أن  ــم ــاشــط أح ــن قـــال ال
االعــتــراف الــرســمــي بــاألمــازيــغــيــة لم 
يتحقق، وذلك بسبب تماطل املسؤولني 
إلى  مــبــرر  وغــيــر  مفهوم  غير  بعناد 
املشروع استمر  هذا  أن  مضيفا  اآلن، 
من  الكثير  مع  البرملان  في  التداول  في 
حكومة  عهد  منذ  والتسويف  املماطلة 
بن كيران، مما أضاع 9 سنوات، بحيث 
لم يصدر القانون التنظيمي لألمازيغية 
إال في أكتوبر 2019، ولم يتحقق تفعيل 
نتيجة   2020 سنة  خالل  القانون  هذا 
عرقلت  التي  الصحية  الطوارئ  ظروف 

عملية التفعيل.
املوقعة بني  باالتفاقية  وأشاد عصيد 
املعهد  وعميد  الوطنية  التربية  وزيــر 

األمــازيــغــيــة،  للثقافة  امللكي 
البدء  عــن  أســفــرت  والــتــي 
تدريس  تعميم  في  الفعلي 
عبر  ــة  ــغــي األمــازي الــلــغــة 
منصب   400 تخصيص 
مختصني  ملــدرســني  شغل 
ــة  ــي ــغ ــازي ــة األم ــغ ــل ــي ال فـ

تعميم  ــب  ــدري ــت ل ــا،  ــوي ســن
أول  وهو  األمازيغية، 

ــرار يــســاهــم في  ــ ق
الواقعي  التفعيل 
الرسمي  للطابع 

لألمازيغية.
عصيد  وانتقد 

العديد  األمازيغية في  إقرار  في  التأخر 
ــن الــقــطــاعــات، كــاإلعــالم واملــحــاكــم  م
مؤكدا  واإلدارات،  العمومي،  والفضاء 
تــأخــر كبير في  ــازال هــنــاك  مـ ــه  أن
لألمازيغية،  الرسمي  التفعيل 
وطنية  بــطــاقــة  ــدار  إصــ مــثــل 
جــــديــــدة لـــلـــهـــويـــة بــــدون 
يــعــد خرقا  مــمــا  أمــازيــغــيــة، 
للقانون التنظيمي وللدستور، 

حسب قوله.
هــنــاك  أن  ــاف  ــ ــ وأض
أخرى،  خروقات 
محطة  كبناء 
الــــــربــــــاط 
الــطــرقــيــة 
ــرى  ــ ــب ــ ــك ــ ال
بــــــــــــدون 

األمازيغية  باللغة  املرافق  أسماء  كتابة 
ــعــربــيــة  واالقـــتـــصـــار فــقــط عــلــى ال
للقانون  خرقا  يعد  مما  والفرنسية، 
املسؤولني  بمساءلة  مطالبا  التنظيمي، 
الدولة،  لاللتزامات  احترامهم  عدم  عن 
للمال  تبذير  هــو  بــه  يقومون  مــا  ألن 
العام، ألن القانون التنظيمي يلزمهم في 
يستعملوا األمازيغية  بأن  محدد  أجل 
اإلدارة  وفـــي  الــتــشــويــر  عــالمــات  ــي  ف
السفر  وجـــواز  الــوطــنــيــة،  والــبــطــاقــة 
ما  كل  أن  موضحا  وغيرها،  والنقود 
يفعله املسؤولون من االقتصار فقط على 
للمال  تبذير  هو  والفرنسية،  العربية 
العام وسيتغير في بضع سنوات قليلة، 
ألن األجدر أن يقوموا بإدراج األمازيغية 
ميزانيات  إنفاق  إلى  يضطروا  ال  لكي 

أخرى لتغيير كل ما يفعلونه حاليا. عصيد
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كواليس صحراوية

على هامش زيارة شينكر للصحراء

م�سوؤولون اأمريكيون ي�سرعون اخلطى لتنزيل اعرتاف 

اأمريكا مبغربية ال�سحراء على الأر�ض

التلفزيون الجزائري يقوم 
بالدعاية لمعارك وهمية 

في الصحراء

المحبس. األسبوع 

بغربال  الحقيقة  شمس  لحجب  محاولة  في 
أنهم  يقولون  لـــ»حــرب«  للترويج  »فيسبوكي« 
أجل  من  البوليساريو  جانب  إلى  يخوضونها 
ومن  للجبهة  املتتالية  الهزائم  على  التغطية 
خلفها النظام العسكري الجزائري، املدير الفعلي 
الجزائري  التلفزيون  أعلن  الجزائر،  لشؤون 
وصفه  ملا  بثه  عن  العسكرية،  للمؤسسة  التابع 
ساعة   48 املحبس..  »قطاع  أسماه  بـ»الوثائقي« 
اليوم  مساء  ــك  وذل الخفية«،  املعركة  قلب  فــي 
متقادم  كالسيكي  بسيناريو  املــاضــي،  اإلثنني 
أبطاله من ورق، وهي املسرحية التي لن يتوانى 
ترويج  محاولة  عن  الجزائري  التلفزيون  مراسل 
لفيافي  موجهة  مــدافــع  صــوت  على  مشاهدها 
سينمائية،  بتقنيات  وتصويرها  الــصــحــراء، 
الحال  واقع  عن  بعيدا  عليها  املصداقية  إلضفاء 

ودون حجج وال براهني.
»العيون« قد فضحت عبر سلسلة  وكانت قناة 
من  مباشرة  وربورتاجات  صحفية  تقارير  من 
التلفزيون  عليه  أقدم  ما  و«الكركرات«،  املحبس 
سابق  وقت  في  بث  الذي  الجزائري،  العسكري 
الذي  التمثيلي  للفيلم  صــورا  يتضمن  تقريرا 
سُيبث الليلة، ذلك الذي شابته العديد من األكاذيب 
واملغالطات واألخطاء املسرحية للترويج للحرب، 
لجبهة  تابعني  وعسكريني  مــدافــع  أظهر  حيث 
القوات  مع  حرب  في  لكونهم  روج  البوليساريو، 
املسلحة امللكية املغربية بمنطقة مكشوفة مضاءة 
الذي  التمثيلي  املشهد  وهو  عسكرية،  بمصابيح 
العسكري  التلفزيون  بالواضح ما يسوقه  دحض 
استغباء  محاولة  في  عبره  واستمات  نفسه، 

املشاهدين.
التقرير  سياق  في  العسكري،  التلفزيون  ولجأ 
وساكنة  الــجــزائــري  للشعب  املــوجــه  الــســابــق 
بث صور  إلى  األولى،  بالدرجة  تندوف  مخيمات 
استهدفتها  مدنيني  ملكية  في  لبنايات  أنها  قيل 
تتعرى  أن  قبل  املغربية،  امللكية  املسلحة  القوات 
بخبايا  وعــارفــني  متابعني  بتأكيد  مغالطاتها 
العسكرية  »الناحية  ملقر  تعود  أنها  املنطقة 

السادسة«.
املؤسسة  إنتاج  من  الجزائرية  املسرحية  وتأتي 
املسؤولني  ــارة  زي فيه  فندت  وقــت  في  العسكرية، 
زيـــارات  وقبلهم  والــداخــلــة،  للعيون  األمريكيني 
جمعيات ومنظمات حقوقية ملنطقة املحبس، أطروحة 
الحرب وما تسوقه جبهة البوليساريو والجزائر من 
بفعل  تعيشها  التي  الهزيمة  حالة  كرست  أكاذيب 

النجاحات الدبلوماسية املتتالية للمغرب.

 من 14 إلى 20 يناير 2021

عبد اهلل جداد. الداخلة

األمريكي  الرئيس  حكومة  تسابق 
في  واليته  تنتهي  أن  املقرر  ترامب، 
بعهودها  للوفاء  الزمن  الشهر،  هذا 
التي  التزاماتها  وتأكيد  املغرب  مع 
بشكل  عنها  أعلن  أن  لترامب  سبق 
ــح وبـــدون أي الــتــبــاس، وهــو  واضـ
كاتب  مساعد  عنه  كشف  الــذي  األمــر 
الدولة املكلف بشؤون الشرق األوسط 
خالل  شينكر،  ديفيد  إفريقيا،  وشمال 
توقفه بالجزائر العاصمة، والذي أكد 
الصحراء  قضية  حول  املفاوضات  أن 
يتعني أن تتم في إطار مخطط الحكم 

الذاتي الذي اقترحه املغرب.
»بالنسبة  أنــه  شينكر،  واعــتــبــر 
املفاوضات  وحدها  املتحدة،  للواليات 
والبوليساريو  املغرب  بني  السياسية 
للحكم  املــغــربــي  املــخــطــط  ــار  إطـ فــي 
تسوية  إلى  تقود  بأن  كفيلة  الذاتي، 
»حان  أنه  الصحراء«، مضيفا  لقضية 
الوقت للسير باتجاه حلول شجاعة«، 
تمت  ــي  ــت ال ــســاعــي  امل »كـــافـــة  وأن 

مباشرتها سابقا باءت بالفشل«.
ولد  حــمــدي  الجهة  رئــيــس  وقـــال 

هو  األمريكي  املــســؤول  أن  الرشيد، 
الحجم  هذا  من  وازن  مسؤول  »أول 
من  ــد  أزي منذ  النشاط  لهذا  يحضر 
الشراكة  يعكس  مــا  وهــو  سنة،   45
الحقيقية والوجه الجديد في التعامل 
ــات املــتــحــدة  ــ ــوالي ــ بـــني املـــغـــرب وال
األمريكية«، كما دعا ولد الرشيد، على 
هامش النشاط الثقافي بحي التعاون 
إلى  بالعيون، من يتوهمون غير ذلك، 
أن »يراجعوا أنفسهم فليس هناك من 
الذاتي  الحكم  غير  أعلى  كسقف  حل 

تحت السيادة املغربية«.
أكد  الداخلة،  أو  بالعيون  وســواء 
بمغربية  االعتراف  أن  أمريكا  موقف 

شجاعة«  »مــقــاربــة  هــي  الــصــحــراء 
للخالف  تسوية  إيــجــاد  ــى  إل تــرمــي 
تجسيد  الـــصـــحـــراء، وكـــأول  ــول  حـ
األهمية  ذات  السيادية  املبادرة  لهذه 
املتحدة  الــواليــات  قـــررت  الــبــالــغــة، 
الداخلة،  في  قنصلية  فتح  األمريكية 
من  باألساس،  اقتصادية  بمهام  تقوم 
األمريكية،  االستثمارات  أجل تشجيع 
بالتنمية  النهوض  فــي  واملساهمة 
السيما  واالجتماعية،  االقتصادية 

لفائدة ساكنة األقاليم الجنوبية.
وكان املسؤول األمريكي قد استقبل 
الساقية  العیون  من طرف والي جھة 
الحمراء، عبد السالم بیكرات، ووالي 

من  وعدد  الذهب  وادي  الداخلة  جهة 
مدینة  فــي  بجولة  ــام  وق املنتخبني، 
الدبلوماسي  الحي  شملت  العیون 
الذي یحتضن قنصلیات عدد من الدول 
األمم  بعثة  ومقر  والعربیة،  اإلفریقیة 
»املینورسو«  الصحراء  إلى  املتحدة 
رئيسها  بمعية  جلسة  بها  عقد  التي 
ــوارت، شملت  ــي ســت كــولــن  الــكــنــدي 
الحديث عن مستجدات نزاع الصحراء 
وامليدانية،  السياسية  تطوراته  وآخر 
من  ــگــرگــرات«  »ال معبر  تحرير  بعد 
امللكية  املــســلــحــة  ــوات  ــقـ الـ ــرف  ــ ط
املاضي،  نونبر   13 بتاريخ  املغربية 
بمغربية  األمريكي  االعــتــراف  ــذا  وك
للمبادرة  الصريح  ودعمها  الصحراء، 
الــذاتــي،  بالحكم  املتعلقة  املغربية 
في  األممية  للبعثة  الفعال  والـــدور 
املنطقة وحفاظها على أمن واالستقرار 
بها  تقوم  التي  االستفزازات  ظل  في 
الــجــدار  شـــرق  الــبــولــيــســاريــو  جبهة 
»وقف  اتفاق  من  وانسحابها  العازل 
1991، عالوة  إطالق النار« املوقع سنة 
األمم  طرف  من  املبذولة  املساعي  على 
املتحدة لتعيني مبعوث شخصي جديد 
إلعــادة  املتحدة،  لألمم  الــعــام  لألمني 
تؤمن  التي  السياسية،  العملية  بعث 
مقترح  أن  األمريكية  املتحدة  الواليات 
وذات  جادة  أرضية  هو  الذاتي  الحكم 

مصداقية بالنسبة للقضية الوطنية.

الداخلة. األسبوع 

الدين  سعد  الحكومة  رئــيــس  يــعــود  أن  ينتظر 
العثماني إلى مدينة الداخلة، ضمن وفد وزاري يضم 
الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  بوشارب  نزهة  من  كال 
مدراء  رفقة  املدينة،  وسياسة  واإلسكان  والتعمير 
مكاتب ومسؤولني، وذلك قصد املشاركة في فعاليات 
ينظم تحت شعار:  الذي  للمهندس«،  الوطني  »اليوم 
»التهيئة الحضرية ما بعد جائحة كوفيد 19«، ابتداء 

بمقر  اجتماعات  وسيعقد  الخميس،  يوم  من 
والية جهة الداخلة.

الحكومي  الوفد  يعقد  أن  املرتقب  ومن 
جملة من اللقاءات بمعية والي جهة الداخلة 

وادي الذهب، ملني بنعمر، ورئيس الجهة 
الخطاط ينجا، فضال عن مجموعة 

مـــن املــتــدخــلــني عــلــى غـــرار 
الحضرية،  الوكالة  مسؤولي 
من أجل بحث مسائل مرتبطة 
بالتعمير والبناء على مستوى 

الذهب،  وادي  الداخلة  جهة 
وأجرأة زيارة مجموعة من 

األوراش التنموية فيها.
عاشت  قد  كانت  الداخلة،  مدينة  أن  يذكر 
تتمثل  األخيرة،  اآلونة  في  تاريخية  دينامية 
في مراسيم تنزيل املرسوم الرئاسي األمريكي 
الــصــحــراء  بمغربية  ــراف  ــت ــاالع ب الــقــاضــي 
بنفس  ألمريكا  عامة  قنصلية  وافتتاح 
من  وفد  حضور  عرفت  والتي  املدينة، 
ديفيد  من  كال  يضم  األمريكية  اإلدارة 
شينكر مساعد كاتب الدولة األمريكي 
ــى  املــكــلــف بــشــؤون الــشــرق األدنـ
وشمال إفريقيا، والسفير األمريكي 

بالرباط، ديفيد فيتشر.

العثماني في ضيافة يوم المهندس بالداخلة

تحركات افتراضية لمقاولين بين المغرب وأمريكا
إبراهيم العثماني أول صحراوي 

يترأس تعاضدية الموظفين
طرفاية. األسبوع

انتخابات  في  هاما  فــوزا  العثماني  إبراهيم  حقق 
التعاضدية العامة لإلدارات العمومية، حيث تم انتخابه 
جامعة  بمقر   2021 يناير   10 األحد  يوم  جديدا  رئيسا 
مناديب  انتخاب  تــم  كما  بــالــربــاط،  الخامس  محمد 
العادي  العام  الجمع  في  املشاركني  واملوظفني  املوظفات 

الثاني والسبعني للتعاضدية العامة للموظفني.
املكونة  التعاضد«  لخدمة  »التضامن  الئحة  وتمكنت 
من التنسيق النقابي الخماسي من الفوز، السيما وأنها 
تقدمت  بعدما   املناديب،  طرف  من  كبير  بدعم  حظيت 
بمخطط استراتيجي خماسي، بمثابة تعاقد 
بينهم،  شرف  وميثاق  املنخرطني  مع 
الفساد،  محاربة  على  أساسا  يقوم 

وخدمة املوظفات واملوظفني.
التحالف  حــظــوظ  مــن  زاد  ــد  وق
مرة  ألول  الئحته  تضمني  النقابي، 
نساء  خمس  التعاضدية،  تاريخ  في 
ومــرشــحــة  اإلداري،  لــلــمــجــلــس 
املراقبة،  لجنة  لعضوية  واحدة 
الــزومــي،  حليمة  بــه  ــازت  ــ ف

وثالث مرشحات أخريات. 

العيون. األسبوع 

املغاربة  واملقاولني  اإلعالميني  من  نخبة  تلتئم 
داخــل وخـــارج أرض الــوطــن، فــي عــدة مــبــادرات 
األمريكية  املغربية  الشبكة  تــرعــاهــا  مــواطــنــة 
األم  الوطن  داخــل  الذاتية  للمبادرات  للتسويق 
التشبيك وعبر  املغرب بشكل مغاير، عبر  وقضايا 

الدعاية اإلعالمية الجادة.
االٔعمال  على  بالتركيز  يناير،   18 يوم  وسيتميز 
واالستثمار  السياحة  مجالي  فــي  واالســتــثــمــار 
تجارب  وباستعراض  بهما،  يرتبط  وما  املقاوالتي 
من  واملقاولني،  والباحثني  املتخصصني  من  العديد 
هذه املدن وواشنطن، قصد تبادل التجارب والخبرات 
والتعرف على قصص النجاح املغربية االٔمريكية في 
شراكات  تطوير  وسبل  االٔمريكية،  املتحدة  الواليات 
جديدة أو تعزيز أخرى قديمة بني مقاولني من العيون 

والداخلة، وآخرين من منطقة واشنطن الكبرى.
وتستهل الشبكة املغربية األمريكية أنشطتها 

نشاط  ــأول  ب السنة،  لهذه  الغنية  وأجندتها 
 ،2021 يناير   و19  و18   17 أيــام  افــتــراضــي 
النسخة  عبر  العاصمة،  واشنطن  من  انطالقا 
ــوم املــغــرب« تــحــت شــعــار:  ــن »يـ الــســادســة م
الٕعادة  رافعة  التقليدية  والصناعة  »السياحة 
تموقع املغرب في عالم ما بعد مرحلة كورونا«، 
إمكانية  على  املداخالت  تركز  أن  املرتقب  من  إذ 
الشراكة بني مقاولني من مدن العيون والداخلة 
وآخرين بمنطقة واشنطن- فيرجينيا، والوقوف 
على ما تزخر به هذه املدن وما توفره من موارد 

وتحفيزات.

مناظرة جهوية حول الدبلوماسية اإلعالمية

العيون. األسبوع 

طويل  وقــت  افتتاحه  على  يمض  لم 
للصحافة  الــعــالــي  املعهد  بـــادر  حتى 
اإلعــالن  بالعيون، إلى  األخبار  وعلوم 

جــهــويــة  مــنــاظــرة  أول  تــنــظــيــم  ــن  عـ
اإلعالمية:  »الدبلوماسية  حول موضوع 
اإلعالم  وسائل  لــدور  مبدئي  فهم  نحو 
في العالقات الدولية«، وذلك يوم السبت 
الساعة  مــن  ابــتــداء   ،2021 يناير   16
العليا  باملدرسة  صباحا  عشر  الحادية 

بالعيون.  للتكنولوجيا 
على  اإلعالمي  اللقاء  هــذا  وسيعمل 

ظل  في  الدبلوماسية  مستقبل  مقاربة 
ــل االتــصــال  ــي ووســائ ــع اإلعــالم ــواق ال
الدينامية  مع  مـــوازاة  ــك  وذل الحديث، 
تعرفها  أصبحت  التي  الدبلوماسية 
خالل  من  للمملكة  الجنوبية  األقاليم 
لــدول  أجنبية  قنصليات  عــدة  افتتاح 
سيعرف  كما  وغربية،  وإفريقية  عربية 
ــذه املـــنـــاظـــرة الــجــهــويــة  ــ بــرنــامــج ه

موضوعاتية  ورشـــات  األولى، تنظيم 
للمشاركني، لإلدالء  قبلية  تحضيرية 
بمالحظاتهم وطرح عدة أفكار مهمة ذات 
النقاش  إغناء  من شأنها  والتي  الصلة، 
دور ومستقبل اإلعالم  حول  األكاديمي 
الدينامية  وكــذا  الدولية،  العالقات  في 
باألقاليم  والــتــنــمــويــة  الــدبــلــومــاســيــة 

للمملكة. الجنوبية 

العثماني
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ربورتاج: خالد الغازي

»كورونا« تشرد آالف المستخدمين

تعميق مشكل 

بصراع جديد مع الضرائب
يعيش قطاع السياحة وضعا صعبا منذ بداية جائحة 

»كورونا«، ويظل قطاع وكاالت األسفار من القطاعات 
األكثر تضررا، بسبب توقف الرحالت الجوية والسياحة األجنبية، 
وحتى السياحة الداخلية، إلى جانب إغالق العديد من البلدان 

أبوابها أمام السياح خصوصا القادمين من آسيا وإفريقيا، 
وتوقف رحالت الحج  والعمرة، الشيء الذي نتج عنه ضرر 

كبير لدى وكاالت األسفار، ودفع بالعديد من أصحابها إلغالق 
مكاتبهم خالل الفترة الحالية، بينما فضل آخرون االستمرار 

في العمل رغم قلة المداخيل وتحمل سداد التكاليف 
الموازية، خاصة الكراء وأجور المستخدمين ومصاريف أخرى..

معاناة مع األبناك
قطاع  تــضــرر  مــن  كثيرا  تــضــررت  أخـــرى  فئة 
كأطر  يعملون  بالذين  األمــر  يتعلق  السياحة، 
واملكلفني  األســفــار  وكـــاالت  ضمن  ومستخدمني 
والفنادق  املقاعد،  حجز  مثل  اإلداريـــة  بــاألمــور 
يتخبطون  أنفسهم  وجــدوا  حيث  التذاكر،  وبيع 
منهم  بالعديد  دفعت  مادية  وإكراهات  مشاكل  في 
شقته  أو  سيارته  بيع  أو  آخر  مجال  عن  للبحث 

للخروج من نفق األزمة.
األسفار،  وكاالت  بإحدى  مستخدمة  ملياء،  تقول 
العاملني  جميع  على  صعبة  الحالية  الظروف  أن 
املوظفني،  أو  الوكاالت  القطاع، سواء أصحاب  في 
بسبب تراجع مبيعات تذاكر الطيران، وقلة الزبائن 
الطوارئ،  قانون  وفرض  »كورونا«  جائحة  بسبب 
معتبرة أن الوضع يزداد تفاقما وصعوبة، خاصة 
 50 إلى  أجورهم  انخفضت  الذين  العاملني  على 
القروض  منها  أخــرى،  إكراهات  وعليهم  باملائة، 
األجرة  من  باملائة   40 إلى  تصل  والتي  البنكية 
الشهرية، مما دفع العديد من هؤالء لالنتقال للعمل 
مراكز  أو  التأمينات  قطاع  مثل  أخرى  مجاالت  في 

االتصال.
وتؤكد املتحدثة والحسرة بادية على وجهها، أن 
الظروف الحالية وضعتها بدورها في أزمة مادية، 
بسبب عدم تجاوب األبناك مع الطلبات التي يتقدم 
في  يشتغلون  الذين  وخصوصا  املواطنون،  بها 
قطاعات متوقفة أو شبه متوقفة، مثل قطاع وكاالت 
أو  تسوية  أي  ترفض  األبناك  أن  مبرزة  األسفار، 
زيادات  تفرض  وباملقابل  القروض،  لسداد  تأجيل 
6 أشهر ملن يريد تأخير سداد  مضاعفة على مدى 

»الطريطات«.
زمالئها  رفقة  الوكالة  في  تعمل  أنها  وأوضحت 
من  مجموعات، بقرار  عبر  بالتناوب  العمل  في 
صاحب الشركة، الذي فضل االحتفاظ بهم وتحمل 
بتسريح  قامت  أخــرى  شركات  بينما  التكاليف، 
الناتجة  املالية،  األزمة  بسبب  املستخدمني  جميع 
بنسبة  تراجعت  التي  التذاكر  مبيعات  قلة  عن 
2019، مشيرة إلى أن فترة  كبيرة مقارنة مع سنة 
طفيفا  انتعاشا  عرفت  التي  هي  فقط  شتنبر  شهر 
في  دراستهم  ملتابعة  املغاربة  الطلبة  سفر  بفعل 
الخارج، بينما أثر توقف السياحة الصيفية، سواء 
من  عــدد  مــردوديــة  على  الخارجية،  أو  الداخلية 

وكاالت األسفار.
محمد، مستخدم آخر بوكالة أسفار، يؤكد بدوره 
أن جميع املستخدمني في القطاع متضررين، بسبب 
موسمي  وتعليق  الــوكــاالت،  معظم  نشاط  توقف 
العمرة  رحالت  إلغاء  بعد  السيما  والعمرة،  الحج 
الوكاالت على  التي كانت تنعش شيئا ما مداخيل 
مدار السنة وتوفر ألصحابها أرباحا مهمة، مقارنة 
مشيرا إلى  األخــرى،  الجوية  الرحالت  تذاكر  مع 
فقط  درهم  ألفي  يتقاضون  حاليا  العاملني  جل  أن 
في  للعاملني  الــوزارة  تقدمه  الذي  الدعم  إطار  في 

القطاع السياحي، والتي ال تكفي لسداد مصاريف 
الكراء وفواتير الكهرباء  املدرسة الخاصة وسومة 

واملاء، وكذا املواد الغذائية األساسية.
 

وكاالت على حافة اإلفالس
ما  أن  صــرح  أسفار،  بوكالة  مسؤول  زكــريــاء، 
يعيشه القطاع هو فراغ كبير وجمود كلي، بحيث 
الوكاالت  تحققه  كانت  الــذي  العادي  النشاط  أن 
قبل الجائحة، ال تحقق حاليا إال جزء بسيطا منه، 
بسبب تراجع املبيعات واإلغالق وقانون الطوارئ 
إلى  أدت  عوامل  كلها  واملــرض..  التنقل  ورخصة 
تضرر القطاع بشكل عام، وخلقت إكراهات متعددة 
من  يعيشون  والذين  والعاملني،  الوكاالت  ألرباب 

القطاع.
وأضاف نفس املتحدث، أن الدعم الذي خصصته 

على  فــقــط  يقتصر  لــلــقــطــاع،  الــســيــاحــة  وزارة 
الضمان  صندوق  في  بهم  املصرح  املستخدمني 
عمال  بقية  مثل  حصلوا  ــذيــن  وال االجــتــمــاعــي، 
مشيرا  درهم،  ألفي  مبلغ  على  األخرى،  القطاعات 
إلى أن هذا الدعم الذي أعلن عنه في شهر يوليوز 
في  إال  الوكاالت  شركات  به  تتوصل  لم  املاضي، 
أدى  مما  أشهر،  أربعة  ملدة  يعني   ،2020 أكتوبر 
صعوبة  بسبب  اإلغالق  إلى  الوكاالت  من  بالعديد 
في  واملصاريف  والكراء  املستخدمني  أجور  تحمل 

غياب السيولة املالية.
فقد قامت الحكومة بدعم شركات الطيران بمنحة 
مالية كبيرة إلنقاذها من األزمة، إلى جانب قطاعات 
أخرى توصلت بميزانية من الحكومة، منها تقديم 
من  للتخفيف  ــك  وذل بنكية،  وقــروض  تسهيالت 
أزمة  في  تسببت  التي  »كورونا«  جائحة  أضــرار 
األسفار، حسب  وكاالت  أن  غير  وطنية،  اقتصادية 
وخاصة  املستفيدين،  دائرة  خارج  ظلت  املهنيني، 
البنكية، حيث يؤكد ذات املتحدث،  من التسهيالت 
تستفد  لم  الخدمات،  في  املتخصصة  الشركات  أن 
من برنامج »كريدي أوكسجني«، على غرار شركات 
التي  العقار  مجال  في  العاملة  واملقاوالت  البناء 

حصلت على قروض وتسهيالت إدارية.
بوكالة  مسؤولة  العمراني،  إيمان  وأوضحت 
أسفار ورئيسة الجمعية الجهوية لوكاالت األسفار 

الحكومة  قبل  من  املقدم  الدعم  أن  الرباط،  بجهة 
القطاع  في  باملستخدمني  فقط  يتعلق  للوكاالت 
مؤكدة  األخــرى،  القطاعات  سائر  مثل  السياحي، 
اإلعفاءات،  أو  الدعم  من  تستفد  لم  الشركات  أن 
يتعلق  ما  في  األبناك  مع  عراقيل  تجد  ومازالت 
القروض  تسديد  وتأجيل  املقاوالت،  دعم  بقروض 

السابقة.
وأضافت العمراني، أن وكاالت األسفار متضررة 
السياحة  ناحية  من  الحالية  الظرفية  في  كثيرا 
التنقل،  الطوارئ ورخصة  قانون  الداخلية، بسبب 
القطاع  في  ينشطون  األشخاص  بعض  أن  مبرزة 
حيث  الظرفية،  من  املستفيدين  هم  املهيكل  غير 
عبر  صفحات  من  انطالقا  الرحالت  ينظمون  أنهم 
وبــدون  رقــيــب،  وال  حسيب  ــدون  ب »الفايسبوك« 
متسائلة:  الوقائية،  اإلجراءات  أو  التباعد  احترام 
أصحاب  القانون، بينما  فــوق  الناس  هــؤالء  هل 

الوكاالت الذين عليهم التزامات وواجبات يعيشون 
جمودا شامال؟

كامل  نــهــار  ســـاد،  »كلشي  املــتــحــدثــة:  وقــالــت 
الرحالت  يــدار،  ما  كاين  ما  جالسة  غير  والناس 
الجوية والطائرات متوقفة والفنادق مغلقة، كتبيع 
برا،  على  ساكن  حد  شي  كان  إيال  الطيارة  ورقــة 
أو عندو سفر مهني، يعني صاحب الوكالة شحال 
يدخل 5 أو 10 في املائة، آشنو يخلص بيها الكراء، 

واّل الصالير، الضرائب، الكهرباء األنترنيت؟«.
واعتبرت العمراني أن فيدرالية وكاالت األسفار 
القطاع،  فــي  املهنيني  صــوت  تمثل  ال  منعدمة، 
عن  الدفاع  على  قــادر  قوي  مكتب  على  تتوفر  وال 
مضيفة  القطاع،  ملصلحة هذا  والتفاوض  الحقوق 
أن الفيدرالية يترأسها شخص ال يرقى لطموحات 
أرباب الوكاالت وال تتوفر فيه شروط الرئاسة، ألنه 
أخذ املنصب بدون انتخاب أو أصوات، وغير قادر 
الظروف  ظل  في  عنه  والدفاع  القطاع  تدبير  على 

الحالية.
 

اتفاقية مثيرة للجدل
 

سبق أن وقع رئيس فيدرالية وكاالت األسفار، 
دجنبر   15 يــوم  الضرائب،  مديرية  مع  اتفاقية 

2020، أثارت جدال كبيرا بني أصحاب الوكاالت، 
أن تكون،  قانونية وال يجب  حيث اعتبروها غير 
ضريبي،  وإعــفــاء  مصالحة  عــن  تتحدث  ألنها 
وتتضمن أن آخر أجل كان نفس يوم التوقيع، رغم 
أن غالبية الوكاالت متوقفة النشاط حاليا وتعيش 
الذي خلق نقاشا بني  أزمة مادية خانقة، الشيء 
على  لالحتجاج  البعض  ودفــع  املهنيني  أوســاط 
دون  القرار  هــذا  اتخذ  ألنــه  الفيدرالية،  رئيس 
واملنخرطني،  الجهويني  الــرؤســاء  مع  التشاور 
بينما كانت بعض الجهات هي املستفيدة من هذه 

االتفاقية التي لم تكن في علم الجميع من قبل.
لوكاالت  الجهوية  الجمعية  رئيسة  واعتبرت 
التي وقعتها  االتفاقية  أن  الرباط،  األسفار بجهة 
الظروف  ظل  في  غير صالحة، خاصة  الفيدرالية 
وتجاريا،  اقتصاديا  ركودا  تعرف  التي  الحالية، 
اجتماعية  مشاكل  يعيشون  الناس  من  والعديد 
وال يستطيعون تحمل تكاليف املدارس الخاصة، 
متسائلة: هل هذا وقت توقيع اتفاقية مع اإلدارة 
السياحة  قطاع  وأن  السيما  للضرائب؟  العامة 

بكامله متضرر وباألخص وكاالت األسفار.
ال  االتــفــاقــيــة  توقيت  أن  الــعــمــرانــي،  وقــالــت 
تعيشها  التي  الحالية  الــظــروف  مــع  يتماشى 
من  والعديد  الجائحة  بسبب  الــوكــاالت،  جميع 
بتوقيع  الرئيس  قيام  منتقدة  األخرى،  اإلكراهات 
وبقية  األعضاء  مع  التشاور  دون  االتفاقية  هذه 
والتداول  مناقشتها  قصد  الجهويني،  الرؤساء 
بشأنها، وبالتالي، اتخاذ قرار يكون في مصلحة 
يعانون  الوكاالت  أصحاب  وأن  خاصة  املهنيني، 

جراء قلة املداخيل.
أسفار،  وكالة  مدير  بنكيران،  أكد  جهته،  من 
في  للمهنيني  بالنسبة  صالحة  غير  االتفاقية  أن 
 15 منذ  الوكاالت،  جميع  ألن  الحالية،  الظروف 
أربــاح،  أية  تحقق  ولم  متضررة   ،2020 مــارس 
ظروفا  يعيشون  املهنيني  من  العديد  جعل  مما 
صعبة وأزمة مادية، وال يستطيعون تسديد حتى 
10 آالف درهم للضرائب في هذه الفترة الصعبة، 
مراجعة  على  تنص  االتفاقية  أن  إلــى  مشيرا 
الشيء  و2018،   2017  ،2016 لسنوات  ضريبية 
هذه  أصحاب  من  العديد  منه  تخوف  خلق  الذي 
الضرائب  بتسديد  ملتزمون  أنهم  رغم  الوكاالت 

بشكل منتظم.
هم  املراجعة،  هذه  من  املستفيد  أن  وأوضــح 
بتسديد  يقومون  ال  الذين  األشــخــاص  من  فئة 
االتفاقية  هــذه  لهم  ستفتح  حيث  الــضــرائــب، 
غالبية  بينما  وضعياتهم،  لتسوية  الفرصة 
أرباب الوكاالت ال يحققون أية مداخيل أو أرباح 
لو  االتفاقية  أن  معتبرا  الحالية،  الظروف  في 
جيدة  لكانت  طبيعية،  أخــرى  ظــروف  في  جــاءت 
أزمة  ظل  في  توقيعها  لكن  للجميع،  بالنسبة 
يتناسب  ال  السياحي،  النشاط  وتوقف  الجائحة 
مع اإلكراهات التي يتخبط فيها أصحاب وكاالت 

األسفار.

