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تحت األضواء

الضائعة الحقيقة 

تحليل إخباري

»خنوش ماهوش« 
في انقالب الصخيرات

تفاصيل أقوى وثيقة تاريخية  تؤكد 
مغربية الصحراء عرضت على األمم المتحدة

استرجاع المغرب لسبتة ومليلية 
مقابل استرجاع إسبانيا لجبل طارق

الشبيبات الحزبية تتحالف لمصادرة 
صوت الشباب في االنتخابات 
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ابنة  تترأسها  التي  »اليونسكو«  منظمة  رسمت 
مشاريع  عن  ســوداء  تقارير  أزوالي،  املستشار 
املستقبل في الرباط)...(، وبينما تقول املصادر 
أن برج محمد السادس ستتم مواصلة أشغاله 
دون اكتراث، فإن محطة القطار »الرباط املدينة«، 
التي كلفت املاليير، تحولت إلى قنبلة بعد الحديث 
عن غضبة كبرى سببها إغراق مدينة الرباط بأطنان من 
دون  ملغومة)..(  صفقات  عبر  الصلب،  والحديد  الفوالذ 
برعاية  تحظى  التي  للمدينة،  التاريخية  املكانة  مراعاة 
بمؤسسة  حسناء  اللــة  األميرة  تكليف  يؤكدها  ملكية، 

املحافظة على التراث الثقافي ملدينة الرباط. مـدير النشر:  
الطيب العلوي

 المؤسس:
مصطفى العلوي
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إيران

مغربية
الصحراء

طلبات
البوليساريو

األزمة
االقتصادية

قرارات
ترامب

بين الرئيس القديم والرئيس الجديد

ملف المغرب
 على طاولة بايدن

جائحة
كورونا

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ 1965

أزمة 
المناخ
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كـواليـس األخبــار

    

م�صري املغرب 

بني العادة واال�صتثناء)...(
في الوقت الذي كنت أحرر لكم فيه هذه االفتتاحية، كان 
التحضير على قدم وساق ملراسيم تنصيب الرئيس األمريكي 
الجديد، وفي تلك اللحظة بالضبط، استقل ترامب املروحية 
الخضراء التابعة للقوات األمريكية، مغادرا البيت األبيض، 
ومحررا املكان والزمان)...( لخلفه جو بايدن، الذي أصبح 
الرئيس السادس واألربعني لبلد العم سام، مراسيم أجريت 
محدود  لعدد  إال  ُيسمح  لم  حيث  استثنائية،  ظــروف  في 
جرت  كما  اآلالف  مئات  وليس  التنصيب،  حفل  بحضور 
قناع  وقتنا  في  أخذت  االستثنائية«  »الظروف  لكن  العادة، 
وإنما  االستثناءات)...(،  تفاجئنا  تعد  لم  حيث  »الروتني«، 
أصبحنا نندهش عندما بدأت ُتجرى األمور كما كانت عادًة !
مراسيم التنصيب هاته، جاءت كما تعلمون بعد أن قضى 
اتخاذ  في  مسترسال  األبيض،  بالبيت  أيامه  آخر  ترامب 
لها أي عالقة بما  القرارات والتدابير، ليست  مجموعة من 
املنتهية  وتصريحات الرئيس  خرجات  من  عليه  اعتدنا 
األخرى،  هي  »استثنائية«  صورة  أخذت  قــرارات  واليته، 
جهة  ومن  جهة،  من  صاحبها)...(  سلوك  تشبه  ال  لكونها 
رأي  نسمع  لم  دمنا  ما  قوسني،  بني  سجينة  تبقى  أخرى، 

الخلف بايدن بشأنها)...(.
أصدروا  األمريكية  بالسياسة  العارفني  بعض  أن  ورغم 
مؤخرا تقارير تؤكد أن غالبية القرارات املتدفقة من مكتب 
ترامب، سيستمر تأثيرها ألجيال مقبلة رغم مغادرته البيت 
عنه،  مساعديه  كل  بتخلي  انتهت  التي  وجدليته  األبيض، 
وبـ»هشاشة« حصانته التي تأثرت مثال بتعرضه للمساءلة 
األمريكي،  الكونغريس  قبل  من  تاريخية  بصورة  مرتني 
ومغادرته البيت األبيض بنسبة تأييد لم تتجاوز الثالثني 
رأي  عن  إال  تعبر  ال  مكتبه  قــرارات  بذلك  لتبقى  باملائة، 
ال  كي  األمــور،  في  املوالية  الكلمة  وتصبح  صاحبها)...(، 

أقول األخيرة)...(، للمكتب الجديد، ولكل واحدة منها.
أننا  هو  السياق،  بهذا  يجمعنا  فما  املغاربة،  نحن  أما 
في  تصلبا  األقــل  الجانب  نحو  األقــل  على  نميل  سنظل 
املواقف)...(، لكون القرارات التي اتخذها املكتب األمريكي 
خصوصا  حال،  كل  على  إيجابية  تبقى  حقنا  في  السابق 
األمم  كنشر  األيام،  مرور  مع  تتقوى  الحظ،  لحسن  وأنها، 
بالسيادة  واشنطن  اعتراف  لقرار  األسبوع  هذا  املتحدة 
املغربية على الصحراء، وإحالته على مجلس األمن باللغات 
بايدن  مرشح  تصفيق  أو  املتحدة،  لألمم  الست  الرسمية 
التفاقيات  بلينكن«،  »أنتوني  الخارجية،  حقيبة  لتسلم 
إسرائيل  مع  العربية)...(  الــدول  أبرمتها  التي  التطبيع 

تحت إشراف إدارة الرئيس ترامب.
لكن فيما تبقى من األمور، فيظل مصيرنا في نفس القفة، 
ومصير باقي قرارات ترامب، بمعنى، أنها بني أيدي املكتب 
الخشبي  املكتب  نفس  على  باألحرى  أو  الجديد،  األمريكي 
وتلميعه  تنظيفه)...(  فقط  سيتم  والذي  للرئيس،  العريق 
قبل أن يدخله بايدن، الذي وعد الجميع، على ُبعد ساعات 
مجموعة  توقيع  في  أنه سيشرع  املنصب،  توليه  من  قليلة 
من األوامر التنفيذية فور دخوله للبيت األبيض، لثّلة مهمة 

من القرارات التي صرحت بها إدارته.
القرارات  مؤشرات  أولى  فيه  بدأت  الذي  الوقت  وفي 
على  تؤكد  الجديد  األمريكي  الرئيس  بها  سيأتي  التي 
نحو  كتحركه  سلفه،  مع  والنظر)...(  الرأي  في  اختالفه 
ترامب  أصــدره  الذي  الجديد  للمرسوم  الفوري  الرفض 
بشأن قواعد السفر املفروضة على األجانب القادمني إلى 
الواليات املتحدة، أو عودة أمريكا التفاق باريس للمناخ، 
نبقى  املكسيك،  مع  العازل  الجدار  بناء  مشروع  وتعليق 
الظروف)...(،  به  ستأتينا  ما  انتظار  في  املغاربة  نحن 
ملعرفة ما إذا كانت قرارات الرئيس املنتهية واليته واملُتّخَذَة 
ذي  موثوق)...(  أمريكي  لرئيس  عادية  قــرارات  حقنا،  في 
»كلمة مسموعة«، أم أنها سُتستثنى هي األخرى وُتعَزل، كما 

بدأ يغلب االعتزال واالستثناء على العادة هذه األيام)...(.

األسبوعكاريكاتير

alousboue.com

أزمة عثمان بن جلون 
في فرنسا 

الرباط. األسبوع

في ظرف أسبوع واحد، أغلقت ثالث 
املغربي  للبنك  تابعة  بنكية  وكـــاالت 
للتجارة الخارجية في فرنسا، أبوابها، 
نيس،  مدينة  في  بوكالة  األمر  ويتعلق 
وتولوز، وديجون)..(، وربطت مصادر 
عليه  يشرف  الــذي  البنك،  من  مطلعة 
امللياردير عثمان بن جلون، بني قرارات 
العمال  تسريح  وقــــرارات  ــالق،  ــ اإلغ

ألهداف تقشفية)...(.
وقد توالت في الفترة األخيرة األخبار 
العناوين  رغم  املذكور،  للبنك  املسيئة 
تغريمه  بينها  من  إفريقيا،  في  الالمعة 
600 ألف أورو من طرف بنك إسبانيا، 
لعدم امتثاله لسياسة حوكمة الشركات 
غرامة  عليه  فرض  كما  والتعويضات، 
تتعلق  أورو  ألف   300 مقدارها  ثانية 
أو  التنظيمية  هيكلته  فــي  بتقصير 
في  أو  الداخلية،  للرقابة  آلياته  في 

إجراءاته اإلدارية واملحاسبية.

بقلــم               الطيب العلوي

 من 21 إلى 27 يناير 2021

الخلـيع متواصـلة فضـائح 

ألول مرة.. اجتماع العرب وإسرائيل في حلف 
عسكري موحد لمحاربة إيران 

الدورة األخيرة للزمان  

الرباط. األسبوع

بل  الــقــرن«،  »صفقة  املغرب  يوقع  لم 
اكتفى بتوقيع اتفاق سالم مع إسرائيل، 
االتصال  مكتب  فتح  إعادة  بموجبه  يتم 
دينامية  عقب  الرباط،  في  اإلسرائيلي 
املنتهية واليته  الرئيس األمريكي  خلفها 
بمغربية  اعترافه  بعد  ترامب،  دونالد 
العالقة  لكن  الذاتي،  والحكم  الصحراء 
بني إسرائيل والعرب قد ال تقف عند هذا 
األمريكية  األطــراف  بدأت  أن  بعد  الحد، 
ــو« جــديــد يضم  ــاتـ تــــروج لــحــلــف »نـ

العرب)..(.
وسائل  بعض  حديث  مع  فبالتزامن 
اإلعالم عن تشبث امللك محمد السادس، 
مفاوضات  فــي  الفلسطينيني  بــإشــراك 
السالم)..(، قالت صحيفة »وول ستريت 
أجرت  األمريكية  »اإلدارة  أن  جورنال«، 
محادثات مع الحلفاء العرب حول رغبتها 
في أن يقيموا فيما بينهم تحالفا عسكريا 
مع  االستخباراتية  املعلومات  لتبادل 

العدو  مواجهة  في  للمساعدة  إسرائيل، 
املشترك: إيران«.

التحالف  أن  املــصــادر،  نفس  وذكــرت 
سيضم اململكة العربية السعودية ودولة 
اإلمارات العربية املتحدة، باإلضافة إلى 
وقت  منذ  أبرمتا  اللتني  واألردن  مصر 
طويل معاهدات سالم مع إسرائيل، وهذا 
من  مسؤولني  خمسة  ذكــره  ما  بحسب 
األقطار العربية املشاركة في املباحثات، 

التحالف  إلـــى  تنضم  أن  يمكن  كــمــا 
يحاكي  وســوف  أخـــرى،  عربية  أقــطــار 
في  ــادة  املـ تلك  بينها  فيما  التحالف 
بالدفاع  الخاصة  األطلسي  شمال  حلف 
الهجوم  بــأن  تقضي  والــتــي  املشترك، 
التحالف،  أعــضــاء  مــن  عضو  أي  على 
أعضائه،  جميع  على  هجوما  سيعتبر 
اإلعــداد،  قيد  تــزال  ما  التفاصيل  أن  إال 
للمسؤولني.  حسبما ورد في تصريحات 

الرباط. األسبوع

محطة  فضائح  تتواصل 
للقطار،  املدينة«  »الــربــاط 
فبعد توقف أشغال التحديث 

كـــبـــرى)..(،  غضبة  بسبب 
داخــل  املــشــاكــل  تكرست 

املـــحـــطـــة، حــيــث 
ظـــهـــرت عــيــوب 
ــة عــلــى  ــن مــشــي
البناية  ســقــف 
التي  الــجــديــدة 
املاليير،  كلفت 

بعدما تدلت منها 
لوحات كارطونية 

مهددة سالمة املسافرين، بالتزامن 
بسبب  ــار،  ــطـ األمـ هــطــول  مـــع 
)شبه  رديئة  مواد  من  تكونها 

كارطون(.
التابعة  املحطة،  حــظ  ولــســوء 
أنها  الــخــلــيــع،  ــع  ــي رب ملــؤســســة 
مركز  من  قريب  مكان  في  وجــدت 
تنتصب  أمامها  الرباط،  العاصمة 
عن  متوقفة  ــرى  األخـ هــي  ــورة  ــاف ن
املياه  تسببت  وقــد  الــعــمــل، 
ظهور  ــي  ف ــدة  ــراكـ الـ
أنواع خطيرة من 
الناموس يهاجم 
ــن  ــ ــري ــ ــاف ــ ــس ــ امل
وسكان اإلقامات 
املجاورة)..(.

بن جلون

الخليع



ما خفي
اكن أعظم

املغربي  القرار  صواب  أخيرا  تأكد 
األمــم  ــدى  ل السابق  السفير  بإبعاد 
املـــتـــحـــدة، لــولــيــشــكــي، وتــعــويــضــه 
يتماشى مع  الذي  بالسفير عمر هالل، 
البعد  ومع  الجديدة،  األمريكية  الرؤية 
الروحي إلمارة املؤمنني، بينما السفير 
اتفاقه  عدم  عن  عبر  أن  سبق  السابق 
مع األسلوب األمريكي، وصرح في لقاء 
صحفي عقب إبعاده، أن »األمريكان هم 
الذين ورطوا املغرب في مقترح الحكم 
الحكم  تدعم  أمريكا  هي  وها  الذاتي«، 

الذاتي عالنية)..(.

تعددت االنتقادات املوجهة ملشروع 
الذي  الرباط،  بقلب  الحديدية«  »املظلة 
أكثر  معمارية  بشاعة  الجميع  فيه  رأى 
تفوق  ميزانية  مكلفا  جماليتها،  من 
األربعة ماليير سنتيم للشطر األول منه 
األمطار  كشفت  ما  سرعان  والذي  فقط، 

األخيرة عن عيوبه.

املتنافسة  الشخصيات  عدد  وصل 
إلمبراطورية  العام  املدير  خالفة  على 
ــدوق اإليـــداع  »بـــالص بــيــتــري« )صــن
ــيــر( عــبــد الــلــطــيــف زغــنــون،  ــتــدب وال
وزير  إحــداهــا  شخصيات،  ثــالث  إلــى 
حسب  اليد،  بنظافة  له  مشهود  سابق 
كبير)..(،  بنك  ومدير  التقارير)..(، 
في  كثيرا  اسمه  تــداول  يتم  ال  وشــاب 
سيكون  والحسم  اإلعــالم)..(،  وسائل 

على هامش مجلس وزاري مرتقب.
 

اللطيف  عبد  المحامي  استعان 
األصالة  لحزب  العام  األمــني  وهبي، 
بوزردة،  علي  باإلعالمي  واملعاصرة، 
الذي كان مديرا لوكالة املغرب العربي 
تحت  الحزب  جريدة  إلصــدار  لألنباء، 
عنوان »التراكتور«، تجمع بني اللغتني 
العربية والفرنسية، وتحول وهبي إلى 
محاولة  منه  يفهم  ما  افتتاحية،  كاتب 
التخلص النهائي من التركة اإلعالمية 

لألمني العام السابق بنشماس )..(.

الشعبية  الــحــركــة  حزب  تلقى 
ــرى فــي جــهــة بــنــي مــالل  ــة أخــ ضــرب
السابق،  الوزير  ورطة  فبعد  خنيفرة، 
بدأ  الــذي  مبديع،  محمد  امللياردير 
عنقه)..(،  حول  املحاسبة  حبل  يلتف 
الداخلية  لجنة  رئيس  على  الدور  جاء 
هذا  أحمد شدا،  املستشارين،  بمجلس 
بناء  متابعته  امللك  وكيل  قرر  األخير 
وزارة  مفتشية  من  أســود  تقرير  على 

الداخلية.

تصرفاتها  فــي  الجزائر  تمادت 
عن  النظر  وبغض  للمغرب،  املعادية 
بالذخيرة  العسكرية  استعراضاتها 
الحية، فقد عملت مؤخرا على الترويج 
إلمكانية تدشني خط بحري يجمع بني 
مليلية املحتلة وميناء مدينة غزوات، 
وذلك ملحاولة كسر الصرامة املغربية 

إزاء الثغور املحتلة.

هما  اتحاديتان،  نائبتان  تمكنت 
حــنــان رحـــاب وابــتــســام املـــراس، من 
لتقصي  ضخمتني  لجنتني  ــرأس  ــ ت
بــالــدواء  متعلقة  واحـــدة  الــحــقــائــق، 
غير  األبناك،  بقطاع  متعلقة  والثانية 
أن املدة املتبقية من عمر البرملان، قد ال 
اللجان في إنجاز وعرض  تسعف هذه 
ضغط  بسبب  البرملان  على  تقاريرها 

األجندة االنتخابية.
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كـواليـس األخبــار تحت األضواء

الرباط. األسبوع

السياسية،  األحزاب  داخل  الجدل  يتواصل 
املتعلق  املوضوع  إثارة  خلفية  على  مدة،  منذ 
دخول  أجل  من  للشباب«  لوائح  بـ»تخصيص 
باب  من  وليس  »التمييز«  بــاب  من  البرملان، 
وقد  الجماهير..  تأطير  على  والقدرة  الكفاءة 

فارغ  وجلها  الحزبية،  الشبيبات  بادرت 
»نية«  محاسبة  إلى  الشباب،  من 

التراجع  في  الداخلية  وزارة 
االنتخابي  الريع  هذا  عن 

ــص فــي  ــص ــخ الــــــذي ي
بــــعــــض الـــــحـــــاالت 
والزوجات  للمقربني 

واألصدقاء)..(.
يوجد  الــشــبــاب 
في  الــيــوم  أغلبهم 
لكن  الـــشـــارع)..(، 
الحزبية  املنظمات 
فيها  بما  الشبابية 
عليها  يسيطر  التي 

ــوخ، تــواصــل  ــي ــش ال
ــن »كــوطــا«  الـــدفـــاع ع

لــلــشــبــاب، وتــهــاجــم كل 
يتم  مــا  لحذف  يسعى  مــن 

بل  سياسيا،  مكتسبا  اعتباره 
إن بالغا بهذا الخصوص وقعته كل 

من منظمة الشبيبة االستقاللية، والشبيبة 
والتنمية،  الــعــدالــة  وشبيبة  االشــتــراكــيــة، 
التجمعية،  للشبيبة  الوطنية  والفيدرالية 
الشبيبة  ومنظمة  ــة،  ــحــادي االت والشبيبة 
الــدســتــوريــة،  الشبيبة  ومنظمة  الــحــركــيــة، 
الجزء  عــن  بــالــتــراجــع  »املــطــالــبــة  أن  اعتبر 
يأتي  الوطنية،  الدائرة  في  للشباب  املخصص 
أنها  بها،  توصف  أن  يمكن  ما  أقل  بمسوغات 
وتشتيت  النقاش  لتحريف  ومحاولة  نكوصية 
في  الــتــداول  أولوية  عن  العام  ــرأي  ال انتباه 
انتخابات  ضمانات  لتعزيز  الحقيقية  السبل 
ممارسات  مع  تقطع  وشفافة،  ونزيهة  حــرة 
أن  على  وقادرة  والتحكم،  الهيمنة  ومحاوالت 
تجسيد  في  للمغاربة  الحقيقية  اإلرادة  تعكس 

على  والحفاظ  الفساد  ومحاربة  القانون  دولة 
كرامتهم«.

الحزبية  الــشــبــيــبــات  ــهــدد  ت إذن،  ــذا  هــك
ملجرد  االنتخابات«،  نزاهة  في  بـ»التشكيك 
تبدي  حيث  الــريــع،  مــع  القطع  فــي  التفكير 
استغرابها من »املواقف التي تطالب بالتراجع 
املؤطرة  القانونية  والضمانات  املقتضيات  عن 
والتي  النيابية،  الحياة  في  الشباب  ملشاركة 
تشكل مكتسبات وتراكمات إيجابية في مسار 
الشعب  حققها  للمغرب  االنتخابية  املمارسة 
في  الشباب،  ومن خالله  املغربي، 
سياق الحراك املغربي الذي 
على  الــجــمــيــع  ــى  ــن أث
بل  تدبيره«،  حكمة 
الــشــبــيــبــات  إن 
ــة  ــ ــي ــ ــزب ــ ــح ــ ال
حـــــــاولـــــــت 
فـــرض هــذا 
املـــقـــتـــرح، 
بــشــرعــنــة 
ــل  ــ ــ ــدخ ــ ــ ت
في  الدولة 
األحــــــزاب 
حـــــــيـــــــث 
»إن  تــقــول: 
ــات  ــظـ املـــالحـ
ــار  ــثـ الــــتــــي تـ
حــــول الــلــوائــح 
عموما،  االنتخابية 
ــة  ــي ــوطــن والـــالئـــحـــة ال
إللغاء  مبررا  ليست  خصوصا، 
ومستند  مبرر  هي  وإنما  الشباب،  تمثيلية 
عملية  وحوكمة  االنتخابي،  النظام  إلصــالح 
الترشيح من خالل حرص األحزاب على اعتماد 
املرشحني  اختيار  فــي  ديمقراطية  منهجية 
كــفــاءات  وتقديم  للشباب  الوطنية  لالئحة 
البرملان،  في  املغربي  الشباب  تمثيل  تستحق 
الضوابط  مــن  مجموعة  اقــتــراح  خــالل  ومــن 
اقتبستها  رائدة  لتجربة  الداعمة  واملحددات 
مسار  ــي  ف املــنــخــرطــة  ــدول  ــ ال ــن  م مجموعة 

الدمقرطة واالنتقال الديمقراطي«.
بمن  الباحثني،  جل  أن  إال  سبق،  ما  ورغــم 
على  ــاء  ــق اإلب أن  يعتبرون  الــشــبــاب،  فيهم 
فائدة،  دون  يبقى  »الكوطا«،  من  النوع  هذا 

املتخصص  الباحث  تصريحات  من  والنموذج 
قال  الــذي  السعيد،  عتيق  العام،  القانون  في 
مؤخرا: »إن خضوع الالئحة الوطنية للشباب 
على  التركيز،  أو  الــكــفــاءة  عــن  بعيد  ملنطق 
حساب التقارب العائلي، أو منطق الوالء الذي 
هذا  أخرى،  على حساب  فئة  إقصاء  إلى  يدفع 
التوجه يجعل الئحة الشباب تخرج عن إطارها 
الصحيح والسليم، وبالتالي، تصنف بشكل أو 
إلى تحقيق  لم ترق  بآخر ريعا سياسيا، ألنها 
اختيار  مقدمتها  وفي  منها،  املرجوة  األهداف 
االختالالت  وتقويم  العطاء  على  قادرة  كفاءات 
واملساهمة في التنمية، وتطوير أداء املؤسسات 
أثبتت،  للشباب  الوطنية  الالئحة  املنتخبة.. 
فعاليتها  عدم  تبنيها،  من  سنوات  تجربة  بعد 
ككل،  السياسية  املــشــاركــة  فــي  ونجاعتها 
الحياة  في  الشباب  بإشراك  األمر  تعلق  سواء 
كما  الحزبي،  السياسي  التدبير  أو  السياسية 
أن الواقع السياسي يؤكد أن هذه الالئحة كان 
حضورها ضعيفا، وغير ذي جدوى في العديد 
يتطلب  وبالتالي،  االنتخابية،  املحطات  من 
اعتماد  خــالل  مــن  الشباب  تمثيلية  توسيع 
كفاءات  بلوائح  العمل  من  تمكن  مالئمة  آليات 

قادرة على مسايرة املرحلة..«.
هو  الشباب«،  بـ»كوطا  مرتبط  خلل  أكبر  إن 
عن  فضال  دستوري،  سند  بأي  ارتباطها  عدم 
التشريعي،  املستوى  على  الضعيفة  حصيلتها 

علما أنها إجراء انتقالي ال يمكن أن يستمر..
خطورة  إلى  نبهت  أن  لـ»األسبوع«  وسبق 
هذه التشريعات، التي تتحول في نهاية املطاف 
إلى  الشباب  صــوت  وصــول  ملنع  طريقة  إلــى 
النوع  هذا  مخاطر  »إن  الدولة)..(،  مؤسسات 
من التشريعات الذي يسير نحو الئحة وطنية 
وأصبحت  للنساء  مخصصة  باألمس  كانت 
فيها غدا  والنساء، وقد تضاف  للشباب  اليوم 
أي فئة تحتج في املجتمع مثل أعوان وموظفي 
الجماعات املحلية أو موظفي كتابة الضبط أو 
ال  القوانني  منتجي  أن  يبني  التعليم...  رجال 
يقيسون الكلفة واملخاطر في وضع النصوص، 
تحتضن  األحــزاب  مشاتل  أن  ذلــك،  من  وأكثر 
نخبا ذات عقلية بسيطة لها سوء تقدير للغليان 
االجتماعي الذي يعيشه املغربي، وسوف تدفع 
البرملان  إلى  بقوة بزوجاتها وأبنائها وبناتها 
الترشيح«  ومعايير  التداول  قواعد  خارج  من 

)انظر األسبوع / عدد 12 فبراير 2015(.