قامت الحكومة بدعم شركات الطيران بمنحة مالية كبيرة 
إلنقاذها من األزمة، إلى جانب قطاعات أخرى توصلت بميزانية من 
الحكومة، منها تقديم تسهيالت وقروض بنكية، وذلك للتخفيف 

من أضرار جائحة »كورونا« التي تسببت في أزمة اقتصادية 
وطنية، غير أن وكاالت األسفار، حسب المهنيين، ظلت خارج دائرة 

المستفيدين، وخاصة من التسهيالت البنكية

إفالس وكاالت األسفار

وزيرة السياحة 
نادية فتاح العلوي



إعداد:  سعد الحمري

الرئيس الجزائري أحمد بن بلة مؤسس 
حرب الهجمات اإلعالمية على المغرب

اإلعالمية  والهجمات  الحروب  أول  بدأت 
عام  من  أقــل  بعد  املغرب،  على  الجزائرية 
على استقالل الجزائر، وذلك نتيجة خالفات 
حول الحدود بني اململكة وجارتها الشرقية، 

فبعدما قام امللك الحسن الثاني بأول زيارة 
إلى الجزائر يوم 13 مارس 1963، ذّكر نظيره 
املوقع  باالتفاق  بلة  بن  أحمد  الجزائري 
والحكومة  املؤقتة  الجزائرية  الحكومة  بني 
املغربية سنة 1961، بشأن وضع الحدود بني 
الفرنسي،  االستعمار  خلقها  والتي  البلدين 
ولم يتنكر الرئيس بن بلة لالتفاق، وطلب من 
نظيره امللك الحسن الثاني، تأجيل مناقشة 
مؤسسات  بناء  استكمال  حني  إلــى  األمــر 

الدولة الحديثة.
مباشرة،  امللكية  الــزيــارة  انتهاء  وبعد 
بني  إعالمية  حــرب  مفاجئ  بشكل  اندلعت 
املغرب  أن  الجزائر  صرحت  حيث  البلدين، 
املنطقة، فيما رأى  لديه أطماع توسعية في 
املدعومة  الجزائرية  االتهامات  في  املغرب 
عناصر  الناصرية،  مصر  طرف  من  إعالميا 
حزب  رفــض  وقــد  البالد،  وحــدة  تهدد  قلق 
االستقالل موقف النظام الجزائري والحملة 

املغرب،  على  املصرية  الجزائرية  اإلعالمية 
جريدة  في  الكبير  للمغرب  خارطة  ونشر 

»العلم«.
بــدأت  بعدما  أكثر  تطور  ــر  األم أن  غير 
تقوم بحملة إعالمية أضخم، ليس  الجزائر 
فقط عن طريق جرائدها، بل إن األمر تطور 
اتهامات  الجزائري  الرئيس  توجيه  إلــى 
الرسمية،  خطاباته  خالل  للمغرب  مباشرة 

هجمات  الجزائري  الراديو  شن  كما 

8

ملف األسبوع

منذ أن طهر الجيش الملكي معبر »الكركرات« من مرتزقة 
البوليساريو، واإلعالم الجزائري الرسمي يشن حمالت 

يروج من خاللها أخبارا زائفة وقصصا مفبركة وحروبا وهمية 
استهدفت بالدرجة األولى المس بصورة المغرب، ومن بين األخبار 

الزائفة، أذاع التلفزيون الرسمي الجزائري شريط فيديو يظهر 
شخصين يدعي أنهما من جنسية مغربية، يقومان بتهريب 

المخدرات إلى الجزائر، األمر الذي كذبه جزائريون أنفسهم، 
واعتبر كثيرون جراء ذلك، أنه لم يسبق في تاريخ العالقات بين 

البلدين، أن استخدمت وسائل اإلعالم الرسمية بهذا الشكل 

المفضوح، والحال أنه بالرجوع إلى العالقات بين البلدين منذ 
استقالل الجزائر، نجد أن هذه األخيرة استخدمت وسائل اإلعالم 

الرسمية في الهجوم على المغرب بدرجة أقوى من اآلن، بل 
وأصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بالغات تحمل تزويرا للحقائق 

من أجل تبرير مواقفها من عدة قضايا بينها وبين المغرب.
و»األسبوع« تستعرض لقرائها في هذا الملف، أهم وأقوى 

األخبار الزائفة والحمالت اإلعالمية الجزائرية على المغرب، وكيف 
واجهتها المملكة.

 من 14 إلى 20 يناير 2021

هكذا كان المغرب يتصدى ألقوى الحمالت اإلعالمية الجزائرية الزائفة:

من أحمد بن بلة إلى هواري بومدين مزور محضر اجتماع وزراء منظمة الوحدة اإلفريقية

تاريخ تزوير اجلزائر ملحا�ضر 

»الحتاد الإفريقي« �ضد املغرب

 بن بلة و بومدين



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
9

ملف األسبوع
 من 14 إلى 20 يناير 2021

األحــداث  ذلــك  بعد  وتطورت  املغرب،  على 
الجيشني  ــني  ب ــاوشــات  ــن امل وقــعــت  حــتــى 
الجزائري واملغربي على الحدود وحدث ما 

يعرف بحرب »الرمال«.
اإلعالم  حمالت  على  الــرد  املغرب  اختار 
أن  في  تمثلت  فــريــدة،  بطريقة  الجزائري 
يتكلف أعلى سلطة في البالد بالرد بنفسه، 
عندما عقد ندوة صحفية ببلدية مراكش أمام 
الدوليني  واملراسلني  الصحفيني  من  جمع 
امللك  أوضــح  حيث   ،1963 أكتوبر   24 يوم 
الندوة الصحفية، أن  الثاني، خالل  الحسن 
أسلوب بن بلة املتمثل في استعمال اإلعالم، 
شمال  فــي  مــعــروف  وغير  خطير  أســلــوب 
))أقول فقط  إفريقيا، وقال في هذا الصدد: 
لرئيس الجمهورية الجزائرية بأنه ينبغي أن 
إلى الشمال  ينتبه كثيرا، ألنه يعمل ليدخل 
من  هلل  وقانا  وأساليب  جرثومة  اإلفريقي 
األكاذيب  بها  ونعني  اآلن،  إلــى  شــرورهــا 
التهريج  وخــط  البسيكولوجية  والــحــرب 
والسباب واالدعاءات واالتهامات، وقصارى 
من  تكون  أن  يمكن  ال  أساليب  فإنها  القول، 
اشتهروا  الذين  إفريقيا،  شمال  أساليب 
دائما بمزايا البطولة )باعتبارها أساليب ال 

توصف بمعالم الرجولة الحقة(((.

رد الملك الحسن الثاني على اتهام 
الجزائر للمغرب بمحاولة التدخل 

في شؤونها الداخلية

من  قويا،  التهمة  هذه  على  امللك  رد  كان 
الحجج  مــن  مجموعة  اســتــعــراض  ــالل  خ
أن  الثاني  الحسن  أكــد  حيث  والــبــراهــني، 
املــغــرب كــان مــن أوائـــل الـــدول فــي العالم 
بالحكومة  لالعتراف  سباقة  كانت  التي 
اجتماع  خــالل  ــك  وذل املؤقتة،  الجزائرية 
رغم  الخامس  محمد  امللك  ترأسه  وزاري 
عالقات  بفرنسا  تربطها  كانت  اململكة  أن 
دبلوماسية، وكان على املغرب االختيار بني 
أو  املؤقتة  الجزائرية  بالحكومة  االعتراف 
إال  الدبلوماسية مع فرنسا،  توطيد عالقاته 
مصالحه  وترك  األخوية  عالقاته  اختار  أنه 

املباشرة.
وذّكر بأن رسالة اعتراف املغرب بالحكومة 
وزارة  بوثائق  موجودة  املؤقتة،  الجزائرية 
الخارجية املغربية، حيث تشتمل كذلك على 
أن الحكومة الجزائرية تلتزم بعدم املساس 
بمصالح  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 
وحقوق املغرب في أراضيه التي يطالب بها. 
أما بخصوص مشكل الحدود، فقد صرح 
املشكل  حل  املغرب  استطاعة  في  كان  أنه 
الحكومة  عرضت  عندما  وذلــك  فرنسا،  مع 
بواسطة  املغربية  الحكومة  على  الفرنسية 
سفيرها حينذاك، أليكسندر بارودي، تصفية 
في  بما  وفرنسا  املغرب  بني  الحدود  مشكل 
على  املغرب  رد  أن  إال  تندوف،  مدينة  ذلك 
أي  أن  اعتبر  الخامس،  محمد  امللك  لسان 
اتفاق مغربي فرنسي حول الحدود سيعتبر 
أكد  املقابل،  وفي  الجزائر،  ظهر  في  طعنة 
استقالل  حتى  االنتظار  يفضل  املغرب  أن 

الجزائر للتفاهم حول مشكلة الحدود.

إجابة الملك عن سؤال راديو الجزائر 
»كيف أن المغرب بدال من أن يساعد 
الجزائر خالل حربها مع فرنسا على 

تحرير أراضيها أخذ اآلن يطالب 
باقتطاع أجزاء منها؟

الصحفيني  أمام  الثاني  الحسن  امللك  أكد 
بشدة  تأثر  أنــه  املؤتمر،  فــي  الحاضرين 
بحملة  يقوم  الجزائري  اإلعــالم  كان  عندما 
الجزائري  الراديو  طرح  حيث  املغرب،  على 
السؤال التالي: »كيف أن املغرب بدال من أن 
يساعد الجزائر خالل حربها مع فرنسا على 
باقتطاع  يطالب  اآلن  أخذ  أراضيها  تحرير 
للدعم  يتنكر  بذلك  وهــو  مــنــهــا؟«،  ــزاء  أجـ

امللك  من  وطلب  الجزائرية،  للثورة  املغربي 
الحسن الثاني اإلجابة عنه.

من  هاما  حيزا  الــراحــل  امللك  وخصص 
السؤال،  هــذا  عن  للرد  الصحفي  املؤتمر 
التاريخية  الوقائع  من  العديد  واستعرض 
التي تبطل الدعاية القائلة إن املغرب لم يقدم 
الدعم للجزائر، وأضاف أنه ليس في وسعه 
استعراض الدعم املغربي للثورة الجزائرية 
أنه  أكد  املقابل،  وفي   ،1962 إلى   1956 من 
املغربي  الدعم  عن  الحديث  على  سيقتصر 
 13 ــوم  ي »إيــفــيــان«  مــفــاوضــات  تعثر  بعد 
يونيو 1961 بني الحكومة الجزائرية املؤقتة 

والحكومة الفرنسية.
ــه خــالل  وأوضــــح الــعــاهــل املــغــربــي أنـ
الجزائرية  الفرنسية  السرية  املفاوضات 
بإيفان، كانت الحكومة الجزائرية في حاجة 
املغرب  ــى  إل والــتــجــأت  جيشها،  لتسليح 
تناشده من أجل ذلك، استعرض امللك بعضا 
من الدعم الذي قدمه للجزائر، وأكد أنه رغم 
اململكة  تواجه  كانت  التي  املتعددة  املشاكل 
كمشكلة جالء القواعد األمريكية والفرنسية، 
الجزائر  إلى  نقلت  املغربية  الحكومة  أن  إال 
الروسية،  األسلحة  من  هامة  كبيرة  كميات 
املغربية  العسكرية  القاعدة  في  تركيبها  تم 

بمكناس.
»إيــفــيــان«،  مــفــاوضــات  تعثرت  وعندما 
بسبب سعي الجانب الفرنسي لفرض شروط 
وعلى  الجزائريني،  على  مقبولة  غير  اتفاق 
بعد  الجزائر  عن  الصحراء  فصل  رأسها 
اكتشاف البترول بها عام 1956، صرح امللك 
الحكومة  أخطرت  الجزائرية  الحكومة  أن 
غير  مساندة  إلى  حاجة  في  بأنها  املغربية 
أصبحت  القضية  أن  اعتبار  على  مشروطة 
الحكومة  على  وأنه  الجزائر،  تقسيم  قضية 
لهذا  معارضتها  عــن  تــعــرب  أن  املغربية 
التقسيم، فكان موقف املغرب من األمر هو ما 
املؤتمر الصحفي:  امللك في  جاء على لسان 
))قلت ألعضاء الحكومة الجزائرية، أن هناك 
نبادر  أن  إما  املأزق،  من  للخروج  احتمالني 
نضع  مغربي  جــزائــري  اتحاد  إنشاء  إلــى 
أساسه في الحال، وإما أن نضع اتفاقا يقوم 
الجزائري  للكيان  املغرب  تأييد  أساس  على 
ضمنية  بصورة  املغرب  يتخلى  أال  شريطة 
أو مكشوفة أو جزئية أو بصورة كاملة عن 
سلبت  التي  املناطق  في  وحقوقه  مطالبه 

منه((.
اثنني من  امللك  كلف  األســاس،  وعلى هذا 
الشؤون  وزيــر  الفاسي  عالل  هما  ــه،  وزرائ
الدولة  وزير  الخطيب  والدكتور  اإلسالمية، 
يجتمعا  ألن  اإلفريقية،  بالشؤون  املكلف 
املؤقتة  الجزائرية  الحكومة  أعــضــاء  مــع 
ويخبروهم أنه إذا كانوا يعتقدون أن عمال 

والجزائر  املــغــرب  فيه  يتعاون  عسكريا 
تحرير  على  الجزائر  يساعد  أن  شأنه  من 
يعينوا  أن  الــجــزائــريــني  فعلى  أراضــيــهــا 
العمل  املغربي  الجيش  يتولى  الذي  القطاع 
فيه، وأكدا لهم أن املساعدة ال تقتصر على 
الرجال والعتاد، فكان رد  تقديم السالح بل 
املغربية  املساعدة  تقتصر  أن  الجزائريني 

على السالح فقط.
أمام  حل  من  يكن  لم  أنــه  امللك  وأضــاف 
املغربية  »االتفاقية  إبـــرام  ســوى  املــغــرب 
 6 يوم  املوقعة  الحدود«  بشأن  الجزائرية 
))تؤكد  فيها:  جــاء  والتي   ،1961 يوليوز 
مرة  املغرب،  ملك  الجاللة  صاحب  حكومة 
أخرى، مساندتها املطلقة للشعب الجزائري 
في معركته لنيل استقالله، ووحدته الوطنية، 
وتعلن تأييدها بدون تحفظ للحكومة املؤقتة 
مع  مفاوضاتها  في  الجزائرية  للجمهورية 
فرنسا على أساس وحدة التراب الجزائري، 
بكل  تعارض  الجاللة  صاحب  حكومة  وأن 
قوة كل محاولة لتقسيم أو اقتطاع أجزاء من 

التراب الجزائري((.
والحكومة   ..(( أيــضــا:  فيها  ورد  كما 
تعترف  الــجــزائــريــة،  للجمهورية  املؤقتة 
أقرت  التي  األراضــي  أن مشكلة  من جهتها 
فرنسا حدودها بصفة جائرة، سيتوصل إلى 
حل بشأنها بواسطة املفاوضات بني حكومة 
اململكة املغربية والحكومة الجزائرية، عندما 

تحصل الجزائر على استقاللها، ولهذا تؤكد 
الجزائرية  للجمهورية  املؤقتة  الحكومة 
تبرم  أن  يمكن  اتفاقيات  أي  أن  جديد،  من 
أال  يجب  والجزائر،  فرنسا  مفاوضات  عقب 
يتعلق  فيما  املغرب  مصالح  مع  تتعارض 

بتحديد األراضي املغربية الجزائرية((.
املؤتمر  خـــالل  الــثــانــي  الــحــســن  وأكـــد 
ــن بــلــة وافـــق عــلــى هــذه  الــصــحــفــي، أن ب
رئيسا  تنصيبه  بعد  وأعــلــن  االتــفــاقــيــة، 
التي  االتفاقيات  جميع  يحترم  أن  للجزائر، 
وقعتها الحكومة الجزائرية، غير أنه عندما 
سأله أحد الصحفيني عن »االتفاقية املغربية 

الجزائرية بشأن الحدود«، أنكر علمه بها.

تهمة دعم المغرب لحركة 
انفصالية بالجزائر

 ،1963 شتنبر  شهر  في  الجزائر  شهدت 
القبائل،  بمنطقة  انفصالية  حركة  انفجار 
التهمة  الــجــزائــريــة  الــحــكــومــة  فــوجــهــت 
الحركة  بالوقوف وراء هذه  للمغرب  عالنية 
على  دعايتها  فــي  وركـــزت  االنــفــصــالــيــة، 
قائد  بلقاسم،  كــريــم  أن  أوال،  عنصرين: 
الحركة االنفصالية بالقبائل، فر إلى طنجة، 
على  تحركت  املغربية  القوات  أن  وثانيا، 
بالتزامن  الجزائرية  املغربية  الحدود  طول 

مع اندالع الحركة االنفصالية في القبائل.
الفرصة  الثاني  الحسن  امللك  يفوت  لم 
هــذه  عــن  لــلــرد  الصحفي  املــؤتــمــر  خـــالل 
بلقاسم  كريم  حضور  فبخصوص  الدعاية، 
لم  املغرب  أن  الراحل  امللك  قال  طنجة،  إلى 
يغلق أبوابه في وجه أي كان من الالجئني، 
بصفته  بلقاسم  كــريــم  املــغــرب  واستقبل 
الوقت  أنه في  امللك،  وزيرا سابقا، وأوضح 
بلة،  بن  الجزائري  الرئيس  فيه  كان  الــذي 

املغرب  على  إعالمية  بحملة  يــقــوم 

عندما تعثرت مفاوضات »إيفيان«، بسبب سعي 
الجانب الفرنسي لفرض شروط اتفاق غير مقبولة 
على الجزائريين، وعلى رأسها فصل الصحراء عن 

الجزائر بعد اكتشاف البترول بها عام 1956، صرح 
الملك أن الحكومة الجزائرية أخطرت الحكومة 

المغربية بأنها في حاجة إلى مساندة غير مشروطة 
على اعتبار أن القضية أصبحت قضية تقسيم الجزائر، 

وأنه على الحكومة المغربية أن تعرب عن معارضتها 
لهذا التقسيم

الملك الحسن الثاني والرئيس 
الجزائري أحمد بن بلة ووزير 

الدفاع هواري بومدين، خالل 
الزيارة الملكية إلى الجزائر في 

مارس 1963 وإهدائه معدات 
عسكرية للجزائر
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والدليل  القبائل  في  االنفصال  يدعم  بكونه 
الحركة  زعيم  استضافة  هو  إليه  بالنسبة 
تزييف  الوقائع تكشف  كانت  بلقاسم،  كريم 
أنه  ذلك  الجزائري،  الجانب  من  الحقائق 
الجزائري  اإلعالم  فيه  كان  الذي  الوقت  في 
يقول إن كريم بلقاسم يقيم في طنجة ويقود 
هذا  ــإن  ف هــنــاك،  مــن  االنفصالية  الحركة 
األخير كان يوجد في سويسرا، بل إنه أثناء 
الحملة اإلعالمية، تسلم بلقاسم الذي استقر 
في سويسرا، أمرا من طرف رئيس الحكومة 
نشاط  أي  مزاولة  عليه  يحرم  السويسرية 

سياسي.
الرسمي  اإلعــالم  ادعــاءات  أما بخصوص 
قواته  يحشد  كــان  املغرب  بــأن  الجزائري 
دعم  أجل  من  الجزائرية  الحدود  طول  على 
ذلك  على  امللك  رد  فقد  االنفصالية،  الحركة 
بالقول: ))إن املغرب كان مقسما من الناحية 
العسكرية إلى مناطق عسكرية، وأخد قراره 
العسكرية بمناطق جغرافية  املناطق  بإبدال 
منطقة،  لكل  العسكري  التجهيز  قصد ضبط 
ثالثة  إلى  املغرب  قسم  األســاس  هذا  وعلى 
مناطق: املنطقة الساحلية، املنطقة الجبلية، 
الرئيس  رأى  الصحراوية، وعندما  واملنطقة 
املغربية  القوات  انتشار  إعــادة  الجزائري 
على أساس مناطق جغرافية، اعتبرها حشدا 

للقوات املغربية على الحدود الجزائرية((.

الملك محمد الخامس ونجله األمير 
موالي الحسن قدموا لفرنسا الطائرة 

التي كانت تقل الزعماء الجزائريين

تعود وقائع هذه الحادثة، إلى 22 أكتوبر 
1956، حينما استولى الجيش الفرنسي على 
طائرة للخطوط امللكية املغربية كانت متوجهة 
من الرباط إلى تونس، تقل على متنها خمسة 
بن  أحمد  ضمنهم  التحرير  جبهة  قــادة  من 
الفرنسية  املخابرات  أجهزة  أفراد  وقام  بلة، 
بتغيير مسارها إلى العاصمة الجزائر، ليتم 

اعتقال القادة الخمسة.
وأثناء الحملة اإلعالمية التي شنها اإلعالم 
توجيه  تم  املغرب،  على  الجزائري  الرسمي 
التهمة إلى امللك الراحل محمد الخامس، بأنه 
تواطأ مع فرنسا وأهداها الزعماء الخمسة، 
تحدث  وقد  للتاريخ،  تزويرا  اعتبر  ما  وهو 

االدعــاء  هذا  عن  الثاني  الحسن  امللك 
اإلعالمي،  والتدليس  الفارغ 

ــح أنـــه كيف  حــيــث أوضـ
هــذه  تــصــديــق  يمكن 

الــخــرافــة واملــغــرب 
أدى  ــن  ــ مـ ــو  ــ هـ

اختطاف  ثمن 
غاليا،  الطائرة 
أنـــه بعد  ذلـــك 
خبر  انتشار 
ــاز  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ احـ
ــرة  ــ ــائـ ــ ــطـ ــ الـ
ــي كــانــت  ــتـ الـ

تــقــل الــزعــمــاء 
وقعت  الخمسة، 

مكناس،  في  ثورة 
هاجم خاللها سكان 

مـــكـــنـــاس املــعــمــريــن 
ــن وقــتــلــوهــم  ــســي ــرن ــف ال

الجزائرين،  للزعماء  انتقاما 
الفرنسي بقوة  لذلك، تدخل الجيش  ونتيجة 

وقتل املئات من أهالي مكناس. 
تأزمت العالقات املغربية الفرنسية بسبب 
هذه الحادثة مدة تسعة أشهر، وفرت رؤوس 
ــاف  وأض ــغــرب،  امل مــن  الفرنسية  ــوال  ــ األم
الحسن الثاني، أن امللك محمد الخامس هو 
بلة  بن  ألمر  اهتم  الــذي  العالم  في  الوحيد 
عندما بقي في السجون الفرنسية مدة ثالث 
لزيارته  له ثالثة وزراء  أوفد  سنوات، عندما 
الدولي  العام  الرأي  إثارة  السجن قصد  إلى 

إلى قضيته.
استمرت الحملة اإلعالمية الجزائرية على 

املغرب إلى أن انعقد مؤتمر »باماكو« بمالي 
بن 29 و30 أكتوبر 1963، لتسوية الخالف 
من  وكان  الحدود،  بشأن  الجزائري  املغربي 
الجزائر  »توقيف  خالله  تقرر  ما  أهــم  بن 
والصحفية  اإلذاعــيــة  لحملتهما  واملــغــرب 
ابتداء من منتصف ليلة فاتح نونبر 1963«.

عندما زورت الجزائر محضر اجتماع 
وزراء منظمة الوحدة اإلفريقية لتبرير 

اعترافها بجبهة البوليساريو

ــن الــبــلــديــن بعد  اســتــقــرت األوضــــاع ب
مستجد  ظهر  أن  ــى  إل سنة،   12 مــدة  ــك  ذل
قضية  وهو  اإلقليمية،  الساحة  على  جديد 
الخضراء  املسيرة  انتهاء  فبعد  الصحراء، 
أقاليمه التي كانت  واسترجاع املغرب كامل 
رأي  للجزائر  كان  اإلسباني،  االحتالل  تحت 
من  نصيبها  أرادت  فقد  آخـــر، 
الصحراء عن طريق محاولة 
لها،  تابعة  دويلة  خلق 
مسلسل  ــدأ  ب وهــكــذا 
ــا لــجــبــهــة  ــهـ ــمـ دعـ
عن  البوليساريو 
طريق احتضانها 
ــا  ــه ــراب فـــــوق ت
ــأت لــهــا  ــ ــيـ ــ وهـ
لتعلن  الظروف 
نــفــســهــا حــركــة 

انفصالية. 
وفـــــي الـــيـــوم 
فيه  ــن  ــل أع الــــذي 
جبهة  مـــيـــالد  ــن  عـ
الــبــولــيــســاريــو يــوم 
كانت   ،1976 فبراير   26
الجزائر أول دولة في العالم 
تعترف بها، وقصد تجنب الحرج 
على املستوى الدولي، التجأت الجزائر إلى 
جاء  فقد  بالجبهة،  اعترافها  لتبرير  خطة 
يوم  الجزائرية  الخارجية  وزارة  بالغ  في 
خالله  من  اعترفت  ــذي  ال  ،1976 مــارس   6
بالبوليساريو، أنها أقدمت على هذه الخطوة 
اإلفريقية  ــوحــدة  ال منظمة  قـــررت  بعدما 
اجتماع  خلفية  على  الكيان  بهذا  االعتراف 
فاتح  يوم  اإلفريقية  الوحدة  منظمة  وزراء 

مارس 1976.
الوقائع  تزوير  إلى  الجزائر  التجأت  لقد 
لتبرر عوامل اعترافها بالبوليساريو، وعلى 
املغربية  الحكومة  تقف  لم  األســـاس،  هــذا 

على  فقط  واحــد  يوم  فبعد  األيــدي،  مكتوفة 
أصدرت  الجزائرية،  الخارجية  وزارة  بالغ 
من  كشفت  بالغا  املغربية،  األنــبــاء  وزارة 
حيث  الــوقــائــع،  زورت  الجزائر  أن  خالله 
ما  والبرهان  بالحجة  خالله  من  دحضت 
ورد في بيان وزارة الخارجية الجزائرية من 
كون مجلس وزراء منظمة الوحدة اإلفريقية 
شديد  البالغ  وكان  بالبوليساريو،  اعترف 
اللهجة حيث جاء في بدايته: )).. ومما يدعو 
إلى األسى واألسف، أن الحكومة الجزائرية، 
إلى  التجأت  بادرتها،  لتبرير  منها  محاولة 
الوحدة  منظمة  أن  وزعمت  الوقائع،  تزوير 
املوقف،  ذلــك  اتــخــذت  التي  هــي  اإلفريقية 
بينما هو في الحقيقة معاكس ملا عبرت عنه 
وافقت  الذي  إجرائها  في  املذكورة  املنظمة 

عليه في فاتح مارس 1976((.
وقد استند بالغ وزارة األنباء على املحضر 
الوحدة  منظمة  وزراء  الجتماع  الرسمي 
لتؤكد  ــارس،  م فاتح  في  املنعقد  اإلفريقية 
جاء  أنــه  ــرت  وذك للوقائع،  الجزائر  تزوير 
قضية  ))إن  يلي:  ما  الرسمي  املحضر  في 
الجلسة  في  عرضت  قد  املغربية  الصحراء 
السادسة  العادية  للدورة  األخيرة  العلنية 
ممثل  الــوزراء، من طرف  والعشرين ملجلس 
املكلفة  »أ«  للجنة حرف  مقررا  بوصفه  غانا 
االستعمار،  وتصفية  السياسية  بالشؤون 
وصرح املقرر للمجلس، أن اللجنة حرف »أ« 
ما دامت لم تستطع التوصل إلى حل جماعي 
يرضي كافة األطراف حول هذه القضية، فإنها 
الغربية  قررت إرجاء بحث مشكل الصحراء 

إلى الجلسة العلنية ملجلس الوزراء((.
أن  املغربية  األنــبــاء  وزارة  بــالغ  ــدد  وش
منظمة  وزراء  الجتماع  الرسمي  املحضر 
الوحدة اإلفريقية، ختم املحضر بالتالي: ))إن 
مجلس الوزراء يرى في هذه الظروف أنه ال 
البوليساريو  بجبهة  إطالقا  االعتراف  يمكن 
كحركة تحريرية للصحراء الغربية((، وبناء 
تكشف  التي  والبراهن  الحجج  هذه  على 
تدليس الجزائر للوقائع، أكدت وزارة األنباء 
الجزائرية  االدعـــاءات  هذه  وأمــام   ..(( أنه 
ال  فإنه  للحقيقة،  مناقضة  أنها  يتضح  التي 
أن  إال  امللك،  الجاللة  صاحب  حكومة  يسع 
والعربي  اإلفريقي  العام  الرأي  أمام  تفضح 
والدولي، هذا اللجوء إلى التزوير والتزييف 

والتحريف((.
وهكذا وضمن نفس البيان، قررت الحكومة 
مع  الدبلوماسية  عالقاتها  قطع  املغربية 
الحكومة الجزائرية ابتداء من يوم 7 مارس 

.1976

تكذيب السفارة األمريكية بالجزائر 
لمزاعم جبهة البوليساريو

 
خطى  على  البوليساريو  جبهة  ســـارت 
حرب  اعتماد  إلــى  ســارعــت  فقد  صنيعتها، 
بن  ومن  الوقائع،  وتزوير  الكاذبة  البالغات 
بمتابعة  حظيت  التي  الزائفة  األخبار  أهــم 
إعالمية دولية، نشرت جريدة »جزر الكناري«، 
وهي جريدة محسوبة على جبهة البوليساريو 
كانت تصدر من الجزائر، يوم 6 أبريل 1976، 
تقريرا مطوال حول العمليات التي كانت تقوم 

بها الجبهة ضد قوات الجيش امللكي.
في  قامت  ))الجبهة  أن  التقرير،  في  وجاء 
الجيش  قوات  على  كبير  بهجوم  أبريل  بداية 
في  ثقيلة  خسائر  نتائجه  مــن  كــان  امللكي، 
ما  قتل  تم  حيث  املغربي،  الجيش  صفوف 
يزيد عن 200 فرد موزعة بن ضباط وجنود 
مغاربة، إضافة إلى إصابة أزيد من 500 جندي 
الجريدة  وأضافت  وجنود((،  ضباط  بن  ما 
الجنود  من   70(( أن  التقرير،  نفس  ضمن 
املغاربة قتلوا وأصيب 149 في هجمات أخرى 
األرقــام  هــذه  خــالل  من  وخلصت  متفرقة((، 
إلى أن ))خمسة في املائة على أقل تقدير من 

قدرات الجيش امللكي تعرضت للتدمير((.
إصابة  عــن  للحديث  التقرير  تطرق  كما 
ضباط مغاربة كبار، فقد أكد أنه باإلضافة إلى 
إصابة العقيد الدليمي، تعرض كل من العقيد 
بنعثمان والعقيد دينيا املعروف عند املغاربة 
أثناء  1«، إلصابات  أمغاال  »بطل معركة  باسم 
وضعية  سرد  في  التقرير  واستمر  املعارك، 
))ضابطا  أن  كتب  حيث  املغاربة،  الضباط 
إصابته  جراء  الصحراء  من  إجالؤه  تم  آخر 
مستشفى  إلى  نقل  الذي  حجو،  العقيد  وهو 
أصابته  التي  العقدة  بعد  النفسية  األمراض 

جراء اإلصابة((.
كانت هذه األخبار موضوع رسالة وجهها 
السفير األمريكي بالجزائر إلى وزير خارجيته، 
بـ»آخر  وعنونها   ،1976 أبــريــل   6 بتاريخ 
مزاعم البوليساريو«، كذب من خاللها السفير 
األمريكي هذه املزاعم والتقارير، وأضاف أنها 
التي تشنها  النفسية  الحرب  تدخل في إطار 
لالعتراف  الــدول  باقي  جر  أجل  من  الجبهة 
السفارة  مــصــادر  أن  السفير  ــر  وذكـ بــهــا، 
أن  التأكيد  في  تستمر  بالجزائر،  األمريكية 
الوضع هادئ نسبيا في الصحراء، وال صحة 
ال  البوليساريو  جبهة  أن  كما  األخبار،  لهذه 
تزال غير قادرة على سلوك أي شيء أكثر من 

حرب العصابات. 

أثناء الحملة اإلعالمية التي شنها 
اإلعالم الرسمي الجزائري على المغرب، 

تم توجيه التهمة إلى الملك الراحل محمد 
الخامس، بأنه تواطأ مع فرنسا وأهداها 

الزعماء الخمسة، وهو ما اعتبر تزويرا للتاريخ، 
وقد تحدث الملك الحسن الثاني عن هذا 
االدعاء الفارغ والتدليس اإلعالمي، حيث 

أوضح أنه كيف يمكن تصديق هذه 
الخرافة والمغرب هو من أدى ثمن 

اختطاف الطائرة غاليا

تبون



نقولقالوا

و
أسبوعيات كريم إدبهي

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
11

األسبوع الرياضي

القناة األولى ممنوعة من نقل أطوار البطولة االحترافية
المساء

العام زين«... باراكا عليها غير نقل سهرات »كولوا 

هل يصبح مؤقت الرجاء دائما؟
جرائد
ْن« الرئيس بالصتو. ماشي بعيد، خصوصا إيلى »سخَّ

عرض من نادي فاينورد الهولندي للرجاوي رحيمي
مواقع
كاين  تتشوف  راك  عليك،  يسهل  اهلل  أولــدي  سير 

املؤقت! غير 

قدر هلل وما شاء فعل )بعد إقصاء الرجاء ضد تونغيث 
السنغالي(

عماد أريسكي، مذيع بقناة »الرياضية«
راه ماشي جنازة هاذي، غير مباراة يف كرة القدم.

اشتقت لأللوان الوطنية...
البولديني، العب أاكديمياك كويمبرا البرتغالي

راية وهنينا... »شري« 

مصلحة مارسيليا وراء طرد العبني جزائريني
ناصر الرغيت، المدير التقني ألولمبيك مارسيليا

فهاذ القضية أول مرة درتي شي حاجة مزيانة.