 من 21 إلى 27 يناير 2021

محاولة تكريس الريع بدل تشجيع العمل السياسي 

رغم ما سبق، إال أن جل الباحثين، 
بمن فيهم الشباب، يعتبرون أن اإلبقاء على 
هذا النوع من »الكوطا«، يبقى دون فائدة، 

والنموذج من تصريحات الباحث المتخصص في 
القانون العام، عتيق السعيد، الذي قال مؤخرا: »إن 

خضوع الالئحة الوطنية للشباب لمنطق بعيد عن 
الكفاءة أو التركيز، على حساب التقارب العائلي، 
أو منطق الوالء الذي يدفع إلى إقصاء فئة على 

حساب أخرى، هذا التوجه يجعل الئحة 
الشباب تخرج عن إطارها الصحيح 

والسليم

ال�صبيبات احلزبية تتحالف مل�صادرة 
�صوت ال�صباب يف االنتخابات 
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كـواليـس األخبــار
مطالب بتسريع محاكمة 

الوزير السابق مبديع
الرباط. األسبوع

العام،  املال  لحماية  املغربية  الجمعية  طالبت 
بتسريع التحقيق في ملف الوزير السابق محمد 
واملتابع  صالح،  بن  الفقيه  بلدية  رئيس  مبديع، 
غير  واالغتناء  عمومية،  ــوال  أم »تبديد  بتهم 

املشروع، وخرق قانون الصفقات«.
رئيس  الغلوسي،  محمد  املحامي  وتــســاءل 
العام، عن سبب  املال  لحماية  املغربية  الجمعية 
بقاء امللف كل هذا الوقت في البحث التمهيدي، 
ضد  فقط  تتحرك  واملساطر  القانون  »هل  قائال: 

الدراويش والبسطاء«؟
والتقارير  الوثائق  كل  أن  الغلوسي  وأوضح 
»فساد  شبهة  بوجود  تفيد  بالقضية،  املتعلقة 
عمومية  صــفــقــات  ــوده  ــه ش مــشــهــود،  وجـــرم 
مدينة  ساكنة  ضحاياه  واضــحــة،  واخــتــالالت 
والحلم  والهشاشة،  والبطالة  الفقر  تــواجــه 
بالهجرة، مقابل مسؤولني على التدبير العمومي 
يــرقــصــون عــلــى شـــرف عـــرس أســطــوري غير 

مسبوق«.
الــفــرقــة  اســتــمــعــت  أن  وســبــق 
القضائية  لــلــشــرطــة  الــوطــنــيــة 
للجمعية  الجهوي  الفرع  لرئيس 
في  العام،  املال  لحماية  املغربية 
في  مالية  اخــتــالالت  شبهة  ملف 
صالح،  بن  الفقيه  بلدية  تدبير 

كما استدعت في شهر نونبر 
مبديع  محمد  املــاضــي، 

لكنه  إليه،  لالستماع 
ــذر مــرتــني عن  ــتـ اعـ

الحضور.

الزعيم االستقاللي عالل الفاسي 
يقبل يد الملك المحبوب، المغفور له 

محمد الخامس.

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 21 إلى 27 يناير 2021

عامل باأمريكا يطعن يف اللقاح الربيطاين 

املوجه للمغرب

  فيروس »كورونا« يطور 
نفسه والحكومة تمدد الحجر

الرباط. األسبوع
 

باإلجراءات  العمل  فترة  تمديد  الحكومة  قررت 
االحترازية ملدة أسبوعني إضافيني، ابتداء من يوم 

الثالثاء األخير.
وجاء قرار الحكومة إثر التطور الوبائي لفيروس 
انتشار  بعد  الــعــاملــي،  الصعيد  على  ــا«  ــورون »ك
الساللة الجديدة في بعض البلدان، وذلك في إطار 

املجهودات املستمرة للحد من تفشي هذا الوباء.
اللجنة  تعليمات  على  بناء  القرار  هذا  أتى  وقد 
الوبائي،  الوضع  بتقييم  املكلفة  والتقنية  العلمية 
والتي تنص على ضرورة االستمرار في اإلجراءات 

الالزمة ملواجهة تفشي فيروس »كوفيد 19«.
حالة  ظهور  عن  مؤخرا  أعلن  املغرب  أن  يذكر 
بطنجة،  »كورونا«  فيروس  من  جديد  لنوع  جديدة 

ما ينذر بتعقد أكثر لألوضاع.

الملك والزعيم

الرباط. األسبوع

البروفيسور املغربي  انتقد 
عبد الجبار األندلسي، الخبير 
في علم األحياء واملناعة، واملقيم 
األمريكية،  املتحدة  الواليات  في 
اللجنة العلمية، ألنها »تعمل فقط 
على التطبيل والتضليل دون أن 
متينة«  علمية  أسس  لها  تكون 

حسب قوله.
عبر  األندلسي  العالم  وهاجم 
الصحة،  وزارة  فــيــديــو،  شــريــط 
املــواطــنــني،  مــع  تواصلها  لــعــدم 
قائال:  القرارات  اتخاذ  ولضبابية 
تتحلى  الصحة  وزارة  »خـــاص 

ببالغات  ــخــرج  وت بــاملــســؤولــيــة 
املهم  خاطئة،  أو  صحيحة  سواء 

الشفافية والوضوح«.
ترخيص  أن  األندلسي  واعتبر 
»أســتــرا  لــلــقــاح  الــصــحــة  وزارة 
ألنه  كبيرة،  مجازفة  هو  زينيكا« 
الشكوك  من  العديد  حوله  تحوم 
ــص بــالــعــمــل بـــه هو  ــرخــي ــت و»ال
أن  إلى  مشيرا  فضيحة«،  بمثابة 
تستكمل  ولم  غامض  اللقاح  هذا 
نفس  في  محذرا  عليه،  الدراسات 
الوقت من تعرض املواطنني للخطر 
وباء خاصو  أو  »كل مرض  وقال: 
الدراسات  من  مجموعة  من  يدوز 
أسترا  ولــقــاح  والــبــروتــوكــوالت، 
له  الترخيص  يتم  أن  قبل  زينيكا، 
يجب  كان  املغرب،  في  استعجاليا 

أن يتم إجراء دراسة عليه«. األندلسي

الخوف من التلقيح يعمق الخوف من »كورونا«

مبديع

اتهام الحكومة بتجميد قوانين االنتخابات 
 

الرباط. األسبوع
 

األصالة  لحزب  السياسي  املكتب  هاجم 
اإلفراج  عدم  بسبب  الحكومة،  واملعاصرة، 
باالستحقاقات  املرتبطة  القوانني  عن جميع 

املقبلة، وعدم إحالتها على البرملان ملناقشتها 
والتداول فيها.

وحمل »البام« الحكومة مسؤولية عواقب 
هذا التأخر الذي ينعكس سلبا على ظروف 
مشددا  القادمة،  لالنتخابات  الجيد  اإلعداد 
على ضرورة توفير املناخ وشروط املناقشة 
املسؤولة داخل البرملان، إلنتاج قوانني جيدة 
من جهة، ومن جهة ثانية، لتفادي ارتباكات 

في  تساهم  كانت  التي  املاضية،  السنوات 
تبرز  ما  سرعان  متسرعة،  قوانني  إنتاج 

املمارسة العملية تضاربها وعدم دقتها.
إلى تأزيم  »البام« لجوء الحكومة  وانتقد 
وللمقاوالت،  للمواطنني  االقتصادي  الوضع 
التجول  عبر إصدار بالغات اإلغالق وحظر 
إجــراءات  ودون  بدائل،  طــرح  دون  الليلي 
مواكبة للضحايا الكثر من عمليات اإلغالق.

 قيادي في »البيجيدي« يجمد عضويته بعد ظهور الرباح مع وزير إسرائيلي

الرباط. األسبوع
  

النائب  أن  مطلعة،  مصادر  أفادت 
البرملاني وعضو األمانة العامة لحزب 
العدالة والتنمية، املقرئ أبوزيد، قرر 
الحزب، عقب  داخل  تجميد عضويته 
ظهور الوزير عزيز الرباح إلى جانب 
وزير إسرائيلي في لقاء تواصلي مع 

وزراء الطاقة العرب.
سبب  أن  املــصــادر،  نفس  وأكـــدت 

ــوء أبــــوزيــــد،  ــ ــج ــ ل
بمواقفه  ــعــروف  امل
للقضية  املــســانــدة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ــة حــزب  ــق هـــو مــواف
والتنمية  ــة  ــعــدال ال

التطبيع  عــلــى 
إسرائيل  مع 
توقيع  عقب 
رئــــــيــــــس 
ــحــكــومــة  ال
سعد الدين 
العثماني 

مع  الثالثي  املشترك  ــالن  اإلع على 
إسرائيل وأمريكا.

قــيــادات  ويــســود غضب وســط 
خاصة  والتنمية،  العدالة  حــزب 
املجلس  أعــضــاء  مــســتــوى  عــلــى 
موافقتهم  لــعــدم  الــوطــنــي، 
السالم،  ــرار  ق على 
ورفـــــضـــــهـــــم 
ــة  ــ ــ ــارك ــ ــ ــش ــ ــ م
في  العثماني 
مراسيم إعالن 

التوقيع.

طرح قانون في البرلمان لضبط 
التاكسيات« »كريمات 

الرباط. األسبوع
 

تناقش الفرق البرملانية مقترح قانون 
منها  يعاني  التي  االختالالت  ملعالجة 
قطاع سيارات األجرة، عبر وضع إطار 
قانوني ينظم القطاع ويحدد السلطات 
املختصة بتنظيمه، وكيفية منح رخص 

استغالل النقل »الكريمات«.
معالجة  إلـــى  ــقــانــون  ال ــهــدف  وي

قطاع  يــعــرفــهــا  ــي  ــت ال ــالالت  ــتـ االخـ
السائدة،  والفوضى  األجرة  سيارات 
واملنافسة  الحكامة  نحو  ــدفــع  وال
الحرة واملساواة وتكافؤ الفرص كما 
هو معمول به في العديد من البلدان.
في  القانون،  هذا  مناقشة  وتأتي 
التي يفرضها أصحاب  الزيادات  ظل 
ــني،  ــواطــن ــات« عــلــى امل ــســي ــاك ــت »ال
بني  املحاكم  تعرفها  التي  والنزاعات 
أصحاب املأذونيات وأرباب سيارات 
النموذجي  العقد  فرض  رغم  األجرة، 
لتنظيم العالقة بني السائقني ومالكي 

»الكريمات«.
الرباح
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كواليس صحراوية
من 24 إلى 30 دجنبر 2020

تعميم االعتراف األمريكي 
بمغربية الصحراء على 
أعضاء األمم المتحدة

التجمع الوطني لألحرار يربك الحسابات بالصحراء

األسبوع 

الدائمة  املمثلة  السفيرة  أوضــحــت 
األمم  لــدى  األمريكية  املتحدة  للواليات 
ــت، فـــي رســالــة  ــرافـ املــتــحــدة، كــيــلــي كـ
بمغربية  األمريكي  اإلعالن  بنص  مرفوقة 
ترامب  دونــالــد  الرئيس  أن  الــصــحــراء، 
املنتهية واليته كان قد اعترف في العاشر 
من دجنبر 2020، من خالل هذا اإلعالن، 
بأن »مجموع إقليم الصحراء، هو جزء ال 

يتجزأ من اململكة املغربية«.
وتم توزيع النص الكامل لإلعالن الذي 
ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  أصدره 
والكاملة  التامة  بالسيادة  يعترف  والذي 
للمغرب على صحرائه، على الدول الـ 193 
األعضاء بمنظمة األمم املتحدة، باعتباره 
الــدولــي،  األمـــن  ملجلس  رسمية  وثيقة 
باللغات الست الرسمية للمنظمة األممية.

إلى رئيس  املوجهة  الرسالة  وفي هذه 
نسخة  وأرسلت  الدولي،  األمــن  مجلس 
املتحدة،  لألمم  العام  األمني  إلى  منها 
اإلعــالن  أن  ــت،  ــراف ك السفيرة  أكـــدت 
»املقترح  أن  على  يــشــدد  األمــريــكــي 
يعتبر  ــذاتــي  ال للحكم  املــغــربــي 
األساس الوحيد لحل عادل ودائم 
الصحراء  إقليم  حــول  للنزاع 

الغربية«.

 من 21 إلى 27 يناير 2021

ميليشيات البوليساريو تهدد بشن هجوم وهمي على »الكركرات«

عبد اهلل جداد. العيون 

ما  أن  إعالمية،  مصادر  أفــادت 
األمن  لــوزارة  العام  باألمني  يسمى 
والتوثيق الصحراوية في مخيمات 
يسمى  ما  مقاتلي  أن  قال  تندوف، 
الجيش الصحراوي، قد يستهدفون 

ــرات« فـــي وقــت  ــركـ ــكـ مــنــطــقــة »الـ
منطقة  بأنها  إياها  واصفا  الحــق، 
معرضة للهجوم من قبل ميليشيات 
وبذلك،  وقت،  أي  في  البوليساريو 
عن  الحديث  الجبهة  قــادة  يواصل 

معارك وهمية في الصحراء)..(.
ســـؤال  عـــن  رده  فـــي  ــاف  ــ وأضـ
املوريتاني  شنقيط«  »زهــرة  ملوقع 
املناطق  »كل  صحفية:  نــدوة  خالل 
األرض  حرب،  مناطق  الصحراوية 

واملياه والجو، ال توجد خصوصية، 
للقصف في  قد تتعرض  والكركرات 
أي وقت، التقدير للقوات العسكرية 
على أرض امليدان، والقرار هو أننا 
أينما  مستهدف  والعدو  حرب،  في 

كان«.
العام  باألمني  يسمى  ما  وشــدد 
لوزارة األمن والتوثيق الصحراوية، 
املنطقة  ــواء  أجـــ كــافــة  أن  ــى  عــل
ومياهها  وأراضيها  الصحراوية 

هي مناطق حرب، والحرب مفتوحة 
وكل الخيارات ممكنة، بما فيها نقل 
الحرب إلى املناطق الواقعة ما بعد 

الجدار العازل.
وقالت البوليساريو، أن املناورات 
الــجــزائــري  الجيش  أقــامــهــا  الــتــي 
والتي تعتبر الجبهة أنها تدخل في 
للحفاظ  السنوي  الجيش  برنامج 
على جاهزيته الدائمة، هي أمر عادي 

جدا.

شرع مدير الوكالة الوطنية 
للسالمة الطرقية بناصر بولعجول، 
في تنفيذ برامج وسياسة الوكالة 

انطالقا من جهات الصحراء 
المغربية، بتنصيب أحد أبنائها، 
عمر البوداني، المدير الجهوي 

للوكالة الوطنية للسالمة 
الطرقية بجهتي العيون الساقية 

الحمراء والداخلة وادي الذهب، 
وقال بأن جولته، التي قادته 

لمدن الداخلة وبوجدور والعيون 
والسمارة، جاءت لتقديم 

وتنصيب المدير الجهوي الجديد 
في إطار الهيكلة الجديدة التي 

تعرفها الوكالة الوطنية للسالمة 
الطرقية.

تلكس  من   الصـحراء
العثماني يحتفي بالمهندسين في الداخلة

الوزيرة بوشارب تسافر عبر سيارة من الداخلة إلى طرفاية والسمارة

السمارة. األسبوع 

 قامت نزهة بوشارب، وزيرة إعداد 
واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب 
جوالتها  بــآخــر  املــديــنــة،  وســيــاســة 
الحالية  الحكومة  والية  انتهاء  قبيل 
وانتهاء دور املجالس املنتخبة، بسفر 
نحو  الداخلة  من  سيارة  عبر  صعب 
طرفاية وصوال  ثم  والعيون،  بوجدور 

إلى السمارة، تتبعت خالله وواكبت 
انطالقتها  أعطى  التي  املشاريع 
بمدينة  الــســادس  محمد  امللك 

العيون سنة 2015 .
وبعد أن مرت سنوات عديدة 
دون القيام بأي زيارة من طرف 
الــديــن  ســعــد  حــكــومــة  وزراء 
وبوجدور  لطرفاية  العثماني 

استطاعت  والسمارة، 
الوزيرة بوشارب أن 

معاناة  على  تقف 
ــة قــاطــنــي  ــن ســاك

)لكويز  »الوحدة«  مخيمات 
ــب( بــالــســمــارة،  ــيـ واربـ
ــتــي الزالـــت  املــديــنــة ال
ــاء  ــا أحــي ــه تــنــتــشــر ب

الصفيح.
ولد  حمدي  وقال 
رئيس  ــد،  ــرشــي ال
ــون  ــي ــع جــهــة ال
ــة  ــيـ ــاقـ ــسـ الـ
الحمراء، 
ــذا  ــ ــهـ ــ بـ

على  صادقت  الجهة  أن  الخصوص، 
وإعــادة  املندمجة  التنمية  برنامج 
بإقليم  »الوحدة«  مخيم  قاطني  إيواء 
السمارة، ببناء 2800 منزال بتجزئتي 
 2800 منه  تستفيد  ولكويز  اربيب 
أسرة بغالف مالي يقدر بحوالي 400 
الوزارة  مساهمة  ومنها  درهم  مليون 
نسبة  ووصلت  درهــم،  مليون   165 بـ 
 ،%  50 البرنامج  بهذا  األشغال  تقدم 
كما وقفت الوزيرة على ورش األحياء 
التجهيز والذي يدخل ضمن  الناقصة 
الناقصة  ــاء  ــي األح تــأهــيــل  بــرنــامــج 

مالي  غــالف  لــه  املخصص  التجهيز 
مساهمة  درهــم  مليون   125 بـ  يقدر 
التراب  إعــداد  وزارة  طرف  من  كاملة 
والتعمير واإلسكان وسياسة  الوطني 

املدينة.
وعلى الرغم من كون الوزيرة تنتمي 
لحزب الحركة الشعبية وقامت بأنشطة 
وبــوجــدور،  بالداخلة  خاصة  حزبية 
فإنها بالسمارة، تم تكريمها من طرف 
عامل املدينة، واملنتخبني املنتمني لكل 
من حزب االستقالل واألحرار واألصالة 

واملعاصرة.

الداخلة. األسبوع

خالل  العثماني،  الدين  سعد  الحكومة،  رئيس  أكد 
احتضنته  الذي  للمهندس  الوطني  باليوم  االحتفال 
مكاسب  حقق  املــغــرب  أن  مــؤخــرا،  الداخلة  مدينة 
حقيقية ذات طابع استراتيجي في أقاليمه الجنوبية، 
به  يقوم  الذي  والنوعي  الكبير  املحوري  الدور  مبرزا 
على  واملحافظة  وتثمني  تنمية  في  املعماري  املهندس 

املوروث املعماري للمملكة باعتباره واجبا وطنيا.
وشدد رئيس الحكومة على ضرورة بلورة مبادرات 
الرفع  الواقع، من شأنها  وأعمال ملموسة على أرض 
لتحقيق  املعماريني،  املهندسني  مساهمة  مستوى  من 

أهــداف املشـروع التنمـوي للمملكة. 
الضوء  الذهب،  وادي  الداخلة  جهة  رئيس  وسلط 
الجهوي إلعداد  التصميم  املجلس على  على مصادقة 

املندمجة  بالتنمية  النهوض  يــروم  الــذي  الــتــراب 
سنة،   25 مــدى  على  واملمتدة  بالجهة  واملستدامة 
التنمية  برنامج  تفعيل  أن  ينجا،  الخطاط  واعتبر 
املندمج على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب، الذي 
تقدر كلفته اإلجمالية بحوالي 22 مليار درهم، يعتبر 

مفخرة للجهة ككل. 
لهيئة  الوطني  املجلس  رئيس  صرح  وباملناسبة، 
اختيار  أن  نكموش،  الدين  عز  املعماريني،  املهندسني 
العاملية  مكانتها  أملته  اللقاء،  هذا  الداخلة الحتضان 
األعمال، وشكل  وتطوير  واالستثمار  للسياحة  كقطب 
والتعمير،  املعمارية  للهندسة  الــهــام  املــوعــد  هــذا 
املعماري  املهندس  دور  على  الضوء  لتسليط  مناسبة 
وأن  املغرب،  في  املجالية  والتنمية  البناء  عملية  في 
املعمارية،  للهندسة   35 الـ  الوطني  باليوم  االحتفال 
هو فرصة ملناقشة مواضيع مختلفة تتعلق بـ»التهيئة 
املجالية لجهة الداخلة وادي الذهب: تحديات وآفاق«، 
و»من أجل تنمية مجالية مستدامة بمدينة الداخلة«، 

و»مشاريع مهيكلة بمدينة الداخلة«.