فجر ودرار وأمرابط وكارسيال خارج أسوار املنتخب
األخبار

اهلل يجعل البركة، اللي زار يخفف...

لقجع يثور في وجه املدير التقني أوشن
الصباح
غيفارا  تشي  مــع  أولــدي  مشات  الــثــورة  ــاع؟  ك يثور 

وصحابو.

ضيعنا فوزا عريضا على نهضة الزمامرة...
مديحي، مدرب رجاء بني مالل

ما تزيدش فيه، غير تأهلتي وصايف.

 من 14 إلى 20 يناير 2021

شركة »كازا إيفنت« من فضيحة ألخرى

بعد فضيحة مركب محمد الخامس

اأين ه� ربط امل�س�ؤولية باملحا�سبة؟

الزميل اإلعالمي المتميز حسن الحريري في ضيافة هذا الخبر
اللجان األولمبية العربية

حظي الزميل حسن الحريري، بشرف نيل 
التي يمنحها اتحاد  الدولية  »فيصل«  جائزة 
اللجان األوملبية ألملع الرياضيني والصحفيني 

العرب.
هذه الجائزة الثمينة التي تسلمها الحريري 
يستحقها،  والتي   ،2020 دجنبر   14 يــوم 
لهذا  نموذجية  إعالمية  مسيرة  بعد  جــاءت 
أخلص  التي  مهنته  على  الغيور  الصحفي 
لها ألكثر من ثالثني سنة، قام خاللها بتغطية 
والقارية  الوطنية  التظاهرات  من  العديد 
الذهبي  الجيل  من  يعتبر  حيث  والدولية، 
لصحفيي الثمانينات، الذين عاشوا في فترة 
تألق الرياضة الوطنية على جميع الواجهات، 
املتوسط  األبيض  البحر  ألعاب  من  ابتداء 
أنجلوس  )لوس  األوملبية  واأللعاب   ،)1983(
احتضنها  التي  العربية  واأللعاب   ،)1984

املغرب سنة 1985، ومونديال مكسيكو 1986، 
)الالذقية  املتوسط  األبيض  البحر  وألعاب 
1987( مرورا بنهائيات كأس إفريقيا )1988 

باملغرب(، وهلم جرا...
من  استفادته  بفضل  تألق  ذهبي  جيل 
الذين  املخضرمني  الصحفيني  من  مجموعة 
تعلموا منهم املهنة واحترام اآلخر، والبحث 
البعد  كل  واالبتعاد  الصحيحة،  املعلومة  عن 
عن االبتزاز واالستفزاز، عكس ما نراه حاليا، 
ضمن  الحريري  حسن  كــان  حيث  لــألســف، 

»التشكيلة« النموذجية لهذا الجيل.
بهذه  الحريري  حسن  لصديقنا  فهنيئا 
الجائزة التي يستحقها والتي تعتبر مفخرة 
امللتزمني،  الرياضيني  الصحفيني  لجميع 
لإلذاعة  الوطنية  الشركة  داخــل  ولزمالئه 

والتلفزة التي يعتبر من نجومها. الزميل حسن الحريري بالعاصمة السعودية الرياض

الخامس  محمد  مركب  عرفها  جديدة  فضيحة 
التي  املباراة  خالل  مائية  برك  إلى  تحول  الــذي 
استقبل فيها فريق الرجاء الرياضي فريق تونغيث 
من  كبير  فريق  بإقصاء  انتهت  والتي  السنغالي، 

حجم الرجاء من عصبة األبطال اإلفريقية..
هذه الشركة التي ضحكت على املغاربة في أكثر 
من مناسبة، كانت سببا رئيسيا في هذا اإلقصاء 
الغير منتظر، بسبب استهتارها وفشلها الذريع 
حيث  عليه،  تشرف  الذي  القطاع  هذا  تدبير  في 
22 مليارا من أجل صيانة هذا  أكثر من  صرفت 
شاهدناها  التي  الكارثة  النتيجة  لتكون  املركب 

وشاهدها العالم خالل األسبوع املاضي.
من  أكثر  به  نشيد  أن  بإمكاننا  ضخم  مبلغ 
ولألسف  لكن  وجيز،  زمني  ظــرف  وفــي  ملعب، 
ــالن«  »ف املهمة ألبــنــاء  ــذه  الــشــديــد، أســنــدت ه
و»فرتالن«، الذين فشلوا في مشاريعهم الخاصة، 
في  نجحوا  وأقاربهم  أعمامهم  أو  آباءهم  لكن 
خيالية،  وبأجور  املناصب،  أكبر  في  توظيفهم 

مقابل جلوسهم في مكاتبهم الفخمة واملكيفة.
ــدى  ــي إح فــمــديــر شــركــة »كــــازا إيــفــنــت« وفـ
محمد  مــركــب  ــأن  ب ــد  أك السابقة،  تصريحاته  
الذي  إفريقيا  في  الوحيد  امللعب  هو  الخامس 
على  للمياه  الذاتية  التصفية  تقنية  على  يتوفر 
العشب، وتحدى الجميع بقوله بأنه يضمن غياب 
غير  إصالحه،  بعد  امللعب  أرضية  على  ماء  قطرة 
تصريحات  كل  كذبت  »املهزلة«،  املباراة  هذه  أن 
محمد الجواهري، بعد أن تحول امللعب إلى مسبح 
عشوائي وشكل خطرا كبيرا على جميع الالعبني.

من  يخجل  لم  املحظوظة،  الشركة  هــذه  مدير 

هذه  بأن  الفضيحة  هذه  بعد  صرح  حينما  نفسه 
ألن  لالحتجاج،  داعــي  فال  عــاديــة،  تبقى  الحالة 
املتكرر  باستغالله  تأثر  ادعائه،  حسب  امللعب، 
على  ينافسان  اللذين  والرجاء  الــوداد  طرف  من 
املناخية  الظروف  إلى  باإلضافة  واجهة،  من  أكثر 
عرفتها  الــتــي  الــغــزيــرة  املــطــريــة  والتساقطات 
)يوم  الثالثاء  يوم  طــوال  االقتصادية  العاصمة 

املباراة(.
مازال  الذي  الرجل  هذا  من يضحك  على  ترى 

متماديا في أفعاله بدون خجل؟ ملاذا ال نرى مثل 
من  بالرغم  األوروبية  املالعب  في  الفضائح  هذه 
تهاطل األمطار وتساقط الثلوج بنسب كبيرة جدا 

مقارنة مع املغرب؟
هذا  على  الغيورين  وكــل  املــســؤولــني،  على 
الوطن، أن يوقفوا هذا االستهتار ويضعوا الرجل 
املناسب في املكان املناسب، ألن ما نراه حاليا ال 
يبشر بالخير، وعليهم كذلك إنقاذ ما يمكن إنقاذه 

ألن السيل وصل الزبى.

 محمد الجواهري: كان سببا مباشرا في إقصاء الرجاء، وإغراق مركب محمد الخامس 
وإغراق ميزانية الدولة... ومازال يصول ويجول!

الرجاء يتاأهل للنهائي ملواجهة احتاد جدة ال�سعودي
فريق  تمكن  أســبــوع،  ظــرف  فــي 
الرجاء الرياضي من تجاوز إقصائه 
األبــطــال  عصبة  كــأس  مــن  املبكر 
لألندية البطلة، ليتأهل لنهائي كأس 
من  سيواجه  حيث  السادس  محمد 
خالله االتحاد السعودي بالعاصمة 

املغربية الرباط.
دخل  الرياضي  الــرجــاء  فريق 
كانت  التي  الحاسمة  املباراة  هذه 
املصري  اإلسماعيلي  ضد  تنتظره 
بهدف  الذهاب  لقاء  في  املنتصر 
ما  يــعــرف  وهــو  )دخـــل(  لصفر، 
العريض،  جمهوره  منه  ينتظر 
الذي صب جام غضبه على الشركة 
مركب  على  »الــســهــر«  بـــ  املكلفة 

محمد الخامس.
يكن خصما  لم  املصري  الفريق 
املــنــال، ألنــه هو اآلخــر كان  سهل 

يؤمن بحظوظه، بالرغم من العديد 
مــن املــشــاكــل الــتــي عــاشــهــا قبل 
استطاع  بل  املغرب،  إلى  وصوله 
خالل  شباكه  نظافة  على  الحفاظ 

الجولة األولى، التي كان مستواها 
على العموم متواضعا.

املدرب الشاب هشام أبو شروان، 
الذي عوض املدرب الرسمي جمال 

بـــ»كــورونــا«،  املــصــاب  السالمي 
بفضل  واستطاع  جــدا،  ذكيا  كان 
يقلب  أن  بها  قام  التي  التغييرات 
الــدراويــش،  فريق  على  الطاولة 
عززوا  الذين  االحتياطيني  بفضل 
الهدف  فبعد  الرجاوية،  التركيبة 
جزاء  ضربة  من  جاء  الــذي  األول 
الرحيمي،  الــهــداف  إســقــاط  بعد 
والتي تمكن العميد محسن متولي 
من  كــل  استطاع  تسجيلها،  مــن 
الكونغولي  »كورونا«،  من  العائد 
ماالنغو من تسجيل الهدف الثاني، 
الــثــانــي،  ــيــاطــي  االحــت ليضيف 
والقاتل  الثالث  الهدف  بنحليب، 
الذي منح للنسور تذكرة الوصول 

إلى نهائي كأس محمد السادس. 
ــي بــهــذا  ــامل ــع ــرجــاء ال ــل فــهــنــيــئــا ل
االنتصار الذي جاء في الوقت املناسب.

كأس محمد السادس: الرجاء - اإلسماعيلي المصري: 0-3

الجمعيات  دعم  للمالكمة  املغربية  امللكية  الجامعة  قررت 
الرياضية املنتمية ملختلف العصب الجهوية املنضوية تحت 
أطرها  دعم  إلى  إضافة   ،181 بـ  عددها  يقدر  والتي  لوائها، 
التقنية الرئيسية بمبلغ مالي ملدة 7 أشهر بدايتها شهر يناير 
الجاري إلى حدود يوليوز 2021، الهدف منها التخفيف من 

تداعيات »كورونا«.
مضمون  به  جاء  ملا  تفعيال  الطيبة،  املبادرة  هذه  وجــاءت 
البالغ الذي أصدرته الجامعة امللكية املغربية للمالكمة بتاريخ 
18 دجنبر 2020، حيث تمت اإلشارة إلى عزمها دعم الجمعيات 

الرياضية املنضوية تحت لوائها وأطرها التقنية الرئيسية.
وتماشيا مع ما تقتضيه الظرفية العصيبة التي تمر منها 
جميع مكونات املالكمة الوطنية، وفي إطار الحكامة الجيدة 
وحسن التدبير، فقد اعتمدت الجامعة ما تبقى من منحة وزارة 
البطوالت  ملختلف  املخصصة  والرياضة  والشباب  الثقافة 
الوطنية لجميع الفئات برسم املوسم الرياضي 2020/2019، 
من  مجموعة  إزاحـــة  بهدف  الرياضية  لجمعياتها  كدعم 
الذي  الصحي  الحجر  فترة  طوال  عاشتها  التي  اإلكراهات 
»كورونا«  جائحة  بسبب  ببالدنا  الوبائية  الوضعية  فرضته 

التي أثرت على جميع األنشطة الرياضية الوطنية. 

المغربية للمالكمة  الملكية  الجامعة 
تدعم 181 جمعية رياضية

عبد الجواد بلحاج رئيس الجامعة الملكية المغربية للمالكمة

فرحة رجاوية

بسرعة



وصول  ظل  في  املغرب  يحقق  لم  طبعا، 
أي  العام  األمــن  نائب  مهمة  إلــى  بنعمر 
العكس  بل  الوطنية،  للقضية  تذكر  إضافة 
املشاكل  عهده  في  وتكرست  ما حصل،  هو 
كبيرا  الفهم  سوء  وأصبح  والتراجعات، 
ــواليــات  مــع األمـــم املــتــحــدة مــن جــهــة، وال
ولكن  أخــرى..  جهة  من  األمريكية  املتحدة 
كيمون  بان  مهام  بانتهاء  انقشعت  الغيمة 
وجمال بنعمر على حد سواء)..(، وها هي 
الواليات املتحدة األمريكية تعترف بمغربية 
هو  الــذاتــي  الحكم  أن  وتــؤكــد  الــصــحــراء 

الخيار املعقول لحل النزاع..
بانتصار  املــغــربــي  ــاء  ــف االحــت ــز  ع ــي  ف
دبلوماسي كبير على من يقفون وراء جبهة 
الترويج  بنعمر  اختار جمال  البوليساريو، 
عن  بالحديث  الــرصــاص،  ســنــوات  ملغرب 
ورغم  ــام«،  األمـ ــى  »إل منظمة  في  تجربته 
مكلفة  بتجربة  الصفحة  طــوى  املغرب  أن 

»اإلنصاف  تجربة  وهــي  عامليا  ومتميزة 
ينكأ  أن  اختار  بنعمر  أن  إال  واملصالحة«، 
مفصلة  شهادة  تقديم  خــال  من  الــجــراح 
هذا  في  املغرب  إلى  لإلساءة  املقاس،  على 
يعرفها  قد  وبخلفيات  بــالــذات،  التوقيت 

البعض وقد ال يعرفها آخرون)..(.
ملنظمة  السابق  املنتسب  بنعمر،  يقول 
مبادئها  تقوم  كانت  التي  ــام«،  األمـ ــى  »إل
إسقاط  ومحاولة  البوليساريو  خدمة  على 
النظام: ))إن التاسع من يناير، يوم يحمل 
ذكرى خاصة جدا ال يمكن أن أنساها أبدا، 
من  اختطافي  تم  بالضبط،  سنة   45 فقبل 
قبل األمن السياسي املغربي، واقتيادي إلى 
مقر شرطة الرباط حيث قضيت ليلة طويلة 
زالت صورة  تحت تعذيب با هوادة.. وما 
وجه الجاد عالقة بذاكرتي.. تم نقلي فيما 
الدار  في  السري  االعتقال  مركز  إلى  بعد 
حيث  الــشــريــف،  مـــوالي  درب  الــبــيــضــاء، 

احتجزت لعدة أشهر مكبل اليدين معصوب 
الجاد  كان  وهناك  الوقت،  طوال  العينن 
»اليوسفي  السمعة  ســيء  هــو  الرئيسي 
في  للصحفين  أمره  فضحت  الذي  قدور«، 
- غير  التسعينات عندما شاهدته  منتصف 
مصدق - في مقر األمم املتحدة في جنيف، 
ضمن وفد حكومي رسمي جاء لتقديم تقرير 
بالتعذيب،  املعنية  املتحدة  األمم  لجنة  إلى 
يسوق زورا وبهتانا التزام املغرب باملعايير 
الدولية.. لقد سجنت ملدة 8 سنوات بسبب 
وألنني  مستبد،  لنظام  السلمية  معارضتي 
جيلي  شباب  من  كثيرين  مثل  أتطلع  كنت 

إلى العدالة والحرية...((.
اختار  ــذي  ال بنعمر  كلمات  تتوقف  لــم 
الحد،  هذا  عند  املغرب  ضد  شهادة  تقديم 
بل إنه اختار ربطا غير مباشر بن أحداث 
ــراج  ــوم بــقــولــه: ))بــعــد اإلفـ ــي ــس وال األمـ
بل  حقي،  في  املضايقات  تتوقف  لم  عني، 

أعقاب  في  أخــرى  مــرة  لاعتقال  تعرضت 
بعض  في  الجيش  ارتكبها  التي  املذابح 
عندما   ،1984 يناير  في  املغرب  شمال  مدن 
ثم  لاحتجاج،  الشوارع  إلى  الناس  نزل 
اضطررت بعدها إلى الفرار من الباد سرا 
في  الطويلة  رحلتي  لتبدأ  صيد،  قارب  في 
20 عاما..  املنفى والتي استمرت ألكثر من 
وعلى الرغم من أن ثمن نشاطي كان باهظا 
اإلطــاق.  على  نادما  لست  أنني  إال  جــدا، 
النشطاء  رفاقي  بأنني وقفت مع  أنا فخور 
امللتزمن ضد االستبداد، وساهمت بطريقة 
أجل  مــن  نضالنا  فــي  للغاية  متواضعة 
من  العديد  مــات  الديمقراطي..  التغيير 
التغيير  يروا  أن  دون  الرأي  رفاقي سجناء 
إليه،  نطمح  كنا  الذي  الحقيقي  السياسي 
قيد  على  زالوا  ما  من جادينا  العديد  لكن 
ويستفيدون  بتقاعدهم  ويتمتعون  الحياة 

املخزي  واإلفــات  الدولة  حماية  من 
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صدق المستشار الملكي وكذب جمال بنعمر 

إعداد : سعيد الريحاني

خ�صوم الهمة  يتحركون 

�صد املغرب يف الأمم املتحدة 
هل يقف جمال بنعمر وراء دفع بان كيمون 

لوصف المغرب بـ»البلد المحتـل«؟ 

كثير من المغاربة قادهم الحماس الصادق إلى االحتفاء بوصول المغربي جمال بنعمر )رغم أنه يحمل الجنسية 
البريطانية(، إلى أكبر المسؤوليات في منظمة األمم المتحدة إلى جانب األمين العام بان كيمون، حيث كان بنعمر 

نائبا له، ولكن كم كانت الصدمة قوية عندما تحول األمين العام لألمم المتحدة إلى مجرد بوق للدعاية تابع 
للبوليساريو، بل إن بان كيمون أصر على ختم مهمته في األمم المتحدة بوصف المغرب بـ»البلد المحتل«، رغم أن نائبه 

ومستشاره لم يكن سوى جمال بنعمر، ليطرح السؤال: »ألم يكن لبنعمر دور في انحراف األمين العام لألمم المتحدة؟«..

كبير مستشاري 
الملك محمد 

السادس، فؤاد 
عالي الهمة



تم  الذي  التقدم  الرغم من  العقاب. على  من 
األسى  من  بمزيج  أشعر  أنني  إال  إحــرازه، 
الليلة  مــن  عــامــا   45 بعد  ــه  ألن والغضب 
الرهيبة التي تم فيها اعتقالي ألول مرة، ال 

يزال هناك سجناء رأي في املغرب((..
الزيت  صب  بنعمر  حاول  ذلك،  من  أكثر 
بعض  على  حكم  ))لقد  بقوله:  النار  على 
الذين احتجوا سلميا في منطقة الريف من 
أجل تحسني الخدمات الحكومية في الصحة 
ألمر  إنه  عاما..   20 ملدة  بالسجن  والتعليم 
الشباب  املتظاهرين  سجن  يتم  أن  مخز 
هذا  طلقاء..  جالدونا  يظل  بينما  املساملني 
له  يوضع  أن  ويجب  تبريره  يمكن  ال  أمر 
حد وبشكل فوري، ألن استمراره إهانة لنا 
ولكل أولئك الذين ضحوا بحياتهم من أجل 

الحرية والكرامة((.
التي  النغمة  بنفس  بنعمر،  تحدث  هكذا 
كــانــت ســائــدة فــي املــغــرب إبـــان سنوات 
مصطلحات  واســتــعــمــل  الـــرصـــاص)..(، 
و»سجناء  املستبد«  و»النظام  »الجالدين« 
مجرد  عند  تقف  ال  تقنيات  وكلها  الــرأي«، 
توفير  تــروم  إنها  بل  ذاتية،  سيرة  تقديم 
ــل األمــم  املــغــرب، داخ ــادة خــام لخصوم  م
بتوسيع  يحلمون  ممن  وخارجها،  املتحدة 
مراقبة  لتشمل  املتحدة  األمــم  صالحيات 
الحطب  توفير  وكــذا  اإلنــســان)..(،  حقوق 
في  البوليساريو  معزوفات  لتدوير  الالزم 
هزيمتها  يشهد  الذي  بالذات  التوقيت  هذا 

دبلوماسيا على املستوى الدولي.
نفسه،  تلقاء  من  يتحدث  بنعمر  كان  هل 
عنه  سيجيب  ســؤال  لذلك؟  مدفوع  أنــه  أم 
الخروج  توقيت هذا  أن  األكيد،  لكن  الزمن، 
استفهام؟  عالمة  من  أكثر  يطرح  اإلعالمي 
في  تــورطــوا  أن  سبق  ومــقــربــوه  فالرجل 
خالل  من  الــريــف،  احتجاجات  في  النفخ 
امللكي  املستشار  مع  مزعوم  للقاء  الترويج 
مبادرة  تقديم  خالله  تم  الهمة،  عالي  فؤاد 
مزعومة من طرف بنعمر لحل أزمة الريف، 
»هيبة  عن  بالدفاع  تشبث  الهمة  إن  وقيل 
في  بنعمر  مقترحات  مواجهة  في  الدولة« 
فندق »هيلتون« بالرباط.. وبغض النظر عن 
صحة كواليس هذا اللقاء، فقد نسب لبنعمر 
عبر بعض املواقع، تحديه للمستشار الهمة، 
تكذيب  ))ينتظر  إنــه  مقربوه  قــال  حيث 
وأن  األمور،  لهذه  بنفسه  امللكي  املستشار 
يعتبر  لكونه  بالرد،  له  يسمح  ال  منصبه 
تدخال في شؤون دولة أخرى، ومن املعلوم 
أن تدخل نواب األمني العام لألمم املتحدة، 

ال يكون إال بتكليف رسمي..((.
مجرد  يعتبر  عندما  للمفارقة..  وانظروا 
من  أكبر  نفسه  املتحدة  لألمم  تابع  موظف 
وال  السادس،  محمد  امللك  مستشاري  كبير 
بدعوى  ملقربيه،  ينسب  ما  لتوضيح  يخرج 
أن منصبه ال يسمح، ألم يكن تدخل األمني 
ونائبه  كيمون،  بان  املتحدة  لألمم  العام 
تدخال سافرا  الصحراء،  في قضية  بنعمر، 
الزمن  يثبت  ألــم  أخــرى؟  دولــة  في شــؤون 
مقاربة  بــدل  الهمة  مقاربة  صــدق  الــيــوم 
معه  وإال وحل  ببلد  كلما حل  الذي  بنعمر، 

الخراب)..(؟
يمكن  الذي  ما  التساؤل:  يمكن  وأخيرا، 
لجمال  الدبلوماسية  التجربة  تضيفه  أن 
بنعمر، وهو واحد من خصوم الهمة، بسبب 
العقدة التاريخية)..(، إلى املغرب؟ علما أن 
بعد  دراسيا،  نفسه  إنقاذ  من  تمكن  بنعمر 
دخول السجن في املغرب، وحصل على إثر 
تذكر  ولكنه  الدراسة)..(،  على شواهد  ذلك 

الدراسي  مــشــواره  يتذكر  ولــم  الجالدين 
وتجربة »اإلنصاف واملصالحة«..

التي  بنعمر،  حقيقة  مــن  ــزء  ج ملعرفة 
أجنبي،  استخباراتي  هو  ما  فيها  يختلط 
ما  ــراءة  ق يكفي  أمــمــي)..(،  لعب  هو  ومــا 
يكتب عنه في الخارج وعن سيرته الذاتية، 
ممن  كونه  إلى  اإلشارة  من  تكون  والبداية 
تلقوا تكوينات من طرف منظمة »أمنيستي 
أنتيرناسيونال« املعادية للمغرب واملساندة 
القراءة عن بنعمر  للبوليساريو، كما يمكن 
اليمن،  فــي  للحوثيني  منحازا  باعتباره 
وواحدا من مدبري »سقوط صنعاء«، الذين 
بالفشل،  أممي  كوسيط  مهمتهم  انتهت 
بنعمر  عــن  كتبوا  املعلقني  بعض  إن  بــل 

يفاوض  بنعمر  كــان  ))لقد  يلي:  ما 
والعاصمة  صعدة  فــي  الحوثي 
جماعة  يــد  فــي  تسقط  صنعاء 

لم  املهمة  هذه  اكتملت  فلما  األخير،  هذا 
توفير  إلى  ســارع  بل  بنعمر،  يستنكرها 
سمي  ما  عبر  تلك  لخطوتهم  نجاة  طوق 
الوطنية«..  والشراكة  السلم  بـ»اتفاقية 
اليمنية  الكرة  بتدحرج  بنعمر  سمح  لقد 
يتبع  مرة  كل  في  وكان  قاع سحيق،  نحو 
ذلك  بدأ  وقد  إيقافها،  يحاول  وال  الكرة 
منذ سيطرة الحوثيني على عمران وصوال 

الحادي  في  العاصمة  على  إلى سيطرتهم 
وجودهم  وفــرض  شتنبر  من  والعشرين 
استقال  أن  إلى  والسالح  القوة  بترهيب 
الحوثيون  و«لهف«  والحكومة  الرئيس 
أمام  أن نضجت ثماره وتدلت  الحكم بعد 
كان  الذي  الدولي  للمجتمع  سلبية عجيبة 
ومثلما  واملستفز..  الصارخ  رمزه  بنعمر 
املستشارة  هـــالل،  نـــداء  السيدة  كتبت 
»خطوة  فإن  لبنعمر،  السابقة  اإلعالمية 
دخول الحوثيني لصنعاء، أدخلت العملية 
السياسية في حالة موت سريري، وقدمت 
اليمن  وربــمــا  الــحــوثــي،  اليمن  مــشــروع 
الجديد،  اليمن  مشروع  على  الجنوبي 
مصراعيه«،  على  املجهول  بــاب  وفتحت 
معتبرة في مقال لها قبل فترة بجريدة 
يكن  لم  حصل  »ما  أن  »الحياة«، 
سقوطا لعاصمة الوحدة فحسب، 

من  تحمله  ما  ولكل  للدولة  تسليما  بل 
ومظالم  االنتقالية  العملية  راكمتها  أعباء 
السنوات السالفة، تسليما، بل استسالما 
لقوة سالح إقليمي عاث ممانعة في لبنان 
قبضته  أحكم  قد  وها  والعراق،  وسوريا 
محمد  )املــصــدر:  اليمن«((  على  أخيرا 

كريشان/ القدس العربي(.
تتناول  الــتــي  التعليقات  هــي  كثيرة 

املحافل  في  بنعمر  ظاهرة  عن  الحديث 
الدولية، ومنها تقارير تتهمه بالتجسس، 
))تقدم  التقارير:  أحــد  من  فقرة  وهــذه 
الحزب  ممولي  أهم  أحد  برويدي،  إليوت 
الجمهوري األمريكي املقربني من الرئيس 
دونالد ترامب، بدعوى قضائية يتهم فيها 
اإللكتروني  بريده  رسائل  بقرصنة  قطر 
إلى  السابق  األممي  املبعوث  بمساعدة 
على  التأثير  بهدف  بنعمر،  جمال  اليمن، 
مواقف  وتليني  األمريكي  الــعــام  الـــرأي 
الدعوى  وتقول  الــدوحــة..  من  واشنطن 
في  قطر  لحساب  يعمل  الــذي  بنعمر،  أن 
عملية  بتدبير  ــام  ق املــتــحــدة،  ــات  ــوالي ال
الفضاء  في  املخترقة  البريد  رسائل  نشر 
اإلعالمي، بما في ذلك بريد زوجة برويدي، 
في  األخرى،  التجارية  الوثائق  من  وعدد 
محاولة لتشويه سمعة برويدي وإضعاف 
)ميدل  القطرية...((  للسياسات  انتقاداته 
إيست أون الين/ الخميس 2018/11/08(. 

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
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عندما رف�ض الهمة مبادرة م�شبوهة لتدخل بنعمر 
املتهم بالتج�ش�ض يف احتجاجات الريف 

جمال بنعمر مبعوث األمم المتحدة إلى اليمن سبق اتهامه بدعم الحوثيين 

في عز االحتفاء المغربي بانتصار دبلوماسي كبير على من يقفون وراء 
جبهة البوليساريو، اختار جمال بنعمر الترويج لمغرب سنوات الرصاص 

بالحديث عن تجربته في منظمة »إلى األمام«، ورغم أن المغرب 
طوى الصفحة بتجربة ملكفة ومتميزة عالميا وهي تجربة »اإلنصاف 

والمصالحة«، إال أن بنعمر اختار أن ينأك الجراح من خالل تقديم شهادة 
مفصلة على المقاس، لإلساءة إلى المغرب في هذا التوقيت بالذات، 

وبخلفيات قد يعرفها البعض وقد ال يعرفها آخرون)..(.

ملعرفة جزء من حقيقة 
بنعمر، التي يختلط فيها ما 
هو استخباراتي أجنبي، وما 

هو لعب أممي)..(، يكفي 
قراءة ما يكتب عنه يف اخلارج 

وعن سريته الذاتية، والبداية 
تكون من اإلشارة إىل كونه 

ممن تلقوا تكوينات من 
طرف منظمة »أمنيستي 
أنتريناسيونال« املعادية 

للمغرب واملساندة 
للبوليساريو.. كما ميكن القراءة 

عن بنعمر باعتباره منحازا 
للحوثيني يف اليمن، وواحدا من 

مدبري »سقوط صنعاء«.
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 من 14 إلى 20 يناير 2021

بو�سوف: حق امل�ساركة ال�سيا�سية للجالية 

املغربية ال جدال فيه

بنعبد القادر يتدخل لتبسيط األمين العام لمجلس الجالية يندد بتقاعس األحزاب والحكومة 
إجراءات توثيق الزواج 

العالم  لمغاربة 

الرباط. األسبوع

املستشارين،  بمجلس  االشتراكي  الفريق  تقدم 
بمقترح قانون يرمي إلى تعديل املادة 15 من مدونة 
األسرة، خالل جلسة عقدتها لجنة العدل والتشريع 
وحقوق اإلنسان، وهو املقترح الذي تمت املصادقة 

عليه باإلجماع في مجلس املستشارين.
على  الــقــادر،  بنعبد  محمد  العدل  ــر  وزي ــال  وق
الفصل  أن  مــؤخــرا،  تمت  التي  املصادقة  هامش 
اململكة بحماية  التزام  الدستور ينص على  من   16
الحقوق واملصالح املشروعة للمواطنات واملواطنني 
احترام  إطار  في  وذلك  بالخارج،  املقيمني  املغاربة 
العمل  بها  الــجــاري  والقوانني  الــدولــي  القانون 
على  وزارتــه  حرص  مؤكدا  االستقبال،  بلدان  في 
تفعيل هذا املقتضى الدستوري والتزامها بمالءمة 

مع  القانونية  النصوص  جميع 
والتنسيق  بالتعاون  مقتضياته 
مع املؤسسة التشريعية، مبرزا 
يحظون  املهجر  مغاربة  أن 
في  السيما  خــاصــة،  بعناية 
مجال تبسيط اإلجراءات، ومن 
تم، فقد أصبح لهم خيار يتعلق 

نسخ  ــداع  إي بإمكانية 
مــن عــقــود زواجــهــم 
القنصلية  باملصالح 
لها  التابع  املغربية 
طالبة  سكنى  محل 
أو طالب التسجيل.

الرباط. األسبوع

قال األمني العام ملجلس الجالية، 
ــور عــبــد هلل بــوصــوف:  ــت ــدك ال
السياسية  املشاركة  مبدأ  ))إن 
فيه،  جدال  ال  املغربية  للجالية 

دستوري((،  مبدأ  ألنه 
تنقصه  أنه  موضحا 
التنزيل  آليات  فقط 
مجموعة  مثل  مثله 
ــن املــقــتــضــيــات  مـ
ــة  ــ ــوري ــ ــت ــدســ ــ ال

األخرى..
وأبـــــــــــــرز 
في  بوصوف 

هذا السياق، أن الدستور املغربي والخطابات 
يخص  فيما  عاليا  السقف  رفعت  امللكية، 
التفاعل الحكومي من  الجالية، إال أن  حقوق 
يبقى  الــواقــع،  أرض  على  تنزيلها  أجــل 
ضعيفا، واألحزاب لم تقم بدورها كامال 

في الترافع حول هذه القضايا.
اشتغال  بمنهجية  التذكير  وبعد 
ــول مــســألــة املــشــاركــة  املــجــلــس حـ
النقاشات  وخــالصــات  السياسية 
الفاعلني  مختلف  فيها  شارك  التي 
بوصوف  نــوه  الحزبيني، 
املدني  املجتمع  بدينامية 
من  أوروبــا  في  املغربي 
أجل الدفاع عن الحقوق، 
وتأسف الكتفاء الفاعل 
ــي  ــي ف ــاســ ــ ــي ــ ــس ــ ال
ــرب، بــإثــارة  ــغـ املـ
املشاركة  قضية 

عند  موسمي  بشكل  للجالية  السياسية 
الرغم  االنتخابية، على  اقتراب االستحقاقات 
مما يتطلبه تفعيل هذه املشاركة من توافقات 
ــراف  األطـ مختلف  بــني  عميقة  ونــقــاشــات 

للتوصل إلى الصيغة املناسبة واملمكنة.
وفدا  مؤخرا  استقبل  قد  بوصوف  وكــان 
الجمعويني  الفاعلني  من  مجموعة  من  مكونا 
في  املغربية  األحــزاب  من  مجموعة  وممثلي 
املغربية  الجالية  ملجلس  بزيارة  قام  أوروبا، 
الزيارة  النقاش خالل هذه  بالخارج، وتطرق 
للجالية  السياسية  املــشــاركــة  مسألة  إلــى 
املغربية بالخارج، حيث عبر الوفد الذي ضم 
نوابا ومنسقي عدد من األحزاب املغربية من 
األغلبية واملعارضة، في مجموعة من الجهات 
املشاركة  تفعيل  ــرورة  ضـ عــن  األوروبـــيـــة، 
في  بالخارج  املغربية  للجالية  السياسية 
ذلك  على  ينص  كما  الوطنية  االستحقاقات 

الدستور املغربي. بوصوف

إطالق الرصاص على مغربي في الطريق السيار بإسبانيا

الرباط. األسبوع

مواطن  على  مــؤخــرا  العثور  تــم 
رميا  سيارته  داخــل  مقتوال  مغربي 

دي  الكوستا  بمنطقة  بــالــرصــاص، 
صول في إسبانيا.

إسبانية،  إعــالم  وسائل  وأوردت 
بمدينة  اإلسباني  املدني  الحرس  أن 
وفاة  حــادث  في  تحقيقا  فتح  مالقا، 
سنة،   40 العمر  مــن  يبلغ  مغربي 
املغربي  بــأن  املــصــادر  ذات  وأفـــادت 

الطريق  على  حتفه  لقي  املــقــتــول، 
عليه  وعثر   ،Benahavís السيار 
مقتوال بالرصاص داخل سيارة فخمة.
 وأضافت ذات املصادر، أن مصلحة 
اتــصــاال  تلقت   ،112 املستعجالت 
مساء  من  والنصف  الثامنة  حوالي 
ــوم األحـــد املــاضــي، مــن أشخاص  ي

سمعوا دوي إطالق الرصاص، وبعد 
الوصول إلى عني املكان، تم نقل جثة 
األمـــوات  مــســتــودع  نحو  الضحية 
طبي،  تشريح  إلجراء  مالقا،  بمدينة 
تفاصيل  ملعرفة  تحقيق  فتح  وجــرى 
ارتباطها  يشتبه  الــتــي  العملية 

بصراع تجار املخدرات..

الرباط. األسبوع

في  النشطاء  بعض  أطلق 
تحت  وطنية  مــبــادرة  كــنــدا، 
وهي  كندا«،  »إعــالن  عنوان: 
لجمعية  محسوبة  ــادرة  مــب
»مغرب التنمية«، هدفها حث 
كندا  فــي  املغربية  الجالية 
وباقي دول أمريكا الشمالية، 
بالقضية  ــعــريــف  ــت ال ــى  ــ إل
والــدفــاع  للمملكة  الوطنية 
وجمعويا  دبلوماسيا  عنها 

ببلدان إقامتهم.
في  املبادرة  إشهار  تم  وقد 
تحت  الجمعية  نظمتها  ندوة 
املغربية:  »الصحراء  عنوان: 
وأدوار  الراهنة  املستجدات 
ــة الـــعـــالـــم«، أطــرهــا  ــارب ــغ م
نور  اإلفريقي  البرملان  عضو 
الدين قربال، واألكاديمي عبد 

الصمد بلكبير. 

كندا  فــرع  كاتب  وأوضـــح 
مصطفى  املذكورة،  للجمعية 
كندا..  ))»إعـــالن  أن  جوهر، 
والعطاء  واالنتماء  الوحدة 
ــة  لـــلـــوطـــن«، يــشــكــل أرضــي
والعمل  للتفكير  مشتركة 
الجالية  أبــنــاء  مختلف  بــني 
املغربية في كندا وفي أمريكا 
ــة، وهـــو امــتــداد  ــي ــشــمــال ال
الخضراء  للمسيرة  طبيعي 
ــي،  ــرف ــع ــي وم ــاف ــق بــعــمــق ث

ــل مـــن الــدبــلــومــاســيــة  وشــك
ــة، عــلــى اعــتــبــار أن  ــوازيـ املـ
التنمية«  ــرب  ــغ »م جمعية 
جـــزء مـــن الــنــســيــج املــدنــي 
ملغاربة العالم(( حسب قوله، 
تصريحات  فــي  أوضــح  كما 
هو  اآلن  ))دورنـــا  صحفية: 
االنتقال من التعبئة العاطفية 
حتى  العملية  املبادرات  إلى 
اللحظة  مستوى  فــي  نكون 

التاريخية((.

الرباط. األسبوع

أفاد آخر تقرير للوكالة األوروبية لحرس الحدود 
املهاجرين غير  أن عدد  »فرونتيكس«،  والسواحل 
تراجع  األوروبي،  االتحاد  بلدان  نحو  القانونيني 
في سنة 2020 إلى أدنى مستوى منذ سنة 2013.
 13 وعزت نفس املصادر نسبة التراجع بنسبة 
تأثير  إلى  حالة،  ألف   124 بحوالي  أي  باملائة، 
القيود التي تم فرضها ملواجهة وباء »كوفيد 19« 
هو  املؤشر  هذا  أن  مبرزا  مختلفة،  دول  قبل  من 

األقل خالل السبع سنوات التي خلت.
األبيض  البحر  شرق  في  الهجرة  مسار  وشهد 

املتوسط أكبر انخفاض في عدد الوافدين، والذي 
انخفض بأكثر من ثالثة أرباع إلى حوالي 20000، 
وانخفض عدد املعابر الحدودية غير الشرعية في 
إلى حوالي  املتوسط  األبيض  البحر  منطقة غرب 

17000، بمقدار 29 في املائة. 
قد  املهاجرين  املزيد من  أن  إلى  التقرير  وأشار 
املتوسط،  األبيض  البحر  وسط  الطريق  سلكوا 
إلى  النظاميني  غير  الــوافــديــن  عــدد  وتضاعف 
ثالث  املتوسط  األبيض  البحر  وسط  من  أوروبــا 
يجعله  مما   ،35600 من  أكثر  إلى  تقريبا  مرات 

أكثر طرق الهجرة نشاط نحو أوروبا.
العام  املــرصــودة  األطــفــال  نسبة  وانخفضت 
 10 كل  من  واحد  كان   ،2020 سنة  ففي  املاضي، 
مقارنة  سنة   18 عن  عمره  يقل  تقريبا  مهاجرين 

بنسبة 23 في املائة في عام 2019.

»كورونا« تضع حدا لنشاط إطالق »إعالن كندا« من أجل القضية الوطنية 
الهجرة نحو أوروبا 

الشريف  املكتب  السابق يف  البقاء، اإلطار  دار  إلى  غادرنا 
أليمة  مناسبة  وهي  برني،  البشير  املرحوم  للفوسفاط، 
فاطمة  زوجته  إلى  التعازي  بأحر  »األسبوع«  فيها  تتقدم 
الزهراء، وابنه خالد، وإلى بناته وفاء، نادية، ومرمي، داعية 
لهم جميعا بالصبر والسلوان وللفقيد بالرحمة والرضوان.

إنا هلل وإنا إليه راجعون.

تويف صباح يوم الثالثاء 12 يناير 2021، بوصوف بوزيان، شقيق الدكتور عبد اهلل 
بوصوف، األمني العام ملجلس اجلالية املغربية باخلارج.

لعائلة  املواساة  عبارات  وأصــدق  التعازي  بأحر  نتقدم  األليمة،  املناسبة  وبهذه 
الفقيد الكبيرة والصغيرة، راجني من العلي القدير أن يشمله بواسع رحمته ويسكنه 

فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

بنعبد القادر

(())



رحم الله رواد السياسة يف العاصمة، وكانوا بارزين 
يف مــجــالــســهــا الــبــلــديــة بــاقــتــراحــاتــهــم ومــبــادراتــهــم، 
وتــأســيــســهــم لــدبــلــومــاســيــة مــــوازيــــة لــلــدبــلــومــاســيــة 
الرسمية، فقادوا البلديات إلى شراكة مع احلكومات 
ــأدوار »دبــلــومــاســيــة الــشــعــوب« مكملة أو  يف الــقــيــام بــ
للمملكة،  اخلارجية  للسياسة  معا،  هما  أو  مهيئة، 
ــانـــوا رحـــمـــهـــم اهلل مــــن املــخــطــطــن واملـــؤســـســـن  ــكـ فـ
لـ»منظمة العواصم واملدن العربية« ومقرها يف إمارة 
الكويت، و»منظمة العواصم اإلسالمية« ومركزها يف 
واحتضنتها  املتوأمة«  املــدن  و»منظمة  املكرمة،  مكة 
مدينة ليل الفرنسية، و»منظمة املدن الناطقة كليا 
أو جزئا بالفرنسية« وترأسها آنذاك عمدة العاصمة 
باريس، الراحل جاك شيراك، وغيرها من املنظمات.

ــــس روادنــــــــا األجـــــــالء يف الــســبــعــيــنــات  فــلــقــد أسـ
البلديات«  »عاملية  املاضي،  القرن  من  والثمانينات 
ورفــعــوهــا إلــى الــقــمــة بــاجلــلــوس والــتــحــاور وتــبــادل 
ــالـــم، وفـــرضـــوا  ــار مـــع عــمــالــقــة بـــلـــديـــات الـــعـ ــكــ األفــ
ــات وقــــــــــــرارات شـــعـــبـــيـــة عــلــى  ــسـ ــمـ ــتـ ــلـ ــات ومـ ــيــ ــوصــ تــ
ــوم أكـــثـــرهـــم حتت  ــيـ ــرواد الـ ــ ــ ــؤالء الـ ــ ــات، هـ ــومـ ــكـ احلـ
تــغــمــدهــم اهلل بــرحــمــتــه وأســكــنــهــم فسيح  ــتـــراب  الـ
جناته، منهم الفيلسوف محمد جسوس، والوطني 
إبراهيم فرج، واحلقوقي محمد بوزوبع، واملخضرم 
ــتـــاذ عــبــد الــكــرمي الــفــلــوس  أحــمــد الــدكــالــي، واألسـ
ذكر  دون  السنوسي،  الدين  بــدر  واألســتــاذ  العلمي، 

الرواد األحياء أطال اهلل أعمارهم.  
ملتمسا  اجلماعة  على  اقترحنا  أسابيع،  فمنذ 
بــإنــشــاء »مــنــظــمــة لــعــواصــم املــمــلــكــات واإلمـــــارات«، 
التماس بطبيعة احلال لم يناقش لتفعيله، بسبب 
وتخمن  الستشعار  الوطني  احلس  شرط  افتقاد 
القادم إلينا، ونضيف اليوم اقتراحا آخر يصب يف 
وهــذا  الــربــاط،  منتخبو  ليقترحه  ــاه،  االجتـ نفس 
للعواصم  »منظمة  تأسيس  إلى  من حقهم، يرمي 
فنحن  بالعربية«،  جزئيا  أو  كليا  الناطقة  واملــدن 
شعب له لغتان رسميتان هما العربية واألمازيغية، 
ويف صفنا دول كثيرة إفريقية وآسيوية وأمريكية، 
العاصمة،  واملــطــلــوب مــن جماعة  أوروبــيــة،  وحــتــى 
وتعميمه  رسمية  دورة  يف  االقتراح  مببادرة  القيام 
ــدن املــعــنــيــة، لــيــكــون اقــتــراحــا  ــ عــلــى الـــعـــواصـــم واملـ
العالم  متطلبات  مــن  يــكــون  رمبــا  ربــاطــيــا  مغربيا 
اجلـــديـــد يف الـــتـــواصـــل بـــن مــكــونــات املــجــتــمــعــات 
الــعــاملــيــة بــعــيــدا عــن الــتــعــصــب الــديــنــي واالحــتــكــار 
الرباط كعاصمة  القاري، لتبرز  اللغوي واالنتماء 
سياسية تتجه بخطى ثابتة نحو ركب العاملية من 

بابها الواسع.

شهادات من
الرواد

الصديق  األســتــاذ  الرائد  من  شهادة 
حول  علمية  ــدوة  ن فــي  بها  شــارك  الــرونــدة 
»وشائج  بعنوان   1993 سنة  وســا  الرباط 
كاآلتي:  نلخصها  العدوتني«  بني  االرتــبــاط 
حللهما  أزهـــى  فــي  حــســنــاوان  ))عـــدوتـــان 
باملحيط،  الطبيعة  توجتهما  زينتهما،  وأغلى 
رقيق،  فضي  بــحــزام  خصريهما  وأحــاطــت 
ورغم أنهما توأمني، فقد أبت إحداهما إال أن 
واحدة  كل  واتجهت  دالال،  الثانية  إلى  تنظر 
منهما عكس األخرى زهوا واختياال.. تلكما يا 
سادة، سا املحروسة التي ترنو وتتمدد نحو 
وتحبو  تتطلع  التي  الفتح  وربــاط  الشمال، 

نحو الجنوب(( انتهى.
وظفه  الــذي  الراقي  التعبير  في  وتمعنوا 

الرائد الرباطي ووصف به العدوتني.

مشاريع ضفة وادي أبي رقراق شبه جامدة، 
الكبير،  املسرح  في  الجارية  األشغال  فباستثناء 
مثل  بعد،  فيها  يشرع  لم  األوراش  من  فالباقي 
مستقلة  مدينة  بناء  فيه  املــقــرر  البحر«  ــاب  »ب
على  الكبيرة  والساحة  هكتارا،   30 مساحة  على 
مساحة 112 هكتارا، وقصبة أبي رقراق بجزيرتها 
وحديقتها وتجهيزاتها الثقافية، ومستشفى أبي 
رقراق بقطبني جهوي محلي ووطني على مساحة 

8 هكتارات.

في  العاصمة  بها  حظيت  التي  المشاريع  بعد 
السنوات األخيرة، أصبح ضروريا إعادة النظر في تقسيم 
املقاطعات، إذ ال يعقل أن تزدهر مقاطعات وتستفيد من 
بينما  لشساعتها،  نظرا  أراضيها  على  مهمة  إنجازات 
مقاطعة  مثل  جدا،  املحدودة  حدودها  تسجنها  أخرى 
الرياض  أكدال  مقاطعة  مقابل  كلم²   7 بمساحة  حسان 

بمساحة 48 كلم². 

نذكرها  الرياض،  أكدال  مقاطعة  وعلى ذكر 
ومشهورا  راقــيــا  كــان  ــذي  ال الليمون  حــي  بــأن 
»ابــن  الرئيسي  شــارعــه  فــي  الليمون  بأشجار 
جلها  اختفى  عنه،  املتفرعة  واألزقـــة  تــومــرت« 
بسبب اإلهمال وتوسعة الطرق، فمنذ 3 سنوات، 
نبهنا إلى هذه »الكارثة« البيئية، ونجدد التنبيه 
مع بداية سنة 2021، والتذكير بإلحاق هذا الحي 
واألحياء املجاورة مثل حي األحباس وحي ديور 

الجامع بمقاطعة حسان: مكانها الطبيعي. 

يتجدد موعد الرباطيني مع إحياء ذكرى االنتفاضة 
يوم  وذلك   ،1944 سنة  االستعمار  ضد  للرباط  الكبرى 
29 يناير، يوم الحرية الذي تقرر فيه مصير االستعمار، 
بعدما استشهد فيه شهداء أبطال في مظاهرات صاخبة 
نذكر منهم: الصديق بن احساين والزرهوني والهاشمي 
القسطالي، وتودة، ونفذ اإلعدام رميا بالرصاص بعدهم 
في كل من املختار جزوليت ومحمد الصحراوي والشاب 
الغربي »مول الجورنال« والشاب الغمراوي، رحمة هلل 

عليهم جميعا.

متى يتم إنصاف المتقاعدين؟ 

مليون متقاعد في حكم »األموات« 
حتى يثبتوا أنهم أحياء

في أكبر إهانة للمتقاعد بحشره في صف 
األموات، اللهم إذا أثبت العكس، وبطريقة 
تخدش كبرياءه وتحطم معنوياته وتدخله 
في متاهة املشكوك في وجوده أصا، بعد 
على  ليحال  العمل  مــن  عقود  تضحيات 
صناديق التقاعد التي اقتطعت انخراطاته 
بعد  ــم«  »رق مجرد  إلــى  وحولته  الشهرية 
التي  كالشمعة  صحته  ــان«  و»ذوب تقاعده 
خدمة  في سبيل  أو شركته  إدارتــه  أنــارت 
املجتمع، وكأن هذه الصناديق تربط حياة 
خانة  في  فتضعه  عمله،  بحياة  املتقاعد 
املبحوث عن بقائه حيا أو مشكوك في موته 
املتقاعد  بأن  مؤكدة  قرينة  وهذه  كشغله؟ 
ــه  إدارت ال  معه  تتواصل  ال  »رقـــم«  مجرد 
فقط  التقاعد،  صندوق  إدارة  وال  األصلية 
أمامها  للمثول  واالستدعاءات  باإلنذارات 
وضعف  ذاكرته  خانته  الذي  الشيخ  وهو 
بصره وسمعه وعجزت رجاه عن حمله...

والشيخوخة،  الظروف  عليه  قست  وإن 

وتعذبه  تهينه  أن  يتحمل  ال  فاملتقاعد 
اإلدارة التي كان في خدمتها طوال سنوات 
ويصير  له  لتتنكر  صحته،  منه  وأخــذت 
يثبت  حتى  األمـــوات  عـــداد  فــي  مجهوال 
ونكران  اإلهــانــات  أقصى  فتلك  العكس، 
لخدماته، فأين املصالح االجتماعية إلدارته 
وصــنــدوقــه وجــمــاعــتــه، هــل تــبــخــرت مع 
إذن  كفى  الكاذبة؟  الفضفاضة  الشعارات 
يعيش  أن  حقه  فمن  املتقاعد،  تجاهل  من 
كريما تخدمه مصالح اجتماعية وقد بدأت 

عملها اإلجباري مستهل هذه السنة.
ــدول،  ال معظم  خــاف  على  املتقاعدون 
الحياة،  بشهادة  يــدلــوا  حتى  »ميتون« 
إداراتهم  من  لهم  هدية  مؤملة  صفعة  وتلك 
وصناديقهم، وهي غير مقبولة ومرفوضة، 
خدمتهم،  في  بأنهم  ويروجون  ويقولون 
غير أن الواقع غير ذلك، لذلك فهذه الفئة من 
املواطنني يجب أن تحظى باالهتمام الازم، 

تقديرا ملا أسدوه من خدمات طوال عقود.

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
15

الرباط يا حسرة

جائحة »كورونا« تفرض »مراجعة عكسية«
 للضرائب لفائدة المتضررين

الربـاط

التقطت  الــصــورة 
 1975 ســنــة  ــي  حــوال
ــيــني  ــوطــن وتــجــمــع ال
الكريم  عبد  الكبيرين 
ــعــلــمــي،  الـــفـــلـــوس ال
البلدي  املجلس  رئيس 
ــذاك،  ــ ــعــاصــمــة آنـ ــل ل
محمد  النزيه  والنقابي 
جزوليت، تغمدهما هلل 
وأسكنهما  برحمته 

فسيح جناته، وعائلة العلمي متواجدة في عدة مدن منها الرباط، وهي تنحدر من صلب 
علي حيدرة بن محمد، االبن األكبر للمولى إدريس األزهر، ومنهم موالي عبد السالم دفني 
جبل العلم سنة 1228م، ومن هذه العائلة الشريفة تفرعت أسر وهي: الشنتوف، أفيالل، 

اطريـبق، الحليمي، الخراز، مودن، والركيبات بالصحراء، ثم عائلة الفلوس بالرباط. 

أر شيف 

هل تلتحق الرباط 
بركب العالمية؟
 بقلم: بوشعيب اإلدريسي

 من 14 إلى 20 يناير 2021

فرضها  الجماعية  والرسوم  الضرائب 
وأقرها وينفذها منتخبونا كإجراء عادي، 
لكن الغير عادي في املوضوع، هو »سيف 
لها  الخاضعني  كل  يطال  الذي  املراجعة« 
وبأثر رجعي إما عن حق أو عن »باطل«، 
هذه  مصداقية  مــرة،  ولو  يناقشوا،  فلم 
طبقت  أنها  وبما  وأسبابها،  املراجعة 
فينبغي  وتكرارا،  مــرارا  الرباطيني  على 
للمتضررين  إنصافا  وبإلحاح،  تفعيلها 
املــرة  وهـــذه   ،»19 »كــوفــيــد  جائحة  مــن 
بـ»مراجعة عكسية« تنصب على الخسائر 
املادية التي تكبدتها عدة قطاعات تجارية 
وصناعية وخدماتية، فتبادر الجماعة إلى 
بمساعدة  املتضررين  مع  تضامن  فرض 
املالي  الغاف  من  ماديا  القطاعات  هذه 
منتوج  من  الحكومة  لها  تمنحه  ــذي  ال
وقــدره  املضافة  القيمة  على  الضريبة 
على  بناء  سنة  لكل  مليارا   12 حوالي 
الباب 10 / الفصل 50 من قانون امليزانية 

املحلية.
رســم  مــن  »تــجــنــي«  كــانــت  فالجماعة 

 33 من  أكثر  الجماعية  الخدمات  على  السكن 
مليارا، ومن الرسم املهني حوالي 26 مليارا، 
ومن املقاهي وعلى رسم واحد، مليارين، ومن 
على  الفنادق  ومن  مليارين،  البناء،  عمليات 

مليون...  و200  واحدا  مليارا  اإلقامة،  رسم 
إلخ، وكل هذه املرافق تجاوزت مؤشر »الضرر« 
على  املنتخبني  يجبر  مما  ــاس،  ــ اإلف إلــى 
لوضعيتها  والتفهم  باملساندة  أوال  إنقاذها، 

املتأزمة، وثانيا بإطاق برنامج: املراجعة 
وإغاثتهم  املتضررين  لفائدة  العكسية 
امللتزمني  منهم  خصوصا  مــدروس،  بدعم 
ونفقات  والعمال،  املستخدمني  بصوائر 
أكرية املحات املهنية واستحقاقات فواتير 
املاء والكهرباء، وهذه »املراجعة العكسية« 
كل  عند  أوتوماتيكيا  تــجــدول  أن  يجب 
عند  تضامنية  كعملية  كارثة  أو  جائحة 
»املبّرعني«  املستفيدين  طرف  من  الحاجة، 
لوحدهم من مداخيل »عرق جبني« من هم 
اآلن في حاجة إلى من ينقذهم من اإلفاس 

الذي فرضته »كورونا«.
إلعادة  كافية  مليارا   12 بأن  ونعتقد 
النشاط لعدد من املرافق املتوقفة اليوم، 
ألن  أخـــرى،  مــرافــق  إليها  وستنضاف 
الشهر  في  أو  غدا  تغادرنا  لن  الجائحة 
األخصائيني،  حسب  إنها،  بل  املقبل، 
فصل  من  ابتداء  بالتدريج  ستنسحب 
ستترك  انسحابها  في  وحتى  الصيف، 
االنكباب  الجماعة  على  كــان  »نــدوبــا« 
بدال  الوضع  ملواجهة  خطة  وضع  على 
من االنشغال بمحطة االنتخابات الجماعية 
نفسها  تــكــرر  ال  أن  نــأمــل  الــتــي  املقبلة 
للمنتخبني  تسمح  لــن  كما   - كاملعتاد   -
الحاليني بالتكرار إال بشرط الكفاءة والثقة.     



مختصرات
شمالية

الشمال  جهة  عمال  بعض  اختفى 
الفنيدق والحسيمة  ـ  كتطوان واملضيق 
في  املشاركة  عــن  ووزان،  والــعــرائــش 
في  تساهم  تنموية  برامج  أي  إطــاق 
يعنيهم،  ال  األمر  وكأن  مناطقهم  تنمية 
للشأن  املتتبعني  مــن  الــعــديــد  حسب 

الجهوي.

التي جعلت  إنها األمطار ال غير 
يتجولون  بــتــطــوان  الــســلــطــة  رجـــال 
املنبهات  يطلقون  وهـــم  بــســيــاراتــهــم 
أصحاب  إشعار  أجل  من  )الكالكسون(، 
واملطاعم  واملقاهي  التجارية  احملــالت 
نزولهم  عوض  اإلغالق  بوقت  وغيرها 
سابقا،  كان  كما  وترجلهم  السيارات  من 
يخشون  وال  التبلل  يخشون  وكأنهم 
على مصير املهمة التي أسندت لهم حول 
املواطنني،  على  اإلغــالق  ساعة  فرض 
سيدي  اإلداريــة  امللحقة  من  والنموذج 
طلحة، حيث يقوم مسؤولها هذه األيام 
ــالق من  ــ املــطــيــرة بــفــرض ســاعــة اإلغ

داخل السيارة..

الساحلية  لو  واد  جماعة  تحولت 
بني  الــحــســابــات  لتصفية  حلبة  إلـــى 
أدى  حــيــث  والــحــقــوقــيــني،  املنتخبني 
أم  تهديد  إلى  املاضي،  األسبوع  األمر، 
دون  بالقتل  الحقوقيني  النشطاء  أحد 
امللكي،  الدرك  أي تدخل من طرف جهاز 
قيادة  مستوى  على  أو  باملنطقة  سواء 

تطوان التابعة لها هذه الجماعة.
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كواليس جهوية
مراكشما يجري  ويدور يف المدن

إعداد: زهير البوحاطي

عـــيــــن
الشمالعـــــــــــلى

مشاريع »البريكوالج« تغرق مدن الشمال في الفيضانات

ثالث ق�سايا انتهت مب�س�ؤولني يف ال�سجن

الخط األخضر لرئاسة النيابة العامة رقم السنة بامتياز

عزيز الفاطمي

ــام املــراكــشــي  ــع ــرأي ال ــ تــابــع ال
ــم الــقــضــايــا  ــ ــام بــالــغ أه ــم ــاهــت ب
الــعــدالــة،  أنــظــار  على  املــعــروضــة 
غير  سيناريوهاتها  جــرت  قضايا 
محبوكة فوق مسرح املدينة الحمراء   
ومسؤوليات  أنــواعــهــا  بمختلف 
األحــداث  هــذه  أهــم  ومــن  أبطالها، 
املخصص  األخضر  للرقم  كان  التي 
العامة  النيابة  رئــاســة  طــرف  مــن 
للتبليغ عن الرشوة كلمة الفصل بني 
املشتكي واملرتشي، وإليكم ملخص 
فيها  قالت  التي  القضايا  هذه  أهم 
املحكمة كلمتها وأصدرت أحكامها: 
األخضر  الرقم  رن  األولى:  القضية 
العامة  النيابة  برئاسة  مكتب  داخل 
مدير  مطالبة  عن  التبليغ  أجــل  من 
و(  )خ.  بمراكش  الحضرية  الوكالة 
من  دسمة  رشــوة  على  بالحصول 
العقاريني  املنعشني  أحــد  طــرف 
الحصول  عملية  تسهيل  مقابل 
على رخصة لبناء منشأة سياحية، 

املبّلغ  بــني  املسبق  االتــفــاق  ليتم 
واملرتشي، وحدد مكان تسليم املبلغ 
مدير  يكن  ولــم  النخيل،  بمنطقة 
الفرقة  عناصر  أن  يتوقع  الوكالة 
الوطنية للشرطة القضائية ستكون 
في استقباله استقباال يليق بمقامه 
دون  تسلل  حــالــة  ــي  ف وســيــادتــه 
وبعد  »الفار«،  تقنية  إلى  الرجوع 
األبــحــاث  مــن  مــاراطــونــيــة  مرحلة 
من  سلسلة  تلتها  والتحقيقات 
الجلسات، أصدرت املحكمة حكمها 
الــقــاضــي بــإدانــة مــديــر الــوكــالــة 
ـــ10 ســنــوات سجنا  بـ الــحــضــريــة 
جنسيته  له  تشفع  لم  حيث  نافذا، 
كما  فرنسية(،  )مغربية  املزدوجة 
الوكالة  لنفس  تابع  مهندس  أدين 
وزوجـــة املــديــر بـــ 5 ســنــوات لكل 
الثانية:  القضية  منهما.  واحـــد 
وعلى نفس الخط وإيقاع الرنة أوقع  
قيدوم  شباكه  في  األخضر  الرقم 
بمراكش،  الداخلية  وزارة  موظفي 
آخرها  مناصب  عــدة  تقلد  الـــذي 
االقتصادية  الشؤون  قسم  رئيس 
ما  أدراك  وما  مراكش  جهة  بوالية 
عمر  حيث  االقتصادية،  الــشــؤون 
عقود  ثاثة  من  أزيــد  القسم  بهذا 

من الزمن وما هي إال أيام معدودة 
على  إحالته  عن  املــســؤول  تفصل 
التقاعد بعد استفادته من التمديد، 
إال أن الضربة القاضية جاءت على 
طرف  من  ضبطه  بعد  العدالة،  يد 
القضائية  للشرطة  الوطنية  الفرقة 
في حالة تلبس قصوى ال مفر منها 
أثناء تسلمه رشوة بمبلغ 120 ألف 
املشتكي  املواطن  طــرف  من  درهــم 
ليخرج منه  الوظيفي،  داخل مكتبه 
موظفي  أنظار  أمــام  اليدين  مكبل 
حيث  أسفي،  مراكش  جهة  ــة  والي
قضت غرفة الجنايات بـ 6 سنوات 
على  له  كجزاء  النفاذ  مع  سجنا 
 500 قدرها  مالية  وغرامة  جنايته 
يسدل  القضية  وبهذه  درهــم،  ألف 
الــســتــار عــن مــســار هــذا املوظف 
الذي عايش أزيد من 6 والة تقلدوا 
جهة  واليــة  رأس  على  املسؤولية 
الرجل  اشتهر  كما  أسفي،  مراكش 
بقوته الخارقة في املفاوضات وحل 
نزاعات الشغل األكثر تعقيدا بطرقه 
ملف  يطوى  وبهذا  الــخــاصــة)..(، 
 ،3 رقم  القضية  أما  املسؤول،  هذا 
فقد جاءت فصولها من مقر جماعة 
املتاخمة  إبــراهــيــم  سيدي  واحــة 

الفضيحة،  هـــذه  وبــطــل  ملــراكــش، 
الوقت  نفس  وفــي  الجماعة  رئيس 
ــرار«،  ــج »ال ــزب  ح عــن  األمـــة  ممثل 
سبيل  على  سنتيم  مليون   11 لتجره 
الرشوة مقابل منح الطرف املشتكي 
أصدر   كما  للسجن،  للبناء،  رخصة 
عقوبة  واملعاصرة  األصالة  حــزب 
الرئيس  حق  في  الحزب  من  الطرد 
املدان، وقد أصدرت غرفة الجنايات 
االستئناف  بمحكمة  االبــتــدائــيــة 

سنوات   6 بـ  عليه  حكمها  بمراكش 
سجنا نافذا وغرامة قدرها 600 ألف 
الجمعية  لفائدة  رمزي  ودرهم  درهم، 

املغربية ملحاربة الرشوة.
الجنايات  غرفة  قررت  فقد  لإلشارة، 
الخميس  يــوم  بمراكش،  االستئنافية 
رئيس  قضيتي  تأجيل   ،2021.01.07
ورئيس  إبراهيم  سيدي  واحــة  جماعة 
قسم الشؤون االقتصادية بوالية مراكش 

إلى غاية 21 يناير من السنة الجارية.

هل يعلم وزير ال�شحة بغياب اأطباء الإنعا�ش والتخدير مب�شت�شفيات ال�شمال؟

 من 14 إلى 20 يناير 2021

ليست غريبة عن مستشفيات الشمال ظاهرة 
إذ  الطبية،  واملــواد  واملــعــدات  األطباء  غياب 
غيابا  سنوات،  منذ  املستشفيات،  هذه  تعرف 
يفضلون  أغلبهم  ألن  لألطباء،  وكبيرا  غامضا 

الخاصة  والعيادات  باملصحات  العمل 
باملستشفيات  ــغــال  االشــت عـــوض 

جمع  يفضل  من  وهناك  العمومية، 
الطريقة،  بهذه  واالغتناء  األموال 
والبعض اآلخر يتهرب من جحيم 
وغياب  العمومية  املستشفيات 
املعدات التي تعيق عملهم كأطباء، 

ــاب  ــحـ ــا أصـ ــوصـ ــصـ خـ
االختصاصات.