بوشارب

العثماني

الداخلة. األسبوع 

اخـــتـــار املــســتــشــار الـــبـــرملـــانـــي والــفــاعــل 
السياسي، امبارك حمية، االنضمام لحزب التجمع 
الوطني لألحرار بالداخلة، وقد برز حضوره خالل 
بسيادة  واشنطن  باعتراف  البحر  رجــال  احتفاء 
قنصلية  فتح  عن  واإلعــالن  الصحراء  على  املغرب 

عامة ألمريكا تعنى باألمور االقتصادية بالداخلة.
رئيس  نــائــب  حمية،  انــضــمــام امــبــارك  وجـــاء 

ليعزز  لألحرار،  الذهب،  لــوادي  اإلقليمي  املجلس 
انتخابات  أخــنــوش خــالل  عــزيــز  حــزب  صــفــوف 
2021 بجهة الداخلة وادي الذهب، ويسعى منسقه 
انفصاله  منذ  هلل،  حرمة  المــني  محمد  الجهوي، 
حزب  صفوف  تقوية  إلــى  االســتــقــالل،  حــزب  عــن 
صلوح  الــقــوي،  الرجل  مواجهة  في  »الحمامة« 
الجماني، زعيم حزب الحركة الشعبية بالصحراء، 
وكذلك ينجا الخطاط رئيس الجهة، ومنسق حزب 
االستقالل الذي أعد العدة لكل خصومه السياسيني، 
باإلضافة إلى أحزاب العدالة والتنمية، الذي يتوفر 
الى  الــوصــول  مــن  مكنته  انتخابية  قــاعــدة  على 
البرملان، واألصالة واملعاصرة واالتحاد االشتراكي 

من  االنتقاص  دون  الدستوري  واالتحاد 
غمار  ستدخل  الــتــي  األحـــزاب  بــاقــي 
االنتخابات في الصحراء على مسافة 
واحدة، غير أن انقالب امبارك حمية 
به  يتمتع  ما  مع  املاضي  رفاق  على 

من ذكاء سياسي، يجعله 
ــواصــل مع  ــت ــل ال رجـ
املدنية  الفعاليات 
ــة  ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ والـ
والــــثــــقــــافــــيــــة 
ــة  ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ والـ

بالداخلة.
حمية
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موؤ�سرات طرد البولي�ساريو 

من �لحتاد �لإفريقي برعاية �أمريكية

شكل المؤتمر الوزاري لدعم مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية، المنعقد يوم 15 يناير 
الجاري، خطوة قوية من قبل المملكة، في إطار السياسة والدبلوماسية الخارجية التي تنهجها خالل السنوات 

األخيرة، والتي مكنت من تحقيق مكاسب وانتصارات كبيرة على خصوم الوحدة الترابية، بعدما أقدمت عدة بلدان 
إفريقية على سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية، وأكدت سيادة المغرب على صحرائه.

فالمؤتمر الذي نظمته وزارة الخارجية حول تدعيم مقترح الحكم الذاتي بتنسيق مع الواليات المتحدة، يعد محطة 
مهمة، خاصة على الصعيد اإلفريقي، ويقوي الموقف المغربي قاريا، السيما وأنه عرف مشاركة 17 دولة إفريقية، هي: 

زامبيا، الغابون، غينيا، جزر القمر، غامبيا، غينيا بيساو، غينيا االستوائية، ماالوي، الطوغو، ليبيريا، ساوتومي برينسيبي، البينين، 
ساحل العاج، جيبوتي، الكونغو الديمقراطية، بوركينافاسو، ومملكة إيسواتيني.

إعداد:  خالد الغازي

من  املنظم  ــوزاري  ال املؤتمر  تميز 
قبل املغرب وأمريكا، بحضور البلدان 
تمثيليات  لــديــهــا  الــتــي  اإلفــريــقــيــة 
الجنوبية،  األقاليم  في  دبلوماسية 
منظمة  ــن  ضــم ــة  عــضــوي ولــديــهــا 
مثل السنغال،  اإلفــريــقــي،  االتــحــاد 
الكونغو  زامــبــيــا،  الــعــاج،  ســاحــل 
الديمقراطية، الغابون، بوركينافاسو، 
االستوائية،  غينيا  غامبيا،  غينيا، 
إلى  باإلضافة  القمر،  جــزر  زامبيا، 
جيبوتي،  ليبيريا،  بيساو،  غينيا 
إفريقيا  بـــورونـــدي،  إيــســواتــيــنــي، 
برينسيبي،  وســاوتــومــي  الوسطى 
ــون  ــشــارك ــه امل ــرب خــال ــ بــحــيــث أع
القوي  دعمهم  عن  واألجانب  األفارقة 
األساس  باعتبارها  املغربية  للمبادرة 
الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع حول 
ــن إليــجــاد حــل على  الــصــحــراء، داع

املغربیة  الذاتي  الحكم  خطة  أساس 
كإطار وحید لحل النزاع اإلقليمي.

ــة، نــاصــر  ــخــارجــي ــر ال ــ ــال وزي ــ وق
قضية  أن  اللقاء،  هذا  خال  بوريطة، 
وتطورات  تسارعا  تشهد  الصحراء 
هامة، وهو ما تجلى في قرار الواليات 
الصحراء،  بمغربية  االعتراف  املتحدة 
الحكم  الواسع ملخطط  الدولي  والدعم 
الذاتي، وأيضا في افتتاح أكثر من 20 
الجنوبية  األقاليم  في  عامة  قنصلية 
الحكم  مخطط  أن  ــدا  مــؤك ــرا،  ــؤخ م
الذاتي، باعتباره مبادرة جادة وقابلة 
على  وقائمة  مصداقية  وذات  للتفعيل 
مفهوم  مــجــرد  ليس  الــتــوافــق،  روح 
»يشكل مسارا سياسيا  إنه  بل  فكري، 
وحا  مجتمعيا،  ومشروعا  براغماتيا 

بناء أخذ مجراه«.
في  تحول  عن  املؤتمر  كشف  لقد 

الدفاعية  من  املغربية،  الدبلوماسية 
الوحدة  خصوم  ضد  الهجومية  إلى 
كانت  بــعــدمــا  للمملكة،  الــتــرابــيــة 
شكلت  بحيث  املاضي،  في  محدودة 
هذه التحالفات الجديدة واالعترافات 
مرحلة  املغربية،  بالسيادة  الدولية 
القاري،  التوغل  املزيد من  مهمة نحو 
ومقارعة خصوم الوطن على مستوى 
الــقــارة الــســمــراء وضــمــن االتــحــاد 

اإلفريقي.
 

طرد وتقزيم 
البوليساريو قاريا

خال  من  املغربية  اململكة  تسعى 
سواء  اإلفريقية،  بالبلدان  عاقاتها 
أو  السياسية  الدبلوماسية  عبر 

تقزيم  إلى  الرياضية،  أو  االقتصادية 
حضور االنفصالين لدى هذه البلدان، 
داخل  وخاصة  قاريا،  ومحاصرتها 
منظمة االتحاد اإلفريقي، الشيء الذي 
تحقق من خال املشاريع واالتفاقيات 
التي  امللك خال جوالته  أبرمها  التي 
شملت عدة بلدان في القارة السمراء، 
أفارقة  حلفاء  كسب  من  مكنت  والتي 

جدد.
في هذا اإلطار، يرى أستاذ العاقات 
الخامس،  محمد  بجامعة  الــدولــيــة 
أن طــرد  الــحــســيــنــي،  الـــديـــن  تـــاج 
اإلفريقية،  املنظمة  من  البوليساريو 
من  واألســاســي  املــركــزي  الهدف  هو 
هذه التحركات، على اعتبار أن الفكرة 
ليست وليدة اليوم، بل إنها قائمة منذ 
اإلفريقي،  االتحاد  إلى  املغرب  عودة 
وكان هدفه كما أشار العاهل املغربي 

في خطاب شهير، أن يقوم بتصحيح 
من  وليس  الداخل  من  املنظمة  وضع 
ذلك  في  اعتبر  املغرب  ألن  الــخــارج، 
لم  الفارغ  الكرسي  أن سياسة  الوقت 

تعد مجدية على اإلطاق.
ــاذ الــحــســيــنــي،  ــتـ وأوضـــــح األسـ
أغلبية  تتطلب  التغيير  عملية  أن 
ال  أغلبية  وهي  األعضاء،  من  الثلثن 
صوتت  إذا  إال  إليها  الوصول  يمكن 
حوالي 38 دولة لصالح تغيير النظام 
التغيير  وهــذا  للمنظمة،  األســاســي 
طرد  إمــا  بالفعل  شأنه  من  سيكون 
املنظمة،  مــن  كــدولــة  البوليساريو 
في  عضويتها  تجميد  األقــل  على  أو 
مجلس  سيتخذه  الذي  القرار  انتظار 
ذات  املفاوضات  مستوى  على  األمن 
أن  مضيفا  الــســيــاســيــة،  الطبيعة 

املنال  قريبة  تكون  قد  املسألة 

المغرب وأمريكا ينظمان أكبر لقاء لدعم الحكم الذاتي
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الدبلوماسية  جهود  استمرت  ما  إذا 
ــقــوة في  ــي الــحــضــور ب املــغــربــيــة ف
حصول  مستبعدا  اإلفريقية،  الساحة 
ذلك في مؤتمر أديس أبابا املقبل، كما 
يرى البعض، ألن الالئحة األولى التي 
البوليساريو  طالبت بتجميد وضعية 
املغرب  وتحقيق  دولــة،   28 تضمنت 
لثلثي  الوصول  يتطلب  الهدف  لهذا 

األعضاء.
إلى  الحسيني،  األســتــاذ  ــار  وأشـ
دعم  مؤتمر  في  فرنسا  مشاركة  أن 
نظم  ــذي  ال الــذاتــي،  الحكم  مسلسل 
معبرة  املتحدة،  الواليات  مع  بتعاون 
لديها  فــرنــســا  ألن  مــغــزى،  وذات 
البلدان  من  الكثير  في  خــاص  نفوذ 
في  محتشمة  التزال  التي  اإلفريقية، 
اتخاذ موقف واضح بهذا الخصوص، 
تكون  قد  املقبلة  األسابيع  أن  معتبرا 
اإليجابية  بالكثير من األحداث  حبلى 

بهذا الخصوص.
الدخيل،  البشير  جهته، يقول  ومن 
الجبهة،  مؤسسي  وأحـــد  الــقــيــادي 
الصحراء،  قضية  في  واملتخصص 
أن اململكة املغربية من الدول املؤسسة 
والفاعلة  اإلفريقية  الوحدة  ملنظمة 
على الصعيد القاري، لكن حصل خطأ 
الصراع  أوج  فــي  وقــع  املــاضــي  فــي 
بــن الــغــرب والــشــرق خــالل الحرب 
الجزائر  أن  ــى  إل مشيرا  الـــبـــاردة، 
األحـــزاب  بــعــض  وراء  تــقــف  كــانــت 
الخط  هذا  في  وتماشت  املحسوبة، 
الذي ال يتماشى مع القانون، ومنه تم 
التي  البوليساريو  بجبهة  االعتراف 
هي في األصل جمهورية غير معترف 
من  وال  املتحدة  األمم  قبل  من  ال  بها 
مؤسسة  أي  من  وال  األوربين،  طرف 

أخرى في العالم.
 

سياسة »جنوب - جنوب«

اعتمد املغرب في العقد األخير على 
البلدان  مع  جديدة  تعاون  سياسة 
التشاركية  املقاربة  عبر  اإلفريقية، 
بهدف  ــك  وذلـ جــنــوب«،   - ــوب  »جــن
والتعاون  القارية،  التنمية  تحقيق 
إطار  في  السمراء  الــقــارة  دول  بن 
واملنظمات  املتحدة  األمــم  توصيات 
على  تحث  التي  واملؤتمرات  الدولية 
ضرورة التعاون بن الدول اإلفريقية 
ــاالت، خــاصــة وأن  ــجـ فــي شــتــى املـ
لالستثمارات  قبلة  ستكون  إفريقيا 

العاملية، ألنها القارة النظيفة.
في هذا اإلطار، قال البشير الدخيل، 
أن املغرب، عقب تولي محمد السادس 
جديدة ممتازة  خطة  اتخذ  الحكم، 
إلى  املغرب  عــودة  في  تمثلت  جــدا، 
مكانته الطبيعية في قارته اإلفريقية، 
والــتــخــلــي عــن ســيــاســة الــكــرســي 
لسنوات،  استمرت  التي  الشاغر 
كان،  ومهما  مكان  كل  في  والتواجد 
ثم  املغربي،  املوقف  شرح  أجل  من 
الحصيلة  بفضل  املوقف  هذا  تعزز 
أصبحنا  التي  امللكية  الدبلوماسية 
ــالل موقف  ــن خـ نــتــائــجــهــا م ــرى  نـ
التي  العالم،  في  دولة  أقوى  أمريكا، 
األممية،  الــقــرارات  ترجمة  واكبت 
وخصوصا قرار مجلس األمن، الذي 
لحل  التوصل  ضــرورة  على  يشدد 

أن  مضيفا  الجميع،  يرضي  سلمي 
الذاتي،  أفضل حل هو مقترح الحكم 
ضرورية  مسألة  اليوم  أصبح  الذي 
يمكن  وال  حولها،  التفاوض  يمكن 
ــتــفــاوض حـــول فــكــرة االســتــقــالل  ال
هذا  ألن  واالستفتاء،  املصير  وتقرير 
األخير تم إقباره بقرارات أممية كما 

نعلم.
 40 مشاركة  أن  الدخيل  واعتبر 
دولة في املؤتمر الوزاري ومنها دول 
الذاتي،  الحكم  تدعم مقترح  إفريقية 
التوجه  مع  تتماشى  خطوة  تشكل 
الكثير  تتبناه  أصبحت  الذي  الجديد 
وهو  واإلفريقية،  الغربية  الدول  من 
نشيطة  دبلوماسية  نتيجة  طبعا 
يقوم بها امللك محمد السادس، مؤكدا 
القادمة،  الخطوة  في  الهدف  أن  على 
االتحاد  من  البوليساريو  طــرد  هو 
اإلفريقي، ألن املغرب لم يدخل الوحدة 
ألف  مــن  أكثر  ولــديــه  إال  اإلفريقية 
ويعد  اقتصاديا  ومتواجد  اتفاقية، 
قائال:  القارة،  في  وبديلة  فعلية  قوة 
اإلفريقية  للوحدة  تقدم  فاملغرب   ..((
الخطابات،  وال  بــالــشــعــارات  ليس 
رابـــح«،   - ــح  »رابـ بمشاريع  وإنــمــا 
تحث  ومفهوم  جدا  مهم  شيء  وهذا 

عليه توصيات األمم املتحدة، كما أن 
ملغرب  - جنوب«  »جنوب  فكرة  هناك 
مكانته  وإلــى  اإلفريقية  للقارة  عــاد 

األصلية، بمشاريع وأفكار جيدة((.

الهجرة مفتاح الوحدة
 

كبيرا  عــائــقــا  الــهــجــرة  شكلت 
اإلفريقية  الــقــارة  ــل  داخـ ــة  ــ وأزم
ــة،  ــيـ ــلـ ــروب األهـ ــ ــحـ ــ بـــســـبـــب الـ
ــقــالبــات والــفــقــر والــجــفــاف،  واالن
املنظمات  مــن  بالكثير  ــع  دف مما 
الخطر،  ناقوس  دق  إلــى  الدولية 
بإيجاد  اإلفريقية  الــدول  ومطالبة 
مع  التعامل  في  اجتماعية  مقاربة 
وهذا  واملهاجرين،  الهجرة  قضايا 
اتخاذ  عبر  املغرب  معه  تجاوب  ما 
ومقاربة  جديدة  سياسية  قــرارات 
إنسانية واجتماعية مع املهاجرين 
املنحدرين من القارة، قصد تسوية 
واالنفتاح  منهم  اآلالف  وضعية 

على الهجرة اإلفريقية.
يؤكد الدخيل  السياق،  هذا  وفي 
الحاجز  أصــبــح  املــغــرب  أن  على 
باملفهوم  لكن  للهجرة،  الطبيعي 
حجز  يصعب  أنــه  رغــم  اإليجابي، 

لسياسة  نهجه  عبر  وذلك  الهجرة، 
جديدة تجاه ملف الهجرة وتحوله 
الجاليات  لــهــذه  االســتــقــرار  لبلد 
اإلفريقية التي تأتي من عدة بلدان، 
أن  الدول  هذه  على  املفروض  ومن 
مواطنيها  ألن  املغرب،  مع  تتعامل 
ــتــعــاون،  ــذا ال ــى هـ فــي حــاجــة إلـ
له سياسة  ليست  املغرب  أن  مبرزا 
عملية  سياسة  وإنما  الشعارات 
الدول  مع  رابــح«   - »رابــح  بشعار 
أساسي  شيء  وهذا  كاملة،  القارة 
أكبر  ألن  عــلــيــه،  الــتــركــيــز  يــجــب 
الغرب  بــلــدان  منه  تعاني  مشكل 
سندا  أصبح  فاملغرب  الهجرة،  هو 
األوروبــيــة،  للقارة  حارسا  وليس 
تحتضن  برامج  على  العمل  عبر 

مواطنن من دول إفريقية.
تاج  األســتــاذ  أشــاد  جانبه،  من 
الذي  باألسلوب  الحسيني،  الدين 
ظاهرة  معالجة  في  املغرب  اتبعه 
الهجرة، كونه لم يعد بلد عبور، بل 
أصبح بلد االستقرار وأتاح للكثير 
االنــدمــاج في  األفــارقــة فرصة  مــن 
واالقتصادية  االجتماعية  الحياة 
بطائق  من  حتى  ومكنهم  املغربية، 
نموذجا  بــات  وبالتالي،  اإلقــامــة، 

البلدان  لجميع  بالنسبة  به  يقتدى 
العاهل  وأن  خــاصــة  اإلفــريــقــيــة، 
املــغــربــي اقـــتـــرح، مــنــذ انــضــمــام 
مرصد  إقــامــة  للمنظمة،  املــغــرب 
مع  والتعايش  ملعالجة  إفريقي 
براغماتي  بشكل  الهجرة  قضايا 
الحلول مللف  والبحث عن  وواقعي 
املرصد  أن  إلى  مشيرا  املهاجرين، 
رأى النور وافتتح بالرباط ويمارس 
املكتسبات  بقوة، ويعد من  نشاطه 
املغرب  استطاع  التي  االستثنائية 
أن يحققها في عودته الناجحة إلى 

منظمة االتحاد اإلفريقي.

البشير الدخيل:تاج الدين الحسيني:

فكرة طرد البوليساريو من االتحاد 
اإلفريقي ليست وليدة اليوم

موقف الجزائر ال يتماشى
 مع القانون

قال البشير الدخيل، أن المغرب، عقب تولي محمد السادس الحكم، 
اتخذ خطة جديدة ممتازة جدا، تمثلت في عودة المغرب إلى ماكنته 
الطبيعية في قارته اإلفريقية، والتخلي عن سياسة الكرسي الشاغر 

التي استمرت لسنوات، والتواجد في لك ماكن ومهما اكن، من 
أجل شرح الموقف المغربي، ثم تعزز هذا الموقف بفضل الحصيلة 

الدبلوماسية الملكية التي أصبحنا نرى نتائجها من خالل موقف أمرياك، 
أقوى دولة في العالم

شكلت الهجرة عائقا 
كبريا وأزمة داخل القارة 

اإلفريقية بسبب احلروب 
األهلية، واالنقالبات 

والفقر واجلفاف، 
مما دفع بالكثري من 

املنظمات الدولية إىل 
دق ناقوس اخلطر، 

ومطالبة الدول اإلفريقية 
بإيجاد مقاربة اجتماعية 

يف التعامل مع قضايا 
الهجرة واملهاجرين، 

وهذا ما جتاوب معه 
املغرب عرب اتخاذ قرارات 
سياسية جديدة ومقاربة 

إنسانية واجتماعية مع 
املهاجرين املنحدرين 

من القارة، قصد تسوية 
وضعية اآلالف منهم 

واالنفتاح على الهجرة 
اإلفريقية.



إعداد:  سعد الحمري

خطة إسبانيا القاضية بتأسيس دولة 
في الصحراء مقابل الدعم اإلفريقي 

لها في قضية جبل طارق 

بالنسبة  طـــارق  جبل  صــخــرة  وضــع  إن 
بالنسبة  ومليلية  سبتة  كوضع  إلسبانيا 
منذ  بريطانية  مستعمرة  فهو  للمغرب، 
اإلسبانية،  الخالفة  حرب  أيــام   1704 سنة 
رسمية  بصفة  إسبانيا  عنها  تنازلت  ثــم 
لبريطانيا بموجب معاهدة »أوتريخت« سنة 
فرانثيسكو  الدكتاتور  أن حكومة  1713، غير 
فرانكو بدأت تطالب بها منذ ستينيات القرن 
اإلسبانية  الحكومة  أطلقت  عندما  املاضي، 
حملة باألمم املتحدة من خالل لجنة تصفية 
االستعمار التابعة لهيئة األمم املتحدة، وذلك 
للسيادة  طارق  جبل  صخرة  إعادة  أجل  من 

اإلسبانية.
وملا اشتد الخالف بني إسبانيا وبريطانيا، 
أجرت هذه األخيرة استفتاء عاما سنة 1967، 
بأغلبية  طارق  جبل  سكان  خالله  من  صوت 
البريطانية  السيادة  استمرار  لصالح  كبيرة 
على الصخرة، وبعد سنتني، أي سنة 1969، 
ذاتيا  حكما  طــارق  جبل  بريطانيا  منحت 

األمر  جديد،  دستور  بموجب  كامال  داخليا 
جبل  مع  حدودها  تغلق  إسبانيا  جعل  الذي 
وسائل  وتقطع  منه  عمالها  وتسحب  طارق، 
الــنــقــل واالتـــصـــاالت مــعــه احــتــجــاجــا على 
الخطوة التي قامت بها الحكومة البريطانية. 
في  مجتمعة  الالتينية  أمريكا  دول  وقفت 
صف اإلسبان في هيئة األمم املتحدة، وعملت 
ممكن  عدد  أكبر  تعاطف  جلب  على  إسبانيا 
من الدول إلى جانبها، ومن أجل ذلك، التجأت 
الدول  تأييد  كسب  أجل  من  ذكية  خطة  إلى 
تصفية  على  عزمها  إعــالن  وهي  اإلفريقية، 
الصحراء  وأهمها  إفريقيا  في  مستعمراتها 
سعت  الفرانكوية  إسبانيا  أن  إال  املغربية، 
إلى منح الصحراء املغربية االستقالل، وليس 

إعادتها للبلد الذي اغتصبت منه. 
الخطة  لــهــذه  الــتــصــدي  ــرب  ــغ امل حـــاول 
اإلسبانية عندما التجأ إلى أمريكا، وحاول أن 
يشرح لها الخطة اإلسبانية، حيث زار وزير 
هيمة،  بن  الطيب  أحمد  املغربي،  الخارجية 
أمريكا سرا في أكتوبر 1973، والتقى بوزير 
وشرح  كيسنجر،  هنري  األمريكي  الخارجية 
له خالل ذلك اللقاء املوقف املغربي من قضية 
الصحراء املغربية، إال أن املسؤول األمريكي 
طلب من نظيره املغربي أن يوضح له السبب 

الكامن الذي جعل اإلسبان يعملون على منح 
للبلد  منحها  وليس  للصحراء،  االستقالل 
املغربي،  نظيره  فأجابه  منه،  اغتصبت  الذي 
أجل جلب  ذلك من  يعملون على  اإلسبان  أن 
الصحراء معهم ضد  إفريقيا جنوب  تعاطف 
طــارق  جبل  قضية  بخصوص  بريطانيا، 

املتنازع عليها بني بريطانيا وإسبانيا. 