سكان  أن  ورغـــم 
جماعات  من  العديد 
ــم شــفــشــاون  ــي ــل إق
ــى رأســـهـــم  ــ ــل ــ وع
ــان الــجــبــهــة،  ــك س
ــوا عــبــر  ــ ــب ــ ــال ــ ط
موقعة  عريضة 

من طرف املتضررين، بتوظيف طبيب لإلنعاش 
والتخدير بمستشفى محمد الخامس اإلقليمي، 
يجدون  الذين  املرضى  معاناة  من  للتخفيف 
تطوان  ــى  إل التنقل  بــني  مخيرين  أنفسهم 
وطنجة أو انتظار املوت.. إال أن وزارة الصحة 
باملوضوع،  املعني  الجهاز  باعتبارها 
الــفــراغ  ــذا  لــم تتدخل مــن أجــل ســد ه
املواطنني  مــن  العشرات  يهدد  ــذي  ال
التطبيب  حق  من  يستفيدون  ال  الذين 

العمومية. باملستشفيات 
وليس املستشفى اإلقليمي 
ــده الـــذي  ــ لــشــفــشــاون وح
يعرف غياب طبيب التخدير 
حتى  ــل  بـ واإلنــــعــــاش، 
إقليم  مستشفيات عمالة 
الــفــنــيــدق،  ـ  املــضــيــق 
أحد  فضحه  ما  وهذا 
هذا  عن  البرملانيني 
تقدم  حني  اإلقليم، 
لــوزيــر  بملتمس 

الصحة يطالبه من خاله بتعيني طبيب في هذا 
السادس  محمد  مستشفى  من  بكل  التخصص 
باملضيق ومستشفى الحسن الثاني بالفنيدق، 
بني  التنقل  في  صعوبة  املواطنون  يجد  حيث 
نفس  يقول  كما  العاج  تلقي  أجــل  من  املــدن 

البرملاني.
لساكنة  قلق  مصدر  ــر  األم هــذا  صــار  وقــد 
عمودا  اعــتــبــروه  مــا  غياب  بسبب  الــشــمــال، 
التخدير  طبيب  وهو  مستشفى،  ألي  وأساسا 
واإلنعاش، الذي بغيابه تؤجل جميع العمليات 
الجراحية أو يضطر املريض إلى الطواف على 
املدن املجاورة لعله يظفر بموعد بمستشفياتها 
أو اللجوء للمصحات الخاصة، وهذا ما يعتبر 
موتا بطيئا لساكنة الشمال داخل املستشفيات 

العمومية.
أطباء  تعيني  عن  الصحة  وزيــر  عجز  فهل 
ـ  واملضيق  بشفشاون  ــعــاش  واإلن التخدير 
بسبب  املواطنني  أصوات  تعالي  رغم  الفنيدق 
يسببه  الــذي  والــفــراغ  التخصص  هــذا  غياب 

داخل مستشفيات الشمال؟

التي  اإلنــذاريــة  النشرة  أن  رغــم 
أعلنت عنها مديرية األرصاد الجوية 
األمطار،  تساقط  قبل  قليلة  أياما 
كانت كافية لتتحرك الجهات املعنية 
من أجل تنظيف وفتح مجاري املياه 
بالشوارع  املتواجدة  والبالوعات 
مياه  ضغط  من  التخفيف  أجل  من 
ــرق الـــشـــوارع  ــغ ــي ت ــت ــار ال ــطـ األمـ
انسداد  بسبب  املــرور  حركة  وتشل 
تلحق  كما  املياه،  تصريف  قنوات 
أضرارا بالساكنة، إال أن عدم تحرك 
أجل  من  موقعه،  من  كل  املسؤولني، 
يلزم،  بما  والقيام  األحداث  استباق 
كباقي  الشمال  مــدن  أثــاره  عاشت 
تكن  لم  أياما سوداء  املغربية،  املدن 

البوادي  سكان  على  وساما  بــردا 
شملتهم  ــدورهــم  ب الــذيــن  ــرى  ــق وال
من  واملمتلكات  األرواح  في  أضــرار 
حيث  وغيرها،  والبهائم  املساكن 
أن بعضهم الزال يبيت في العراء 
وال من مغيث، وسجل العديد من 
الجماعات  دور  غياب  املواطنني 
السلطة،  جانبها  إلــى  املنتخبة 
الجماعات  ببعض  األمر  ويتعلق 
ـ  املضيق  لعمالة  التابعة  القروية 

الفنيدق وشفشاون..
ولم تسلم املدن بدورها من حدوث 
فيضانات بسبب غياب االستعدادات 
ومخطط وقائي مدروس، حيث عرف 
انهيارا  طنجة،  بمدينة  بنديبان  حي 

أرضيا مهددا املناطق املجاورة، كما 
املياه  غمرتها  املدينة  شـــوارع  أن 
تعمل  ال  املياه  مجاري  أن  يبني  مما 
ومارتيل  تطوان  مدن  أن  كما  كليا، 
هي  تسلم  لــم  الفنيدق  ـ  واملضيق 
لكن  الفيضانات،  هــذه  من  األخــرى 
جماعات كل من مارتيل والفنيدق لم 
تتحرك إال في وقت متأخر، أي حتى 
دخلت املياه إلى قلب منازل الساكنة.
يتفق  التي  األسباب  أبــرز  ولعل 
ــي حــول  ــدانـ ــقــاصــي والـ عــلــيــهــا ال
كل  في  الفيضانات  سيناريو  تكرار 
اآلراء،  كل  تؤكد  كما  ماطر،  موسم 
مشاريع  وتــواصــل  الــامــبــاالة  هــي 
ــكـــوالج«، بــاإلضــافــة إلــى  ــريـ ــبـ »الـ

الــدوريــة  والصيانة  املتابعة  عــدم 
من  املائية  ــجــاري  وامل للبالوعات 
األتربة  من  ــراغ  واإلف التنقية  حيث 
على  عار  وصمة  لتبقى  واألوســاخ، 
يتهمون،  الــذيــن  املــســؤولــني  جبني 
على  تحل  مماثلة  كــارثــة  كــل  وفــي 
مؤهلني  غير  بأنهم  املغربية،  املــدن 
فــيــمــا حمل  لــتــســيــيــر شـــؤونـــهـــا، 
املسؤولية  املــواطــنــني  مــن  العديد 
قطاع  تدبير  لها  املفوض  للشركة 
غياب  لكن  الشمال،  بمدن  النظافة 
ومراقبة  تتبع  في  الجماعات  دور 
نطاق  خارج  يجعلها  الشركات  هذه 
بصفتها  السلطة  أعني  أمام  الخدمة 

الجهة الوصية واملسؤولة.

أيت الطالب
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األسبوع

عرت التساقطات املطرية األخيرة 
مدينة  فــي  التحتية  البنية  واقــع 
األحياء  مستوى  على  خاصة  سال، 
الشعبية كما حصل في مدينة الدار 
فيها عيوب  البيضاء، والتي ظهرت 
كثيرة،  مائية  وبــرك  وحفر،  كثيرة 
الذين  املواطنني  استياء  أثــار  مما 
تدهور  من  شتاء  فصل  كل  يعانون 
الجماعة  توفر  رغم  التحتية،  البنية 
على  »ريــضــال«  وشركة  الحضرية 
بإصالح  للقيام  مهمة  مالية  موارد 
قنوات الصرف الصحي وتوسيعها.
عالمات  اإلشكال  هــذا  طــرح  فقد 
ســكــوت وصمت  ــول  حـ اســتــفــهــام 
املزري  الواقع  على  املدينة  مجلس 
للبنية التحتية للمدينة منذ سنوات، 
دون حصول أي تغيير جذري، سواء 
في األحياء الشعبية أو في الشوارع 
واألزقة، إذ تحولت املدينة املليونية 
التسيير  نتيجة  قروية،  جماعة  إلى 

الفاشل للمنتخبني، وخصوصا حزب 
أي  يقدم  لم  الذي  والتنمية،  العدالة 
أعلنها خالل  التي  الوعود  جديد من 
األحياء  بهيكلة  االنتخابية،  حملته 
تعاني  الذي  الضرر  ورفع  الشعبية، 
إسماعيل،  مــوالي  حي  ساكنة  منه 
الذهب  وادي  وحي  االنبعاث،  وحي 
تعطل  جــــراء  الـــحـــمـــراء،  والـــــدار 
املهترئة،  الصحي  الصرف  قنوات 
بني  مشتركة  مسؤولية  تعتبر  التي 

الجماعة وشركة »ريضال«.

التحتية  للبنية  املزري  الواقع  إن 
املسؤولني  يضع  ســال  مدينة  فــي 
»ريــضــال«  جانب  إلــى  واملنتخبني 
غياب  بسبب  ــام،  ــه االت قفص  فــي 
املــراقــبــة والــتــتــبــع، والــصــمــت عن 
وعدت  التي  وااللتزامات  املشاريع 
التحمالت  دفــتــر  فــي  الشركة  بها 
إدريــس  السابق  العمدة  عهد  منذ 
ــني أن  ــب ــيــســي، بــحــيــث ت ــت ــســن ال
املنتخبني ال تهمهم سوى مصالحهم 
لفائدة  الصفقات  وتوزيع  الخاصة، 

املــقــربــني والــحــلــفــاء، واالســتــفــادة 
كالتنقالت  األخــرى  االمتيازات  من 
وغيرها،  والتعويضات  واملحروقات 
أو  املدينة  بمشاكل  االهتمام  دون 
واملواطنني،  السكان  مع  حوار  فتح 
لــتــحــديــد الــخــصــاص والــنــواقــص 

ومعالجتها.
»ريضال«  وشركة  سنوات  فمنذ 
ساكنة  من  الطائلة  األمــوال  تجني 
على  وتتوفر  والرباط،  سال  مدينة 
توفرها  مالية  وحسابات  صناديق 
سائر جماعات سال والرباط وتمارة 
أخرى،  قروية  وجماعات  وبوقنادل 
ــادة  ــك بــهــدف االســتــثــمــار وإعـ وذلـ
الصحي  الــصــرف  قــنــوات  هيكلة 
ــة، وقــنــوات  ــج ــال ــع ــات امل ــط ــح وم
النقاط السوداء،  الشوارع وإصالح 
لكن املنهجية التي تدبر بها الشركة 
الفرنسية القطاع منذ سنوات، تؤكد 
وتستغل  بالساكنة  تتالعب  أنها 
في  الــبــطء  وأن  املنتخبني،  صمت 
املتفق  املشاريع  وإنجاز  االستثمار 
عليها، يبرز عدم التزامها بوعودها، 
كما  معها  العقدة  فك  يتطلب  مما 

حصل في تونس.

ســوسيةأصـــــداء
مطلع  منذ  ــار،  ــط األم مــيــاه  غمرت 
ــارات  ــســي ــف ال ــوق ــي، م ــاضـ ــوع املـ ــبـ األسـ
الدشيرة  لبلدية  التابعة  »فاديسا«  بإقامة 
في  مــلــول،  أيــت  إنــزكــان  عمالة  الجهادية 
التساقطات  مع  سنة  كل  يتكرر  يكاد  منظر 
صار  حتى  املنطقة،  تشهدها  التي  املطرية 
باملياه  مغمورة  برك  عن  عبارة  املوقف  هذا 
عوض السيارات، األمر الذي يلزم مستعملي 
مناطق  عن  بعيدا  سياراتهم  بركن  املوقف 
سكناهم تجنبا لألعطاب امليكانيكية التي قد 
يسببها لها هذا الوضع، وفي سياق متصل، 
الــوضــع،  ــذا  ه ــة  ــام اإلق ساكنة  استنكرت 
خاصة في ظل إعادة تهيئة عدد من املواقف 
املجاورة، مستثنية ثالثة مواقف أخرى من 
األسباب  توضيح  دون  والتهيئة،  التزفيت 

التي تقف وراء هذا الفعل.

أدان املنتدى املغربي حلقوق اإلنسان يف بيان 
استنكاري، جرمية قتل سائق »تاكسي« من الصنف 
األمنية،  اجلهات  وطالب  بيوكرى،  مبأذونية  األول 
ــد مـــن مــثــل هــذه  ــل احلــ ــهـــود مـــن أجــ بــتــكــثــيــف اجلـ
اجلرائم اخلطيرة املهددة ألمن وسالمة املواطنني، 
والتي يتسبب فيها من وصفهم البيان بـ»املتسيبني 
القيادة  مبجهودات  املنتدى  نوه  كما  والبلطجية«، 
اجلهوية للدرك امللكي، التي جندت فرقها بجميع 
املــراكــز الــتــرابــيــة الــتــابــعــة جلــهــة ســوس مــاســة، ويف 
الــذي  األمـــر  للجهة،  الرئيسية  الطرقية  الــســدود 
عجل بإلقاء القبض على اجلاني لتتم محاسبته 

من طرف العدالة.
ويــذكــر أن جــرميــة قــتــل ســائــق »تــاكــســي« خلفت 
اســتــيــاء عـــارمـــا يف صــفــوف مــهــنــيــي هـــذا الــقــطــاع، 
الذين وجهوا نداء للمسؤولني من أجل حمايتهم 
األمنية  املصالح  كما طالبوا  تأدية مهامهم،  أثناء 
مبحاربة اجلرمية وتوفير األمن واالستقرار داخل 

جهة سوس ماسة على وجه العموم.

املواطنني  أحــد  إجــالء  عملية  نجحت 
مستوى  على  ســوس  واد  مياه  حاصرته 
لجماعة  الــتــابــع  الطلبة«  »أكــاديــر  دوار 
حارس  وهو  افريجة،  قيادة  دحمان  سيدي 
إنقاذه  تم  الوادي، حيث  بهذا  الرمال  بمقلع 
للقوات  تابعة  مروحية  طــائــرة  بواسطة 
املستشفى  ــى  إل ونقله  امللكية،  املسلحة 
قائد  لتوجيهات  تبعا  بأكادير،  العسكري 
امللكية،  املسلحة  للقوات  الجنوبية  املنطقة 
والكشوفات  الــفــحــوصــات  لتلقي  ذلــك  و 
إحاطته  تمت  حيث  الــضــروريــة،  الطبية 
األطقم  طرف  من  الالزمة  الطبية  بالعناية 
في  العملية  هذه  وتدخل  العسكرية،  الطبية 
املتدخلني،  كافة  بني  املحكم  التنسيق  إطار 
للتدخل  االستعجالية  العمل  ملخططات  وفقا 
هذا  فــي  تبنيها  تــم  التي  واآلنـــي  الــفــوري 
الصدد ملجابهة مثل هذه الوضعيات، خاصة 
بعد إصدار مجموعة من النشرات اإلنذارية 
مــن طـــرف مديرية  األحــمــر  املــســتــوى  مــن 
توقعت  والتي  الوطنية،  الجوية  األرصــاد 
هطول  يصاحبها  جوية  اضطرابات  حدوث 
في  يتسبب  قد  مما  غزيرة،  بكميات  أمطار 
تزايد حموالت الوديان والشعاب، واإلغالق 
املؤقت لبعض الطرق، الشيء الذي استوجب 
السلطات  لتوجيهات  االمتثال  املواطنني  من 
العمومية و توخي اليقظة واالحتراز تجنبا 
أمنهم  على  خطرا  يشكل  أن  شأنه  من  ملا 

وسالمتهم خالل هذه األيام املطيرة.

ســـوس  ــهـــة  بـــجـ ــدود  ــ ــســ ــ الــ ــات  ــنـ ــيـ ــقـ حـ عرفت 
مــاســة انــتــعــاشــة مــهــمــة بــعــد الــتــســاقــطــات املــطــريــة 
خالل  اجلــهــة  مــن  مختلفة  مناطق  شهدتها  الــتــي 
األسبوع املاضي، حيث بلغت نسبة ملء سد يوسف 
بــن تــاشــفــني الـــذي يــؤمــن مــيــاه الــســقــي للضيعات 
الفالحية بسهل اشتوكة، 14.3 %، أي ما مجموعه 
بالنسبة لسد  ذاتــه  42 مليون متر مكعب، واألمــر 
عبد املومن الذي يزود أكادير باملاء الشروب، حيث 
بلغت نسبة ملئه 3.1 %، أي مبعدل 6 ماليني متر 

مكعب من املياه.
بهذه  خيرا  ماسة  ســوس  ساكنة  استبشرت  وقــد 
األمطار بعد توالي سنوات اجلفاف حلوالي خمسة 
ــاذ احملــاصــيــل  ــقـ ــــذي مـــن شـــأنـــه إنـ ــر الـ ــ أعــــــوام، األمـ
الــفــالحــيــة وتـــوفـــيـــر مـــا يــكــفــي مـــن املـــــاء الـــشـــروب 
للساكنة يف انتظار استكمال أشغال محطة حتلية 

مياه البحر.

مدينة �ضال على خطى الدار البي�ضاء: ما فائدة »ري�ضال« ؟

سال

ميدلت الصويرة

حبس طبيبة بعد 
وفاة امرأة حامل 

الثلوج تعمق اأزمة �ضكان املناطق اجلبلية 

األسبوع  

ــة  ــي ــدائ ــت ــمــة االب ــت املــحــك ــض ق
طبيبة  على  بالحكم  بالصويرة، 
»تاملست«،  الصحي  باملركز  تعمل 
نافذا، وغرامة  بعشرة أشهر حبسا 
 8 وبـــ  درهـــم،  آالف  بعشرة  مالية 
سائق  حق  في  نافذا  حبسا  أشهر 
للجماعة  التابعة  اإلسعاف  سيارة 

القروية »تاملست«.
وفاة  إلى  القضية  فصول  وتعود 
زوجها  رفقة  وصلت  حامل  ــرأة  ام
ألجل  املذكور،  الصحي  املركز  إلى 
وضـــع حــمــلــهــا، لــكــنــهــا فــوجــئــت 
وجود  وعدم  الطبي  الطاقم  بغياب 
على  مساعدتها  ألجل  ممرض،  أي 
الوضع واملخاض، مما دفع بزوجها 
اإلسعاف  ســيــارة  عــن  البحث  إلــى 
اإلقليمي  املستشفى  ــى  إل لنقلها 
بمدينة  هلل  عبد  بن  محمد  سيدي 
املركز  عن  يبعد  ــذي  وال الصويرة 

الصحي بـ 60 كيلومترا.
الحامل  املــرأة  وضعية  كانت  فقد 
ــرة بــســبــب املـــخـــاض وطـــول  خــطــي
من  للكثير  وفقدانها  الطريق،  مسافة 
املستشفى،  إلى  الوصول  قبل  الدماء 
في  حملها  وضعت  بعدما  خصوصا 
بسبب  الحياة  لتفارق  قاهرة،  ظروف 
من  املسؤولية  تحمل  وعــدم  اإلهمال 
قبل بعض األطر الطبية، خاصة الذين 
يعملون في املراكز الصحية القروية.

املــرأة  وقــد خلفت حــادثــة وفــاة 
وغضبا  عــارمــا  اســتــيــاء  الــحــامــل 
املدني  املجتمع  نشطاء  لدى  شعبيا 
والفعاليات الحقوقية، التي مارست 
والبيانات  باالحتجاج  ضغطها 
وتحديد  قــضــائــي  تحقيق  لفتح 
تحقيق  فتح  تم  حيث  املسؤوليات، 
كشف عن مغادرة الطبيبة املسؤولة 
قبل  الصحي،  باملركز  عملها  ملقر 

انتهاء املداومة.

 من 14 إلى 20 يناير 2021

األسبوع 
 

تامة،  عزلة  وميدلت  بخنيفرة  املحيطة  القرى  تعيش 
املنطقة،  على  الثلوج  فرضته  الــذي  الحصار  بسبب 
تعيش  الجبلية  واملناطق  الدواوير  ساكنة  جعل  مما 
ظروفا صعبة، بسبب الطقس البارد وانخفاض درجات 
الحرارة وارتفاع أسعار حطب التدفئة واملواد الفحمية.
بومية،  أغبالو،  ملوية،  مناطق  ساكنة  أصبحت  وقد 
تونفيت بإقليم ميدلت، معزولة عن العالم، بسبب نقص 
الغاز  مثل  الضرورية،  والحاجيات  األساسية  املــواد 
املواطنني  هؤالء  بإمكان  يعد  لم  حيث  التدفئة،  وحطب 
التنقل إلى مناطق أخرى لقضاء أغراضهم بسبب موجة 

الصقيع والبرد، وانغالق بعض الطرق بسبب الثلوج.
كبير  نقص  إلى  الصعبة  املناخية  الظروف  هذه  وأدت 
أمام  الطرق  انقطاع  الغذائية األساسية، نتيجة  املواد  في 
الشاحنات التي تقوم بتوزيع قنينات الغاز ومواد أخرى، 

باملواد  الــدواويــر  في  التجارية  املحالت  تزويد  وتوقف 
الغذائية الضرورية ومستلزمات التدفئة، مما جعل العديد 
تستطيع  ال  أسر  منها  صعبة،  ظروفا  تعيش  األســر  من 

الخروج من املنزل لعدة أيام بسبب األحوال الجوية.
فسكان املناطق الجبلية، خاصة في األطلس الصغير، 
بسبب  الشتاء،  فصل  خــالل  قاسية  ظروفا  يعيشون 
التنقل  وصعوبة  الــخــارجــي،  العالم  عــن  انقطاعهم 
بعض  القتناء  القروية  املناطق  أو  املدن  إلى  والوصول 
حطب  على  الحصول  يصبح  بحيث  املهمة،  الحاجيات 
لوبيات  هناك  ولــألســف،  لكن  ــرة،  أس كل  هــّم  التدفئة 
التي  القاسية  الجوية  الظروف  هذه  تستغل  وشركات 
حطب  أثمنة  برفع  وتقوم  املواطنني  هــؤالء  يعيشها 

التدفئة لتحقيق أرباح مالية.
وتبقى تدخالت السلطات واملصالح املختصة تقتصر 
القريبة  الطرق  الرئيسية وبعض  الطرق  فتح  على  فقط 
باملجال الحضري، غير أن الطرق املؤدية للقرى الجبلية 
يضع  مما  بالثلوج،  محاصرة  تبقى  واملداشر  والنائية 
إلى حني  البرد  تامة ومعاناة مع  األسر في عزلة  مئات 

ذوبان الثلوج.

تازة

 مطالب بإحداث مصلحة للطب النفسي للحد من ظاهرة االنتحار

األسبوع

يعيش شباب مدينة تازة وضعا صعبا بسبب الركود 
االقتصادي وانعدام اآلفاق، وغياب حي صناعي يتيح 

لهم البحث عن لقمة عيش أو مهنة يضمنون بها 
مستقبلهم، مما دفع بالكثير منهم للهجرة 

البيضاء، بحثا  الدار  أو  الشمال  نحو 
من  هروبا  الدراسة  أو  الشغل  عن 

جحيم البطالة والفقر.
خالل  تازة  مدينة  اهتزت  وقد 
حالتي  وقع  على  األخيرة  األيــام 
ليلي  لــحــارس  األولـــى  انتحار، 
يعمل بمديرية التجهيز، والثانية 
مما  بنكية،  وكالة  مسؤولي  ألحد 

جعل بعض الفعاليات املدنية تدعو 
النفسي في  للطب  فتح مصلحة  إلى 

ظل  في  خاصة  اإلقليمي،  املستشفى 

أزمات  عن  ناتجة  تكون  والتي  االنتحار  أسباب  تعدد 
نفسية ومشاكل أسرية واجتماعية.

في  انتحار  حــاالت  عــدة  املاضية  السنة  وشهدت 
كان  شرطي  انتحار  حالة  منها  وضواحيها،  املدينة 
والتي  الوظيفي،  بسالحه  اإلقليمية،  باملنطقة  يعمل 
تلميذة  حــالــة  منها  أخـــرى  ــاالت  وحـ املــديــنــة،  ــزت  ه
يتطلب  بات  مما  تازة،  بباب  وانتحار شاب  وممرضة، 
والسلطات  الوصية  ــوزارة  ال قبل  من  جديدة  مقاربة 
نفسانيني  أطباء  وتوفير  الظاهرة  هذه  معالجة  قصد 

لفائدة الساكنة.
ــات جــمــعــويــة  ــي ــال ــع ــت ف ــ ــك، دق ــذلـ لـ
إزاء  الخطر  ناقوس  بتازة،  وإعالمية 
أوســاط  في  االنتحار  حــاالت  تنامي 
حيث  وضواحيها،  املدينة  شبان 
قــالــت بــعــض املـــصـــادر أن تــزايــد 
باألساس  يعود  االنــتــحــار  حــاالت 
واالجتماعية  النفسية  للمشاكل 
الناس  يعيشها  التي  والضغوطات 
خالل فترة الجائحة، وبسبب عوامل 
اآلفاق  وانسداد  البطالة  منها  أخرى 

أمامهم.
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سرقات غامضة لمنازل مغاربة كواليس جهوية
الخارج تفرض التحقيق

بوطيب الفياللي

منطقة  ــة  ــن ســاك اهـــتـــزت 
لخبر  ــول،  ــل م بــأيــت  تينمل 
تــعــرض مــنــزل مــواطــن مقيم 
على  سطو  لعملية  بالخارج 
عنها  نتج  العصابات،  طريقة 
كانت  وأجــهــزة  أمتعة  سرقة 
عندما  ــك  وذل املــنــزل،  بداخل 
في  اختراقه  من  غرباء  تمكن 
غفلة من الجميع، ليتم بعدها 
إخــبــار الــشــرطــة الــتــي حلت 
ــار  األث ملعاينة  املــكــان  بعني 
الــذي  الــحــادث  عــن  الناتجة 
التساؤالت  مــن  الكثير  ــار  أث
حـــول طــريــقــة ولـــوج املــنــزل 
وهو  املسروقات،  نقل  وكيفية 
السكان  إصابة  إلــى  أدى  ما 
بالذهول،  للمنزل  املجاورين 
جاء  الحادث  هذا  أن  باعتبار 
محاولة  على  قالئل  أيام  بعد 
اختراق لصوص ملنزل بنفس 
ــر بــعــيــد عن  ــي الــتــجــزئــة وغ
بعدها  لتبدأ  املسروق،  املنزل 
قصص  عن  الساكنة  أحاديث 

لها  تعرضت  التي  االختراق 
منازل أخرى سابقا)...(.

التي  ــول  مــل أيـــت  شــرطــة 
مطالبة  املكان،  لعني  حضرت 
قصد  ــا  ــه ــواجــب ب ــام  ــي ــق ــال ب
الذين  »لخوت«  إلى  الوصول 
ونــشــروا  املــكــان  استباحوا 
لم  الذين  سكانه،  بني  الذعر 
يمكنوا بعد من نسيان حادث 
بعضهم  ــارات  ــيـ سـ ــرض  ــع ت
ــرف شــاب  لــلــتــخــريــب مــن طـ
ــدى الــكــامــيــرات  ــه إحـ رصــدت
وهو يخرب عجالت سياراتهم 
ــذي  ــيء ال ــش ــة حــــادة، ال ــآل ب
جعلهم يقدمون شكاياتهم في 
الذي  ملول،  أيــت  ألمــن  األمــر 
للعملية  مدمج  بقرص  توصل 
الحجر  فترة  قبل  وقعت  التي 
وبالضبط  بالبالد،  الصحي 

أواخر شهر فبراير املاضي.
ــزة  األجــه ستتمكن  فــهــل 
األمنية بأيت ملول من فك لغز 
السيارات«  عجالت  »مخرب 
ــور،  ــذك ــزل امل ــن ــصــوص امل ول
الطمأنينة  إرجــاع  وبالتالي 
األمـــر  أن  أم  ــمــواطــنــني،  ــل ل
أخرى  أجهزة  لتدخل  يحتاج 

لفك خيوط هذا وذاك؟

أيت ملول
 من 14 إلى 20 يناير 2021

سطات

م�صاهد موؤ�صفة مل�صردين حتا�صرهم موجة الربد

 يف غــياب امل�صــوؤولني

نور الدين هراوي

وفق  املشردين  من  عدد  لجأ 
»األسبوع«،  مصادر  عاينته  ما 
البرد  موجة  من  االحتماء  إلى 
القارس التي تضرب هذه األيام 
باقي  غــرار  على  سطات  مدينة 
أمام واجهات  املبيت  إلى  املدن، 
املــســاجــد واألبــنــاك واملــحــالت 
الــتــجــاريــة وســط املــديــنــة، في 
وقت كان من املفروض أن تعمل 
مع  بتنسيق  املحلية  السلطات 
كمندوبية  املعنية،  املــصــالــح 
والجمعيات  الوطني  التعاون 
تستفيد  ظلت  التي  التشاركية 
للمبادرة  السمينة  الكعكة  من 
بدون  البشرية  للتنمية  الوطنية 
حمالت  تنظيم  إلـــى  جــــدوى، 
أجل  مــن  وملموسة  متواصلة 
احتواء هؤالء املشردين، خاصة 
الــفــتــرة الــتــي تشهد  فــي هـــذه 
درجــة  فــي  ملحوظا  انخفاضا 
على  بإيوائهم  وذلــك  الــحــرارة، 
الخاصة  الفضاءات  في  ــل  األق
للجمعية  الــعــجــزة  ــدار  كـ بــهــم 

مؤسسات  إحــدى  أو  الخيرية، 
الرعاية االجتماعية.

وأكدت نفس املصادر، أن فئة 
بباقي  وكذا  بسطات،  املشردين 
الجماعات الترابية باإلقليم، هي 
خارج حسابات وبرامج الجهات 
وخاصة  املختصة،  املــســؤولــة 

التي  الصعبة  الظرفية  هذه  في 
»كــورونــا«،  جائحة  فرضتها 
من  يعرفه  ومــا  الشتاء  وفصل 
تهاطل األمطار، علما أن اإلقليم 
عــمــومــا وســطــات خــصــوصــا، 
من  كبير  عـــدد  ــد  ــواف ت تــعــرف 
من  الــوافــديــن  عقليا  املختلني 

بعض املدن واألقاليم املجاورة.
املوضوع  هــذا  سياق  وفــي 
هذه  وأمام  املحض،  اإلنساني 
للمشردين،  املقلقة  الوضعية 
السطاتي  العام  الــرأي  يطالب 
ــة  ــي ــوق ــحــق والـــجـــمـــعـــيـــات ال
الرسمية  الــجــهــات  املــهــتــمــة، 
بالتدخل  املعنية،  والجمعيات 
الظاهرة  هذه  لتطويق  العاجل 
مضجع  تقض  التي  املجتمعية 
بامللموس  وتفضح  الجميع، 
جهات  اهتمام  وعدم  الالمباالة 
بأعمال  قيامها  تدعي  معروفة 
إال  تنشط  ال  وخيرية،  إنسانية 
مستوى  على  رمضان  في شهر 
تتوارى  لكنها  الغذائية،  القفف 
عن األنظار خالل باقي الشهور 
أنها  رغم  معنية،  غير  وكأنها 
ــي املـــســـؤولـــة األولـــــى عن  هـ
تبعيتها  بحكم  بهم  العناية 
ــوزارة األســـرة والــتــضــامــن،  ــ ل
ليبقى  كــبــيــرة  مشكلة  ــذه  وهـ
ــطــروح من  ــســؤال األكــبــر امل ال
هذه  هــل  السطاتي:  املجتمع 
إلى  تنتمي  ال  املنسية  الفئة 
الـــوزارة  دور  ــن  وأي املجتمع؟ 
الوصية وكل شركائها باإلقليم؟

مريرت

الجديدة

شجيع محمد

تــعــانــي ســاكــنــة مــريــرت 
ــا مـــن الــوضــعــيــة  ــه ــي ــواح ون
الرئيسية  لــلــطــريــق  املــزريــة 
بمجموعة  املدينة  تربط  التي 
مـــن الـــجـــمـــاعـــات الــقــرويــة 
جماعة  ومنها  لــهــا،  التابعة 
الطريق  الــحــمــام، وبــاألخــص 
املــتــفــرعــة عــن هــاتــه األخــيــرة 
الكارة،  إلى منطقة  واملــؤديــة 
ــل الــطــرقــات  وقـــد أصــبــحــت ك
ــدا  ــدي ــه مـــحـــفـــرة وتـــشـــكـــل ت
لم  ألنها  ملستعمليها،  حقيقيا 
أن  لنا  صالحة، ليتأكد  تعد 
وتقوية  الــطــرق  تعبيد  شعار 
األقاليم  الطرقية بجل  الشبكة 
التابعة  الترابية  والجماعات 
للجهة والتي كانت من بني نقط 
بني  أعمال مجلس جهة  جدول 
خصصت  خنيفرة، والتي  مالل 

لتتبخر  هائلة،  ميزانية  لها 
على  لقمان  دار  وتبقى  الوعود 
هذا  إلــى  تطرقنا  وقــد  حالها، 
عدة  في  سنتني  عبر  املوضوع 
الزال  ــوضــع  ال لــكــن  مـــقـــاالت، 

على ما هو عليه. 
الرابطة بني  الطريق  وتعرف 
الحمام ومريرت، حركية كبيرة، 

باعتبارها منفذا للمرور لزاوية 
السياحية  الوجهة  ذات  إفران 
الــتــي تــعــرف إقــبــاال كــبــيــرا 
وأجــانــب،  محليني  للسياح، 
العالم  تنقل ساكنة  وخصوصا 
لقضاء  مــريــرت  ــى  إل ــروي  ــق ال
للسوق  والــتــوجــه  ــم  ــه ــآرب م
التنقل  يتم  حيث  األسبوعي، 

يجعل  مــمــا  ــا،  ــابـ وإيـ ذهـــابـــا 
باملخاطر  محفوفة  الــرحــالت 
ــت الـــذي تــرفــع فيه  ــوق ــي ال ف
عبر  الطرقية  السالمة  شعارات 
مختلف املنابر.. فعن أي سالمة 
حفر  تساهم  كما  يتحدثون؟ 
حصر  ال  أعــطــاب  فــي  الطريق 
فرغم  مستعمليها،  لعربات  لها 
ملن  حياة  ال  املتكررة،  النداءات 
الطريق  هذه  ترك  ليتم  تنادي، 
تعبيدها  أمر  وكأن  حالها  على 
السلطات  يهم  ال  وإصالحها 

الوصية، وال الجهات املعنية. 
بعض  حــالــة  دائــمــا  وتبقى 
التامة  غير  واملنشآت  الطرق 
الــتــجــهــيــز وشـــعـــار الــوعــود 
خالل  رابحة  ورقة  بإصالحها، 
شيء  وال  انتخابي،  موسم  كل 
لتتحول  سيتحقق،  أو  تحقق 
ويبقى  كوابيس،  إلــى  اآلمـــال 
وضع املنطقة بصفة عامة على 
ألفنا  كما  عام  كل  عليه  هو  ما 

ذلك إلى أجل غير مسمى.

إهمال طريق يشكل خطرا على مستعمليها 

سعيد الهوداني

على  ــوزراء  ــ ال تعاقب  تــوالــى 
وتوالت  الوطنية  التربية  وزارة 
واملصطلحات  الشعارات  معهم 
ــدرس املــعــاقــني،  ــم ــت ــخــاصــة ب ال
ــاق الــتــربــيــة  ــث ــمــن دعـــامـــة مــي ف
الرابعة  الرافعة  إلــى  والتكوين 
لإلصالح  االستراتيجية  للرؤية 
تمدرس  ومن   ،)2030  –  2015(
األطفال املعاقني إلى األطفال ذوي 
أقسام  إلى  الخاصة،  االحتياجات 
الدمج املدرسي، إلى أقسام التربية 
لتحويل  جــاءت  التي  الــدامــجــة، 
األطفال  لعزل  قاعات  من  األقسام 
أقرانهم  عــن  إعــاقــة  وضعية  فــي 
ــات املـــوارد  ــاع األســـويـــاء إلـــى ق
الــســيــكــوبــيــداغــوجــي،  للتأهيل 
وتأهيل  قدراتهم  لدعم  يلجونها 
تقويم  مــجــال  فــي  نــقــوصــاتــهــم 
الطبي  ــتــرويــض  ال أو  الــنــطــق، 
وذلــك  حــركــي،  الحس  املــجــال  أو 
ومساعدتهم  تهييئهم  أجــل  مــن 
العاديني،  األطــفــال  مــع  للدراسة 
التي  الضعيفة  النتائج  على  بناء 
والكلي  الجزئي  ــاج  اإلدم حققها 
العادية  باألقسام  األطفال  لهؤالء 

األهداف املرجوة منها.
يلتحق  لــم  اآلن،  حــد  ــى  ــ وإل
ــات  ــاح ــي ــت االج ذوي  ــال  ــ ــف ــ األط
لعزيزية  بمدرسة  بعد  الخاصة 
ســواء   ،2019 مـــارس  شهر  منذ 
املنظور  حسب  العادية  باألقسام 
املخصصة  األقــســام  أو  الجديد 

لتدريسهم.

تعرف  األقسام  هذه  أن  ويذكر 
مستوى  على  مشاكل  سنة  كــل 
مصاريف  بسبب  التلميذ  مواظبة 
ســيــارة الــنــقــل املـــدرســـي الــتــي 
تتمثل في أجرة السائق واملرافقة 
والصيانة،  والبنزين  والتأمني 
دعم  جمعية  عليها  تشرف  التي 

التمدرس والتنمية االجتماعية.
وقد استبشر اآلباء واألستاذات 
إقليم  عــامــل  ــر  أم عندما  خــيــرا، 
ألف   100 بتخصيص  خريبكة 
الدامجة في  التربية  درهم ألقسام 
للتنمية  الوطنية  املــبــادرة  إطــار 
يحدث  لم  هذا  أن  غير  البشرية، 
هذه السنة، مما حال دون تشغيل 
تنقل  التي  املدرسي  النقل  سيارة 

هؤالء األطفال إلى املؤسسة.
فاألستاذات  أخــرى،  جهة  ومن 
يصبحن  األقسام،  بهذه  العامالت 
املـــوارد  مصلحة  اهــتــمــام  محط 
اإلقليمية  بــاملــديــريــة  الــبــشــريــة 
عندما  الوطنية،  التربية  لــوزارة 
خصاص  من  األخيرة  هذه  تعاني 
االبتدائي،  التعليم  أســاتــذة  في 
األساتذة  بتعويض  يكلفن  حيث 
أصــحــاب اإلجـــــازات املــرضــيــة، 
علما أن أستاذات الدمج املدرسي 
اإلعاقة  مجال  في  تكوينات  تلقني 
يفوق  ملا  األقسام  بهذه  واشتغلن 
قادرات  يعدن  لم  لذا  سنة،   12 الـ 
املناهج  في  املستجد  مواكبة  على 
تستمر  مــتــى  فــإلــى  الــتــربــويــة.. 
ذهنيا  املعاقني  األطــفــال  معاناة 
سيتم  ومتى  لعزيزية؟  بمدرسة 
التي  الــدامــجــة  التربية  تفعيل 
االستراتيجية  الرؤية  بها  جاءت 
ــة  ــي ــرب ــت ــالح مــنــظــومــة ال ــ ــ إلص

والتكوين؟

خريبكة

إهمال ذوي االحتياجات الخاصة 
بمدرسة لعزيزية  

 األسبوع

املــواطــن«  »دار  االجتماعي  املــركــز  يعرف 
ــجــديــدة، اخـــتـــالالت دفــعــت الــعــديــد من  ــال ب
كيفية  حول  تحقيق  بفتح  للمطالبة  الفعاليات 
ظرفية  في  خاصة  املؤسسة،  وتسيير  تدبير 
جائحة »كورونا«، ذلك أن املركز ظل مغلقا منذ 

شهر مارس املاضي إلى غاية أكتوبر املنصرم.
يعرف  املركز  فإن  مطلعة،  مصادر  وحسب 
من  والخدمات  التسيير  في  متعددة  اختالالت 
بطريقة  أشخاص  تشغيل  منها  اإلدارة،  قبل 
غامضة في املركز، ودون عقود وتأمني، وتدني 
باإلضافة  للنزالء،  املقدمة  الخدمات  مستوى 
ما  كل  لتوثيق  املراقبة  كاميرات  تعطيل  إلى 

يروج داخل املؤسسة االجتماعية.
املراكز  مراقبة  عدم  عن  البعض  ويتساءل 
خاصة  الوصية،  الجهات  قبل  من  االجتماعية 

ملعرفة  للحسابات،  األعلى  واملجلس  الــوزارة 
لهذه  ترصد  التي  واألموال  امليزانيات  مصير 
املؤسسات، علما أن جل املؤسسات االجتماعية 

والخيرية تعيش وضعية متدهورة.
ملنطق  تخضع  املــواطــن«  »دار  فمؤسسة 
التسيير الفردي من قبل املسؤولة عن اإلدارة، 
ــى »ضــيــعــة« خاصة،  الــتــي حــولــت املــركــز إل
من  املــراقــبــة  أو  التفتيش  غــيــاب  مستغلة 
صمت  سبب  حول  تساؤالت  يطرح  مما  قبل، 

املسؤولني حول أوضاع املركز؟

مطالب بفتح تحقيق في اختالالت »دار المواطن«
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الدعائية لجمهورية الوهم واألبواق الجزائرية، ملجموعة  تروج اآللة 
من األخبار الزائفة، بعد أن سقط القناع عن الحروب الوهمية والبالغات 
يائس  العصابة في تحرك  املرتزقة، وانتقلت  الحماسية ملعلقات شعراء 
األمريكية،  املتحدة  للواليات  املقبل  الرئيس  تراجع  إلمكانية  للترويج 
جو بايدن، عن املرسوم الرئاسي الذي اتخذه الرئيس األمريكي دونالد 
الكاملة  والسيادة  الصحراء  بمغربية  رسميا  فيه  اعترف  الذي  ترامب، 
للمملكة املغربية على صحرائها، والذي ال يزال يمارس مهامه الدستورية 
بينه  يتم  لم  السلط  تسليم  دام  ما  األمريكية  املتحدة  للواليات  كرئيس 
وبني الرئيس القادم بايدن، الفائز في االنتخابات الرئاسية العام الذي 
القرارات  من  مجموعة  ترامب  اتخذ  االنتقالية،  الفترة  ففي  ودعناه، 
 ،2020 دجنبر   04 بتاريخ  املوقع  الرئاسي  املرسوم  منها  السيادية، 
»االعتراف بسيادة مملكة املغرب على الصحراء الغربية«  تحت عنوان: 
والصادر من البيت األبيض عن مكتب السكرتير الصحفي للنشر الفوري 
األمريكية  املتحدة  الواليات  فيه  تؤكد  والذي   ،2020 دجنبر   10 بتاريخ 

وتعترف بسيادة املغرب على كامل أراضي الصحراء املغربية.
الزلزال في مخيمات  الرئاسي من وقع  املرسوم  ملا شكله هذا  ونظرا 
الذل والعار، وما أحدثه من عاصفة اقتلعت أوتاد خيام دولة الوهم، وما 
الوعي  إثرها  على  َفَقد  املصطنع،  للكيان  قاضية  من ضربة  كذلك  شكله 
إلى درجة لم يعد يميز بني مبدأ استمرارية الدولة وشخصانية السلطة.
املتحدة  الواليات  فرئيس  الدستورية،   / القانونية  القاعد  حيث  فمن 
وإن  الذي  الرئيس،  شخص  عن  تنفصل  دستورية  كمؤسسة  األمريكية 
في  فــوزه  عدم  أو  عزله  أو  موته  بسبب  إما  سلطاته،  يمارس  يعد  لم 
ممارسته  بمناسبة  اتخذها  التي  السيادية  القرارات  فإن  االنتخابات، 
وتتمتع  قائمة  تبقى  واليــتــه،  فترة  فــي  الدستورية  الختصاصاته 
باالستمرارية والحصانة الدستورية، وال يمكن التراجع عنها أو الطعن 

فيها أمام أي جهة كانت.
وهذا ما يعرف في الفقه الدستوري الفرنسي بـ »أعمال السيادة« وفي 
الدستوري  الفقه  وفي  الدولة«،  »أعمال  بـ  اإلنجليزي  الدستوري  الفقه 
األمريكي بـ »األعمال السياسية«، ويعتبر حكم املحكمة العليا األمريكية 
الصادر سنة 1849 في قضية »BORDEN LOTHER«، السابقة األولى 
التي  األعمال  بني  ومن  السيادة،  أعمال  املحكمة  هذه  فيها  قررت  التي 

عددتها املحكمة، املسائل املتعلقة بالشؤون الخارجية للدولة.
بمغربية  املعترف  األمريكي  الرئاسي  املــرســوم  فــإن  عليه،  وبناء 
القانونية  بالحصانة  يعتبر متمتعا  الكاملة عليها،  والسيادة  الصحراء 
الوحدة  أعــداء  مخيلة  في  إال  فيها  رجعة  ال  التي  التامة  والدستورية 

الترابية للمملكة املغربية الشريفة.

لماذا ال يمكن أن تتراجع 
أمريكا عن مغربية الصحراء ؟

نافذة للرأي

عبد الرحمان شحشي

 من 14 إلى 20 يناير 2021

ولد بوتفليقة سنة 1938 باملدينة األلفية حسب ما هو 
وكبر  ترعرع  فهو  الوجدية،  الساكنة  جميع  لدى  معلوم 
»سيدي  بمدرسة  طفولته  قضى  أن  وبعد  سمائها،  تحت 
 ،1900 سنة  فرنسا  بنتها  مدرسة  أول  هي  التي  زيــان« 
وبما أنه كان شابا نشيطا في جميع املجاالت كالسياسة، 
لهذا  حجيرة  الرحمان  عبد  الغيور  الوطني  استدرجه 
املجال، كما أنه تعاطى للكشفية الحسنية وللمسرح، وقد 
كانت  التي  الفتيان  ثانوية  إلى  الولوج  من  نبوغه  مكنه 
أصل  من  هم  الذين  الفرنسيني  التالميذ  بتعليم  خاصة 
جزائري، كما تميز خالل دراسته بالذكاء والفطنة وبذاكرة 
قوية، وقد حدث بمناسبة إجراء اختبار في مادة اإلنشاء، 
حيث  السعدي،  موسى  وهو  الوجديني،  أحد  تفوق  أن 
الذي  الفرنسي  األستاذ  نفسية  على  النتيجة  هذه  أثرت 

كان يدرسها، فصرخ غاضبا: »أال تخجلون من أنفسكم وتتركون أحد زمالئكم 
املؤسسة  هذه  من  بوتفليقة  فخرج  وجديته«،  اجتهاده  بفضل  عليكم  يتفوق 
استهوته  كما  البكالوريا،  شهادة  من  األول  بالشوط  فاز  وقد  التعليمية 
الوظيفة العمومية حيث قدم إلى الرباط الجتياز مباراة مفتش الشرطة، لكن 
في الوقت الذي كان يبحث فيه عن الوسائل الضامنة ملستقبله، كان املرحوم 
فما  الفرنسية، وبالفعل،  اللغة  بومدين يبحث عن شاب جزائري متمكن من 

وجدة  إلــى  بوتفليقة  عــاد  إن 
جبهة  اســتــقــطــبــتــه  حــتــى 
التي  الــجــزائــريــة،  التحرير 
وأصبح  مكتبها  إلــى  ضمته 
يصول  املتمرد  الــشــاب  هــذا 
مدينة  ــوارع  شـ فــي  ويــجــول 
بندقية  يحمل  وهــو  ــدة  وجـ
وملا  )كالشينكوف(،  رشاشة 
سأله أحد الزمالء عن ضرورة 
حــمــل هـــذا الــســالح، أجــاب 
الجبهة  ــراد  أفـ وجميع  ــه  أن
طرف  من  لالغتيال  معرضون 
الذين  الفرنسيني  الــجــنــود 
تحركات  على  عني  لهم  كانت 

عناصر الجيش الجزائري.
كــفــاح مــريــر ساهم  وبــعــد 
جميع  بتقديم  املــغــرب  فيه 

في  املغاربة  الشباب  عشرات  استشهد  حيث  والبشرية  املالية  املساعدات 
جبال األوراس، كان من املعقول أن يشارك بوتفليقة في أول حكومة وطنية، 
ثقة  كسب  من  تمكن  أنه  كما  والرياضة،  للشبيبة  وزيــرا  تعيينه  ثم  حيث 
التعيني  الرئيس بومدين وبات ذراعه األيمن ومستشاره الخاص، وكان لهذا 
أثر طيب على نفوس زمالئه وأصدقائه في وجدة، الذين انهالوا عليه بعشرات 
برقيات التهاني، ألنهم استبشروا خيرا بوجود مواطن وجدي ضمن الحكومة 
للقضاء  املؤامرات  حبك  في  خاصة  طريقة  لبوتفليقة  كانت  وقد  الجزائرية، 
يعتقد  من  بني  الخصومات  وإثــارة  الشغب  طباعه  من  وكان  خصومه،  على 
تدشني  بمناسبة  تصريحه  أدهشني  وقد  سلطته،  على  خطرا  يشكلون  أنهم 

فسارعت  بها،  ولد  أنه  ادعــى  حيث  تلمسان،  بمدينة  متحف 
»سيدي  بمدرسة  رفاقه  بجانب  يجلس  وهو  نشر صورته  إلى 
الصفحة  على  نشر  قد  التصحيح  هذا  وكــان  بوجدة،  زيــان« 
أن  لي  سبق  كما  الغراء،  الجريدة  هذه  أعداد  أحد  من  األولى 
الصورة  عليه  أعرض  وأنا  العماري  للجنرال  صورة  نشرت 
يجلس  وهو  بوتفليقة  املشاغب  التلميذ  وجــود  تؤكد  التي 
إلى جانب رفاقه )انظر الصورة(، وهذا الجنرال كان من بني 
العربي،  املغرب  بفكرة  يؤمنون  الذين  الجزائريني  الضباط 
مما جعل بوتفليقة يضرب عصفورين بحجر واحد، فهو من 
جهة تخلص من جنرال كان له تأثير قوي على الجيش، ومن 
الشعب  طرف  من  الشاملة  الثقة  عن  يبحث  كان  ثانية،  جهة 

الجزائري لتظاهره بأنه يؤمن بوحدة املغرب العربي.
الظاهرة  ثــرواتــه  يــرى  الشقيق  الجزائري  الشعب  ظل 
العربية  ــدول  ال من  الـــوالءات  بشراء  عشوائية  بطريقة  تبدد  والباطنية 
واإلفريقية التي كانت تعيش وضعا اقتصاديا عسيرا، ومن هنا جاءت فكرة 
تأسيس جبهة البوليساريو، ألن بوتفليقة كان يعتقد أن املغرب ينافسه في 
مدينة  احتالل  يريدون  املغاربة  أن  مدعيا  إفريقيا،  على  والهيمنة  الزعامة 
تندوف، التي هي أصال وتاريخيا مغربية، وهكذا وقع بوتفليقة الرئيس في 
فخ نصبه هو بنفسه مثله في ذلك مثل إنسان أنجب رضيعا ولم يعرف كيف 
أخذ  األمــر  زمــام  ألن  يربيه، 
بسبب  يديه  بني  من  يفلت 
نـــجـــاح عـــــدد كــبــيــر مــن 
املحتجزين،  الصحراويني 
الحديدي  الجدار  كسر  في 
ــهــم، وهــو  املـــضـــروب حــول
مــادام  قائما  سيظل  وضــع 
ــريــون ال  ــجــزائ اإلخــــوان ال
يــفــصــحــون عـــن نــوايــاهــم 
وقد  وصــراحــة،  بشجاعة 
قرب  األخبار  تداولت بعض 
انــعــقــاد اجــتــمــاع لــرؤســاء 
الدول الخمسة بهذا الشأن، 
يرضي  مناسب  حل  إليجاد 

جميع األطراف.
ــاء  ــرؤسـ فـــــإذا كــــان الـ
فنحن  طــويــال،  ينتظرون 
من املنتظرين، خصوصا وقد شاعت بعض األخبار تفيد أن بوتفليقة قرر 
الرجوع إلى مسقط رأسه وجدة، حيث بعث أحد أفراد عائلته ليقوم بترميم 
البيت الذي كان يسكنه وهو من األمالك التابعة لألوقاف، و »الرجوع إلى 
األصل أصل« كما يقول املثل املغربي، فهل سيعود الطير إلى وكره هربا 
أولني  وزيرين  حق  في  الجزائري  القضاء  أصدرها  التي  املحاكمات  من 

ومسؤولني كبار كان بوتفليقة يزكيهم؟
منها مصداقا  لإلفالت  مناص  ال  القوية  القضاء وسلطته  يد  لكن 

لقول الشاعر:
إن كنت تعلم يا نعمان أن يدي     قصرية عنك فاأليام تنقلب

بوتفليقة  الوجدي

الحسين الدراجي

في بيان مقتضب للبيت األبيض، أدانت إدارة الرئيس 
املنتهية واليته، الهجوم واعتبرت أن »أعمال العنف)...( 
ومخالفة  ومستهجنة  مرّوعة  كانت  الكابيتول،  مبنى  في 
االســتــقــاالت  تــوالــت  وبــعــدهــا  ــة)...(«،  ــي ــك ــري األم للقيم 
واالستنكارات من مسؤولني كبار كان معظمهم من أتباع 
أيام  بقيت  وإن  حتى  بعزله  طالب  من  هناك  بل  الرئيس، 
قليلة عن نهاية واليته، كما أقدمت إحدى مواقع التواصل 
كونه  رغم  السابق  الرئيس  موقع  بتجميد  االجتماعي 
موقعه  بإلغاء  إياه  مهددة  العالم،  في  قوة  ألكبر  رئيسا 

بشكل نهائي في حالة العود لتصريحاته التحريضية.
املشهد  لهذا  األمريكية  الديمقراطية  أوصل  الذي  ما 
آلة  إلــى  األمريكية  الديمقراطية  تحولت  كيف  املــروع؟ 
واليته  املنتهية  الرئيس  يسقط  ألم  الشعبوية؟  إلنتاج 
الحائط املهترئ األخير للمؤسسات الديمقراطية بأمريكا 
أليست  أمد بعيد؟  بعدما تقوضت أعمدتها وأسسها منذ 

هي محاولة إلفالس الديمقراطية؟
الرئيس  انتخاب  نتائج  واليته  املنتهية  الرئيس  رفض 
الجديد، وتوجيهه لخطاب صريح من أجل الخروج إلنقاذ 
الديمقراطية من منظوره الخاص ووفق مصالحه ورغباته. 
ألم يعلم بأن ممثل الشعب عليه دراسة أبعاد خطابه وتقييم 
املشهد  في  مؤثر  خطابه  ألن  والبعدي،  اللحظي  أثرها 
في  املنخرطني  أول  يكون  أن  عليه  كما  والعاملي،  الداخلي 
فيها  بما  شعبه  منها  يعاني  التي  الحساسة  القضايا  كل 
خالل  أمريكا  رئيس  فعله  فما  ومصائبهم؟  آالمهم  معانقة 
يمكنها  الشعبوية  أن  على  مثال  خير  الوبائية  ــة  األزم
حريصة  تكون  أن  يمكن  ال  لكنها  االنتخابات،  في  النجاح 

على الرفاهية الفردية والجماعية، وعلى الديمقراطية.
النداء الذي أطلقه الرئيس األمريكي السابق ألنصاره/
أتباعه قبل الهجوم، يشبه في جوانب عديدة نداء أطلقه 
نهاية  بأن  أحس  بعدما  الجنوب،  دول  في  الرؤساء  أحد 
الثاني  أن  في  يكمن  الفرق  أن  غير  حتمي،  أمر  رئاسته 
أما  خيراته،  لنهب  صراع  في  والكل  ممزقا  بلده  أصبح 
نـــادرة فــي سوق  املــواطــنــني فإنهم بــني الجــئــني وســلــع 

األعضاء البشرية والدعارة.
فإن لم تكن أمريكا قوة عظمى وقائدة الثالوث املسيطر 
اآلن  تكون  ألن  الدولية،  والسياسة  العاملي  االقتصاد  في 
الدولي  املنتظم  ويستعد  شعبها،  أبناء  دماء  في  تغرق 
للتدخل لتنصيب الرئيس الجديد؟ ألن تكون تحت رحمة 

مبنى  اقتحام  أليس  الداخليني؟  واإلرهابيني  املتطرفني 
املسؤولون  يطلق  لم  فلماذا  إرهابيا؟  عمال  الكابيتول 
من  على  اإلرهابيني  لقب  األمريكي  واإلعــالم  األمريكيون 

نفذوا الهجوم؟
ــدول األوروبــيــة  ــع فــي أمــريــكــا، وبــعــض الـ إن مــا وق
أسئلة  عدة  لطرح  يدفعنا  مختلفة،  بصور  ولو  األخــرى، 
النموذج  فصول  آخر  أمــام  نحن  هل  الديمقراطية:  عن 
أن  وحلفاؤها  أمريكا  تقتنع  ألن  الغربي؟  الديمقراطي 
دول  على  محيطهم  أنتجها  التي  ديمقراطيتهم  فــرض 
وأكثر  عقيمة  ستكون  ألنها  تنجح  أن  يمكنها  ال  أخــرى 
ضررا مما يمكن أن ينتجه املحيط الداخلي للدولة نفسها؟ 
أال يمكن أن يكون فرض هيكل ونمط ديمقراطيتهم إحدى 

األسباب القوية للنزاعات والصراعات في دول الجنوب؟
تعدد  فرغم  املغرب،  في  يقع  بما  الحدث  هذا  يلتقي 
غرق  نقاش  يبقى  الديمقراطي،  العطب  أسباب  واختالف 
يؤديان  فكالهما  الحالتني،  كلتا  في  سليما  الديمقراطية 

إلى محاولة إفالسها ولو بطرق مختلفة.
املسؤول عندنا أقحم املاء إلى منازل املواطنني وأغرق 
ممتلكاتهم بعدما أغلق منافذ التجميع الضرورية ألمطار 
وتسيب  استهتار  أنــه  يقال،  أن  يمكن  ما  فأقل  الغيث، 
للمواطن  االعتبار  لــرد  واملعاقبة  املحاسبة  يستدعي 
املؤسسات، صحيح  في  ثقته  لتقوية  الالزم  األمان  ومنح 
املسؤولني  تجمع  ومتداخلة،  مشتركة  هي  املسؤولية  أن 
الحاليني والسابقني، لكن ال بد من بدء الحساب والعقاب، 

والبد من عدم اإلفالت من العقاب.
في كل مرة، تتكرر املشاهد في املدن والدواوير والقرى 
وتغرق  املنازل  تقتحم  وثلوج  مياه  عن  األطلس  وجبال 
الديمقراطية  لبناء  أملنا  مرة  كل  في  لتغرق  املمتلكات، 
املسؤولون  فيها  يختفي  تؤملنا،  مشاهد  بلدنا..  فــي 
الشمس  وتعود  ينتهي  املطر  لعل  الكالم،  عن  ويتمنعون 
وأمله،  وجعه  املواطن  وتنسي  املكان  لتجفف  جديد  من 

إلى  املاء  فإقحام  وبالتالي،  هلل«،  على  »عوضي  ويقول 
إغراق  هو  ممتلكاتهم/هن،  وضياع  املواطنني/ات  منازل 

للديمقراطية...
فالتحديات  املواطنني،  ممثل  تنتظر  عديدة  مسؤوليات 
تقبل  وال  البلد،  ترحم  ال  الحالية  والخطيرة  العديدة 
يعاقب  العامل  أو  املوظف  كان  وإن  الجسيمة،  باألخطاء 
مؤسسة  فــي  جسيم  خطأ  كــل  عند  والــعــقــاب  بــالــطــرد 
يجب  مهمة  مؤسسة  في  قبولها  يمكن  فكيف  اقتصادية، 
أن تسهر على الصالح العام؟ كيف يمكن القبول بتعطيل 
تنموية  مشاريع  وتجميد  لشهور  املواطنني/ات  مصالح 
قبول  يمكن  كيف  انتخابي؟  منافس  أنه  بدعوى  محلية 
بأشخاص يتنقلون بني األحزاب فقط لضمان نجاحهم في 
االنتخابات، وهم يعيدون بذلك نفس النهج في التسيير، 
عن  املُبعد  املقهور  املواطن  على  ليس  اللوم  كل  فاللوم 
التصويت، بل كل اللوم في الهيكل االنتخابي الذي يجب 
الغد..  في  واألمــل  الثقة  يعيد  ديمقراطي  لبناء  إعادته 
فليس كل من نجح في االنتخابات هو كفؤ من أجل تدبير 

الشأن العام.
بصناديق  مرتبطة  وجعلها  الديمقراطية  تشويه 
االقتراع، يجرها إلى الغرق، وبدل إنقاذ البلد، فإنها تكون 
النزيف  أمريكا  أوقفت  وقد  وتمزيقه،  تحطيمه  في  سببا 
قبل أن يصبح شالل دم لن يستطيع أحد إيقافه، ألنه وبكل 
ال  لكن  واألزمة،  الحرب  إطالق  في  التحكم  يمكن  بساطة، 
يمكن التحكم في إيقافهما. نعم، استطاعت أمريكا احتواء 
الوضع قبل فوات األوان رغم فشل الجهاز األمني للتصدي 
وهذا  الكابيتول،  مبنى  اقتحام  من  ومنعهم  للمتظاهرين 
دليل على وجود مؤسسات قوية ومستقلة حتى وإن كان 
املؤسسات،  لهذه  مشكل  ذاتها  هي  الديمقراطية  مشكل 
البالد  تمزيق  في  واليته  املنتهية  الرئيس  لنجح  ولوالها 
القانون  تغيير  في  نجح  لربما  أو  أهلية،  حرب  وانــدالع 

األمريكي ليصبح رئيسا مدى الحياة!

للبلد  السياسي  النظام  رحم  من  تنتج  الديمقراطية 
السياسية  والشروط  الظروف  كل  االعتبار  بعني  أخــذا 
محيطه  وكــذا  ــه،  ل الداخلية  والثقافية  واالقــتــصــاديــة 
الخارجي، لذا ال يجب أن تبحث أي دولة عن نماذج هنا أو 
هناك، بل عليها أن تمنح لنفسها شروط التطور الداخلي 
ديمقراطية  مؤسسات  بناء  طريق  في  إيجابي  لتراكم 
األخطار  كل  ضد  ومتماسكة  قوية  دولة  بناء  من  تمكنها 

والتربصات اإلقليمية والجهوية والدولية.
غالبا  يكون  األمد،  طويل  مسلسل  الديمقراطي  البناء 
من  يخاف  محافظ  األول  قويني:  تيارين  بني  صــراع  في 
التغيير، ربما ألن فيه إضعافا لسيطرته وتقليصا ألرباحه، 
التغيير، ألن فيه تلبية ملطالب  والثاني واقعي مدافع عن 
وتقوية  واالعتقال  العنف  استعمال  يكون  إذ  الشعب، 
الوحيدة  السياسة  هي  األول  عند  السياسي  البوليس 
حول  يلتف  ما  وغالبا  صنعها،  في  ويتفنن  يتقنها  التي 
القضايا واملطالب الشعبية بسن قوانني تخنقها إلتالفها، 
في  جديد  من  لتبرز  معلقة  تظل  بل  تختفي،  ال  أنها  بيد 
أشكال أكثر عنفا ودموية، ويكون استعمال منطق التغيير 
الثاني،  عند  األحزاب  وتقوية  السلمي  واالنتقال  السلس 
من  باالقتراب  وذلك  تطبيقها،  يريد  التي  السياسة  هي 

مطالب الشعب وتلبيتها، وتقوية املؤسسات.
من  تمكنها  قوية،  دولة  لبناء  طريق  املؤسسات  تقوية 
والغير  والخارجية  الداخلية  األخطار  وجه  في  الصمود 
كانت  وإن  حتى  األوبـــئـــة...(،  )الفيضانات،  متوقعة 
لرئيسها غالبية األصوات املعبر عنها في االنتخابات، ألن 
فالوطن  واألتباع،  األصوات  بعدد  تقاس  ال  الوطن  أمور 
محاسبة  على  قــادرة  تكون  واملؤسسات  الجميع،  فوق 
الضرر  ألن  العام،  بالصالح  وأضــر  أخطأ  إذا  املسؤول 
يكون جماعيا، وال يمكن أن يغفر له ويرحل في أمان، ربما 
حينها  املواطن  ألن  حساب،  دون  أخــرى،  مسؤولية  إلى 

سيصرخ وينتفض، ويتضرر الوطن بعد ذلك. 
املواطن  ثقة  لرفع  سبيل  املؤسسات  ودمقرطة  تقوية 
ودفعه للتعبير السياسي واالنخراط في بناء الوطن، بيد 
من  إفالتا  هناك  أن  به،  تحل  أزمة  كل  مع  أحس  إذا  أنه 
العقاب ونجاة املسؤول)ة(، فإن غيظه يتنقل بني شبكات 
التواصل االجتماعي وبني األجيال، ليصبح بعدها فتيال 
أن  يمكن  داخليا  لحظة، وسالحا  أي  في  لالشتعال  قابال 

يطلقه العدو املتربص في أي لحظة.

غرق الديمقراطية أم إفالسها ؟
عائشة العلوي 
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»سبع نساء.. سبعة رجال« 
للنهوض بثقافة المساواة

سبعة  نساء..  »سبع 
زجلي  ديــــوان  رجــــال« 
ــا، ويــضــم  ــث ــدر حــدي صـ
شاعرات  لسبع  قصائد 
شعراء  وسبعة  زجاالت 
ــرب،  ــغ زجـــالـــن مـــن امل
»ســوق  مــشــروع  ضمن 
النسا.. سوق الحقوق«، 
اتحاد  عنه  أعــلــن  كما 
فرع  النسائي  العمل 
ــوان،  ــ ــط ــ ــل/ت ــ ــي ــ ــارت ــ م
»دار  مـــع  وبــتــنــســيــق 

الشعر« في تطوان.
وقــد أقــيــم املــشــروع، 

الــوزارة  مع  وبشراكة  ــي  األوروب االتحاد  من  بتمويل 
املكلفة بحقوق اإلنسان والعالقات مع البرملان، وأيضا 
الوطني لحقوق اإلنسان، وبإشراف من مكتب  املجلس 
لـــ»دار  بالغ  حسب  املشاريع،  لخدمات  املتحدة  األمــم 

الشعر« بتطوان.
الجديد  الشعري  »العمل  أن  املصدر،  نفس  ــاد  وأف
تقديمها  جــرى  شتى  مــبــادرات  مــن  مضيء  جــزء  هــو 
غايته  مشروع  الطموح،  اإلنساني  املشروع  هذا  ضمن 
من  والــرجــال  النساء  بن  املــســاواة  بثقافة  النهوض 
اخترنا  »لقد  البالغ:  وأضاف  والفنون«،  اآلداب  خالل 
أجل  من  زجالن،  وشعراء  زجاالت  شاعرات  نكاتب  أن 
لهن  تركنا  بينما  الجماعي،  الديوان  هذا  في  املشاركة 
ولهم حرية االقتراح دون تحديد عدد القصائد املطلوبة، 
أن  ذلك  من  غايتنا  كانت  والكلمات.  األحرف  مقدار  وال 
محبرتهم  به  فاضت  بما  البْوح  إمكانية  نتيح للجميع 
بالذاكرة  يلتصق  الــذي  املوضوع،  هذا  في  الشعرية 
اللغة  على  ينفتح  مثلما  اإلنسان،  وبجوهر  والوجدان 
الحميمي  لقول  وانصرافها  ابتهاجها  لحظة  األم 
والوجداني، كلما خطر الحديث عن النساء، ألجل ذلك، 
بالنساء  تحتفي  زجلية  مقترحات  نسميها:  أن  حق 

املغربيات«.

الحجر الصحي بالمغرب في معرض فوتوغرافي

 من 14 إلى 20 يناير 2021

التعاضدية الوطنية للفنانين تعقد »فوضى العالم« في كتاب للشرقاوي
مؤتمرها الوطني الثاني

تنظيم الندوة الدولية لـ»إكونتيك 3« ألول مرة في جامعة وجدة
األول  محمد  جامعة  تنظم 
يناير  و29   28 يومي  بوجدة، 
افتراضية،  بصيغة  الــجــاري، 
حول  الثالثة  الدولية  الندوة 
العلوم  في  املبتكرة  الدراسات 

اإليجابية »إكونتيك 3«.
وقالت الجامعة عبر موقعها 
هذه  نسخة  أن  اإللــكــتــرونــي، 
تنظم  ــتــقــى،  املــل مـــن  الــســنــة 
قبل  ــن  م بـــوجـــدة،  مـــرة  ألول 
واملوجات  املواد  مختبر  فريق 
بتعاون  والــبــيــئــة،  والــطــاقــة 
أتـــراك،  علمين  ــاء  ــرك ش ــع  م
حدثا  يشكل  اللقاء  أن  مؤكدة 
ــا، على  مــهــم ــا  ــيـ دولـ عــلــمــيــا 
املقاالت  تقييم  يتم  أنه  اعتبار 
حكام  لجنة  قبل  من  املشاركة 

الجلسات  تبرمج  كما  دولية، 
ــاالت الــعــلــمــيــة. ــجـ  حــســب املـ
ويــهــدف هــذا الــحــدث، حسب 
البحث  تشجيع  إلى  منظميه، 

والتفاعل  التخصصات،  متعدد 
مختلف  فــي  الــبــاحــثــن  بــن 
الــتــخــصــصــات، الــتــي تــنــدرج 
الطبيعية  العلوم  فئة  ضمن 

ــهــنــدســة  ــوم الـــطـــب وال ــلـ وعـ
والرياضيات والعلوم البيطرية 
هذا  يسعى  حيث  والــفــالحــة، 
حول  العلمي  الدولي  الحدث 
العلوم  في  املبتكرة  الدراسات 
 ،)3 ــك  ــي ــت ــون )إك ــة  ــي ــجــاب اإلي
لتعزيز البحث األكاديمي عالي 
وإثراء  تحفيز  بهدف  الجودة، 
تطوير البحث واملنح الدراسية 
العلمية،  الــتــخــصــصــات  ــي  ف
فضال عن نشر األعمال العلمية 
املــجــاالت  فــي  ــجــودة  ال عالية 
أجود  أن  العلم  مع  الصاعدة، 
فعاليات  خالل  املقدمة  األوراق 
نشرها  سيتم  النسخة،  هــذه 
مجلة  فــي  مــقــاالت  شكل  على 

»إيكونتيك«. 

الفنانن  مــن  مجموعة 
املغاربة  الفوتوغرافين 
يستعدون لعرض أعمالهم 
الصحي  الحجر  فترة  في 
وما بعده، في معرض فني 
املعادن  متحف  يحتضنه 
املعاصر  اإلفــريــقــي  للفن 
غاية  إلى  مراكش،  بمدينة 
فيه  أبدع  املقبل،  فبراير   5
توثيق  الفنانون من خالل 
للحياة  ومشاهد  أحــداث 
اليومية منذ بداية الحجر 

الصحي في املغرب وشهر 
بعد نهايته، حيث كان لكل 
في  الخاصة  زاويته  فنان 

التقاط الصور املعبرة.
ويضم املعرض مجموعة 
ألزيد  متنوعة  فوتوغرافية 
من 50 صورة تم التقاطها 
ــاالت مــخــتــلــفــة،  ــجـ ــي مـ فـ
املــصــورة  الصحافة  بــن 
ــاب الـــجـــرافـــيـــك  ــ ــعـ ــ وألـ
واملسرح والتجارب الفنية 

والشعر.