يوم خيرت إسبانيا سكان سبتة ومليلية 
بين الجنسية اإلسبانية أو الطرد

بدأت صحة الجنرال فرانكو تتدهور خالل 
سنة 1975، وبدأ معها الحديث في األوساط 
بعد  مــا  مرحلة  عــن  اإلسبانية  السياسية 
فرانكو وضرورة االنتقال الديمقراطي، وقتها 
األحــزاب  على  اإلســبــانــي  الجيش  اشــتــرط 
السياسية اإلسبانية، مقابل القبول باالنتقال 
الديمقراطي، أن ينص الدستور اإلسباني على 

أن سبتة ومليلية جزء من التراب اإلسباني.
بدأ تطبيق ما طلبه الجيش االسباني قبل 
وفاة الجنرال فرانكو، حيث أجبرت السلطات 
اإلسبانية سكان سبتة ومليلية من املغاربة، 
أو  اإلسبانية  الجنسية  بني  االختيار  على 
الحصول على بطاقة إقامة األجانب، غير أن 

األمرين،  بني  باالختيار  يتعلق  يكن  لم  األمر 
نهج  إلــى  اإلسبانية  السلطات  لجأت  فقد 
سلوك العنف في حق املغاربة، وشنت حملة 
الجنسية  رفــض  من  كل  حق  في  اعتقاالت 
التعذيب،  حقهم  فــي  ومــارســت  اإلسبانية 
املقيمني في  املغاربة  األعيان  وأرغمت بعض 
الجنسية  على  املحتلتني  مليلية  أو  سبتة 

اإلسبانية أو مغادرة املدينتني.
كانت  التي  املغربية،  الحكومة  تقف  لم 
مكتوفة  املغربية،  الصحراء  بقضية  منشغلة 
نددت  بل  اإلسبانية،  االنتهاكات  أمام  األيدي 
الغير  واحتجت على هذا االعتداء والخطوة 
 30 اإلثنني  يوم  نــداء  وجهت  فقد  مسبوقة، 
يونيو 1975 بعنوان: »نداء الحكومة املغربية 
الشمالية  والجزر  ومليلية  سبتة  سكان  إلى 
علم  إلــى  ))بلغ  بدايته:  في  جــاء  املحتلة«، 
حكومة صاحب الجاللة، أن سلطات االحتالل 
تعسفية  تدابير  اتخاذ  في  شرعت  اإلسباني 
القاطنني  املــغــاربــة  املــواطــنــني  مــئــات  ضــد 
وخاصة  اململكة،  بشمال  املحتلة  بــاألجــزاء 

بمدينة سبتة((.
الحكومة  عــن  الــصــادر  البيان  ســرد  وقــد 
املغربية، ما وقع في حق سكان املدينتني، حيث 

املعلومات  وحسب  ))هكذا،  فيه:  جاء 
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ملف األسبوع

كان شهر دجنبر من السنة الماضية مليئا باألحداث 
اإلقليمية والوطنية، فقد كانت المفاجأة الكبرى هي 
إعالن الواليات المتحدة األمريكية اعترافها بسيادة المغرب 

على كامل تراب الصحراء المغربية، تلتها تصريحات رئيس 
الحكومة المغربية والتي أكد من خاللها عزم المغرب فتح 

نقاش حول مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، ثم أنهت بريطانيا 
خروجها من االتحاد األوروبي، وهو ما أعاد النقاش حول مسألة 

السيادة على جبل طارق. 
أعادت هذه التطورات المتسارعة إلى األذهان، صراعا مريرا 

شهدته المنطقة خالل أكثر من عقد من الزمن، استمر من 
أواخر الستينيات إلى أواسط الثمانينيات من القرن الماضي، بين 
بريطانيا وإسبانيا من جهة، والمغرب وإسبانيا من جهة أخرى، 

حيث كان الصراع اإلسباني البريطاني، حول السيادة على صخرة 
جبل طارق، بينما كان الصراع المغربي اإلسباني يتعلق بالسيادة 

على سبتة ومليلية.
وفي هذا الملف، تستعرض »األسبوع« معادلة الحسن الثاني 

إلنهاء هذا الصراع.

 من 21 إلى 27 يناير 2021

هل الزالت معادلة الحسن الثاني صالحة للتطبيق؟

التاريخ 
المنسي

ا�سرتجاع املغرب ل�سبتة ومليلية 
مقابل ا�سرتجاع اإ�سبانيا جلبل طارق



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
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ملف األسبوع
 من 21 إلى 27 يناير 2021

خالل  االحتالل،  سلطات  ألقت  بها،  املوثوق 
القبض  األخيرة،  ساعة  واألربعني  الثماني 
على أربعمائة مواطن مغربي وزجت بهم في 
السجون واملعتقالت بمدينة سبتة، مستعملة 
التعذيب  التحقيق شتى وسائل  معهم خالل 
إرغام  درجة  التعسف  هذا  وبلغ  والتنكيل، 
بني  االختيار  على  املغاربة  األعيان  بعض 
املدينة  مغادرة  أو  اإلسبانية  الجنسية  أخذ 

فورا((.
املدينتني  سكان  بموقف  البيان  أشاد  كما 
املواطنني  صمود  ــام  ))أم قائال:  املحتلتني 
وتمسكهم بمغربيتهم، قامت سلطات االحتالل 
بطرد العشرات منهم، فالتحقوا بالجزء املحرر 
املغاربة  املسؤولون  واحتضنهم  الوطن  من 
واهتمام،  ورعاية  عناية  من  بهم  يليق  بما 
تمسكهم  عن  املواطنون  هــؤالء  أعــرب  وقــد 
في  تضحية  لكل  واستعدادهم  بمغربيتهم 

سبيل تحرير الجيوب املغتصبة((.
املغاربة  املــواطــنــني  ــداء،  ــن ال نفس  ودعــا 
بمدينتي سبتة ومليلية وجزر ملوية وسائر 
بالصبر  التحلي  إلــى  املغتصبة،  ــزاء  األجـ
في  جهدا  يدخر  لن  امللك  أن  وأكد  والثبات، 
الحكومة  أن  على  شدد  حيث  عنهم،  الدفاع 
املغربية احتجت بشدة على التدابير التعسفية 
اإلسبانية  االحتالل  سلطات  بها  تقوم  التي 
في حق املواطنني املغاربة القاطنني باألجزاء 

الشمالية للمملكة، وخصوصا سبتة. 
وفي األخير، أشار البيان إلى أن الحكومة 
من  كل  إلى  االحتجاج  نص  أبلغت  املغربية 
واألمني  املتحدة،  األمــم  لهيئة  العام  األمــني 
العام ملنظمة الوحدة اإلفريقية، واألمني العام 

لجامعة الدول العربية.

هكذا ظهرت معادلة الحسن الثاني: 
جبل طارق إلسبانيا مقابل سبتة 

ومليلية للمغرب

أقدمت الحكومة املغربية خالل سنة 1975، 
على خطوة بخصوص تسوية وضعية سبتة 
ومليلية املحتلتني، حيث تقدم املغرب بمذكرة 
لألمم  التابعة  االستعمار  تصفية  لجنة  إلى 
مدينتي  بــإدراج  خاللها  من  طالب  املتحدة، 
التي  األراضــي  قائمة  ضمن  ومليلية  سبتة 
وباملوازاة  منها،  االستعمار  تصفية  يجب 
مع ذلك، تقدمت إسبانيا بمذكرة شرحت من 
و»القانوني«  »التاريخي«  موقفها  خاللها 
بشأن هذه القضية، إال أن مجلس األمن طالب 
من   82 ــادة  امل بتطبيق  املعنيتني  الدولتني 
ميثاق األمم املتحدة، الذي يدعو إلى تسوية 
الخالفات الثنائية عن طريق الحوار، فكان هذا 
األمر إيذانا بأن يلجأ املغرب إلى استراتيجية 
جديدة في التعامل مع هذه املسألة، وهو ربط 
مستقبل سبتة ومليلية بمستقبل جبل طارق 
الذي كانت إسبانيا تحاصره، وتضغط بشدة 

السترجاعه من الحكومة البريطانية.
كانت أول مناسبة عبر خاللها املغرب عن 
نهجه لهذه االستراتيجية، خالل ندوة صحفية 
 25 الثاني بالرباط يوم  امللك الحسن  عقدها 
الصحفيني  أحد  سأله  فعندما   ،1975 نونبر 
سبتة  قضية  بخصوص  التطورات  آخر  عن 
الدولي  املؤتمر  أنه خالل  امللك  أكد  ومليلية، 
األخير لقانون البحار الذي انعقد خالل نفس 
إلى  وأشــار  طــارق،  السنة طرح مشكل جبل 
لوال  املشكل  طرح  املستطاع  في  يكن  لم  أنه 
بما  وإسبانيا،  املغرب  بني  املباشر  التعاون 

في ذلك مشاكل جبل طارق وسبتة ومليلية. 
وأبدى امللك الحسن الثاني ألول مرة النهج 
في  املغربية  الحكومة  ستتبعه  الذي  الجديد 
))نحن  بالتالي:  صــرح  حيث  الصدد،  هــذا 
فيه  تسترجع  الــذي  اليوم  في  أنــه  نتصور 
املغرب حتما  يسترجع  طارق،  إسبانيا جبل 
تستطيع  قوى  هناك  فليست  ومليلية،  سبتة 
أن تسمح إلسبانيا بامتالك واجهتي مضيق 
فاملشكل  لإلسبانيني،  قلت  كما  إذن  واحــد. 
ليس قضية إسبانية وال هو قضية مغربية، 
أن  يجب  ومليلية  وسبتة  طارق  جبل  إن  بل 

أنه  وأعتقد  مغربية،  إسبانية  قضية  تكون 
في هذا اإلطار، يجب أن ينظر اآلن إلى هذه 
جبل  قريبا  استرجعوا  ما  إذا  ألنه  القضية 
وأتوماتيكيا  مباشرة  نسترجع  فنحن  طارق 
الحواجز  أن  ترون  سبتة ومليلية، ومن هنا 
في  وسنتجه  سيتضح  والطريق  ستختفي 

طريق السالم والطمأنينة((.
قيل كثير من الكالم في األوساط السياسية 
خالل تلك املرحلة عن تفاهم مغربي إسباني 
حول جبل طارق، وكثرت اإلشاعات عن قيام 
البريطانية  الحكومة  على  بالضغط  املغرب 
التنازل عن السيادة  بطرق مختلفة من أجل 
على جبل طارق ملصلحة إسبانيا، وكانت هذه 

أحد  وجهه  سؤال  موضوع  األحاديث 
الصحفيني للملك خالل نفس الندوة 
الصحفية، حيث طلب منه توضيح 

إلى  قد توصال  املغرب وإسبانيا  كان  إذا  ما 
تفاهم حول موضوع جبل طارق، وما إذا كان 
املغرب يمارس ضغطا مباشرا أو غير مباشر 
الخصوص،  بهذا  البريطانية  الحكومة  على 
أنه  الثاني هذه األخبار، وأكد  فنفى الحسن 

ال توجد مباحثات بني املغرب وإسبانيا حول 
وجود  وأنكر  ومليلية،  وسبتة  طــارق  جبل 
مغربية على  أو ضغوط سياسية  مفاوضات 
املغربية  السياسة  أن  أكــد  كما  بريطانيا، 
ليست قائمة على الضغوط، بل على الحوار 

والصراحة.
الثاني خالل جوابه  الحسن  الراحل  وبرر 
عن السبب الذي جعل املغرب يؤيد إسبانيا 
باألمم املتحدة في قضية جبل طارق بالتالي: 
إلى قضية سبتة ومليلية، ألنهما  ))سنرجع 
آسف  وإنـــي  املغربية،  األراضـــي  مــن  جــزء 
األخير  في  ألنــه  اإلنجليز،  أصدقائي  على 
طارق  يعود جبل  أن  البد  منطقية،  وبصورة 
ــزء من  ــى اإلســبــانــيــني بــاعــتــبــاره ج إل
التراب اإلسباني، وكان ذلك موقفنا 
إننا ال نستطيع  املتحدة،  األمم  في 

إسبانيا  تأييد  دون  ومليلية  بسبتة  املطالبة 
هم  عمالنا  إن  طــارق،  بجبل  مطالبتها  في 
الذين يشتغلون في جبل طارق ونحن الذين 
نزوده باملاء والخضر والفواكه وكل ما يلزم، 
وسوف نستمر في ذلك، ألننا ال نريد أن نكدر 

صفو البحر األبيض املتوسط((.
هذه  املــغــرب  طــرح  على  كامل  عــام  وبعد 
املعادلة لحل مشكل سبتة ومليلية، تحسنت 
العمل  وبــدأ  ومدريد،  الرباط  بني  العالقات 
على التعاون االقتصادي بني البلدين، وظهر 
بـ»محور  سمي  جديد  اقتصادي  مــشــروع 
ــم هذا  الـــربـــاط«. ورغـ  - - مــدريــد  بــاريــس 
مشكلة  بحل  متشبثا  املغرب  ظل  التقارب، 
طارق  جبل  إدخال  طريق  عن  ومليلية  سبتة 
في املعادلة، فخالل ندوة صحفية عقدها امللك 
يوم 25 نونبر 1976، سئل عن التعاون املغربي 
الفرنسي اإلسباني، وعن مدى إمكانية نجاح 
الرباط«،   - مدريد   - باريس  »محور  مشروع 
الحسن  فأجاب  ومليلية؟  سبتة  مشكل  رغم 
الثاني هذه املرة أن ))مشكلة سبتة ومليلية 
بالنسبة للمغرب وله هو شخصيا، منتهية((، 
وأضاف: ))وأنا ال أدري سببا يدفعني إلى 
تعكير صفو العالقات اإلسبانية املغربية في 
مرحلة صعبة،  من  فيه  الذي خرجت  الوقت 
ذلك أن مشكلة سبتة ومليلية ستحل إن آجال 
أو عاجال، ففي الوقت الذي ستسترجع فيه 
في  قوة  أي  لن تسمح  إسبانيا جبل طارق، 
املضيق،  بابي  تراقب  بأن  إلسبانيا  العالم 
آنذاك  إسبانيا  إلينا  تعيد  أن  املنطقي  ومن 
رابحة،  قضية  فهذه  إذن  ومليلية،  سبتة 
أو  أوقــاتــنــا،  املــجــدي تضييع  مــن  ولــيــس 
تعكير عالقاتنا مع إسبانيا بعد أن تحسنت 

أخيرا((.
سبتة  باسترجاع  املغرب  اهتمام  ورغــم 
ومليلية، إال أن امللك ظل يؤكد على ضرورة 
الحفاظ على عالقة حسن الجوار مع إسبانيا، 
استرجاع  أجــل  مــن  الــحــوار  مبدأ  وتأييد 
صحفية  نــدوة  فخالل  املحتلتني،  املدينتني 
األمريكي للصحافة، يوم  النادي  بها في  قام 
زيارته ألمريكا، طرح  1978، خالل  نونبر   15
يتمحور  ســؤاال  امللك  على  الصحفيني  أحد 

حول تأكيد أو نفي األخبار القائلة أن 

الجنرال فرانكو

قيل كثير من اللكام في األوساط السياسية خالل تلك المرحلة عن 
تفاهم مغربي إسباني حول جبل طارق، وكثرت اإلشاعات عن قيام 

المغرب بالضغط على الحكومة البريطانية بطرق مختلفة من أجل 
التنازل عن السيادة على جبل طارق لمصلحة إسبانيا، واكنت هذه 
األحاديث موضوع سؤال وجهه أحد الصحفيين للملك خالل نفس 

الندوة الصحفية، حيث طلب منه توضيح ما إذا اكن المغرب وإسبانيا 
قد توصال إلى تفاهم حول موضوع جبل طارق، وما إذا اكن المغرب 

يمارس ضغطا مباشرا أو غير مباشر على الحكومة البريطانية
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املغرب يطالب بسبتة ومليلية اللتني تحتلهما 
من  انتهينا  إن  ))ما  امللك:  فأجابه  إسبانيا، 
أن  أردتــم  حتى  إسبانيا  مع  السلم  تحقيق 
تشعلوا النار من جديد، لكن من الواجب علي 
أن أقول بصفتي ملكا للمغرب وضامن وحدته 
بالدي  من  جزء  ومليلية  سبتة  أن  الترابية، 
ومن الواجب علي أن أتفاوض بشأنهما مع 
وحسن  والتفاهم  السلم  إطــار  في  إسبانيا 
كل  جعل  الــذي  األمــر  والصداقة((،  الجوار 
تنفجر  الصحفية  للندوة  املستقبلة  القاعة 
الندوة  انتهت  ومعه  امللك،  على  بالتصفيق 

الصحفية.
إلسبانيا  الداعم  املغرب  موقف  خلق  لقد 
الفتور  من  نوعا  طارق،  بجبل  مطالبتها  في 
وتجلى  العظمى،  وبريطانيا  املــغــرب  بــني 
بدأ  الــذي  البريطاني  اإلعــالم  خالل  من  ذلك 
يهاجم املغرب، وهو األمر الذي طرح عالمات 
استفهام حول العالقات املغربية البريطانية، 
وقد أجرى امللك الحسن الثاني مقابلة صحفية 
اللبنانية، جالل  »النهار«  مع مبعوث جريدة 
1978، تطرق الصحفي  20 يناير  كشك، يوم 
الوطنية  القضايا  تهم  مواضيع  عــدة  إلــى 
الصحفي  والدولية، وعندما سأل  واإلقليمية 
الــعــاهــل املــغــربــي عــن وضــعــيــة الــعــالقــات 
املغربية البريطانية، أجابه امللك بأنها جيدة 
بريطانيا  أن  التجارية، وأضاف  الناحية  من 
زبون مهم للمغرب، وأشار إلى وجود احترام 
الحسن  أكــد  كما  الحكومتني،  بني  متبادل 
عكرت  التي  الوحيدة  الحادثة  أن  الثاني 
تشويش  هي  البلدين،  بني  العالقات  صفو 
إذاعة BBC على املغرب، وهو ما أفقد اإلذاعة 
اللذين  واملوضوعية  االحــتــرام  البريطانية 

كانت تتميز بهما في العالم العربي.