الوطنية  التعاضدية  أعلنت 
مصادقة  وبــعــد  ــه،  أنـ للفنانن 
لعقد  ــدعــوة  ال قـــررت  هياكلها، 
ــة الــقــطــاعــيــة  ــام ــع جــمــوعــهــا ال

ــب النـــــتـــــخـــــاب  ــ ــ ــادي ــ ــ ــن ــ ــ امل
)بـــمـــثـــابـــة 
ــر  ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ املـ
الــــوطــــنــــي 
الـــثـــانـــي(، 
ــوم  وذلـــــك ي
 20 األربعاء 
 2021 يناير 

بعد  عن  رقمية  بصيغة 
بحالة  املرتبطة  للقوانن  طبقا 

الطوارئ الصحية.
التحضيرية  اللجنة  أعدت  وقد 
أجل  من  رقمية  منصة  للمؤتمر 
بجودة  اإللكتروني  التصويت 

لالختالط  تفاديا  ــك  وذل عالية، 
انتخابي من  الذي يفرضه تجمع 
للتعاضدية  وطني  مؤتمر  حجم 
ــشــارك فــيــه قــرابــة  ــع أن ي ــزم امل
مختلف  مــن  مؤتمر   1000 الـــ 
الـــقـــطـــاعـــات 
الــفــنــيــة ومــن 
ــف  ــ ــل ــ ــت ــ ــخ ــ م
وأقاليم  جهات 
املــــمــــلــــكــــة، 
وتــــجــــنــــبــــا 
عــدوى  لتفشي 
»كـــورونـــا« بن 
لتعليمات  امــتــثــاال  املــؤتــمــريــن، 
منعت  التي  العمومية  السلطات 
كل أشكال التجمعات في أكثر من 
على  رسمية  وبــقــرارات  مناسبة 

شكل قوانن ومراسم.

يحمل  جديد  كتاب  صدر مؤخرا 
الــعــالــم«، ملؤلفه  »فــوضــى  عــنــوان 
خالد  الدكتور  الحقوقي  الناشط 
الــشــرقــاوي الــســمــونــي، أســتــاذ 
ــون الــدســتــوري والــعــلــوم  ــان ــق ال
أهم  إلى  تطرق  والذي  السياسية، 
وبنية  الــدولــيــة  الــعــالقــات  مــالمــح 
التطورات  ظل  في  الدولي  النظام 
بالسياسة  املرتبطة  واملستجدات 
الدولية خالل مرحلة ما بعد الحرب 
األزمات  املؤلف  تناول  كما  الباردة، 
عاشها  التي  والحروب  والصراعات 
مع  األخيرين،  العقدين  في  العالم 
التغيرات  من  مجموعة  استشراف 
واالقتصادية  الجيواستراتيجية 
سيشهدها  التي  واألمنية  والبيئية 

العالم خالل العقود القادمة.
دراســتــه  فــي  الكاتب  اعتمد  ــد  وق

»الواقعية  يسمى  ما  أو  الجديدة  الواقعية  منهج  على 
خالل  من  الدولي  النظام  تحديد  يتم  حيث  البنيوية«، 

املكونات  مــن  تعتبر  الــتــي  الــفــوضــى، 
األساسية للنظام الدولي.

فصول،  خمسة  على  الكتاب  يشتمل 
تناول املؤلف فيها أوال موضوع مالمح 
يواجهه  ومــا  الجديد  الدولي  النظام 
يتطرق  أن  قبل  عــاملــيــة،  فــوضــى  مــن 
إعــادة  لـ»مسألة  الثاني  الفصل  فــي 
في  ــط،  األوسـ الــشــرق  منطقة  تشكيل 
صراع  الثالث  الفصل  استعرض  حن 
والــهــويــات،  والــحــضــارات  الثقافات 
التوترات  بؤر  الرابع  الفصل  وتناول 
في الشرق األوسط وشمال إفريقيا، أما 
على  فجاء  واألخير،  الخامس  الفصل 
ومستقبلية  استشرافية  دراسة  شكل 
تحديات،  من  يواجهه  قد  وما  للعالم 
فيروس  جائحة  نتيجة  العوملة  كأزمة 
»كــورونــا«، واالحــتــبــاس الــحــراري، 
السبيرانية،  والــحــرب  الــنــوويــة،  والــحــرب 
املتحدة  والــواليــات  الصن  بن  االقتصادية  والحرب 

األمريكية.
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أثار موضوع التدبير املفوض في عدد من القطاعات باملغرب جدال 
واسعا وأسال مدادا كثيرا من مختلف املنابر، خالل السنوات األخيرة، 
في مختلف املدن، وخاصة الدار البيضاء والرباط وطنجة وتطوان... 
ومعلوم  السائل،  وتطهير  والكهرباء  املــاء  قطاع  تدبير  وباألخص 
الدار  بجهة  كـ»ليديك«  أجنبية  شركات  تدبرها  القطاعات  هذه  أن 
طنجة  بجهة  و»ميكومار«  سال،  الرباط  بجهة  و»ريضال«  البيضاء، 
تطوان، وغيرها، وقد بات التدبير املفوض نقطة سوداء بالنظر لكثرة 
الشركات،  هاته  املدني ضد  املجتمع  وفعاليات  املواطنني  احتجاجات 
يؤكد  فالواقع  فــراغ،  من  االحتجاجات  تكن  ولم  سنوات،  مدى  على 
بامللموس الفشل الذريع للشركات املوكول لها تدبير هاته القطاعات.

بموجبه  يفوض  ))عقد  فهو  املفوض،  التدبير  معنى  يعرف  ال  وملن 
شخص معنوي خاضع للقانون العام يسمى املفوض، تدبير مرفق عام 
للقانون  خاضع  معنوي  إلى شخص  محددة،  ملدة  مسؤوليته،  يتولى 
العام أو الخاص، يسمـى املفوض إليه، يخول له حق تحصيل أجرة من 
املرتفقني، أو تحقيق أرباح من التدبير املذكور أو منهما معا، ويمكن 
أو  أو تدبير منشأة عمومية  التدبير املفوض كذلك بإنجاز  أن يتعلق 
حسب  املفوض((،  العام  املرفق  نشاط  مزاولة  في  تساهم  معا  هما 
القانون رقم 54.05 الذي وضعه املشرع املغربي في 14 فبراير 2006، 
الخاصة،  والشركات  الترابية  الجماعات  بني  القطاعات  هذه  لتنظيم 
رقم  املرسوم  وكذلك  املفوض،  للتدبير  القانوني  اإلطار  يحدد  والذي 
362-06-2 الصادر بتاريخ 9 غشت 2006 ويتعلق بتطبيق املادتني 5 
و12 من القانون السالف ذكره، وأيضا القانون التنظيمي للجماعات 
على  للدولة  املالية  بالرقابة  املتعلق   00.69 قانون  وكذلك  الترابية، 
العام، وكذا  املال  دعم  املستفيدة من  العمومية واملنظمات  املؤسسات 
الشركات صاحبة االمتياز، كما أن عقد التدبير املفوض يخضع لرقابة 
املادة  املجلس األعلى للحسابات واملجالس الجهوية للحسابات وفق 
وكذلك  املالية،  املحاكم  بمدونة  املتعلق   99.62 رقم  القانون  من   118

رقابة املجلس األعلى طبقا للمادة 25 من القانون املنظم له.
مصلحة  وفي  جيدة  القانونية  الناحية  من  األمــور  تبدو  هنا  إلى 
يبرهن  فالواقع  النصوص،  وتطبيق  النظري  بني  لكن شتان  الجميع، 
على غير ذلك، وخير مثال وغير بعيد دون أن نرجع للسنوات املاضية، 
الكارثة التي ضربت الدار البيضاء بعد يومني من التساقطات املطرية، 
وكانت  الشتاء  فصل  أمطار  هي  بل  موسمية،  وال  طوفانية  هي  ال 
واقع  وتكشف  للمملكة،  االقتصادية  العاصمة  واقع  لتعري  منتظرة، 
البنية التحتية ملدينة بمساحة تفوق املليون كلم مربع رغم أنه يصعب 
ضبط املساحة في ظل تناسل وتوالد األحياء الهامشية، كما عرت واقع 
تسيير أكبر قطب اقتصادي في القارة وليس املغرب فقط، وأبانت عن 
استهتار الشركة املفوض لها تدبير قطاع النظافة بمصلحة املواطنني، 
علما أنها هي املخول لها التكفل بتطهير السائل واملجاري املائية، ألن 
ما وقع جزء كبير منه يرجع إلى انسداد املجاري والبالوعات، فضال 

عن عدم كفاية البنية التحتية لتالئم مدينة في حجم الدار البيضاء.
وما دام املواطن يدفع فواتير مثقلة بالدراهم وضرائب ورسوم عن 
عن  منأى  في  يعيش  تجعله  خدمات  ينتظر  باملقابل،  فإنه  شيء..  كل 
املفوض  التدبير  عقد  بأن  التذكير  من  بد  ال  وهنا  الكوارث،  هذه  مثل 
))حق  منها  بها،  االلتزام  الطرفني  على  وحقوق  التزامات  يتضمن 
تقاضي رسوم وإتاوات من املرتفقني، أو من املساهمات التي تدفعها 
الدولة أو السلطة املفوضة...((، وهذا هو البند الذي تلتزم به الشركة 
جيوب  خالله  من  تستنزف  تاما  التزاما  القطاع  تدبير  لها  املفوض 
التزامات الشركة، فتتجسد في  أما  املواطنني دون حسيب وال رقيب، 
))يجب  أي  الطرفان،  عليه  تعاقد  ما  لكل  الشخصي  بالتنفيذ  االلتزام 
)املفوض  اإلدارة  مع  املتعاقد  بواسطة  اإلداري  العقد  تنفيذ  يتم  أن 
املناسب  الجهد  املتعاقد  يبذل  أن  بضرورة  وذلــك  شخصيا(،  إليه 
جهة،  من  بنفسه  العقد  تنفيذ  في  اإلدارة  مع  الشخصي  التعاون  في 
إال  الباطن  من  شأنه  في  يتعاقد  أو  منه  جزء  أو  العقد  يتناول  وأال 
املرفق  سير  بضمان  ))االلتزام  وأيضا  اإلدارة((،  واعتماد  بموافقة 
العام وسالمة األعمال، بمعنى: أن يلتزم املتعاقد مع اإلدارة )املفوض 
وأن  الجودة،  لتسييره وفق معايير  الضابطة  القواعد  باحترام  إليه( 
املسؤولية  اإلدارة  مع  املتعاقد  ويتحمل  الالزمة،  بالعناية  يشمله 
املحلية  الجماعات  دور  يتجلى  وهنا  عاتقه((،  على  امللقاة  واملخاطر 
في مراقبة عمل الشركة التي فوضت لها تدبير مرفق عام يهم جميع 
فيضانات  في  األكبر  الجزء  تتحمل  وهي  نموذجا،  )ليديك  املواطنني 
تشوب  التي  االختالالت  إصالح  في  التدخل  ال  ولم  البيضاء(،  الدار 
تسييرها وتدبيرها لقطاعات تجني من ورائها أرباحا طائلة، ضاربة 
مصلحة املواطن بعرض الحائط، ما دام الصمت عنوانا عريضا ملا يقع 
في الدار البيضاء وغيرها من املدن التي تسرح فيها شركات التدبير 

املفوض وتمرح وواقع الحال ال زال على ما هو عليه..
شرط  ومعنونة،  مرقمة  فصول  حسب  التفويض،  عقود  وتتضمن 
مراجعة عقود التفويض، وباألخص مدة العقد، وغير ما مرة يجتمع 
مسؤولو الجماعات املحلية مع القائمني على شركات التفويض، بعد 
والرأي  الرأي  يبقى  لكن  املواطنني،  طرف  من  احتجاجات  موجة  كل 
اآلخر هو سيد املوقف، وال شيء تغير منذ سنوات من العمل بالتدبير 
املفوض غير الكوارث في شتى القطاعات، لتبقى دار لقمان على حالها، 
في انتظار تحرك املجالس املكفولة بقوة القانون للتدخل والعمل مع 
الجهات املعنية على مراجعة أو محاسبة الشركات املقصرة في عملها.

التدبير المفوض بين النص 
القانوني والواقع المزري 

جميلة حلبي

كذبت »صندلستان« ولو صدقت

 من 14 إلى 20 يناير 2021

رحال هرموزي

»صندلستان« اسم أطلقه الشباب املغربي على البوليساريو 
تاركني  »الكركرات«  من  حفاة  ميليشياتها  أعضاء  فر  بعدما 
محسوبة  غير  لحركة  ــع  ذري فشل  على  شــاهــدة  صنادلهم 
العواقب لم يجن من ورائها الكيان الوهمي إال اندحارا مدويا 

واسما جديدا معبرا عن حال قوم ال يستحون.
االسم الجديد »صندلستان« في نظري معبر، ليس فقط في 
»الكركرات« والتي تعني في  التي تركت في  للصنادل  نسبته 
اللغة العربية النعال، ولكنه أكثر تعبيرا إذا نسب إلى معناه 
ال  الذي  الشخص  على  املغاربة  يطلق  حيث  الــدارج  املجازي 
إذ  وباطل،  فاشل  أمر  في  اإللحاح  ويكثر  الخزي  من  يخجل 
»مصندل«، وهو الشخص  الدارجة املغربية  يطلقون عليه في 
النعال.  جلد  من  صنع  وكأنه  يستحيي  ال  وجها  يملك  الذي 
تؤكد  التي  املواقف  من  حافل  تاريخ  لهم  »املصندلني«  هؤالء 
هذه الصفة، فهم ادعوا منذ البداية أنهم دولة في الصحراء، 
وهي كذبة ال يستطيع املحاجة فيها إال »مصندل« ال يستحيي.. 
عقود  أربعة  من  أزيد  مرور  بعد  حتى  الدولة  مقومات  فأين 
على بداية الصراع؟ وأين كانوا عندما دخل 350.000 مغربي 
ومغربية صحراءهم عزال إال من املصاحف واألعالم الوطنية؟ 
القرن  ثمانينيات  في  األمني  الحزام  املغرب  بنى  أن  وبعد 
عازلة  كمنطقة  الحزام  خارج  األراضــي  بعض  وترك  املاضي 
هؤالء  ادعــى  الصحراء،  وباقي  املسترجعة  الصحراء  بني 
»املصندلني« دون حياء، أنها أراض محررة من طرفهم، وهي 
فيها  املحاجة  املتحدة، وال يستطيع  األمم  عليها  كذبة شهدت 
املغرب بتحرك بسيط سلمي  قام  »مصندل«، وعندما  إال  كذلك 

لتأمني معبر »الكركرات« وتنظيفه من أوساخهم بعد أن عاثوا 
إلى  وصولهم  عند  ولكنهم  حفاة،  هاربني  فــروا  فسادا،  فيه 
وتقمصوا  باهرا  انتصارا  حققوا  أنهم  ادعوا  »صندلستان«، 
البؤساء املعزولون هناك  دور األبطال املنتصرين واستقبلهم 
بينما  ذلك،  عن  فيديوهات  حياءـ  دون  ـ  ونشروا  بالزغاريد، 
العالم كله تفرج على فرارهم املهني دون أدنى مقاومة، والفرار 
سلوك الجبناء واللصوص، أما من يعتبر نفسه صاحب حق 
في األرض، فإنه يقاوم حتى ولو تطلب منه األمر االستشهاد، 
النار  إطــالق  وقف  خرق  املغرب  بأن  زورا  ادعــوا  ذلك  وبعد 
وأشهدوا العالم بأنهم أصبحوا في حل من وقفه، وأعلنوا عن 
حرب وهمية، وتوالت بياناتهم الحربية بالعشرات تدعي في 
كل مرة أنها كبدت املغرب خسائر في العتاد واألرواح نتيجة 
»دونكيشوتي« امتد إلى شمال املغرب. والحقيقة أنها  قصف 
انتصارات وهمية كالكيان نفسه، لم يرها إال إعالم من يدعمهم، 
بل تم إنتاج مشاهد مفبركة من طرف هذا اإلعالم املريض الذي 

يعاني عقدة مزمنة ومستعصية اسمها »املغرب«.
يستنجدون  »مصندلني«  قوم  أباطيل  فيض  من  غيض  هذا 
املمنوعات،  كل  وفي  البشر  وفي  فيها  ويتاجرون  املساعدات 
ويكذبون حتى في أعداد املحتجزين لديهم وأحوال معيشتهم 
إال  يعودوا  لم  هناك  املغاربة  الصحراويني  أن  إذ  وهوياتهم، 

أقلية وسط شتات من دول جنوب الصحراء.      
إال  الباطلة  واالدعــاءات  األكاذيب  هذه  كل  على  يجرؤ  فمن 
أبو  مثلها  في  قال  وجــوه  الصنادل؟  جلد  من  أيبس  وجــوه 

الطيب املتنبي:
وجوه إذ مس النعال وجوههم  ***  شكت النعال بأي ذنب تصفع 
التواصل  عــالــم ســرعــة  ــوم،  ــي ال عــالــم  فــي  زال  مــا  ــل  وه
حتى  »صندلستان«  سيصدق  من  الحديثة،  والتكنولوجيا 

ولو صدقت؟

هل دخلنا عصر   »اإلمبريالية الرقمية«!؟ 

»اإلمبريالية الرقمية«: ملاذا تريد بعض 
شعوبها  بيانات  على  السيطرة  البلدان 
التكنولوجيا العاملية الكبرى؟  شركات  من 
ترجمة  تحمله  السؤال  هذا  عن  الجواب 

مقال للكاتب جاكلني هيكس بتصرف.
من  حول  تــدور  عاملية  مواجهة  هناك 
يخزن بياناتك أيها القارئ، في ختام قمة 
املاضي  يونيو  في  العشرين  مجموعة 
ــان، رفــضــت عـــدد مــن الـــدول  ــاب ــي ــي ال ف
بشأن  دولي  إعالن  على  التوقيع  النامية 
بـ»مسار  تدفقات البيانات، أي ما يسمى 
مثل  دول  مقاطعة  أسباب  أوساكا«، ومن 
إفريقيا  وأنــدونــيــســيــا وجــنــوب  الهند 
فرصة  لديهم  يكن  لم  أنــه  هو  لــإعــالن، 
لوضع مصالحهم الخاصة حول البيانات 

في الوثيقة.
يــزال  ال  آخــريــن،  موقعا   50 وبــوجــود 
اإلعالن قائما كإعالن عن النية املستقبلية 
تمثل  املقاطعة  لكن  التفاوض،  من  ملزيد 
الــدول،  بعض  قبل  من  مستمرا  صراعا 
التي  البيانات  بشأن  مطالبتها  لتأكيد 

ينتجها مواطنوها.
لعام  املظلمة  العصور  في  أخــرى،  مرة 
أنها  على  للبيانات  الترويج  تم   ،2016
أن  مــن  بالرغم  الــجــديــد،  النفط  بمثابة 
االستعارة تم فضحها بسرعة، إال أنها ال 
تزال طريقة مفيدة لفهم االقتصاد الرقمي 
املفاوضات  تكثيف  ومع  واليوم،  العاملي، 
تساعد  البيانات،  تدفق  حــول  الدولية 
اقتصاديات  تفسير  فــي  النفط  مقارنة 
ومحاولة  البيانات«  »توطني  يسمى  ما 
االحتفاظ ببيانات املواطنني داخل بلدهم.
من  للنفط  املنتجة  الــدول  دفعت  مثلما 
إلى  قيمة  إلضــافــة  النفط  مصافي  أجــل 
النفط الخام، كذلك تريد الحكومات اليوم 
أن تبني شركات التكنولوجيا الكبرى في 
لذلك  أراضيها،  بيانات على  مراكز  العالم 
من  الكثير  تشغل  التي  السحابة  تستند 
صناعة التكنولوجيا في العالم، إلى مراكز 
حول  أساسي  بشكل  تقع  ضخمة  بيانات 
سواحل شمال أوروبا والواليات املتحدة، 
التكنولوجيا  شركات  تتجه  وبالتالي، 
الوقت  في  املتحدة،  الواليات  في  الكبرى 
في  األسواق  إلى  متزايد،  وبشكل  نفسه، 
أعداد  دخــول  مع  للتوسع  الجنوب  دول 
مجال  في  املتمرسني  الشباب  من  هائلة 

التكنولوجيا عبر األنترنيت.
»الفيسبوك«  حالة  املثال  سبيل  على 
أكبر  تضم  التي  الدولة  وهي  الهند،  في 
فعندما  »الفيسبوك«،  مستخدمي  من  عدد 
للبيانات  مــركــزا   15 مــوقــع  إلــى  تنظر 
أمريكا  في  عشرة  تجد  »فيسبوك«،  على 
في  وواحد  أوروبــا  في  وأربعة  الشمالية 

آسيا في سنغافورة.
املصادر  بني  االنفصال  هــذا  أدى  وقــد 
ــدة لــلــبــيــانــات ومـــواقـــع مــراكــز  ــدي ــج ال
مثل  دول  مــن  اتــهــامــات  ــى  إل البيانات، 
الهند بـ»استعمار البيانات« و»االستعمار 

الرقمي«.
الجنوب  لـــدول  االقــتــصــاديــة  الحجة 
الستضافة املزيد من مراكز البيانات، هي 
خالل  من  الرقمي  التصنيع  ستعزز  أنها 
السحابة  لشركات  تنافسية  مزايا  خلق 
املحلية، وتطوير روابط ألجزاء أخرى من 

قطاع تكنولوجيا املعلومات املحلي.
مع  البلدان  مــن  العديد  تعاملت  لقد 
التي  البيانات  بنوع  املتعلقة  اللوائح 
البعض  يغطي  إذ  محليا،  تخزينها  يجب 
البيانات  مثل  فــقــط،  معينة  قــطــاعــات 
تتطلب  بينما  أستراليا،  فــي  الصحية 
دول أخرى مثل كوريا الجنوبية، موافقة 
يتم  حتى  بالبيانات  املرتبط  الشخص 
فرنسا  وتــواصــل  ــخــارج،  ال ــى  إل نقلها 
ملركز  التحتية  البنية  وراء  الــســعــي 
البيانات الخاص بها، والتي يطلق عليها 
ــى  ــل »le cloud souverain« ع اســم، 
التي  الشركات  بعض  إغــالق  من  الرغم 
وتوجد  البداية،  في  الفكرة  وراء  كانت 

الصني  فــي  شمولية،  األكــثــر  الــقــوانــني 
عبر  التوطني  تفرض  والــتــي  وروســيــا، 
ــواع كــثــيــرة من  ــ قــطــاعــات مــتــعــددة ألن

البيانات الشخصية.
الهند  مــثــل  دوال  إن  ــول  ــق ال يمكننا 
الهائل  السكاني  التعداد  ذات  أندونيسيا 
األكثر  هــي  األنــتــرنــيــت،  على  واملــتــزايــد 
استفادة اقتصاديا من مثل هذه اللوائح، 
ألنها تتلقى حاليا أقل استثمار في البنية 
التحتية للبيانات من عمالقة التكنولوجيا 

بالنسبة لعدد املستخدمني.
البيانات،  توطني  مؤيدو  ويستشهد 
على  النامية  للبلدان  البنيوي  باالعتماد 
البنية التحتية الرقمية اململوكة لألجانب، 
وحصة غير عادلة من الفوائد االقتصادية 
للصناعة. إنهم يحلمون باستخدام توطني 
التكنولوجيا  شركات  إلجبار  البيانات، 
أرض  على  دائمة  كيانات  تصبح  أن  على 
الوطن لزيادة مقدار الضرائب التي يمكن 

أن تفرضها عليهم في نهاية املطاف.
تكاليف  ارتفاع  إلى  املنتقدون  ويشير 
فقط  ليس  املحلية،  لــلــخــوادم  ــال  األعــم
أيضا  ولــكــن  الــتــكــنــولــوجــيــا،  لعمالقة 
تقول  التي  الرقمية  الناشئة  للشركات 
الحكومات إنها تريد تشجيعها، إذ يقولون 
االبتكار  مع  تتداخل  التوطني  لوائح  بأن 
وتتجاهل  تنفيذها،  ويصعب  العلمي 
القرب  البيانات:  ملراكز  الفنية  املتطلبات 
األلياف  لكابالت  الفقري«  »العمود  من 
مستقرة  وإمــدادات  لألنترنيت،  الضوئية 
للكهرباء، ودرجة حرارة منخفضة للهواء 

أو املاء لتبريد خوادم عمالقة.
إذا كانت االقتصاديات الدولية للبيانات 
الديناميكيات  بعض  تتبع  قد  الشخصية 
فإن  النفط،  إنــتــاج  مثل  نفسها  العامة 
عن  جوهريا  اختالفا  تختلف  البيانات 
يوفر  ال  مزدوج:  بواجب  يقوم  ألنه  النفط، 
أيضا  للشركات، ولكن  النقدية  القيمة  فقط 
أخبرني  فقد  للحكومات،  املراقبة  فــرص 
بعض نشطاء املجتمع املدني الذين التقيت 
بهم كجزء من بحثي في الهند وأندونيسيا، 
ــم كـــانـــوا مــشــكــكــني فـــي مــعــلــومــات  ــه أن
وبدال  البيانات،  استعمار  حكوماتهم حول 
الوصول  زيادة  بشأن  قلقون  فهم  ذلك،  من 
التي  الحساسة  الشخصية  املعلومات  إلى 

يمنحها التوطني للحكومات.

عبده حقي
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شعب اغتصب مصيره فصار مآله مجهوال، 
رهينا بصراع أجنحة الحكم بالجزائر، فهناك 
ومن  وهناك  شنقريحة،  الفريق  يوالي  من 
من  هناك  بنعلي،  علي  األول  الفريق  يبايع 
يطيع الجنرال توفيق، وهناك من يتعاطف مع 
السعيد بوتفليقة، وآخرون ال يزالون يعيشون 
تبون،  »الرئيس«  أما  القايد صالح،  »ظل«  في 
انتفض  شعب  كان،  خبر  في  يكون  أن  فيكاد 
القانون  دولــة  إقــامــة  وحـــاول  مــرة،  مــا  غير 
الديمقراطية يكون بها الجيش مجرد مؤسسة 
الشعب  فوق  مؤسسة  ليس  مؤسساتها،  من 
وفـــوق الــرئــيــس، ال يــمــارس الــوصــايــة على 
بدوره  يعرف  الــذي  الجيش  وهو  الحكومة، 
مكوناته  تحكمها  قاتلة،  وتجاذبات  أقطابا 
التاريخية الثالث، من جيش الداخل الذي كان 
يتحمل عبء الثورة املسلحة، وجيش الهاربني 
بالثورة،  امللتحقني  الفرنسي  الجيش  مــن 
املغرب  في  مرابطا  كان  الذي  الحدود  وجيش 

وتونس أثناء الثورة.
فمن يتابع القنوات اإلعالمية بدولة الرئيس 
في قضايا  تخبط خبط عشواء  الغائب، وهي 
الغير، وتنتج أفالما خيالية لعصابات وهمية 
ال يعترف بها إال واهم أو غاشم، يكاد يصدق 
أن هذه الدولة قد انتهت من معالجة مشاكلها 
فائض  تخصص  فأصبحت  شعبها،  وشــؤون 
وقتها ومالها ملعالجة مشاكل الغير والخوض 

في شؤونه. 
دولة يغيب فيها الرئيس، دون سابق إنذار، 
ال تنعم باالستقرار، بالرغم من توفرها على كل 
مقوماته، بما أنعم هلل عليها من ثروات ونعم، 
مع  الحكم  بمقاليد  الحدود  جيش  فيها  تحكم 
انقلب  بعدما  السالح،  بقوة  االستقالل  فجر 
الجمهورية  »حكومة  هي  مدنية  حكومة  على 
تقلد  من  كل  وتعرض  املؤقتة«،  الجزائرية 
الحكم فيها، فيما بعد، ألقدار وصدف عجيبة، 
فأزيح أغلبهم عن الحكم بطريقة غريبة قريبة 

من كوابيس األحالم في أحلك األيام. 

تحكم  الستمرار  ــذار  األع وخلق  وللتمويه 
الــعــســكــر بــمــصــيــر شــعــب الـــجـــزائـــر، دأب 
املرادية وسراديبه،  بدواليب قصر  املتحكمون 
حيث  والخارج،  بالداخل  النزاع  اختالق  على 

لهذا  مثال  خير  واملغرب  جــار،  منه  يسلم  لم 
1992، دفع بعض الجنراالت  العار، ففي سنة 
الشاذلي بن جديد، دفعا نحو استقالة ال يعلم 
أسبابها إال هلل والعسكر، وبعدها تم اغتيال 
محمد بوضياف في ظروف غريبة، وهو الذي 
فقط  أشهر   6 مرور  بعد  املغرب،  من  به  جيء 
جنديا  اآلخر  هو  كان  الذي  وهو  تنصيبه  من 
في صفوف الجيش الفرنسي في شبابه، فكان 

القاتل من العسكر.
فإلى متى سيستمر نظام العسكر بالجزائر 
عبر تدخالته في تعقيد املشكلة وتفاقم األزمة 
بالبالد واملنطقة املغاربية ككل، بدل أن يساهم 
الشعب  بــإرادة  التسليم  فبرفضه  حلها؟  في 
لم  االقــتــراع،  صناديق  تفرزه  بما  والتحكم 
الجزائري  الشعب  أن  تجاهل  املمكن  من  يعد 
العربية،  البلدان  في  الشعوب  كسائر  نفسه 
واع بواجبه الذي يحتم عليه محاربة نمط كل 
بدورهم،  أبناؤه  يتطلع  وأمني،  أحادي  نظام 
كما حصل في أكثر من بلد عربي، إلى الحرية 
السعي  عن  يختلف  ال  التي  والديمقراطية 
محالة،  ال  واضح،  فاستعدادهم  اثنان،  إليها 
حضورهم  تأكيد  أجــل  من  أرواحــهــم  لتقديم 
الذي  لبلدهم  تملكهم  في  وحقهم  السياسي 
املغتصب،  مصيرهم  تقرير  وحق  منهم،  سلب 
فاألحداث  اإلقليمية،  للظروف  واستغاللهم 
فرصة  العربية  الدول  بعض  في  سجلت  التي 
يسعى  من  كل  وجه  في  ووقوفهم  تعوض،  ال 
األطروحة  لدعم  البالد  خيرات  استنزاف  إلى 
واجب،  الشقيقة  العربية  بالبلدان  االنفصالية 
التي  اإلرهاب  وأذناب  املرتزقة  تجييش  وصد 
كل  وجه  في  بعبعها  برفع  النظام  إليها  يلجأ 
معارض أو طامع في تبني الفكر الديمقراطي 
العريقة،  حضارتهم  عليهم  تحتمه  الحداثي 
قوة  جيرانهم  قوة  أن  في  العميق  وإيمانهم 
فــي وحــدتــهــم ودعمهم  ــعــرب  ال ــوة  لــهــم، وقـ
لبعضهم البعض، ال في إضعاف الجار لجاره 

واملساهمة في تمزيقه.

الــبــدايــة..  نقطة  إلــى  نعود  ــرى  أخ مــرة 
بند  )تحت  لترفض  الحكومة  تدخلت  فقد 
اللغة  حماية  قــانــون  مناقشة  التأجيل( 
العربية وتنميتها الذي قدمه فريق العدالة 
والتنمية منذ سبع سنوات، فبعد أن أعلنت 
بمجلس  واالتصال  والثقافة  التعليم  لجنة 
النواب، عن مناقشة املقترح وتم تقديمه في 
الــوزارة  فاجأت  الفريق،  طرف  من  اللجنة 
الوصية على الثقافة، الجميع، بعدم إدراجه 
في املناقشة، لتتكرر مأساة   »قانون تعريب 
اإلدارة والحياة العامة« الذي سبق للفريق 
الرفوف،  في  وبقي  به  تقدم  أن  االستقاللي 
وكان آخر تفاعل إيجابي من الحكومة، هو 
التصريح الذي قدمه وزير الثقافة السابق، 
أمني الصبيحي، حني أكد أن مشروع قانون 
حماية اللغة العربية موجود ضمن املخطط 
ذلك  وبعد  السابقة،  للحكومة  التشريعي 
والتنمية،  للعدالة  النيابي  الفريق  نظم 
الوزراء  من  العديد  بحضور  دراسيا  يوما 
والبرملانيني، وتأطير العديد من األكاديميني 
ــني الــلــســانــي  ــشــأن املــتــخــصــصــني فـــي ال
القانون،  تنزيل  آليات  حــول  والقانوني، 
بنود  فــي  يصوغه  أن  الفريق  واستطاع 
التجارب  من  االستفادة  خالل  من  قانونية 
التشريعية  واآلليات  التي عرضت،  العاملية 
في  اللغوية  العدالة  تحقق  التي  واللسانية 
املجتمع املتعدد، غير أن املحاوالت لم تتوقف 
خروجه  دون  والوقوف  املقترح  لتهميش 
الجميع  وعــي  من  فبالرغم  الــوجــود.  إلــى 
العربية  اللغة  لحماية  قانون  إصــدار  بأن 
من  الخامس  الفصل  في  ورد  ملا  تنزيل  هو 
الدولة  دور  على  نص  الذي   ،2011 دستور 
تطويرها  على  ــراف  واإلشــ حمايتها  فــي 

واستعمالها،  وتنميتها 
ــفــراغ  ــن ال وأنـــه جـــواب ع
استعمال  حــول  القانوني 
بالقطاعات  الرسمية  اللغة 
من  عقود  بعد  الحكومية 
لجملة  وأجــرأة  االستقالل، 
التي  الوزارية  املراسم  من 
أكدت على ضرورة التعامل 
مختلف  فــي  الــضــاد  بلغة 
ــة، فإن  ــ الــفــضــاءات اإلداري
من  يطرح  مـــازال  الــســؤال 
ــم عــرقــلــة قــانــون  ــد: ل جــدي

حماية اللغة العربية؟ 
من  الــقــانــون  يتيحه  مــا  أن  املــؤكــد  مــن 
من  سيمكنها  الضاد  للغة  حمائية  شروط 

القيام بأدوارها وفرض واقع 
من  عقود  بعد  جديد  قانوني 
غياب الحماية القانونية للغة 
تعامل  اتسم  حيث  الرسمية، 
بنوع  ــدوام  الـ على  السلطة 
والــالمــبــاالة،  التجاهل  مــن 
بــل والــتــســامــح مــع دعــوات 
ولهذا  العربية،  اللغة  إقصاء 
شهدنا تناسل خرجات بعض 
والصحافيني  السياسيني 
العربية  على  تتطاول  التي 
استعمار  لــغــة  وتــعــتــبــرهــا 
سنة  أحــرضــان  )املحجوبي 
2011م(، أو لغة غير وطنية وبعيدة كل البعد 
عن واقع املغاربة )األمراني سنة 2010(، أو 

الحاالت،  جميع  وفي  ديمقراطية،  غير  لغة 
املعلنة  الهجمات  محور  العربية  تغدو 
وسياسيا  وأكاديميا  إعالميا  واملشرعنة 
قبل  من  قانونية  أو  سياسية  حماية  دون 
للغة  التداولية  املجاالت  لذا فضبط  الدولة، 
القانونية  بالتشريعات  العربية وتسييجها 
بمكانتها  مس  كل  من  محالة  ال  سيحميها 
اللغة  فحماية  ــا،  ــ أدواره على  وتضييق 
واملجتمع  الدولة  ملسؤولية  تأكيد  العربية 
مختلف  فــي  الرسمية  اللغة  تأهيل  فــي 
العامة،  والحياة  والثقافة،  املعرفة  ميادين 
واإلشهارية  واإلعالمية  الفنية  واألنشطة 
وغيرها، رعيا للحقوق والقوانني املتعارف 
تقنية  ــع  ذرائـ لكل  ونفيا  ــا،  ــي دول عليها 
وهمية، لكن األكيد، أن الغاية هي وضع حد 
سياسة  على  القائمة  املزدوجة  للسياسات 
صريحة رسمية )في النصوص التشريعية( 
تدعمها  )ال  الواقع  في  ممارسة  وسياسة 
النصوص الرسمية(، قائمة على االفتراس 
اللغوي األجنبي، وإذا كانت بعض األصوات 
قد تذرعت بالدفاع عن األمازيغية أو العامية 
فإن  القانون،  من  االنتقاص  محاولتها  في 
أن  يعرف  بعيدا  للنص  املتفحص  القارئ 
املادة 40 من املشروع تلزم بعدم التعارض 
لألمازيغية  التنظيمي  القانون  وبني  بينه 
أو االنفتاح على اللغات األجنبية. لكل هذه 
االعتبارات، نعتقد أن مجلس النواب أمامه 
فرصة تاريخية للحسم مع الفوضى تحقيقا 
للعدالة اللغوية التي من أهم مبادئها حماية 
اللغة الرسمية للدولة وتنميتها وتطويرها.

قانون   العربية..   عود على بدء

د. فؤاد بوعلي

ال أحـــد..

ال أحد يشبهك ..
أيتها الثائرة املستكينة

كما زبد البحر كما كثبان الرمل
ال أحد يشبهك..

بقايا أحالمك.. كنبيذ فاخر
تنتشي به عند البدايات..

عيناك: عشق.. أريج ليله عاطر
يلعن كل النهايات ..

مجنونة أنت وصادقة
وال أحد يشبهك..

أنت سراب.. وميض عابر
وليل مبعثر باألشجان الباهتة

وال أحد يشبهك..
قهوتك الباردة.. ضجيج صامت

لهوك اخلافت.. ضحكاتك العابرة
عنفوان طفلة بريئة.. وحظ عاثر

ألم أقل أال أحد يشبهك ؟

تورية لغريب

كيف تحكم دولة في غياب الرئيس؟

عماد بنحيون

دولة يغيب فيها الرئيس، دون سابق 
إنذار، ال تنعم باالستقرار، بالرغم من 

توفرها على كل مقوماته، بما أنعم اهلل 
عليها من ثروات ونعم، تحكم فيها 
جيش الحدود بمقاليد الحكم مع فجر 

االستقالل بقوة السالح، بعدما انقلب على 
حكومة مدنية هي »حكومة الجمهورية 
الجزائرية المؤقتة«، وتعرض كل من تقلد 

الحكم فيها، فيما بعد، ألقدار وصدف 
عجيبة، فأزيح أغلبهم عن الحكم بطريقة 

غريبة قريبة من كوابيس األحالم في 
أحلك األيام. 
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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
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منـوعـات

لنور الدين الرياحي

تمر سنة على رحيل عميد الصحافة الوطنية موالي مصطفى العلوي، الذي غاب جسمه ولم 
تغب محبته ولم يغب فكره ولم تغب حقيقته الضائعة، ستظل فعال كما عهدتك وعهدتك أسرتك 

وأبناء وطنك: الرجل الذي عرف ماهية الحياة وأدرك حقيقة املوت.
كنت ال تخاف قول الحقيقة بشجاعة الصحفي الذي ال ينشر إال بعد أن يتيقن، كنت تؤمن 
باختالف الرأي الذي ال يجانب الحقيقة، وتنصر أبناء وطنك الذين آمنوا بأفكارهم ونزلوها 
نتائج  تستعجلوا  »ال  لهم:  األمني  الناصح  وكنت  أجلها،  من  وناضلوا  الواقع  أرض  على 

مواقفكم املشرفة، قد تتعطل بعض الشيء، ولكن حقيقة خصومكم ستظهر«.
فعال، كنت من الرجال الذين آمنوا بهذه األفكار ويوم أسست رابطة قضاة املغرب رفقة 
محطات،  عدة  معنا في  تحضر  أن  إال  أبيت  رشدا  فزادهم هلل  بربهم  آمنوا  وشباب  فتيان 
وملا كنت أتذمر من بعض املواقف التي كانت تتخذ مجانا مع األسف وكانت تحارب الفكرة 
العلوي،  بلعربي  مصطفى  موالي  عمك  ابن  بلسان  لي  تقول  كنت  أهدافها،  تعرف  أن  دون 
وزير العدل القوي، نفس كالم الرجال األقوياء: »الثبات على املوقف الصحيح حتى يتبني 
للخصوم ضعفهم، فمن يدافع عن الحق صامد ومن يغشى الباطل زائل«، وقد كانت كتاباتك 

وأفكارك تنير الطريق وينبعث اليقني والثبات على املبادئ حتى في أحلك األوقات.
كنت بعد أي معركة من املعارك القانونية أو شبه السياسية التي قدرت علي وأنا مكلف 
بقضايا كبرى، أقرأ مقاالتك وأنت ال تعرف عني وال أعرف عنك إال املواقف، وبعد ثالثة عقود، 
سألتك كيف كنت تكتب عني دون سابق معرفة وخصصت لي حقائق ضائعة ال زال وقعها 
يصم اآلذان، وسوف أستخرجها في مذكراتي للتاريخ بعدما أصبحت جزء منه، فكنت تقول 
لي بابتسامتك الساحرة وأدبك الجم ونظرتك الثاقبة: »إن موضوعية الصحفي تبتدئ بعدم 
من  تمكنت  ملا  آنذاك،  قرب  عن  أعرفك  كنت  ولو  أي شيء«،  عنه  يكتب  من  ومشاركة  معرفة 
الحياة  أنت عرفت ماهية  يا موالي مصطفى، ها  لكن  التي سبقت وقتك،  أفكارك  الدفاع عن 
وأدركت اليوم في قبرك حقيقة املوت، أجبنا لو تسللنا إلى عالم األرواح مع أبو العالء املعري 
في »رسالة الغفران«، ماذا ترى األموات فاعلني؟ لعلك سمعت بـ»كورونا« وما فعلت بالعالم 
وبعدد ممن كنا جميعا نحبهم وكانوا حاضرين منذ سنة في حفل تكريمك، وكان لي شرف 
ذلك، فإذا بمجموعة ممن نعوك انتقلوا إلى دار البقاء، وقد قال لي أحد السياسيني: أال ترى 

بأن حزنا ما يلف بالقاعة؟ وأشار إلى شابة بدأت تذرف دموعها عندما كنت ألقي كلمتي. 
باستقاللية  واالحتفاظ  بها  املبادئ والتشبث  انتصار  لذة  بأن  حدسك  يخب  ولم 
إال  يدوم  وال  الزمان،  عبر  األباطيل  تسقط  والعقيدة  الرأي  حرية  عن  والدفاع  القرار 
الكبرى  الحروب  وتغطي  يافعا  شابا  العالم  تجوب  وأن  لقنتها  مبادئ  الصحيح.. 
في  كمترجم  بك  االستعانة  لدرجة  الشهيرة  واملحاكمات  العظمى  السياسية  واألحداث 

قضية بنبركة أيام الجنرال ديجول.
كتبت عن امللوك واألمراء والرؤساء واملسؤولني ولم يكتب لقلمك أن تعدى حدودا 
أشباه  من  كثير  اليوم  يجهله  أصبح  الذي  الصحافة  في  التحفظ  واجب  تجاوز  وال 

الصحفيني، وهو أن الخبر مقدس والتعليق حر.
عرفت  لكنك  الويالت،  لها  وجلب  بالصحافة  أضر  الواجب،  لهذا  االنضباط  عدم 
الذي  هو  الفكر  بأن  شعروا  اليوم  الذين  صحيفتك  طاقم  وعلمت  عليه  تحافظ  كيف 
أدركوا  لكنهم  يوما،  بعدك  يعيشون  سوف  أنهم  ظنوا  ما  مماتك  يوم  الذين  وهم  يدوم 
دائم. مصطفى  موالي  فكر  بأن  خصومك،  أنفسهم  يعتبرون  كانوا  من  وحتى   جميعا 
من  املغاربة  زال  وال  مطلوبة،  مؤلفاتك  زالت  وال  استجواباتك،  تذيع  القنوات  زالت  فما 
املواطن البسيط إلى املثقف، يبحثون عن عدد »األسبوع«، وكثيرا ما سمعت من سيارتي 
صوت أحد املواطنني: »اعطيني جريدة موالي مصطفى«، وال زال أحد أصحاب األكشاك 
البسطاء يحكي لي كيف استطاع أن يستبدل دراجته النارية بسيارة ملا كانت اآلالف من 

الجرائد تنفذ في الطريق قبل غزو األنترنيت.
ترى، وأنتم تتجولون اليوم مع كبار الصحفيني الوطنيني والعامليني في العالم اآلخر، 
من  مات  من  ستسأل  الغفران«، هل  »رسالة  في  شعرائه  عن  يسأل  املعري  ترون  وأنتم 

الصحفيني، وما أكثرهم، عن »رسالة غفران الصحافة« في العالم اآلخر؟
كيف ستنظرون إلينا نتخبط ونتألم في آالم »كورونا« وفقدان األصدقاء واألحباب 
أرسلتم  الحال، هال  نتناسى  أو  النسيان  األلباب، نحاول  لها  وتعقد مشاكل حارت 
لنا حقيقة ضائعة من هناك علنا نهتدي بها.. فما أحوج وطنك ألمثالك كما قال امللك 
محمد السادس في رسالة تعزية جاللته ألسرتك ولنا نحن أصدقاؤك.. فنحن فعال 

في حاجة إليك.

هل بر�سالة غفران �سبيهة بر�سالة 
اأبي العالء املعري يا موالي م�سطفى 
من فردو�سك بعد �سنة من فقدانك ؟

يتبع

 من 14 إلى 20 يناير 2021

إيقاف بث مسلسل سعودي 
بسبب ممثلة مغربية

الــزهــرانــي،  مــيــال  املمثلة  خــرجــت 
املثير  الــســعــودي  املسلسل  بطلة 
للجدل »ضحايا حالل«، عن صمتها، 
صناع  أن  معتبرة  بثه،  بعد إيقاف 
الصادم  القرار  من  استغربوا  العمل 
السعودية  الهيئة  ــه  أصــدرت الـــذي 

لإلعالم املرئي واملسموع.
في  كشفت  الــســعــوديــة  املــمــثــلــة 
اإلعالمية،  املنابر  ألحــد  تصريحها 
أن اللقطات التي ظهرت فيها املمثلة 
املــغــربــيــة نــســريــن الـــراضـــي في 
في  رئيسيا  سببا  كانت  املسلسل، 
أن  مضيفة  بثه،  بإيقاف  التعجيل 
العمل ال يسيء للسعوديني عكس 
التواصل  مــواقــع  على  راج  مــا 
اإلقبال  أن  معتبرة  االجتماعي، 

األولى  حلقاته  خالل  املسلسل  حصده  الذي 
دليل قاطع على نجاحه.

املسلسل  منتقدي  على  الزهراني  وردت 
شاهد  منصة  على  معروض  »العمل  قائلة: 
سنة،   18 فــوق  تصنيفه  وتــم  مدفوعة  وهــي 
الجرأة  لها  مغربية  بممثلة  تتعلق  واملشاهد 

في تجسيد الدور بطريقتها الخاصة«.
لهجوم  الراضي  نسرين  املمثلة  وتعرضت 
وسعوديني،  مغاربة  نشطاء  طرف  من  شنيع 
تقمصت  حيث  جسدته،  الذي  الدور  إثر  على 
شخصية سيدة تجاوزت سن الثالثني ارتبطت 
15 سنة، ما أثار استياء وغضب  بطفل عمره 
الكثير من املتابعني، خاصة وأن تلك املشاهد 
قولهم،  حسب  جنسية«،  »إيحاءات  تضمنت 
مما يعتبر إساءة في حق األطفال، وتشجيعا 

على التحرش الجنسي واالعتداء عليهم.

»كورونا« تحول جاد المالح من كوميدي إلى مغني
تسببت فيها  الــتــي  ــة  ــ األزم دفــعــت 
الكوميدي  املمثل  ــا«،  ــورون »ك جائحة 
ــح، إلــى  ــال املــغــربــي الــفــرنــســي جـــاد امل
اللجوء للغناء في خطوة تعد األولى في 

مساره الفني.
مجال  دخــولــه  عــن  املــالــح  أعلن  وقــد 
الغناء بألبوم من املرتقب أن يرى النور 

يوم 29 يناير الجاري، وسيكون بذلك قد 
حقق حلم طفولته بإصداره ملجموعة من 
على جمهوره،  بها  التي سيطل  األغاني 
في الوقت الذي الزال الركود يخيم على 
التظاهرات الفنية في العديد من البلدان.
وســبــق لــجــاد املــالــح أن تــحــدث في 
تفاصيل  عن  اإلعالمية،  خرجاته  إحدى 

العمل الجديد الذي يعتزم 
أنه اشتغل  إطالقه، قائال 
فترة  خالل  األلبوم  على 
مشيرا  الصحي،  الحجر 
خالل  من  اختار  أنه  إلى 

الفنان  تكريم  العمل  هــذا 
الفرنسي كلود نوكارو.

الرباط تتذكر الفنانة التشكيلية الشعيبية طالل
خصص  ــرض  ــع م ــام  ــق ي
الــبــارزة  الفطرية  للفنانة 
ــالل، مــن  ــ ــ ــة ط ــي ــب ــي ــشــع ال
املرتقب أن يستمر إلى غاية 
بـــرواق  املــقــبــل  ــارس  مـ  15
والتدبير  ــداع  اإلي صندوق 

بالعاصمة الرباط.
ــرض  ــ ــع ــ ويــــــــعــــــــود م
ساحرة  طالل..  »الشعيبية 
إطار  في  املندرج  الفنون«، 
مدينة  »الــربــاط  دينامية 
ــوار عــاصــمــة املــغــرب  ــ األنـ
املنجز  ــى  إلـ ــيــة«،  ــاف ــق ــث ال
ــي  ــ ــداع ــ الــتــشــكــيــلــي واإلب
لــلــفــنــانــة املــغــربــيــة الــتــي 
ــت أعـــمـــالـــهـــا، فــي  ــرضـ عـ

في  مماتها،  وبعد  حياتها 
كبريات املتاحف واملعارض 

العاملية.
للوحاتها  ــة  ــاإلضــاف وب
صــارت  الــتــي  التشكيلية 
ــا  ــه ــوص ــخ عـــواملـــهـــا وش

وألوانها ذات صيت عاملي، 
ــرواق أيــضــا  ــ ــ يـــعـــرض الـ
ــمــوذجــا لــســجــاد يـــدوي  ن
كان  الراحلة، حيث  للفنانة 
األولــى  املنافذ  من  النسج 

لتعبيرها اإلبداعي.

الراضي



عندما هرب جرنال اإيراين من  ق�صر ال�صخريات
فقرر  التعليمات،  تنتظر  أنها  عبابو 
املؤشر  وهــو  املدينة،  إلــى  التوجه 
غيرت  التي  املعجزة  لبوادر  الحتمي 

مسار األحداث.
في  يتكلم  السنوسي  كان  وعندما 
من  قائال:  أوفقير  فاجأه  التلفون، 
له: هات  قال  البوليس،  أجابه:  تكلم؟ 
السماعة، وتلعثم وقال: طيب ال ترد، 
من  رصاصات  انطلقت  دقائق،  وبعد 
جزئية  التلفون.  قطعت  أوفقير  جهة 
امللك،  إلى  الناس  أقرب  عاشها  هامة 
أحمد السنوسي، الذي ربما لم يفهم 

ملاذا قطع الجنرال أوفقير التلفون.
وكان عدد من املدعوين هاربني في 
على  منبطحني  أو  الشاطئ،  ــال  رم
الكولونيل  شوهد  حينها  بطونهم، 
الشلواطي يجري في رمال الشاطئ، 
الناحية  قائد  حمو  الجنرال  وشوهد 
ــجــنــرال  الــعــســكــريــة بــالــربــاط، وال
العسكرية  الناحية  قائد  بوجرين 
بفاس، والجنرال حبيبي قائد املنطقة 
ــمــراكــش، والــجــنــرال  الــعــســكــريــة ب
وغيرهم،  ــدارس،  املـ قائد  أمــحــراش 
كسائر  األيدي  رافعني  كلهم  شوهدوا 

الناس)...(.
الجنرال  أن  فــي  شــك  مــن  ولــيــس 
يأخذ  أن  على  متفقا  يكن  لم  املذبوح 
االنقالب شكل مجزرة، لهذا كان همه 

الكولونيل  يعثر  ال  أن  هو  األول 
وعــثــوره  املــلــك،  على  عبابو 

بينما  اغتياله،  معناه  عليه 
كـــــان املـــخـــطـــط يــقــضــي 
بـــاالحـــتـــفـــاظ بـــه حــتــى 
في  العرش  عن  يتنازل 
والتلفزيون،  ــة  ــ اإلذاع
لـــكـــن املــــذبــــوح كـــان 
بني  يــــوازن  أن  ــد  ــري ي
ــالب  ــ ــقـ ــ ــاح االنـ ــ ــجـ ــ نـ
كاملة  خطوطه  وتنفيذ 
عبابو،  حماقات  ــني  وب

لـــم يكن  ــرة أخــــرى،  ــ وم
ــوح قــادرا  ــذب الــجــنــرال امل

فالجنود  ــراجــع،  ــت ال عــلــى 
إمرة  تحت  كانوا  املهاجمون 

ــت جــعــل الــزمــام  ــوق عــبــابــو، وال
تابعا  ويجعله  املذبوح،  يد  من  يفلت 
منفذا ألوامر عبابو، رغم أنه كان في 
الحقيقة هو الرئيس األول لالنقالب.

املوت يوجهون  كان جنود  وعندما 
يزجونهم  الشاحنات  نحو  أسراهم 
يتفقد  عبابو  الكولونيل  كان  فيها، 
برنامج اإلعدامات، ويبحث عن امللك، 
طرف  من  محتمل  غــدر  من  ويحتاط 
يحسب  الوقت،  نفس  وفي  املذبوح، 

حساباته لكل ما يمكن أن يقع.
من  متسع  لــديــه  يكن  ــم  ل وهــكــذا 
الوقت لكي يبحث عن امللك، لقد شاهد 
الكولونيل  وهو  األلــداء،  أنداده  أحد 
لوباريس، قائد حامية املظالت، يجري 
متحايال  الطول،  في  الفارعة  بقامته 
قاصدا  الــرشــاشــات،  رصــاص  على 
باملصيف،  املحيطة  الحدائق  أشجار 
وتبعه  »جيب«  سيارة  عبابو  وركب 
بطنه  في  أفــرغ  وهناك  أدركــه،  حتى 
لحظة  وانــتــظــر  رشــاشــتــه  شــاحــنــة 

ثم  أنــفــاســه،  خمدت  وقــد  رآه  حتى 
ورغم  العملية،  ليتابع  أدراجــه  عاد 
إنقاذه  وتم  لوباريس  يمت  لم  ذلــك، 
عبابو  الكولونيل  لكن  بعد،  فيما 
الكولونيل  بوضعية  مشغول  وهــو 
إلى  يفطن  لــم  لــوبــاريــس،  ــارب  ــه ال
إيراني  جنرال  وهو  الضيوف،  أحد 
ــران، وكــان  ــ ــال ثقة شــاه إي مــن رجـ
»الجنرال  واسمه  الحفل  لهذا  مدعوا 
فنسي«، وهو كأغلب جنراالت الشاه، 
قوي، رياضي، ذكي، تسرب مع بداية 
املحيط  الحائط  اتجاه  في  الهجوم 
وجد  يتسلق،  هو  وبينما  بالقصر، 
ــادي بــوطــالــب قد  ــه ــر عــبــد ال ــوزي ال
اإليــرانــي  الــجــنــرال  فساعد  سبقه، 
ثم  الصعود،  إلــى  بوطالب  الــوزيــر 
خرجا برفقة رجل ثالث يعتقد أنه أخ 
الجنرال اإليراني الذي بعد املغادرة، 
إخبار  وتم  اإليراني  بالحرس  اتصل 
الحرس امللكي في املغرب، ولم يعرف 

أحد مسار تحركات هذه االتصاالت.
الجنراالت  األســرى،  بني  من  وكان 
السيارات  فــي  شحنوا  وقــد  كلهم، 
أيديهم  ــني  ــع راف الــكــبــرى  الــنــاقــلــة 
وفي  الناس،  ككل  للموت  ومعرضني 

الجنرال  كــان  الــشــاحــنــات،  إحـــدى 
حمو  الجنرال  جانب  إلــى  بوجرين 
واقفني جنبا إلى جنب والخوف يأكل 
يعدون  األسرى  كان  وعندما  قلوبهم، 
باملئات، ذهب جنود املوت إلحضارهم 
من األماكن التي التجئوا إليها مهما 
ــرى يــرون  ــان أولــئــك األسـ بــعــدت، ك
وقد  الشاحنات  داخــل  الــجــنــراالت 
رفعوا أيديهم، وكان من بني األسرى، 
الدرك  مدير  الحمص  أبو  الكولونيل 
الذي استطاع أن يصل حتى  امللكي، 
على  »األمفيتريت«  مصطاف  ــى  إل
مصيف  مــن  كيلومترات  ثــالث  بعد 
اتصل  وهــنــاك  امللكي،  الصخيرات 
مدير  إدريس حصار  آخر هو  بهارب 
الشؤون السياسية بوزارة الداخلية، 
إلى مقر عمله وطلب  بالتوجه  وكلفه 

العمال  إلى  البرقيات  يبعث  أن  منه 
وبضرورة  باالنقالب  فيها  يخبرهم 

اتخاذ االحتياطات..
أبو  الكولونيل  وكان من سوء حظ 
األسرى  بني  من  يكون  أن  الحمص، 
الذين أعادهم جنود املوت إلى حدائق 
املــصــطــاف املــلــكــي بــالــصــخــيــرات، 
وهناك، وبعد أن تمدد الكولونيل أبو 
األسرى،  كسائر  بطنه  على  الحمص 
وألول  واقفا،  فانتصب  عليه  نــودي 
الكولونيل  صوت  الناس  سمع  مرة 
أو  معنا  أنت  هل  يسأله:  الشلواطي 
ضدنا؟ ولكن الكولونيل عبابو لم يكن 
يحب الكالم الكثير، فأطلق الرصاص 
أن  قبل  الحمص  أبو  الكولونيل  على 

ينطق بالجواب. 
تلك  في  الشلواطي  الكولونيل  كان 
إلقليم  السابق  العامل  وهو  األثناء، 
التدخل  لقوات  األول  واملنظم  وجدة 
ميدان  دخل  قد  الخفيفة،  العسكرية 
الكولونيل  بجانب  وأصبح  األحداث 

عبابو في كل تحركاته.
ــالم، جـــرح في  ــعـ ــكــولــونــيــل الـ ال
أصدقائه  أحــد  وأخـــذ  الــصــخــيــرات 
عينيه  ففتح  الــقــرآن،  عليه  يقرؤون 
وقال له: يا سيدي، فال هلل وال فالك، 
أكتوبر  حــرب  وفــي  حيا،  ــت  الزل أنــا 
الــجــوالن  فــي  الــعــالم  قتل   ،1973
الجنرال  أن نزل من سيارة  بعد 
التشكيلة  قائد  الصفريوي، 
الــعــســكــريــة املــغــربــيــة في 
ليزيل  السورية،  الحرب 
الشائكة  األسالك  بعض 
جوية  مــعــركــة  أثــنــاء 
ــات  ــل وم ــي ــع إســرائ م

بالنابالم. محترقا 
وقـــــــــــد أصــــيــــب 
التالميذ  من  مجموعة 
املهاجمني،  الــضــبــاط 
ــن الــضــحــك  ــ ــزة م ــهـ بـ
وسط أصوات الرصاص 
مديرهم،  سمعوا  حينما 
الكولونيل  الهجوم  مدبر 
عبابو ورشاشته في يده وهو 
على  فتش  أعــوانــه:  ألحــد  يقول 
راه  العراقي،  اسمه  الوزير  واحــد 

البس مضمة دالعياالت.
السريع  التسلسل  هـــذا  ــام  ــ وأم
مفاجئات  من  خلفه  ومــا  لــأحــداث، 
وما يتطلبه موقف القتل واالحتياط، 
لإلصرار  عبابو  الكولونيل  اضطر 
على التعرف على موقع امللك، وعندما 
مخبئه  في  امللك  على  املذبوح  دخل 
عند  الخروج  بضرورة  إقناعه  وأراد 
في  منهمكا  األخير  هذا  كان  عبابو، 
امللك  إصــرار  وأمــام  أخــرى،  أشياء 
على عدم الخروج عند عبابو وإصرار 
عبابو على معرفة موقع امللك، اضطر 
قائال:  عبابو  على  يرد  ألن  املذبوح 
إن  واقتله  عنده  ادخل  هنا..  هو  ها 
املذبوح  من  تأشيرة  تقتله،  أن  أردت 
إلى عبابو، فهمها عبابو والشك فخا 

الغتياله، وأن امللك ليس هناك.
طرف  من  االعتراف  هذا  نزل  فقد 
املذبوح على عبابو كالصاعقة، وظن 

وأن  محكم،  بفخ  يتعلق  األمـــر  أن 
امللك ليس هناك، وأن املذبوح متردد 
الشكوك  هــذه  وامتزجت  وخــائــن.. 
عبابو  ــاغ  ــ دم فــي  الــغــضــب  ــذا  ــ وه
تجاه  كلمات  شفاهه  من  وتناثرت 
الغضب  من  مزيجا  كانت  املــذبــوح 
املنطلق  الرصاص  ومن  السب  ومن 

من رشاشته تجاه املذبوح.
على  يسقط  املذبوح  كان  وعندما 
بدماء  تمتزج  دمــاؤه  وكانت  األرض 
مخططه  يــرى  عبابو  كــان  اآلخــريــن، 
هو  املــذبــوح  دم  وكــأن  ينزف  أيضا 
هو  املذبوح  جسم  وأن  الــثــورة،  دم 
وطــار  عقله  فــزاغ  ــالب،  ــق االن جسم 
يجري  عقبيه  على  وانقلب  طــائــره 
وخــرج  الــشــلــواطــي،  إلــى  متحدثا 
كانت  التي  الشاحنات  إلــى  يجري 
من  بإفراغها  فأمر  باألسرى  مليئة 
األسرى، وأمر الجنود بأن يركبوها، 
وأمر كوكبة من الجنود أن تدخل إلى 
بدون  الناس  كل  لتخرج  القصر  قلب 
استثناء)...( وتأتي بهم إلى حدائق 
القصر الخارجية حيث انبطح جميع 
الشاحنات  كانت  وعندما  األســرى، 
ينادي  عبابو  كان  األسرى،  تفرغ من 
على الجنرال حمو والجنرال بوجرين 
والــجــنــرال  الفنيري  والــكــولــونــيــل 
وكان  حبيبي،  والجنرال  أمحروش 
قــدامــى،  ــاء  أصــدق وكــأنــهــم  يكلمهم 
لــم يكونوا  الــذيــن  وشــاهــد األســـرى 
شــاهــدوا  الــشــاحــنــات،  مــن  بعيدين 
جيبه  من  يخرج  بوجرين  الجنرال 
الكولونيل  ساعد  على  ويلفه  منديال 

عبابو التي كانت تقطر دما.
شاحنات  أربــع  اصطفت  وحينما 
لحدائق  األربــعــة  ــجــوانــب  ال عــلــى 
كل  ووجــهــت  الصخيرات،  مصيف 
من  رشــاشــة  مــدافــع  أربــعــة  شاحنة 
إلســقــاط  تستعمل  ــي  ــت ال املـــدافـــع 
رؤوس  نحو  ووجهوها  الطائرات 
كــانــت  األرض،  عــلــى  املــنــبــطــحــني 
تغادر  بالجنود  محملة  السيارات 
عدد  بقي  بينما  الصخيرات  حدائق 
أسلحتهم  شاهرين  الجنود  من  قليل 
صوب رؤوس املنبطحني على األرض، 
ــرى خارجني  ــوج مــن األسـ شــوهــد ف
رافعني  للقصر،  الجانبي  الباب  من 
ومتوجهني  رؤوســهــم  على  أيديهم 
امللك  شوهد  األســـرى،  جموع  نحو 
األمير  معه  وشوهد  الفوج،  ذلك  بني 
ــوزراء،  الـ وبعض  هلل،  عبد  مــوالي 
بالرشاشات  سيقوا  وقــد  شــوهــدوا 
نحو باقي األسرى، هناك أيقن بعض 
امللك،  رؤية  استطاعوا  ممن  األسرى 
ولكنهم  الحياة،  قيد  على  الزال  أنه 
كانوا موقنني أنهم أحضروه إلعدامه 
لم  اإلعدام  أن وقت  أيقنوا  ثم  معهم، 
سيارته  عبابو  أوقف  فقد  بعد،  يحن 
ثم نزل منها وصاح في أحد الضباط 
عالل  إلى  ينظر  وهو  قائال  الصغار 
أطعموهم،  السابعة  فــي  الفاسي: 
بيده  وأشــار  منهم،  الجائعني  حتى 
إشارة اإلفناء، أي في السابعة اقتلوا 

الجميع. 

املذبوح  الجنرال  عالقات  كانت 
عبابو،  الــكــولــونــيــل  وقـــاتـــلـــه)...( 
مــطــبــوعــة بــالــغــمــوض، رغـــم طــول 
قد  كان  املذبوح  فالجنرال  املعاشرة، 
وهم  الثورة  في  رفاقه  يخبر  أال  قرر 
بشكوكه  القصر،  داخــل  موجودون 
يوزع  فكان  عبابو،  الكولونيل  في 
عليهم النظرات الغامضة وما كانوا 

يفهمون شيئا منها..
الــورق  يلعب  حمو  الجنرال  كــان 
ــرادة  ــتــوتــي« مــع بــن جــلــون وبـ »ال
أحد  عليه  فانحنى  آخــر،  وشخص 
الفضوليني وقال له: يا مون جنرال، 
الجنرال  فأجابه  غشاشون،  إنهم 
سيدفعون  ولكنهم  أعـــرف..  حمو: 
الثمن غاليا، فهل كان الجنرال حمو 
رفاقه  وأن  عبابو،  بمفاجأة  يعرف 
ذلك  في  الثمن  سيدفعون  الورق  في 
اليوم؟ لو كان يعرف ذلك، لخرج قبل 

هجوم فرق املوت.
ــا هــاجــمــت فـــرق املـــوت  ــدم ــن وع
لـــم يكن  ــرات،  ــصــخــي ال مــصــطــاف 
الثورة  إطارات  بني  يميز  الرصاص 
ومدعوي القصر، آكلي املشوي، كما 
وعندما  املهاجمون،  يسميهم  كــان 
لم  األرواح،  يحصد  الرصاص  كان 
يكن إال الجنرال املذبوح وحده واقفا 
التي  املجموعة  ضمن  الــثــوار،  مع 
الحاج  كــان  امللك،  من  قريبة  كانت 
السياسيني  قيدوم  بالفريج،  أحمد 
غضبة  جاءته  الــذي  االستقالليني، 
كبرى فصاح قائال: ما هذه الصعلكة، 
من  سيال  ثائر  جندي  عليه  فأطلق 
في  واحــدة  منه  أصابته  الرصاص 
على  وســقــط  خفيفة  إصــابــة  عنقه 

األرض.
أحمد  تسرب  الهجوم،  بداية  عند 
فوجده  التلفون،  ــى  إل السنوسي 
ــن  ــإدارة األم ــ مــشــتــغــال، فــاتــصــل بـ
فكلمه  واحــد،  أي  لي  كلموا  ــال:  وق
أخبر  له  فقال  الزياني،  الكوميسير 
الناس جميعا بأن هجوما وقع على 
وبعدها  بــالــدرك،  واتــصــل  القصر، 
أصدر  الذي  بالدرك  الزياني  اتصل 
ضابط منه أوامره بالتحليق لطائرة 
هليكوبتر في جولة استطالعية فقط، 
وبقيت الهليكوبتر تتجول، لهذا ظن 

بقلـم :
مصطفى العلوي

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

البحث عن دوافعها وأسبابها واملسؤولني عنها، بقدر  ما يحرص كتاب »الصخيرات املجزرة السياسية« على استخالص الدرس مما 
خطته دماء الضحايا، ودموع الثكالى على جبني التاريخ املغربي املعاصر((.

فيما يلي، تقدم »األسبوع« أقوى ما كتبه الراحل مصطفى العلوي عن محاولة انقالب الصخيرات، عبر حلقات ضمن ركن »الحقيقة الضائعة«.
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ليس من شك في أن الجنرال المذبوح 
لم يكن متفقا على أن يأخذ االنقالب شكل 
مجزرة، لهذا كان همه األول هو أن ال يعثر 
الكولونيل عبابو على الملك، وعثوره عليه معناه 
اغتياله، بينما كان المخطط يقضي باالحتفاظ به 
حتى يتنازل عن العرش في اإلذاعة والتلفزيون، 

لكن المذبوح كان يريد أن يوازن بين نجاح 
االنقالب وتنفيذ خطوطه كاملة وبين 

حماقات عبابو