تخلي إسبانيا عن المطالبة بجبل 
طارق بفعل ربط المغرب استرجاع 

المملكة اإليبيرية لجبل طارق 
باسترجاعه سبتة ومليلية

العالقات  فيه  شــهــدت  الـــذي  الــوقــت  فــي 
العالقات  دخلت  فتورا،  البريطانية  املغربية 
وشهدت  ضيق،  نفق  في  اإلسبانية  املغربية 
الصحفيني  أحد  سأل  وعندما  خطيرة،  أزمة 
امللك الراحل الحسن الثاني، عن سبب تدهور 
صحفية  ندوة  خالل  البلدين،  بني  العالقات 
وعن   ،1980 شتنبر   21 يوم  بإفران  عقدها 
أجابه  البلدين،  بني  العالقات  توتر  أسباب 
في  وحتى  اإلسبانية  العالقات  ))إن  امللك: 
فترات تألقها، ال تستقر على حال منذ القديم، 
مبناها  في  تحكي  خارطة  تمة  كانت  ــإذا  ف
هي  لكانت  الجو،  أحــوال  خارطة  ومعناها 
خارطة العالقات املغربية اإلسبانية، وذلك من 
الذي  الجبل  لفتح  زياد  بن  طارق  توجه  يوم 
أصبح يحمل اسمه، تلك الحال بني مد وجزر 
التطابق  إنه  تــرى؟  يا  فلم  هــذا،  يومنا  إلى 
نوع  ربما هناك  ثم  املتني،  والود  الطباع  في 
إلى  ويدفعنا  بنا  يحيط  مشؤوم  مثلث  من 
أن  أعتقد  وكنت  األسباب،  ألتفه  نتنازع  أن 
إسبانيا واملغرب بعد توقيعهما على »اتفاق 
أخــوي  تــعــاون  مرحلة  سيدخالن  مــدريــد«، 
موضوعي، مرحلة مشاركة بناءة، إال أن هذا 
كنت  كما  مسترسال  يكن  لم  األمثل  االتفاق 
أتمناه، وكما كان يتمنى امللك خوان كارلوس 
نفسه، وكأنما هناك جهات ال هم لها إال عوق 

االتفاق بيننا((.
البلدين،  بني  العالقات  توتر  رغم  أنه  إال 
ومليلية  سبتة  قضية  من  املغرب  موقف  فإن 
الصحافة  رجــال  امللك  خص  فقد  يتغير،  لم 
 ،1980 أبــريــل   28 يـــوم  بــحــديــث  الــعــربــيــة 
املغرب  نية  في  هل  الصحفيني:  أحد  وسأله 
أن  العلم  مع  ومليلية،  سبتة  موضوع  إثارة 
املغرب يربط في هذه القضية بني مفاوضات 
فجدد  طارق؟  جبل  على  وإسبانيا  بريطانيا 
الراحل الحسن الثاني التأكيد على أن الربط 
جبل  إسبانيا  استرجعت  إذا  ألنه  منطقي، 
طارق، فال يمكن ألحد أن يسمح لدولة واحدة 

أن  اعتبار  على  الضفتني،  سيدة  تكون  أن 
ومستحيل  الدولي،  للتوازن  مستحيل،  ذلك 
كذلك لضمان املالحة بني دول حوض البحر 
طالبت  كلما  أنه  وأوضح  املتوسط،  األبيض 
فهي تصطاد ملصلحة  بجبل طارق،  إسبانيا 

املغرب. 
خالل  ومليلية،  سبتة  سكان  امللك  وطالب 
التكثيف  بــضــرورة  ــســؤال،  ال عــن  إجابته 
ذلك  عن  عبر  حيث  االقتصادي،  النشاط  من 
بالقول: ))حينما نسترجع تلك املدن، ال نريد 
أن نسترجع األنقاض وال األرض املوات، بل 
نحن نشجع اآلن سكان سبتة ومليلية على أن 
يتمادوا في نشاطهم وبناء املدينة وتعميرها 
على  واقفة  مدنا  بل  ندخل صحراء،  ال  حتى 

رجليها لها نشاطها ولها شريانها 
ومن  التجارية  الناحية  من 

ــة  ــة املــعــمــاري ــاحــي ــن ال
وسيتم  والعمرانية، 

أقرب  ذلك في وقت 
مــمــا كــنــت أظــن 

شخصيا((.
خضم  وفـــي 
املغربية  األزمة 
اإلســـبـــانـــيـــة، 
ــام رئــيــس  ــ ــ ق
ــة  ــ ــوم ــ ــك ــحــ ــ ال
اإلســـبـــانـــيـــة 

بخطوة مستفزة 
حيث  لــلــمــغــرب، 

سبتة  مــديــنــة  زار 
 ،1980 دجــنــبــر  فـــي 

 ،1981 سنة  بــدايــة  ومــع 
بني  يــذوب  الجليد  جبل  بــدأ 

البلدين، وبدأت العالقات تعود إلى 
مجراها الطبيعي، وتسربت أخبار مفادها أن 
اتفاقا وقع بني املغرب وإسبانيا يقضي بأنه 
الحديث عن سبتة ومليلية  للمغرب  يمكن  ال 
جبل  عن  للحديث  إسبانيا  تعود  عندما  إال 
ــار الــوزيــر األول  ــك، فقد أث طــارق، ورغــم ذل
استرجاع  قضية  بوعبيد،  املعطي  املغربي، 
سبتة ومليلية خالل الكلمة التي ألقاها أمام 
في  الجديدة  الحكومة  تعيني  بمناسبة  امللك 
بداية نونبر 1981، بل واعتبرها من أولويات 
تساؤالت  عدة  األمر  هذا  أثار  وقد  حكومته، 

في األوساط اإلسبانية.
كـــان املــلــك الــحــســن الــثــانــي هــو امللجأ 
الوزير  قاله  ما  وتوضيح  لتفسير  الوحيد 
األول، فبعد أقل من شهر، عقد امللك مؤتمرا 
أعقاب  في   ،1981 نونبر   27 يــوم  صحفيا 

بفاس،  عشر  الثاني  العربية  القمة  مؤتمر 
سؤاال  الصحفيني  أحد  عليه  طرح  وعندما 
املعطي  املغربي  األول  الوزير  تصريح  حول 
ومليلية،  بسبتة  املطالبة  بوعبيد بخصوص 
اتفاق  »ألم يكن هناك  للملك:  وقال الصحفي 
للحديث  العودة  بعدم  إسبانيا  وبني  بينكم 
ــذا املــوضــوع إال فــي الــوقــت الــذي  حــول ه
تطالب فيه إسبانيا بجبل طارق؟«، وبصيغة 
أخرى: »هل هذا الوقت مناسب إلبراز املطالب 
املغربية؟«، فأجابه امللك قائال: ))فيما يتعلق 
بتصريح وزيرنا األول، فكما تعلمون قد قرئ 
أشار  وقد  امللك،  برئاسة  وزاري  اجتماع  في 
تصريح الوزير األول إلى مدن مغربية، وهي 
قبل  به شخصيا  أن صرحت  ملا سبق  إعادة 
فالوزير  لهذا  أشهر،  ببضعة  ذلك 
األول لم يفعل إال التذكير بما 
شهورا  املغرب  ملك  قاله 

قبل ذلك((.
لــــقــــد ضـــاقـــت 
ــا  ــا ذرعـ ــي ــان إســب
ــن املـــشـــاكـــل  ــ مـ
سببها  الـــتـــي 
ــرب،  ــغـ لــهــا املـ
ربطه  خالل  من 
ــاع  ــ ــرجـ ــ ــتـ ــ اسـ
جبل  إســبــانــيــا 
طـــــارق مــقــابــل 
املغرب  استرجاع 
ومليلية،  لسبتة 
األســاس،  هذا  وعلى 
اإلسباني  العاهل  عقد 
مع   1983 يوليوز  في  لقاء 
ذلك  فــي  البريطاني  السفير 
بارسونز، صرح خالله  ريتشارد  الوقت، 
مصلحة  من  ))ليس  بأنه  كــارلــوس  خــوان 
إسبانيا أن تستعيد جبل طارق في املستقبل 
القريب، ألنه إذا استعادتها، فإن امللك الحسن 
مطالبة  لتفعيل  الفور  على  سيتحرك  الثاني 
تخلت  وبــهــذا  ومليلية((،  بسبتة  املــغــرب 

إسبانيا عن املطالبة بجبل طارق.

تأكيد الملك الحسن الثاني أن فكرة 
الربط القاري عبر مضيق جبل طارق بين 
أوروبا وإفريقيا ليست فكرته، وإنما 
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اإلسبانية،  املغربية  ــة  األزمـ خضم  فــي 
استقبل امللك الحسن الثاني، يوم 14 أكتوبر 

1980 بالقصر امللكي بإفران، وزير الخارجية 
لوركا،  بيريز  بــيــدرو  خوسيه  اإلســبــانــي، 
ألفونسو  املغرب،  في  اإلسباني  والسفير 
اللقاء  خالل  الطرفان  تباحث  السيرنا،  ذي 
ربط  أبرزها  كان  القضايا،  من  العديد  حول 
بواسطة  ــة  ــي واألوروب اإلفريقية  القارتني 
جسر معلق يربط املغرب بجبل طارق، وقبل 
اإلسباني  املسؤول  عقد  املغرب،  مغادرته 
ندوة صحفية تحدث فيها عن األهمية التي 
عبر  الــقــاري  الربط  ملشروع  امللك  يعطيها 

مضيق جبل طارق.
توقف الحديث عن هذا املشروع طيلة أربع 
سنوات، وعادت الصحافة اإلسبانية للحديث 
البلدين  بني  العالقات  أصبحت  عندما  عنه 
جيدة، وهذه املرة لم يكن الهدف هو الحديث 
في صاحب  للبحث  بل  املشروع،  جدوى  عن 
للملك الحسن  الفكرة، فخالل حديث صحفي 
الثاني مع التلفزة اإلسبانية، يوم الجمعة 9 
فبراير 1984، طرح مقدم البرنامج على امللك 
القاري عبر جبل  سؤاال حول مشروع الربط 
طارق، على اعتبار أنه مشروع القرن، وأثار 
يعتبرون  اإلسبان  أن  فكرة  البرنامج  مقدم 
أول  وهــو  املشروع  فكرة  صاحب  هو  امللك 
بالتالي:  الثاني  الحسن  فأجاب  طرحها،  من 
كنت  أني  بــدء،  ذي  بــادئ  القول  ))أستطيع 
ألني  ــشــروع،  امل فــكــرة  ــي صــاحــب  أن أعتقد 
سنة  فرانكو  الجنرال  إلــى  بشأنه  تحدثت 
1963، ولكنني ملا التقيت مؤخرا بوزيركم في 
النقل، أعلن لي أني لست صاحب هذه الفكرة، 
فهي ترجع إلى القرن املاضي، وصاحبها هو 
وزير إسباني لألشغال العامة ال أتذكر اسمه، 
لكن وزيركم في النقل قال لي: إنه توجد في 
لوحة  اإلسبانية  العمومية  األشغال  وزارة 
تظهر الوزير وهو يضع يده على خريطة تبني 
مشروع قنطرة عبر مضيق جبل طارق، وهذا 
الفكرة،  هذه  أصحاب  إذن،  أنكم  على  دليل 
ونعتقد  كثيرا  املــشــروع  بهذا  نؤمن  لكننا 
وسننجزه  الجسر  ــذا  ه أنجزنا  إذا  أنــنــا 
اكتملت  قد  ستكون  الحلقة  فإن  هلل،  بحول 
املتوسط،  األبيض  البحر  حوض  منطقة  في 
أي  بينها،  فيما  ستوصل  الثالث  فالقارات 
والحقيقة  آسيا،  من  وجزء  وأوروبا  إفريقيا 
أنه مشروع في مستوى طموحاتنا، والواجب 

يقضي بأن نوحد ما فرقته الجغرافيا((.
ظلت  ومليلية  سبتة  قضية  فــإن  وهكذا، 
قائمة إلى اآلن، وما تزال فكرة الربط القاري 
عبر جبل طارق حبرا على ورق منذ ما يقارب 

القرنني.. فإلى متى سيظل ذلك قائما؟

ضاقت إسبانيا ذرعا من المشاكل 
التي سببها لها المغرب، من خالل 

ربطه استرجاع إسبانيا جبل طارق مقابل 
استرجاع المغرب لسبتة ومليلية، وعلى 

هذا األساس، عقد العاهل اإلسباني لقاء 
في يوليوز 1983 مع السفير البريطاني في 

ذلك الوقت، ريتشارد بارسونز، صرح خالله 
خوان كارلوس بأنه ))ليس من مصلحة 

إسبانيا أن تستعيد جبل طارق في 
المستقبل القريب

أحد المشاريع المتخيلة للربط القاري 
بين المغرب وجبل طارق 
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األسبوع الرياضي

الرجاء هو من يتحمل اإلقصاء ولسنا نحن
الجواهري، مدير شركة »اكزا إيفنت«
اهلل يلعن اللي ما يحشم، اهلل يعطينا وجهك القاصح..

مستعد للتنحي 
فوزي لقجع، رئيس جامعة كرة القدم
ّل ماشي دابا، مازالت كرة القدم الوطنية يف حاجة إليك.

طريقة لعبي مستوحاة من مدرسة الرجاء
المدافع بدر بانون

كيف دايرة هاذ الطريقة؟

املدرب فوهامي يقدم استراتيجية نهضة الزمامرة أمام 
وفد الجامعة

األخبار
استراتيجية كاع؟ كلوب مدرب لفربول هذا...

ملعب محمد الخامس )خلط ممنهج(
المساء

بحال ذاك الشي ديالك!

القامة،  قصير  ألنه  العرجون  الرجاوي  على  أنــاد  لم 
سأعطيه فرصته بعد »الشان«

عموتة، مدرب المحليين
»الشان«  بعد  إيلى  بحال  باهلل،  إل  قوة  ول  حول  ل 

غادي يطوال!

الوداد يختبر نرويجيا...
الصباح
راه  هــذا...  سولسكاير  الشوارج،  تعمار  على  واه  واو 

فالنرويج. كيعيش  مغربي  غير 

لن نصنع من سكومة فيلما بعناوين مثيرة
الناصيري، رئيس الوداد

يا كما كيحساب ليه راسو روماريو ديال بصح؟!

مباراة تساوي مليارين ونصف )عن لقاء الرجاء ضد 
اإلسماعيلي املصري(

المنتخب
املبلغ! ما كرهتيش حقك من هاذ 

 من 21 إلى 27 يناير 2021

ــدد  ــ صـــــــدر ع
شــهــر يــنــايــر من 
الرياضية  املجلة 
ــة  ــ ــريـ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ الـ
التي  »البطولة« 
تصدر منذ دجنبر 

.1997
ــدد مــتــمــيــز  ــ عـ
بمواضيع  وغني 
الـــــــســـــــاعـــــــة، 
ــا يــتــضــمــن  ــمـ كـ
ــة  ــ ــل ــ ــي ــصــ ــحــ ــ ال
للسنة  الرياضية 
ــي ودعــنــاهــا  ــت ال
والتي   )2020(
ــطــا  ــت ب ــ ــرفـ ــ عـ
سيطر  واحــــــدا 
مطلقة  ســيــطــرة 

على العالم بأسره، هو »كوفيد 19«...
املغربية  امللكية  الجامعة  استعدادات  يتضمن  العدد 
أللعاب القوى، للموعد األوملبي باليابان، ومدى استعداد 
أبطالنا لهذا العرس الرياضي العاملي، والتأهل التاريخي 
إفريقيا  أمم  كأس  لنهائيات  للشبان  الوطني  للمنتخب 
التي ستحتضنها موريتانيا الشهر القادم، بعد غياب عن 
الشيء  سنة،   15 من  ألكثر  املهمة  القارية  املنافسة  هذه 
الذي دفع برئيس الجامعة فوزي لقجع، أن يشد بحرارة 
في  موعدا  لهم  والذي ضرب  الشباب،  هؤالء  أيدي  على 
باإلضافة   ،2026 العالم  وكأس   ،2024 باريس  أوملبياد 

إلى العديد من األخبار واملواضيع املثيرة.

عدد جديد من مجلة 
»البطولة«

متى ياأتي د�ر اإقاالت الر�ؤ�ساء؟

الذكرى  يناير،   22 الجمعة  غدا  ستحل   ...
ــعــون لــوفــاة العــب ليس ككل  الــواحــدة واألرب
فوق  مــوهــوب  ونجم  أنــيــق،  فنان  الــاعــبــن، 
امللقب  شكري  مصطفى  املرحوم  إنــه  الــعــادة، 

بـ»بيشتو«.
النابض  القلب  السلطان،  درب  ابن  بيتشو 
العديد  أنجب  الحي  هــذا  املليونية،  للمدينة 
ــال املــســرح،  ــ ــار، ورج ــب ــك ــن الــريــاضــيــن ال م

والسياسين، واملثقفن.
التحق  جيله،  أبــنــاء  ــرار  غ وعلى  بيتشو، 
تأسس  الذي  الرياضي،  الرجاء  بفريق  مبكرا 
في هذا الحي، وجاور العديد من الاعبن في 
هلل،  حرمة  املعروفي،  كبنيني،  الشباب،  فترة 

بوقنطار، وآخرين.
أقرانه،  على  الكبير  وتفوقه  بيتشو  موهبة 
يتنبؤون  األخضر  الفريق  عن  املسؤولن  جعل 
له بمستقبل كبير، وقد حصل ذلك بالفعل، بعد 
أن التحق بقسم الكبار وهو دون العشرين سنة 
آنذاك،  الرجاء  نجوم  بجانب  ولعب  عمره،  من 
ابهيجة، عليوات، سعيد غاندي، حمان، بنيني، 
عبد السام الجديدي، الروبيو، والقائمة طويلة.
أساسي  كاعب  مكانه  ضمان  ومنذ  بيتشو 
سنا،  تكبره  والتي  املتألقة  املجموعة  هذه  بن 
سرعان ما تمت املناداة عليه للمنتخب الوطني، 
الذي كان يخوض إقصائيات كأس العالم 1970.
ــنــادرة  ال شخصيته  كــذلــك  فــرض  بيتشو 
والقوية، مع العبي املنتخب املغربي املخضرمن، 
بقيادة العميد إدريس باموس، الذي كان معجبا 
حيث حصل  ومهاراته،  بيتشو  بتقنيات  كثيرا 

تفاهم وانسجام كبيرين بينهما.
كان املرحوم ضمن قائمة الاعبن الذين مثلوا 
بمكسيكو  العالم  كأس  نهائي  أول  في  املغرب 

من  بالرغم  املباريات  بعض  خاض  بل   ،1970
عدم منحه فرصة كاملة في هذا امللتقى العاملي، 
بسبب تعنت املدرب اليوغسافي فيدينك، الذي 

كان يعتمد عليه كاحتياطي.
مع  طويلة  ســنــوات  لعب  بيتشو  املــرحــوم 
على  غادره  الذي  الرياضي،  الرجاء  األم  فريقه 
مضض، بعد أن أصبح يشكل خطرا كبيرا على 
بعض املسؤولن، بفضل شعبيته الجارفة، التي 
شملت كل جماهير املغرب، بل تجاوزت الحدود.
بيتشو وجد في فريق الوداد ماذه الجديد، 
بتواجد  األحمر،  بالقميص  وتألق  أبدع  حيث 
العديد من الاعبن الرائعن، الذين وجدوا فيه 

ما كان ينقصهم.
شهيد  مصطفى  الــبــطــولــة  ــداف  ــ ه ــق  ــأل ت
بفضل  األهداف  من  العديد  )الشريف( وسجل 
كذلك  بيتشو،  للمرحوم  املحكمة  التمريرات 
الشأن بالنسبة للهداف عبد الخالق الذي مازال 
يحمل رقما قياسيا عجز كل من جاء بعده من 
تسجيل  استطاع  حيث  تخطيه،  عن  مهاجمن 
النهضة  ضد  العرش  كأس  نهاية  في  هاتريك 
الــذي  بيتشو،  بفضل  بــتــطــوان،  القنيطرية 
ثنائيا  وشكل  وشيشا،  اسحيتة،  مع  انسجم 

جيدا مع عبد القادر لشهب.
الفريق،  تألق  من  زاد  للوداد  بيتشو  قــدوم 
في  املمكنة  األلــقــاب  كل  على  استحوذ  ــذي  ال
منتصف السبعينات، وأكد من خالها املرحوم 
املسيرين  بعض  طــرف  من  لحقه  الــذي  الظلم 
الرجاوين الذين ندموا على فك االرتباط باعب 

موهوب ومحبوب من طرف الجميع.
فريق  مع  الناجحة  تجربته  وبعد  املرحوم، 
دفع  مما  ســنــة،   32 العمر  مــن  بلغ  ــوداد،  ــ ال
الــوداد،  رئيس  مكوار،  ــرزاق  ال عبد  باملرحوم 
زمن  في  املبدع  هذا  مستقبل  في  التفكير  إلى 
مأمورية  لــه  سهل  حيث  الــقــاتــمــة،  الــهــوايــة 
الذي  السعودي،  الوحدة  نــادي  إلى  االنتقال 
فوجئ منذ البداية بتقنيات ومهارات »العود«، 

أي الحصان، كما كان يلقبه املغاربة.
لكن ولألسف، لم يدم مقام بيتشو طويا في 
عجلت  صحية  وعكة  بعد  السعودي،  الفريق 
حول  التساؤالت  من  العديد  وطرحت  برحيله، 

موته املفاجئ، وذلك يوم 22 يناير 1980.
بيتشو لم يمت، فمازال في القلب والذاكرة، 
وفي وجدان كل املحبن واملهووسن بكرة القدم 

الجميلة.

هل تذكرون؟

بيتشو اإلنسان: في القلب والوجدان
41 سنة مرت على رحيل األسطورة الحزينة

مسلسل االستغناء عن المدربين انطلق

لم تمر على انطاق البطولة الوطنية لكرة القدم 
مسلسل  بدأ  حتى  دورات  خمس  سوى  »إنــوي« 
رؤساء  فيهم  يجد  الذين  املدربن،  عن  االستغناء 
نيران  إلخماد  القصير  الحائط  األنــديــة  بعض 
غضب جماهيرهم، والتغطية في نفس الوقت على 

فشلهم.
الغازي،  رضــوان  التطواني،  املغرب  رئيس 
ضرب رقما قياسيا في تغيير املدربن منذ توليه 
املالك  عبد  السابق،  الرئيس  مكان  املهمة  هــذه 

أبرون.
ماكيدا،  اإلسباني  هو  الغازي،  ضحايا  آخر 
الذي لم يعمر طويا على رأس العريضة التقنية 
للفريق، حيث تم تعويضه بالاعب السابق يونس 
بلحمر، الذي اشتغل في بطولة الهواة بإسبانيا، 

وغاب ملدة طويلة عن أجواء البطولة الوطنية.
الرئيس رضوان الغازي لم يقدم ما كان ينتظر 
أثرت  التي  بالديون،  مثقا  الفريق  فمازال  منه، 

بشكل كبير على نفسية الاعبن.
رئيس آخر أغرق فريقه في املشاكل، وخلق أزمة 
كبيرة مازالت ترخي بظالها على جميع مكونات 
مولودية وجدة، ونعني به محمد هوار، الذي كبد 
ملدة  تعاقده  بعد  خاصة  كبيرة،  خسائر  الفريق 
الذي  وادو،  السام  عبد  املدرب  مع  أربع سنوات 
عاش وألول مرة هذه التجربة، التي كللت بالفشل 

قبل انطاق البطولة.

واجهها  تحتمل  ال  وصراعات  كثيرة،  مشاكل 
وادو الذي تعرض لكل أشكال اإلهانة بعد رفضه 
والذي سيكبد  بالفريق،  يربطه  الذي  العقد  فسخ 
أصبح  حيث  فــادحــة،  خسارة  الــوجــدي  الفريق 
مطالبا بدفع قرابة املليار لفسخ هذا العقد الغريب.
جميع  على  يستحوذ  الـــذي  هـــوار  الرئيس 
يستشر  ولم  يفكر  لم  املسير،  املكتب  صاحيات 
مع أعضاء مكتبه قبل إقدامه على هذه الخطوة، 
تجربة  بــدون  مــدرب  مع  يتعاقد  أن  يعقل  فكيف 
ينقلب  األخير  وفي  الفريق،  مفاتيح  كل  ويسلمه 
عليه ويحاول بكل الوسائل الضغط عليه من أجل 

تقديم استقالته؟
حال  هو   - ولألسف   - فهذا 

معظم رؤسائنا.
رؤســـــــــاء )أصــــحــــاب 
كل  في  يفهمون  الشكارة( 
فيما  ويــتــدخــلــون  ــيء،  شـ
نتيجة  لتكون  يعنيهم،  ال 
هي  العشوائي  تسييرهم 
واندحارها  فرقهم  سقوط 

نحو قسم املظاليم.
ــجــيــش  فـــريـــق ال

امللكي هو اآلخر 
عن  استغنى 

مـــدربـــه 

ال  بلجيكي  بمدرب  وعوضه  طاليب،  الرحيم  عبد 
للفريق،  جلبوه  الذين  السماسرة  سوى  يعرفه 
يدعى سفن فندربروك، ليظل هذا الفريق الذي كان 
الوطنية، بل اإلفريقية،  باألمس من أقوى األندية 
يدور في حلقة مفرغة، حيث أصبح حقا لتجارب 

املدربن واملساعدين.
ــي حــاجــة إلـــى تغيير  الــفــريــق الــعــســكــري ف
العقليات، واالعتماد على أبناء الفريق الحقيقين، 
إبعاد  وكــذلــك  مطبخهم،  جيدا  يعرفون  الــذيــن 
ومازالوا  فسادا،  فيه  عاثوا  الذين  السماسرة 
عن  يبحث  الفريق  ليظل  ويجولون  يصولون 

هويته املفقودة منذ عقود.
عن  يخرج  لم  الزمامرة  نهضة  فريق 
هذه القاعدة، وكما عودنا منذ صعوده 
إلى قسم األضواء، وهو يغير املدربن، 
حيث تم مؤخرا إعفاء املدرب الشاب 
وتعويضه  اإلســمــاعــيــلــي  الــعــلــوي 
للمنتخب  ــق  ــســاب ال بــالــحــارس 
الــوطــنــي، خــالــد فــوهــامــي، الــذي 
تحول من مدرب لحراس املرمى 
إلـــى مــشــرف عـــام عــلــى هــذا 
الفريق، الذي سيعاني وال 
التغييرات  من  شك، 
ــرة فــي  ــيـ ــثـ ــكـ الـ
إدارته التقنية. وادو

بعد 3 هزائم متتالية

طائرة املنتخب املغربي تعود ب�سرعة من حيث اأتت

مونديال 
كرة اليد: 
مصر 2021

لم يدم مقام املنتخب املغربي طويا في الديار 
املصرية التي تحتضن هذه األيام نهائيات كأس 

العالم لكرة اليد.
املنتخب الوطني استهل هذا املونديال ببداية 
خيبت كل اآلمال التي كانت معقودة عليه، بعد 
انهزامه أما نظيره الجزائري بحصة )24-23(.
كان  أنه  علما  منتظرة،  وغير  قاسية  هزيمة 
سذاجة  أن  إال  األولــى،  الجولة  خــال  متقدما 
عن  ناهيك  البدنية،  لياقتهم  وضعف  الاعبن 
االنتصار  أعطت  البوحديوي،  ــدرب  امل شــرود 
هذه  عمر  مــن  األخــيــرة  الثواني  فــي  للخصم 

املباراة.

عــروضــه  سلسلة  ــل  واصـ املــغــربــي  املنتخب 
 )33-20( البرتغال  أمام  ثانية  بهزيمة  املخيبة، 
قبل أنه يتكبد خسارة أخرى أمام منتخب إيسلندا 
البطولة  هذه  من  نهائي  بشكل  ليخرج   ،)23-21(

خاوي الوفاض وبصفر نقطة.
إقصاء مبكر سيدفع املسؤولون عن املنتخب 
إلى مراجعة أوراقهم، والبحث عن مكامن ضعف 
املجموعة، وفي نفس الوقت، االهتمام بالشباب، 

وتكثيف املعسكرات التدريبية.
على الجميع أن ينسى بسرعة هذا اإلقصاء، 
بطولة  خلق  ومحاولة  املستقبل  في  للتفكير 

وطنية قوية، لتفادي مثل هذا اإلقصاء املهزلة.

البوحديوي: المدرب 
»الدائم« للمنتخب الوطني



الوثائق الملكية في مواجهة األكاذيب االنفصالية 

تفا�صيل �أق�ى وثيقة تاريخية  ت�ؤكد  

مغربية �ل�صحر�ء عر�صت على �لأمم �ملتحدة

يمكن لكثير من المغاربة أن يرددوا أن »الصحراء مغربية« وأن »المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها«، لكن قليال منهم 
فقط من سيتسلحون بالوثائق التاريخية لتأكيد معطياتهم، وبخالف دول أخرى مجاورة لنا، لها عقدة التاريخ)..(، فإن المغاربة 
بإمكانهم التباهي باالنتماء إلى دولة عريقة، لها وثائقها الخاصة للترافع عن كافة الملفات، ومن ذلك »الوثائق الملكية«.
من خالل الوثائق الملكية، تنفرد »األسبوع« بنشر مقتطفات من الكتاب الذي وصل صداه إلى األمم المتحدة، بعد تقديمه إلى المبعوث 

الشخصي السابق لألمين العام لألمم المتحدة إلى الصحراء، كريستوفر روس )قبل أن يقدم استقالته(، تحت عنوان »الصحراء المغربية من 
خالل الوثائق الملكية«، بإشراف مديرة مديرية الوثائق الملكية، بهيجة سيمو.

إعداد : سعيد الريحاني

جهة  والي  بتقديمه  قام  الذي  الكتاب 
الحمراء،  الساقية  بــوجــدور  العيون 
روس،  كريستوفر  إلــى  الدخيل  خليل 
وأعيان  شيوخ  باسم  سابق،  وقت  في 
املبعوث  جــعــل  الــجــنــوبــيــة،  ــيــم  ــال األق
مسبوق  غير  بشكل  يتفاعل  األمــمــي 
الوثائق  إحــدى  يكون  وقد  الحدث،  مع 
األمني  تفكير  طريقة  على  ــرت  أث التي 
في  غوتيريس،  أنطونيو  الحالي،  العام 
األعــراف  أن  وبما  الصحراء)..(،  ملف 

والتقاليد العريقة تمنع من الكشف عما 
جرى فيما بعد)..(، لكن األكيد أن روس 
قرأ صفحات  العربية،  للغة  أستاذ  وهو 
كتاب غير مسبوق عن وثائق الصحراء، 
كمبعوث  مهمته  مــن  يستقيل  أن  قبل 

أممي إلى الصحراء سنة 2019.
تعرف  أن  عليك  مغربيا،  كنت  إذا 
الصحراء املغربية في سياقها التاريخي، 
والسياق التاريخي يقول: ))اإلخباريون 
األوائل كانوا يطلقون على بالد املغرب 

إلى حاضرة  القديمة اسم طنجة، نسبة 
محمد  رواية  وحسب  األقدمني،  ملوكهم 
)973م(،  القيرواني  الوراق  يوسف  بن 
صاحب أقدم املؤلفات في مسالك وممالك 
إفريقية، فإن بالد طنجة تمتد من ساحل 
بحر سبتة شماال إلى أول بالد السودان 
األخضر  البحر  من  تمتد  كما  جنوبا، 
إلى  غربا،  األطلسي  املحيط  هو  الــذي 
نفس  أن  علما  شــرقــا،  تــاهــرت  أحـــواز 
الواسع  املجال  هذا  قسم  قد  اإلخباري، 

إلى كورتني )جهتني(، هما كورة طنجة 
وكورة السوس، التي تتفرع بدورها إلى 
وعاصمته  األدنى  السوس  هما  قسمني، 
ــه عــمــوم املــنــاطــق  طــنــجــة، ويــقــصــد ب
األطلس  جبل  شمال  الواقعة  املغربية 
ما  ويعني  األقصى،  والسوس  الكبير، 
وراء هذه السلسلة إلى تخوم السودان 
»الصحراء  كتاب  )املصدر:  جنوبا(( 
امللكية«/  الوثائق  خالل  من  املغربية 

إشراف بهيجة سيمو(.

تحليل  إخباري
 من 21 إلى 27 يناير 2021

الملك محمد السادس 
في زيارة سابقة لمدينة العيون
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بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

تحليل  إخباري
13  من 21 إلى 27 يناير 2021

الفئة  األقل  على  أو  مغربي،  كل  على 
يجب  القضية،  عن  الدفاع  تتولى  التي 
املغربية  الصحراء  قصة  يعرفوا  أن 
عهد  ــى  إل اإلســامــيــة  الفتوحات  مــن 
املــرابــطــن، وعــنــدهــا ســيــجــدون أن 
ــى الــصــحــراء  ــول اإلســــام إلـ ــ ))وصـ
املغربية، ارتبط بانتشاره في املغرب((، 
املعروفة  التاريخية  النصوص  و))تقر 
في العصر الوسيط، أن وصول اإلسام 
ــذي تدخل  ــســوس األقــصــى الـ إلـــى ال
على  كــان  املغربية،  الصحراء  ضمنه 
واليته  منذ  الفهري  نافع  بن  عقبة  يد 
)سنة  واملغرب  إفريقية،  على  الثانية 
682 ميادية(، وأنه حسب ابن خلدون: 
)1406 ميادي(، قاتل مسوفة من أهل 
اللثام وراء السوس ووقف على البحر 
أورده  مما  ويفهم  ــا..  راجــع ــاد  ع ثــم 
هو  السوس،  وراء  ما  أن  خلدون،  ابن 
وقتئذ  كانت  التي  املغربية،  الصحراء 
تقطن في جزء كبير منها، قبيلة مسوفة 
وكان  الصحراء،  صنهاجة  قبائل  من 
قد  نافع  بن  عقبة  بن  عبيدة  بن  حبيب 
غزا بدوره املغرب من قبل عامل طنجة، 
الحباب،  بن  هلل  عبيدة  بن  إسماعيل 
فبلغ السوس األقصى وأرض السودان 
والفضة  الــذهــب  مغانم  مــن  وأصـــاب 

والسبي كثيرا..(( )نفس املصدر(.
الصحراء  عــن  الــحــديــث  يمكن  هــل 
الــتــاريــخ  إلـــى  الــعــودة  ــغــرب دون  امل
املشرق للمرابطن؟ الجواب من الكتاب 
روس،  لكريستوفر  تقديمه  سبق  الذي 
في  املعطيات  من  كثيرا  يحمل  والــذي 
التي  اللجنة  تــقــول  إذ  الــصــدد،  هــذا 
بقيادة  الــوثــيــقــة،  هـــذه  عــلــى  ــرف  أشـ
بهيجة سيمو، وتضم كا من األساتذة 
حسن الفيكيكي وعبد اللطيف الشاذلي 
تياني:  العزيز  وعبد  حمام  ومحمد 
))فقد عمل عبد هلل بن ياسن الجزولي 
استقدمه  للمرابطن،  الروحي  )الزعيم 
على  ــكــدالــي(،  ال إبــراهــيــم  بــن  يحيى 
النفوذ  وتوسيع  املالكي  املذهب  نشر 
الحدود  أقصى  إلى  املغربي  الصوفي 
نفس  في  والعمل  الجنوبية،  املغربية 
التجارية،  املسالك  تأمن  على  الوقت، 
وليس أدل على ذلك من إقامة رباط عبد 
السنغال..  نهر  بمصب  ياسن  بن  هلل 
وال يخفى ما لهذه املعلمة التاريخية من 
وذلك  الصحراء،  مغربية  لتأكيد  أهمية 
بالنظر إلى ما تقوم به الربط والزوايا 
عن  ناهيك  وتربوية،  دينية  وظائف  من 

أماكن  تحديد  في  مساهمتها 
وتعبئة  واملراقبة  االستقرار 

الناس للدفاع عن الباد، ومن ثمة كانت 
تساهم بقوة وفعالية في إثبات السيادة 
املغربية على هذه الربوع.. وبعد انتظام 
الجديدة  الدعوة  دخلت  الصحراء،  أمر 
أمير  صــار  حيث  الثانية،  مرحلتها 
اللمتوني  عمر  بن  يحيى  املرابطن، 
صار  حن  في  للحرب،  قائدا   ،)1088(
الناهي  اآلمـــر  ــاســن،  ي ــن  ب هلل  عــبــد 
للمرابطن،  الحقيقي  الفعلي  واملوجه 
الذين سرعان ما اشتهر أمرهم في باد 
الصحراء وباد القبلة وباد املصامدة 
ــه قــام رجل  وســائــر بــاد املــغــرب، وأن
بدكالة يدعو إلى هلل وإلى الطريق 
املستقيم ويحكم بما أنزل هلل، 
وأنه متواضع زهد في الدنيا، 

وقد  الــســودان..  بباد  كذلك  واشتهر 
استجاب بن ياسن واملرابطون، بعد أن 
ذاع صيتهم في اإلصاح، لنداء سوس 
ودرعة وسجلماسة، وخرجوا في جيش 
دعوتهم  فبسطوا  املرابطن،  من  عظيم 
الجديدة على الصحراء كلها وتوجهوا 
مناطق  وبقية  وسجلماسة  درعة  نحو 
املصدر:  )نفس  الشمالية..((  املغرب 
خال  مــن  املغربية  »الــصــحــراء  كتاب 

الوثائق امللكية«(.
إليه الكتاب  هذا جزء فقط مما يشير 
باملرابطن،  يتعلق  فيما  الذكر  سالف 
الصحراء  عن  الحديث  يمكن  أال  لكن.. 
الجواب  املوحدين؟  إطار  في  املغربية 
ثاثة  من  واملكون  الضخم  املؤلف  من 
هذه  فــي  اخــتــصــاره  ويمكن  ــزاء،  أجــ
املغربية  الدولة  ))ازدادت  الجزئية: 
ــوة فـــي عصر  ــ ــا وق ــوخـ مــتــانــة ورسـ
النظم  مختلف  بإقامة  وذلك  املوحدين، 
واالجتماعية  السياسية  واملؤسسات 
شكلت  التي  والثقافية  واالقتصادية 
الدعامة الرئيسية للدولة املركزية، وقد 
مكن ذلك من توسيع رقعة نفوذهم التي 
فاقت بكثير مجال سابقيهم املرابطن، 
املــوحــدي  الخليفة  مــلــك  كـــان  حــيــث 
يوسف بن عبد املومن )580هـ/1185م( 
قاصية  مكتود  ابــن  سويقة  من  مثا 
نول  ــاد  ب أقــصــى  ــى  إل إفريقية  ــاد  ب
آخر  إلــى  األقصى  السوس  أرض  من 

مدينة  من  باألندلس  وملك  القبلة،  باد 
إلى  األندلس،  باد شرق  قاصية  تطيلة 
األندلس،  مدينة شنترين من باد غرب 
مكس  دون  كله  ذلك  خــراج  إليه  يجبى 
على  املوحدين  وال جور.. وظلت سلطة 
خال  متواصلة  الصحراوية  األقاليم 
الخليفة  بعد  أتوا  الذين  الخلفاء  عهد 
قبائل  فظلت  املومن،  عبد  بن  يوسف 
قبائل  بقية  مثل  املغربية،  الصحراء 
تستنفر  وإفريقية،  األقــصــى  املــغــرب 

»األسبوع« تنفرد بنشر مقتطفات من الكتاب الذي أدهش 
المبعوث األممي كريستوفر روس 

كريستوفر روس أثناء توصله بكتاب 
»الصحراء المغربية من خالل الوثائق الملكية«

عمل عبد الله بن ياسين الجزولي )الزعيم الروحي للمرابطين، 
استقدمه يحيى بن إبراهيم الكدالي(، على نشر المذهب المالكي 

وتوسيع النفوذ الصوفي المغربي إلى أقصى الحدود المغربية 
الجنوبية، والعمل في نفس الوقت، على تأمين المسالك التجارية، 
وليس أدل على ذلك من إقامة رباط عبد الله بن ياسين بمصب نهر 
السنغال.. وال يخفى ما لهذه المعلمة التاريخية من أهمية لتأكيد 

مغربية الصحراء

ازدادت الدولة املغربية 
متانة ورسوخا وقوة يف عصر 

املوحدين، وذلك بإقامة خمتلف 
النظم واملؤسسات السياسية 

واالجتماعية واالقتصادية 
والثقافية التي شكلت الدعامة 

الرئيسية للدولة املركزية، 
وقد مكن ذلك من توسيع رقعة 
نفوذهم التي فاقت بكثري جمال 
سابقيهم املرابطني، حيث كان 

ملك اخلليفة املوحدي يوسف بن 
عبد املومن )580هـ/1185م( مثال 
من سويقة ابن مكتود قاصية بالد 

إفريقية إىل أقصى بالد نول من 
أرض السوس األقصى إىل آخر بالد 
القبلة، وملك باألندلس من مدينة 
تطيلة قاصية بالد شرق األندلس، 

إىل مدينة شنرتين من بالد غرب 
األندلس، يجبى إليه خراج ذلك كله 

دون مكس وال جور..



تحليل  إخباري
 من 21 إلى 27 يناير 2021

ذلك،  إلى  الضرورة  دعت  كلما  للجهاد 
الخليفة  قرر  ملا  بالفعل  حصل  ما  وهو 
 595( ــدي  ــوحـ املـ ــصــور  ــن امل يــعــقــوب 
بغزوة  القيام  ميالدية(   1198 هجرية/ 
كانت  إذ  ميالدية،   1194 سنة  األرك، 
جملة  مــن  املغربية  الــصــحــراء  قبائل 
جانب  إلى  استنفارها  تم  التي  القبائل 
وبعد  األقصى،  واملغرب  إفريقية  قبائل 
تلك  من  ظافرا  املنصور  يعقوب  رجوع 
البيعة  وأخذ  بمراكش،  استقر  املعركة، 
ميالدية(،   1211( الناصر  محمد  البنه 
في  له  وبويع  املوحدين  كافة  فبايعه 
وكانت  طاعتهم،  وبالد  أقطارهم  جميع 
بأسرها،  األندلس  بالد  عمت  قد  طاعته 
طرابلس  مــن  وإفريقية  كله  واملــغــرب 
إلى  إلى بالد نول من السوس األقصى 
الصحراء إلى بالد القبلة، وما بني هذه 
واملعاقل  والحصون  القرى  من  البالد 
العقد،  وأهل  واألودية  والجبال  واملدن 
مدينني  كــانــوا  كلهم  وبــربــر  عــرب  مــن 
طائعني ألمره منقادين ألحكامه، يجلبون 
وأعشارهم،  وزكاتهم  خراجهم  من  له 
)نفس  منابرهم..((  على  له  ويخطبون 

املصدر(.
املغربية  الصحراء  عن  الحديث  يمكن 
كذلك في عهد املرينيني، حيث ))حرص 
الحكم  دعائم  ترسيخ  على  املرينيون 
املوحدين،  عهد  من  املـــوروث  املــركــزي 
ــك مــجــهــودات  ــي ســبــيــل ذلـ وبـــذلـــوا ف
متواصلة لتشمل سلطتهم مجاالت حكم 
فعلى  وجنوبا..  وغربا  شرقا  املوحدين 
الرغم من الصعوبات التي واجهتهم في 
املغربني األوسط واألدنى، وفي األندلس 
ومراوغات  زيان  بني  مناوشات  بسبب 
الحرص  كل  حرصوا  فإنهم  نصر،  بني 
تابعة  املغربية  الصحراء  تبقى  أن  على 
لهم لتأمني سالمة التجارة الصحراوية، 
مما اضطرهم إلى تنظيم بعض الحمالت 
العسكرية إليها، كما فعل أمير املسلمني 

يعقوب بن عبد الحق املريني، حينما 
سنة  يــوســف،  األمــيــر  ابــنــه  بعث 
برسم  السوس  بالد  إلى   ،1284
غزو العرب ومن بها من القبائل 
أمامه  العرب  ففرت  الخارجة، 
حتى  فتبعهم  الصحراء،  إلــى 
ــراء..((  ــحــم بــلــغ الــســاقــيــة ال

)مقتطف من نفس املصدر(.
عن  الـــحـــديـــث  ــن  ــك ــم ي وال 
الصحراء املغربية دون الحديث 
ــرة الــوطــاســيــني  ــت عــنــهــا فــي ف

ــان  ــ ــد أب ــ ــ ــني، ))وقـ ــديـ ــعـ ــسـ والـ
بسقوط  ضعفهم  عن  الوطاسيون 

العديد من املراسي املغربية في قبضة 
واإلسبانيني،  البرتغاليني،  اإليسبريني 
الستنهاض  كافيا  عــامــال  ذلــك  وكـــان 
بالدهم،  للدفاع عن حوزة  املغاربة  همم 
املغتصبة،  واملوانئ  املدن  واسترجاع 
ــحــركــة الــجــهــاديــة فــي كل  فــقــامــت ال
الجنوب  من  انطلق  أكبرها  لكن  مكان، 
الصحراوية،  الــتــخــوم  مــن  وتــحــديــدا 
الشرفاء  بزعامة  درعة،  ووادي  بسوس 
ظرف  فــي  تمكنوا،  الــذيــن  السعديني، 
تلك  من  العديد  استرجاع  من  وجيز، 
إلى  وبدخولهم  بأكادير..  بدءا  املوانئ 

لهم  1549 ميالدية، استوثق  فاس سنة 
املخزني  الحضور  املغرب، وإلظهار  أمر 
اجتاز  الصحراوية،  باألقاليم  السعدي 
السعدية،  الدولة  الشيخ مؤسس  محمد 
ــحــمــراء وزمـــور  ــي الــســاقــيــة ال ــ أراض
الصحراء، حينما توجه إلى أدرار سنة 
1543 ميالدية، وكانت حملته مؤلفة من 
عدد كبير من الرجال والجمال.. وحينما 

ــي مــعــركــة وادي  ــة ف ــارب ــغ انــتــصــر امل
واملعروفة  البرتغاليني،  ضد  املــخــازن 
أيضا بمعركة امللوك الثالثة سنة 1578، 
التي  القوية  الدولة  ظهر املغرب بمظهر 
األمور  مجريات  على  تؤثر  أن  بإمكانها 
عنه  أبــان  ما  وهــو  وخارجيا،  داخليا 
في  الذهبي،  املنصور  أحمد  السلطان 
بفتحه  والخارجية،  الداخلية  سياسته 

إلصالحات عديدة في مجاالت مختلفة.. 
وإذا كان لحملة أحمد املنصور الذهبي 
إلى السودان داللة تاريخية، فإنها تكمن 
ووادي  الحمراء  للساقية  عبورها  في 
التي  الصحراء  قبائل  وتعبئة  الذهب، 
كان  ــذي  ال جيشه  عناصر  أهــم  شكلت 
عرب  من  صحراوية  عناصر  من  يتألف 
السباع  أبي  وأوالد  والعروسيني  تكنة 
الجيش  أما  العبيد،  من  صغيرة  وفرقة 
اآلخر، فيتكون من األندلسيني والشراكة 
في الغالب..(( )نفس املصدر/ بتصرف 

لكثافة املعطيات(.
ليست  املغربية  الصحراء  قضية 
وليدة اليوم، وال عزاء ملن ال تاريخ 
مغربية  دائما  ظلت  فقد  لـــه)..(، 
ــاء  ــشــرف ــد ال ــه ــى ع ــ ــوال إل ــ وصـ
اهتمام  زاد  ))وقـــد  العلويني: 
العلويني،  األشــراف  السالطني 
بعد  الــصــحــراويــة،  بــاألقــالــيــم 
توطيدهم ألركان الدولة املغربية 
ــك بــتــوحــيــد  ــ ــد، وذلـ ــديـ ــن جـ مـ
وشرقا  وجنوبا  شماال  أراضيها 
التمزق  منها  نال  بعدما  وغربا، 
مداه، فكان لديهم حرص شديد على 
حققها  التي  املكتسبات  على  الحفاظ 
أن  غرو  وال  الــســودان..  في  السعديون 
باملجال  الشريفة  العلوية  الدولة  تتشبث 
شريفة  أسرة  فهي  املغربي،  الصحراوي 
إلى  وتــحــديــدا  الــصــحــراء،  ــى  إل تنتمي 
الشمالية  التخوم  في  الواقعة  تافياللت 
الشرقية للصحراء املغربية، التي تربطها 
للعلويني الحفاظ  روابط عميقة، وليتأتى 
تأمني  عليهم  ــان  ك الــجــهــات،  تلك  على 
كان  عبرها  التي  الصحراوية  الــطــرق 
وفي  الــســودان..  بالد  مع  التواصل  يتم 
تفهم  املناطق،  هذه  على  املحافظة  سياق 
الحركات املوجهة من قبل موالي الرشيد 

إلى السوس أو تزروالت وقاعدتها إليغ، 
 1670 1080هجرية/  سنة  دخلها  التي 
الصحراء  بــوابــة  تعد  والــتــي  ميالدية، 
بني  الرابطة  التجارية  املسالك  وملتقى 
املــغــرب والـــســـودان(( )نــفــس املــصــدر: 
الوثائق  خــالل  من  املغربية  »الصحراء 

امللكية«/ الجزء األول(.
و))سيرا على نهج سلفه، قام السلطان 
ميالدية(   1727-1672( إسماعيل  موالي 
الصحراء  على  املغرب  نفوذ  باسترجاع 
كلها إلى حدود بالد السودان، وذلك أثناء 
الصحراوية  املناطق  إلى  بحركة  قيامه 
ــرور  م بــعــد  أي  ــة،  مــيــالدي  1678 ســنــة 
عرش  توليه  على  فقط  ســنــوات  سبع 
يقول  الصدد،  هذا  وفي  امليامني،  أسالفه 
استولى  إسماعيل  موالي  إن  الناصيري: 
وطاطا  أقــا  فبلغ  السوس  صحراء  على 
الــســودان،  وتــخــوم  وشنقيط  وتيشيت 
أهل  العرب هنالك من  عليه وفود  فقدمت 
وبربوش  دليم  ومــن  والقبلة  الساحل 
من  وغيرهم  وجــرار،  ومطاع  واملغافرة 
والطاعة  الطاعة،  وأدوا  معقل،  قبائل 
تأكد  بجالء  يبني  مما  البيعة،  تفيد  هنا 
العريقة  الشرعية  التاريخية  الــروابــط 
الصحراوية  األقاليم  هذه  بني  املوجودة 
طيلة  واستمراريتها  املغرب،  وسالطني 

العهد العلوي ..(( )نفس املصدر(.
األول  الجزء  من  يسير  جزء  فقط  هذا 
خالل  من  املغربية  »الصحراء  كتاب  من 
باإلشراف  قامت  الذي  امللكية«  الوثائق 
والعمل  سيمو،  بهيجة  الباحثة  عليه 
تتضمن  مجلدات  ثــالث  من  يتكون  كله 
السالطني،  ومراسالت  تاريخية،  وثائق 
الصحراء،  بشؤون  واملكلفني  واملندوبني 
علم  إلــى  وصــل  عمل  أضخم  بذلك  وهــو 
مبعوثها  طــريــق  ــن  ع ــحــدة،  ــت امل األمـــم 

كريستوفر روس.

الصحراء المغربية بين المرابطين والموحدين والمرينيين 
والوطاسيين والسعديين وصوال إلى الشرفاء العلويـين 

قضية الصحراء المغربية ليست وليدة اليوم، 
وال عزاء لمن ال تاريخ له)..(، فقد ظلت دائما مغربية 

وصوال إلى عهد الشرفاء العلويين: ))وقد زاد اهتمام 
السالطين األشراف العلويين، باألقاليم الصحراوية، بعد 
توطيدهم ألركان الدولة المغربية من جديد، وذلك 
بتوحيد أراضيها شماال وجنوبا وشرقا وغربا، بعدما نال 

منها التمزق مداه، فكان لديهم حرص شديد 
على الحفاظ على المكتسبات التي حققها 

السعديون في السودان..
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شعور عارم باالرتياح يسود أوساط سكان 
الدفء للعالقات  إعادة  العاصمة، وذلك بعد 
األخــــويــــة بـــن عــاصــمــتــي الــســعــوديــة وقــطــر، 
ــة، عـــالقـــات تــعــرضــت لــهــزة  ــريـــاض والــــدوحــ الـ
سياسية زعزعت اجلسد العربي، وعانت منها 
اجتماعيا  املــغــربــي،  الــشــعــب  ومــنــهــا  شــعــوبــه، 

وإنسانيا. واقتصاديا 
املبادرات  نتابع  اململكة  كنا يف عاصمة  وقد 
الــصــامــتــة والــتــنــقــالت اخلــفــيــة لــلــمــنــقــذ بن 
ثالثة عواصم، لرأب الصدع وتقريب وجهات 
من  وقــت  يف  كدنا  البلدين، حتى  بــن  النظر 
األوقـــــات نــصــدق أن بـــالدنـــا صــــارت طــرفــا يف 
الصراع بينما هي رسول خير للّم شمل اإلخوة 
ما أصبح من  يهمنا يف شــيء  املتنافرين، وال 

املاضي، بل ما سيكون يف املستقبل.. 
2021 حتــمــل إلــيــنــا هــديــة  وهــــا هـــي ســنــة 
املصير  تتقاسم  الــتــي  الــشــعــوب  نــحــن  ثمينة 
ــقــــرار والـــتـــاريـــخ املــشــتــرك،  ــتــ الــــواحــــد، واالســ
السعودية،  اململكة  يف  »الــعــال«  قمة  باجتماع 
وإمــارات اخلليج،  إليها مملكات  وقد حضرت 
بتصفية  لنا  املطمئن  العال«  بـ»بيان  وتوجت 
أجواء املنطقة، ونأمل يف تعزيزه باإلعالن عن 
املغربية،  واململكة  اخلليج  يعني   ،»1+6« قمة 
الــقــرب  دبــلــومــاســيــة  بتشجيع  الــقــيــام  وقبلها 
بن عواصمها يف مجموعة »6+1«، أي أمانات 
اخلليج )بلديات(، وهذه مسؤولية منتخبينا. 
فـــالـــعـــالـــم مـــقـــبـــل عـــلـــى حتـــــــوالت جـــذريـــة 
ــوة الــتــمــاســك والــتــمــســك بــجــذور  تــتــطــلــب قــ
بعضنا الــبــعــض، ونــحــن نــؤمــن بـــأن الــظــروف 
الصعبة التي متر منها كل الدول، لن يصمد 
وتعاونهم  باحتادهم  األقــويــاء،  إال  وجهها  يف 
الــبــنــاء، وإفـــســـاح املــجــال لــلــتــعــارف والــتــعــاون 
األكادميية  باالتصاالت  وربطها  الشعوب  بن 
واجلــامــعــيــة والــريــاضــيــة والــفــنــيــة.. إنـــه حلم 

مجموعة »6+1«، من يدري.. رمبا يتحقق.

شهادات من
الرواد

شهادة من الرائد نقيب الرباطيني، األستاذ 
عبد الكريم بناني، ألقيت خالل ندوة احتفاء 
يناير   29 بتاريخ   ،1944 يناير   29 بأحداث 
الكبير  »الوطني  كتاب  من  مأخوذة   ،2000
الرواد« ص:  جيل  الشرقاوي..  أحمد  الحاج 
)).. فقد هيأ هلل لهذه  7، نلخصها كالتالي: 
جهودهم  بكل  حاولوا  أفــذاذا  رجاال  املدينة 
الحماية، وفي  وتالحمهم أن يحبطوا منهج 
الثاني  الحسن  له  املغفور  جاللة  طليعتهم 
للعهد،  وليا  يومئذ  وهــو  ثــراه،  هلل  طيب 
 29 أحــداث  صنع  في  عمليا  ساهم  ــذي  وال
يناير 1944، حيث قال قدس هلل روحه: هناك 
 29 هو  بذاكرتي،  عالقا  ظل  مضبوط  تاريخ 
يناير 1944، ففي ذلك اليوم، اكتسح جمهور 
مــردديــن  الــربــاط  ــوارع  شـ املتظاهرين  مــن 
شعارات املطالبة باالستقالل، وبلغني صدى 
هذه املظاهرات وأنا بداخل املعهد املولوي، 
باملتظاهرين((  والتحقت  ســوره  فتخطيت 

انتهى.
رحم هلل امللك املجاهد الحسن الثاني.

 29 أحداث انتفاضة الرباط بتاريخ 
بطوالت  للتاريخ  سجلت   ،1944 يناير 
الرباطيني،  أذهان  من  تنمحي  لن  شباب 
منها لحظة إعدام الشاب املثقف الشهيد 
املختار جزوليت، فبعد وضعه أمام فريق 
مسلح بالرشاشات ورفع »العّصابة« على 
عينيه، قال رحمه هلل: »إن فكرة االستقالل 
وال  تحزنوا  وال  األفــراد،  بموت  تموت  ال 
أكبر  هلل  قريب.  هلل  نصر  فــإن  تيأسوا 

عاش امللك عاش املغرب مستقال«.  

بني  ــة  ــداول ــت م غــيــر  ــا  ــم رب معلومة 
يلبسها  كان  نعل  بوجود  وتتعلق  الرباطيني، 
رسول هلل صلى هلل عليه وسلم، موجودة في 
دار الشرفاء الطاهريني الصقليني بمدينة فاس، 
وفي حوزتهم شهادة بخطوط أربعة تشهد بأنها 
»املعسول«  كتاب  من  منقول  النبوي«.  »النعل 
الجزء 1 صفحة 3430، ونتساءل اليوم هل ال 

تزال تلك الدار تحتفظ بذلك الكنز؟

 12 الــجــزء  املــعــســول  كتاب  وفي 
املختار  كاتبه  يخبرنا   ،305 صفحة 
اململكة  في  القهوة  شرب  أن  السوسي، 
انتشر ابتداء من سنة 1700م قبل تذوق 
الشاي، الذي لم يظهر إال في عهد املولى 

إسماعيل رحمه هلل.  

لعسكر  »جــيــب«  ســيــارة  اكنت  بينما 
االستعمار تنقل 3 أبطال شهداء انتفاضة 29 
يعقوب  بحي  إعدامهم  وجهة  إلى   1944 يناير 
»مول  العربي  الشهيد  البطل  غافل  املنصور، 
الجورنال« حراسه وقفز من السيارة بشجاعة 
نادرة، واتجه نحو أقرب مجمع سكني، إال أن 
النار،  بإطالق  وباغثوه  به  التحقوا  الحراس 
تغمده هلل برحمته وكل الشهداء الذين أعدموا 

ودفنوا في مقبرة يعقوب املنصور.

أكبر قطاع خدماتي في العاصمة

»التاكسيات« في انتظار تنظيم وتأطير واعدين
الــربــاط  العاصمة  فــي  ــرة  األجـ ــارات  ســي تعد 
والجهوي  املحلي  بني  متعددة  وأصنافها  باآلالف، 
والوطني، وتشغل حوالي 30 ألف شخص، وتقوم 
للساكنة،  واقتصادية  اجتماعية  أدوار  بتأمني 
يومية،  ومراقبة  صارمة  جد  لضوابط  وتخضع 
ومنذ حوالي خمس سنوات، تعزز القطاع بخدمات 
مهنة   - للحاجة  - طبعا  اختاروا  شباب جامعيني 
سائقي »التاكسيات« بعد اجتياز امتحان التأهيل 
وتكوين ملف من وثائق السجل العدلي والوثائق 

الثبوتية ملمارسة مهنة ليست كباقي املهن.
الحضري  بالنقل  خاصة  مصلحة  العمالة  وفي 
تهتم بهذا القطاع الحيوي، كما تنشط في املدينة 
يقال  مهنية  وغرفة  وجمعوية،  نقابية  منظمات 
هذا  وتأطير  بتنظيم  النهوض  على  تسهر  أنها 
هناك  اآلخر،  الجانب  في  بينما  الخدماتي،  املرفق 
سجلنا  ذلــك  ومــع  النقل..  هــذا  ملستعملي  ــراغ  ف
بدرهم  الزيادة  قــرار  بعد  لديهم  وقبوال  ارتياحا 
األجرة  انطالقة سيارات  تعريفة  في  و50 سنتيما 
مميزة  خدمات  سجلنا  كما  الصغير،  الحجم  من 
حاملي  من  وأغلبهم  للسائقني  الجديد  الجيل  من 
التأطير  ظــل  بينما  والــدبــلــومــات،  الــشــهــادات 
جــامــدة،  ــب  ــراك وال السائق  وحــقــوق  والتنظيم 
فالراكب له حقوق والسائق أيضا له حقوق، وقبل 

أن نهتم بحقوق الراكب، ال بد من إنصاف صاحب 
املأذونية  ومالك  جهة،  من  »التاكسي«  وسائق 
مسكوتا  الجانب  هــذا  ظل  وقــد  أخــرى،  جهة  من 
هو  تشعبا،  األكثر  أن  غير  لتشعبه،  نظرا  عنه، 
والضمان  الصحية  التغطية  من  السائقني  حرمان 
»التاكسيات«  وإخضاع  التقاعد  وحق  االجتماعي 
ملختلف الضرائب وحرمانها من اإلعفاء الضريبي 
على القيمة املضافة عند شراء قطع الغيار والتزود 
من  نأمل  كنا  بل  والعجالت،  والــزيــوت  بالوقود 
املؤطرين تأسيس تعاونيات تزود منخرطيها بكل 
مستلزمات  لكل  ضرائب  وال  أرباح  بدون  يلزم  ما 
»التاكسيات«، وأيضا االهتمام بالحالة االجتماعية 
الجديد  الجيل  على  ونــعــول  سائقيها،  لقدماء 
صفحة  لطي  املــأذونــيــات،  وأصــحــاب  للسائقني 
األجرة  سيارات  نقل  بتطوير  واالهتمام  الخالفات 
اململكة،  عاصمة  بسمعة  تليق  أفضل  بخدمات 
املسافرين  نقل محطة  عند  املسؤولني،  من  ونرجو 
أن  الرياض،  بحي  الجديدة  املحطة  إلى  »القامرة« 
املنصور  يعقوب  بحي  القديمة  املحطة  تخصص 
إلى تجمع لـ»التاكسيات« وجمعيتهم، إذا أحدثت، 
هذا  ينظم  قانون  مشروع  املقال،  هذا  ومناسبة 
القطاع أحيل على البرملان للتصويت، قانون ينظم 

وال يؤطر أو يضمن للراكب والسائق حقوقهما.

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
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الرباط يا حسرة

29 يناير 1944.. 29 يناير 2021

رباط الفتح من الكفاح األصغر إلى الكفاح األكبر

الربـاط

تؤرخ  الرباط،  أرشيف  من  صورة 
محمد  امللك  لــه  املغفور  الستقبال 
سهر  الذين  األمني  للفريق  الخامس 
من  عــودتــه  عند  ــن  األم ضبط  على 
وبجانبه  العامر،  القصر  إلى  املنفى 
جوريو،  عثمان  املــرحــوم  العالمة 
التأمني  بمهمة  تكليفه  على  يدل  مما 

األمني للموكب امللكي.
لقاء  نظم  املنصرم،  األسبوع  وفــي 
علمي عن بعد، لتقديم كتاب: »الحاج 

مصطفى  األساتذة،  بمشاركة  جوريو،  وفاء  للدكتورة  رائد«  في  شخصيات  جوريو..  عثمان 
الجوهري ومحمد حميدة وعبد القادر العلمي، وذلك عبر صفحتي جمعية خريجي مدارس محمد 

الخامس وجمعية رباط الفتح على »الفايسبوك«.

أر شيف 

حلم مجموعة 
»1+6«

 من 21 إلى 27 يناير 2021

قد  تكون  الــجــاري،  يناير   29 يــوم  بحلول 
على  الرباطيني،  انتفاضة  على  سنة   77 مرت 
االستعمار،  جبروت  ضد  املغاربة،  باقي  غرار 
األبـــرار  شهدائنا  دمـــاء  خلدتها  انتفاضة 
وعطرتها األجيال املتعاقبة بالوفاء ألرواحهم 
إلى هلل  والتضرع  سنة  كل  وبتذكرهم  الزكية 
تعالى أن يتغمد برحمته كوكبة من املكافحني 
األفذاذ الذين وهبوا حياتهم لنحيا من بعدهم 

أحرارا كراما.
تزعم   ،1944 سنة  مــن  التاريخ  ذلــك  ففي 
بهتاف  صاخبة  مظاهرات  الرباطي  الشباب 
املغرب مستقال  عــاش  املــلــك..  »عــاش  واحــد: 
ــت  ــار«.. 7 كــلــمــات روع ــم ــع ــت ويــســقــط االس
املستعمر، ليفتح النار على املتظاهرين الذين 
وأعدم  السويقة  حي  داخل   3 منهم  استشهد 
4 شباب أمام ساحل »دوار«  رميا بالرصاص 
يعقوب املنصور، ناهيكم عن الذين ألقي عليهم 
القبض والذين شردوا في منفى خارج الرباط، 
والرصاص  القنابل  شظايا  أصابتهم  والذين 
فاحتضنتهم بيوت غير بيوتهم لتلقي العالج، 
هذه  تحيي  الفتح  وربـــاط  سنة   37 ومــنــذ 
الذكرى وتوثقها في كتب وتسجيالت صوتية، 
تلك  صناع  األحياء  الــرواد  خاللها  من  كرمت 
الوطنية  النشوة  غمرتهم  الذين  االنتفاضة 
جيل  جيلهم،  غير  جيل  مــن  يــكــرمــون  ــم  وه
الكفاح األصغر، جيل  بعد جيل  األكبر  الكفاح 

يعترف بنضال وتضحيات أجدادهم وآبائهم، 
عن  يتغافل  أو  ينسى  جيل  في  أبدا  خير  فال 

االعتراف بكفاح جيل سبقه. 
الــذكــرى  ــاء هـــذه  إحــي يــؤجــل  مـــرة  وألول 
ــا«،  »كــورون جائحة  بسبب  قــاهــرة  لــظــروف 
وألنها أصبحت من تقاليدنا وأعرافنا رسخها 
أن  يجب  وطنية،  ووديعة  كأمانة  اآلباء  فينا 
طريق  بها  لتنير  الرباطية  األجيال  تتذكرها 
كفاحها األكبر، كفاح البناء والتشييد والوعي 
أخطار  من  وصيانتها  »األمانة«  بمسؤولية 
أنفسهم  جعلوا  مــن  ومـــؤامـــرات  تــالعــبــات 

والتفكير،  األفكار  على  جديدا«  »استعمارا 
القانون،  على  ضدا  »جمعياتهم«،  ونصبوا 
بهذه  له  علم  ال  الــذي  الشعب  على  أوصياء 
القائد  والراشد  البالغ  الشعب  وهو  الوصية، 
العالم  أبهر  مما  األكــبــر،  الكفاح  ملسيرات 

بنجاحاته.. وسيستمر في هذا الكفاح.
والصورة املرفقة هي لورش املسرح الكبير 
رحلة  في  بحر  أمــواج  تمخر  باخرة  وكأنها 
املفتخرة  العاصمة  في  تــدب  التي  النهضة 
إلى  األصغر  الكفاح  جيل  من  أجيالنا  بتاريخ 

جيل الكفاح األكبر.

 بقلم:          بوشعيب اإلدريسي



مختصرات
شمالية

بمدينة  الــشــوارع  من  العديد  تعيش 
والعشوائية  الفوضى  إيقاع  على  تطوان 
بحراسة  يــقــومــون  مــنــحــرفــون  أبــطــالــهــا 
السيارات، ويعتدون على املواطنني بالسب 
بالضرب  األحــيــان  بعض  ــي  وف والــشــتــم، 
مثلما حدث األسبوع املاضي بشارع املغرب 
حارسني  بــني  صــراع  أدى  حيث  العربي، 
للسيارات إلى تكسير زجاج بعض العربات، 
على  الــحــاصــلــني  ــؤالء  ــ ه بــعــض  أن  كــمــا 
رخصهم  يكترون  مجهولة)..(،  تراخيص 
بتعاطيهم  مــعــروفــني  آخــريــن  ألشــخــاص 

املخدرات مقابل مبلغ مالي يومي. 

التابعني  املواطنني  من  العديد  يعاني 
ــيــم شــفــشــاون، مـــن تــبــعــات  لــعــمــالــة إقــل
تعرفها  التي  الكثيفة  الثلجية  التساقطات 
املنطقة هذه األيام، والتي جتعلهم يف عزلة 
تامة، بسبب انسداد املسالك الطرقية، كما 
سقطت،  بالطني،  املبنية  املنازل  بعض  أن 
بفعل كثافة الثلوج التي ضغطت عليها مما 
الغريب  لكن  وانهيارها،  تصدعها  إلى  أدى 
أي  تعقد  لم  شفشاون  سلطات  أن  األمر،  يف 
اجتماع ولم حتدث أي جلنة من أجل بحث 
البرد  موجة  أثار  ملواجهة  الالزمة  التدابير 
والتساقطات الثلجية، والتعامل مع األوضاع 
يف  خصوصا  العاجل،  التدخل  تتطلب  التي 
للتغلب  اإلنسانية  املساعدات  توزيع  مجال 

على هذه األوضاع املناخية الصعبة.

إلى  املتجولني  الباعة  ظاهرة  عادت 
أسواق  عن  تخلوا  بعدما  تطوان،  شــوارع 
طائلة  أمــواال  الدولة  صرفت  التي  القرب 
املتجولني  الباعة  ومحاربة  إنشائها،  على 
مغلقة  أسواق  بناء  تم  كما  املدينة،  بأحياء 
ــشــراء«  وال »الــبــيــع  بعملية  تفويتها  تــم 
املسؤولني  بعض  طــرف  من  )السمسرة( 
الباعة،  إحصاء  على  مشرفني  كانوا  الذين 
املستفيدون  هجرها  األسواق  هذه  أن  غير 
تجارتهم  ملمارسة  جديد  من  وعــادوا  منها 

بالشوارع كما كان سابقا. 
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كواليس جهوية
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إعداد: زهير البوحاطي

عـــيــــن
الشمالعـــــــــــلى

توقيع اتفاقية شراكة يغضب الجمعويين من وزير التربية الوطنية

م�سايقات تطال نائبة �ساللية للتوقيع على تفويت 40 هكتارا

امرأة تستنجد بوزير الداخلية

هل هي ت�سفية ح�سابات وراء اإق�ساء بع�ض اجلماعات من برامج فك العزلة ؟

 من 21 إلى 27 يناير 2021

األسبوع

نائبة ساللية  أول  ربيعة عسول،  تتعرض 
ملضايقات  الوطني،  الصعيد  على  منتخبة 
منصبها  من  إلعفائها  ومحاوالت  وتعسف 
املحلية  السلطات  قبل  مــن  ملتوية  بطرق 
إخضاعها  ألجــل  ــغــرب،  ال ــاء  ــع أرب بــســوق 
لقراراتهم الرامية إلى تفويت مساحة أرضية 
شاسعة تبلغ 40 هكتارا من األرض الساللية 

لجماعتها. التابعة 
وتطلب النائبة الساللية قبل التوقيع على 
على  االطالع  الشاسعة،  األرض  تفويت  قرار 
أن  تؤكد  التي  والتصاميم  املشروع  وثائق 
هذا التفويت للمصلحة العامة، وأنه من أجل 

شباب  لفائدة  صناعي  مشروع  إقامة 
تفويتا  ولــيــس  واملــديــنــة،  املنطقة 
تسعى  التي  العقار  لوبيات  لفائدة 
الجماعية  األراضـــي  على  للسطو 
مشاريع  إلقــامــة  رمــزيــة  بأثمنة 

وشقق سكنية تباع بماليني 
الدراهم.

ــد تــوصــلــت  ــ وقـ
ربيعة  الــنــائــبــة 
ــدة  ــع ــول ب ــسـ عـ
منها  إنـــذارات، 
قبل  مــن  إنـــذار 
ــات  ــ ــط ــ ــل ــســ ــ ال
تطلب  املمثلة 
تحيني  مــنــهــا 
رغم  الــلــوائــح، 
ــا قـــامـــت  ــ ــه ــ أن

وقامت  طويلة،  أشهر  منذ  بذلك 
بتسجيل جميع ذوي الحقوق، 
ــهــم وثـــائـــق تــؤكــد  الـــذيـــن ل
الساللية،  للجماعة  انتماءهم 
السلطات  تكشف  لــم  بينما 
من  املقصيني  األشــخــاص  عــن 
هو  ــدف  ــه ال ألن  ــح،  ــوائ ــل ال
لكي  عــلــيــهــا  الــضــغــط 
تــقــدم اســتــقــالــتــهــا، 
للتوقيع  دفــعــهــا  أو 
التفويت  وثيقة  على 
على  االطـــالع  دون 
املـــلـــف، خــاصــة 
السلطات  وأن 
مهلة  أعطتها 
8 أيام فقط 

للتفكير 

أخرى  محاولة  في  التفويت،  موضوع  في 
للممارسة ضغوطات عليها.

وتقول ربيعة في شريط فيديو أنها تدافع 
الجماعية  األراضــي  وأن  الحقوق،  ذوي  عن 
أمانة عندها، وال يمكنها التوقيع على تفويت 
جماعتها،  أفــراد  باستشارة  إال  هكتارا   40
حيث قطعت على نفسها وعدا خالل انتخابها 
من قبل سكان الجماعة الساللية، بإشراكهم 

في أي قرار يتعلق بأرضهم.
وزيــر  إلــى  تظلم  رســالــة  ربيعة  ووجــهــت 
القنيطرة،  الرباط سال  الداخلية ووالي جهة 
تطالب فيها بالتدخل العاجل قصد وضع حد 
الضغوطات  ورفع  املسؤولني  مع  ملعاناتها 
على  باالطالع  تطالب  ألنها  عليها،  املمارسة 
وثائق املشروع ملعرفة هل هو فعال صناعي 
التوقيع  قبل  الخاصة  للمصلحة  مشروع  أو 

على التفويت.

السبب  عن  املواطنني  من  العديد  يتساءل 
من  قروية  جماعات  عدة  إقصاء  إلى  أدى  الذي 
املتعلقة بفك  التنموية، خصوصا تلك  املشاريع 
وبعض  سنة   25 من  ألزيــد  أنــه  حيث  العزلة، 
يتم  ولم  والتهميش  اإلقصاء  تشهد  الجماعات 
إدراج اسمها في البرامج الكبرى، التي أطلقتها 
املفرج  أو  البشرية،  للتنمية  الوطنية  املبادرة 
بجهة  سواء  الجهات،  مجالس  طرف  من  عنها 
فاس  جهة  مجلس  أو  الحسيمة،  تطوان  طنجة 
لساكنة  املعاناة  من  مزيدا  سبب  مما  مكناس، 
مثل  في  والقرى، خصوصا  املداشر  من  العديد 
هذا الفصل الذي يعرف ارتفاعا في منسوب مياه 
وانقطاع  املطرية،  التساقطات  بفعل  الوديان 
الطرق بالثلوج مما ينتج عنه عزل السكان عن 

العالم الخارجي لعدة أيام أو شهور.
الترابية  الجماعة  مــن  بكل  ــر  األم ويتعلق 
»الرتبة« التابعة إلقليم تاونات، حيث تم تسجيل 
غياب قنطرة على مشارف وادي القالل، وكذلك 
التابعة  »تمروت«  الترابية  الجماعة  جهة  من 
إلقليم شفشاون، التي يعاني سكانها من غياب 
قنطرة على مستوى وادي معشوق، وهي النقطة 
بني  الرابطة  الطريق  على  توجد  التي  السوداء 

خصوصا  الساكنة،  معاناة  وتفاقم  الجماعتني 
بني  منطقة  أن  اعتبار  على  املاطر،  املوسم  في 
الغذائية  باملواد األساسية واملواد  تتزود  نبات 
تشهد  حيث  الطريق،  هاته  استعمال  خالل  من 
هذه الجماعات ارتفاعا كبيرا في صبيب املياه 

الناتج عن تساقط األمطار أو ذوبان الثلوج.
عن  لشفشاون  اإلقليمي  املجلس  وخـــرج 
التجهيز  وزارة  من  كل  بمراسلة  وقام  صمته، 
والنقل واللوجستيك واملاء ومجلس جهة طنجة 
مكناس،  فاس  جهة  ومجلس  الحسيمة  تطوان 
القنطرتني  وإدراج  العاجل  التدخل  أجــل  من 
ورفع  العزلة  فك  أجل  من  أعمالهم،  جدول  في 
الحصار عن ساكنة هذه الجماعات التي تعاني 

في صمت.
طنجة،  جهة  مجلس  أن  األمر،  في  والغريب 
توزيع  املــاضــي، على  األســبــوع  صــادق خــالل 
مجموعة من املشاريع على العديد من الجماعات 
من  استفادت  أن  لها  سبق  جماعات  بينها  من 
أعماله  جــدول  من  أخــرج  فيما  مشاريع،  عــدة 
»الرتبة«  »تمروت« بشفشاون، وجماعة  جماعة 
هذا  وراء  حسابات  تصفية  هي  فهل  بتاونات، 
اإلقصاء؟ حسب ما يعتقده العديد من الفاعلني 

بعض  مــن  االنــتــقــام  بسبب  أو  الجمعويني، 
باملجلسني  القرار  في  تشارك  ال  التي  األحــزاب 

الجهويني؟

تم مؤخرا التوقيع على اتفاقية 
طنجة  مــؤســســة  بـــني  ــة  ــراكـ شـ
التي  البشرية،  للتنمية  املتوسط 
ووزارة   ،2007 سنة  إحداثها  تم 
أجل  من  وذلك  الوطنية،  التربية 
املنفعة العامة، مثلها مثل العديد 
مــن املــؤســســات الــتــي لــم يظهر 
جعل  مما  سنوات،  منذ  أثر  لها 
بالشمال  املواطنني  من  العديد 
هذه  مصداقية  في  الثقة  يفقدون 
ــم تــقــدم أي  املــؤســســات الــتــي ل
مشروع يساهم في تطوير مجال 

التربية والتعليم والتكوين.
النشطاء  من  العديد  عبر  وقــد 
املؤسسة  هذه  فشل  عن  التربويني 
والفحص  أصيلة  بمديريتي طنجة 
مراكز  ــداث  إح مجال  في  أنــجــرة، 
منها  يستفيد  وتكوينية  تربوية 
لها  يكن  لم  حيث  املنطقة،  شباب 
أي دور في تنزيل مشاريع تربوية 
هذه  ساكنة  على  بالنفع  تــعــود 
املناطق، وخصوصا القروية منها.

النشطاء  من  العديد  واستنكر 
سيتم  ــي  ــت ال ــة،  ــي ــاق ــف االت هـــذه 
بمقتضاها إحداث ثانوية للتميز 
بتطوان ستفتح أبوابها في وجه 
االلتحاق  في  الراغبني  التالميذ 
العلمية  التحضيرية  باألقسام 
واملتميزة من أجل االستعداد في 
ملباريات  املمكنة  الظروف  أفضل 

للمهندسني  الــعــلــيــا  املـــــدارس 
أن  على  والفرنسية،  املغربية 
مرحلة  فـــي  املــؤســســة،  تــفــتــح 
الثانوي  التكوين  إمكانية  ثانية، 
التالميذ  سيمكن  الذي  التأهيلي 
من تعزيز قدراتهم والتوجه نحو 
دراساتهم  خالل  التميز  مسارات 
دور  أي  لغياب  ــك،  وذلـ العليا، 

لــهــذه املــؤســســة، حــســب بعض 
الجمعويني، كما اعتبر العديد من 
بعمالة  التربوي  للشأن  املتتبعني 
الفحص أنجرة، أن هذه املؤسسة 
في  يصب  استثمار  بــأي  تقم  لم 
من  بما  تقم  ولم  العامة  املصلحة 
التكوين  مشاريع  إنجاح  شأنه 
املــهــنــي بــكــل مـــن الــجــمــاعــات: 
والبحراويني،  وأنجرة  اجوامعة 
وغــيــرهــا مــن الــجــمــاعــات ذات 
تستفد  لم  التي  القروي  الطابع 
من مثل هذه البرامج التي صادق 
الوطنية  التربية  وزيـــر  عليها 
والتكوين املهني والتعليم العالي 

والبحث العلمي.
النشطاء  من  العديد  ويتساءل 
حقل  في  واملمارسني  الجمعويني 
هذه  مــن  الــجــدوى  عــن  التربية، 
عــدم تحقيق  فــي ظــل  الــشــراكــة 
دامت  ما  منها  املرجوة  النتائج 
املال  لهدر  غطاء  كونها  تعدو  ال 

العام ؟

لفتيت
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لألمن  العامة  املــديــريــة  كــافــأت 
الوطني مؤخرا، مجموعة من أطرها 
وجاء  سطات،  أمن  بوالية  العاملة 
الشواي،  املجيد  عبد  رأسها  على 
ــذي مــددت  ــي أمــن ســطــات، الـ والـ
ورئيس  سنتني،  ملــدة  املديرية  له 
املنطقة األمنية عبد اللطيف دحان، 
التقاعد واستفاد  الذي شارف على 
ملدة  له  تمديد  أول  من  أيضا  هو 
في  بالجدية  لهما  اعترافا  عامني 
تعيينات  مع  املهني،  الواجب  أداء 
رجال  من  مجموعة  وترقية  جديدة 
ــب مختلفة  رت ــى  إل األمـــن  ونــســاء 
امتدت إلى رتبة ودرجة مراقب عام.
فقد  محلية،  مــصــادر  وحــســب 
حملت الئحة التعيينات والترقيات 
ــاس  ــدت عـــلـــى أســ ــمـ ــتـ ــي اعـ ــتـ الـ
واألداء  ــاءة  ــف ــك وال االســتــحــقــاق 
الــوظــيــفــي واملــــردوديــــة، بــشــرى 
اعمير  ســطــات،  إقليم  البــن  ســارة 
يشغل  كــان  الـــذي  الــبــاســط،  عبد 
بخلية  مكلف  رئيس  منصب  سابقا 

مكلفا  ورئيسا  والتواصل،  الهجرة 
االستراتيجية  املصالح  بــإحــدى 
رئيسا  تعيينه  وتــم  والحساسة، 
على قسم االستعالمات، ولم تكتف 
الوطني  لــألمــن  الــعــامــة  املــديــريــة 
بإصدار الئحة الترقيات، بل أعلنت 
 ،2020 ســنــة  انــتــهــاء  بمناسبة 
مللء  جــديــدة  تعيينات  الئحة  عــن 
الشاغرة  األمنية  املناصب  بعض 
بالنسبة  ــحــال  ال ــو  ه كــمــا  ملـــدة، 
مؤخرا  املعني  بلحضري،  لــفــؤاد 
من  قادما  سطات  أمن  والي  نائب 
أجل  مــن  القنيطرة،  أمــن  مديرية 
وخلق  هناك  األمــن  نشاط  تجديد 

دينامية جديدة في األمن السطاتي 
وتحريكه إلى األحسن واألجود. 

الــتــرقــيــات  هـــذه  كــانــت  وإذا 
املديرية  أجرتها  التي  والتعيينات 
ملموس  تفعيل  على  بناء  العامة 
على  املبنية  ملخططاتها  وميداني 
املواطنة  الشرطة  ثقافة  ترسيخ 
ــات،  ــب ــواج وثــقــافــة الــحــقــوق وال
واالنفتاح على بعض السلط املهمة 
املجتمع  كجمعيات  والحساسة 
املدني ووسائل اإلعالم في إطار ما 
والتشارك،  القرب  بشرطة  يسمى 
والعمل  االستقامة  إلى  باإلضافة 
ال  السطاتي  املجتمع  فــإن  الجاد، 

األمنية  املؤسسة  من  ينتظر  يزال 
التضحية  ــن  م ــد  ــزي امل بــاإلقــلــيــم 
والعطاء، كتحسني جودة الخدمات 
األمنية ببعض املقاطعات واإلدارات 
على  الشعبية  باإلحياء  املتمركزة 
وجه الخصوص، كدالس وميمونة، 
وخـــاصـــة عــلــى مــســتــوى مــراكــز 
ال  التي  الوطنية،  البطاقة  تجديد 
واالكتظاظ  االزدحــام  تعرف  زالــت 
أحيانا  االنتظار  وطــول  وفوضى 
الوقاية  وإجــراءات  شروط  وخرق 
ــروس »كـــورونـــا«،  ــي ــن عـــدوى ف م
ــالوة عــلــى انـــتـــظـــارات أخـــرى  ــ ع
الفساد  ممارسة  ــار  أوك كتجفيف 
الحشيش  والسيما  أصنافه،  بكل 
باألحياء  املنتشرة  واملـــخـــدرات 
ــرى، كــدرب  ــورة وأحــيــاء أخـ ــذك امل
املجاورة،  ــواق  واألس والبام  عمر 
السلفيني  بعض  أنشطة  مع حصر 
أقنعة فراشة وباعة  املتشددين في 
املشاكل  مــن  جــرا  وهلم  جائلني، 
واإلكراهات التي ينبغي على نائب 
بالعمل  تحريكها  الجديد  الوالي 
السدود  تكثيف  خالل  من  امليداني 
فوضى  على  للقضاء  القضائية 
إلى  وتنظيمها  والــجــوالن  السير 

األجود، بلغة نفس املصادر.

ســوسيةأصـــــداء
التلبسي  الجنحي  غرفة  أصدرت 
خمس  بعد  مــؤخــرا،  ــر،  ــادي أك بابتدائية 
جلسات، حكمها النهائي في ملف مجموعة 
بممارسة  متلبسني  ضبطوا  املعتقلني  من 
تمت  للتدليك  محل  داخل  والدعارة  الفساد 
بأكادير،  »صونابا«  الراقي  بالحي  مداهمته 
وأدانت املحكمة صاحبة املحل بسنة ونصف 
درهم،   50.000 قدرها  نافذا وغرامة  حبسا 
بعشرة  الثانية  املتهمة  ــة  إدان ــررت  ق كما 
درهم،   20000 وغرامة  نافذا  حبسا  أشهر 
حبسا  بشهرين  آخــريــن  متهمني  وأدانـــت 
مع  درهــم   2000 وغرامة  التنفيذ  موقوف 

الصائر تضامنا واإلجبار في األدنى.

قامت اجلرافات، يوم األربعاء املاضي، بهدم 
وإزالة بناية بامللك العمومي املتواجد بزاوية شارع 
احلــســن الــثــانــي وشــــارع ولـــي الــعــهــد بــأكــاديــر، وقــد 
أشـــرفـــت عــلــى هــــذه الــعــمــلــيــة مــصــلــحــة الــشــرطــة 
ــلـــطـــة احملـــلـــيـــة، والــــتــــي مــــا زالــــت  اإلداريــــــــــة والـــسـ
العام  اجلــمــاعــي  املــلــك  إخـــاء  مستمرة، حيث مت 
تطال  أن  املقرر  ومــن  االستغال،  من  بعد سنوات 
عــمــلــيــات الــهــدم بــنــايــات أخــــرى فـــوق املــلــك الــعــام 

باملدينة، حسب مصادر محلية.

األسبوع  الزروقي،  إبراهيم  ذ.  التحق 
ملصلحة  رئيسا  عمله  ليباشر  ــاضــي،  امل
بإنزكان،  االبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
عن  الغيورين  املوظفني  بعض  ويتساءل 
للغياب  حدا  القادم  الرئيس  وضع  إمكانية 
في  مرة  إال  تحضر  ال  لهم  لزميلة  املستمر 
تحل  أن  إلــى  وتتغيب  شهرين،  أو  الشهر 
مغادرتهم،  بعد  وتــغــادر  التفتيش  لجان 
االستفسار  مسطرة  حقها  في  تطبق  ال  كما 
مقابل  ــر  »األجــ ملــبــدأ  تفعيال  ــتــطــاع  واالق
مصادرنا  حسب  املوظفة،  وهــذه  العمل«، 
عملها  ملمارسة  تحضر  أن  عوض  الخاصة، 
البقاء  تفضل  أجــرا،  عليه  تتقاضى  الــذي 
مظلة  على  توفرها  تدعي  ألنها  املنزل،  في 
تحميها، في حني يحضر زمالؤها خوفا من 

تطبيق القانون في حقهم.

لقي أحـــد املــتــشــرديــن مبــديــنــة تــزنــيــت، يــوم 
بسبب  املشور،  بساحة  مصرعه  املاضي،  اخلميس 
خال  املدينة  تعرفها  التي  الــقــارس  الــبــرد  موجة 
ــة عــلــى  ــاحـ ــذه األيــــــــام، حـــيـــث عـــثـــر حــــــارس الـــسـ ــ هـ
الذي  بتزنيت(   1978 )من مواليد سنة  الضحية 
وبعد  لــإقــامــة،  الــســاحــة مكانا  كــان يتخذ ســرايــا 
احمللية  السلطة  عناصر  انتقلت  باخلبر،  علمها 
وفرقة أمنية وأفراد الوقاية املدنية إلى عني املكان، 
بعد  ليتبني  املستشفى  إلــى  الهالك  بنقل  وقاموا 
إيــداع جثته  ذلك أنه فــارق احلياة، وبعد ذلك مت 
احلسن  اإلقليمي  باملستشفى  األمــــوات  مــســتــودع 
املختصة  العامة  النيابة  أمرت  ذلك،  وبعد  األول، 
لتحديد  األمنية،  املصالح  قبل  من  بفتح حتقيق 

أسباب ومابسات الوفاة. 

التابعني  التعاقد  أساتذة  من  عدد  قرر 
والتكوين  للتربية  الجهوية  لألكاديمية 
لجهة سوس ماسة، اللجوء إلى القضاء من 
أجل إنصافهم على خلفية االقتطاعات التي 
اإلضرابات  بسبب  الشهرية  أجرتهم  طالت 
التي خاضتها التنسيقية الوطنية لألساتذة 
الذين فرض عليهم التعاقد في وقت سابق، 
طالتهم  التي  االقتطاعات  حجم  بلغ  حيث 
الشهر  ــرة  أجـ مــن  ــم  درهـ  2000 ــي  حــوال
هؤالء  أن  محلية،  مصادر  وأفــادت  الواحد، 
األســاتــذة ســيــقــاضــون مــديــر األكــاديــمــيــة 
سوس  لجهة  والتكوين  للتربية  الجهوية 
وتعويضهم  االعــتــبــار  رد  أجــل  مــن  ماسة 
في  الشطط  طالهم، ووقف  الذي  الضرر  عن 

استعمال السلطة من طرف املدير املذكور.
لألساتذة  الوطنية  التنسيقية  أن  يذكر 
تنظيم  تعتزم  التعاقد  عليهم  فرض  الذين 
يوم  الغضب«  »مسيرة  باسم  وطني  إنــزال 
تضامنا  إنزكان،  بمدينة  الجاري  يناير   26
وذلك  خــوري،  حمزة  املتعاقد  األستاذ  مع 
ضده  رفعها  الــتــي  الشكاية  خلفية  على 
املدير اإلقليمي لألكاديمية الجهوية للتربية 
أيت  بإنزكان  ماسة  سوس  لجهة  والتكوين 

ملول.

ترقيات وتعيينات بوالية �أمن �سطات ترفع تطلعات 
�ملو�طنني �إىل خدمات �أح�سن

سطات

الدار البيضاء إيموزار

ساكنة »الركادة« 
تطالب ببناء مركز صحي

  روؤ�ساء جمعيات يقررون �لت�سعيد �سد 

جمل�س مدينة �لد�ر �لبي�ساء
األسبوع  

ــركــادة«  »ال منطقة  ساكنة  تنتظر 
الظلم  برفع  إيموزار،  مدينة  ضواحي 
جــراء  منه  تعاني  ــذي  ال والتهميش 
املنطقة،  في  الطبية  الخدمات  غياب 
مستوصف  على  الجماعة  توفر  لعدم 
من  املواطنني  حاجيات  يلبي  صحي 

االستفادة من بعض الخدمات.
وتفتقر »الركادة« منذ سنوات ملركز 
مثل  الــخــدمــات،  بعض  يــقــدم  صحي 
النساء  حالة  ومتابعة  األطفال،  تلقيح 
مما  األولية،  واإلسعافات  الحوامل، 
يكابدون  املواطنني  من  الكثير  يجعل 
ــول إلــى  ــوص مــشــاق كــثــيــرة ألجـــل ال
الخدمات الطبية الالزمة، حيث يضطر 
املواليد  ــاء  وآبـ املــرضــى  مــن  الكثير 
صفرو  مدينة  إلــى  للتنقل  ــجــدد،  ال

لالستفادة من الخدمات الطبية.
الصحة  وزارة  الساكنة  وتــطــالــب 
صحي  مستوصف  بفتح  والسلطات، 
يلبي حاجياتهم، ويقيهم معاناة التنقل 
في هذه الظروف املناخية الصعبة إلى 
العالج  عن  للبحث  صفرو،  أو  إيموزار 
خاصة  الطبية،  ــادات  اإلرشـ بعض  أو 
وأن من بينهم كبار في السن ومصابون 

بأمراض مزمنة.
بزراعة  معروفة  »الركادة«  فمنطقة 
بها  وتقطن  والــحــوامــض،  الــفــواكــه 
ــدون  ب تعيش  نسمة   200 ــي  حــوال
من  بالرغم  حيوية،  ومرافق  خدمات 
املنتخبة،  املجالس  ووعود  الشكايات 
السكان  بــعــض  ــدم  ــق وت مــن  بــالــرغــم 
قصد  الجماعة  مسؤولي  إلى  بطلبات 
التي  العادية  الحاجيات  بعض  توفير 

تعد حقا مشروعا للساكنة.

 من 21 إلى 27 يناير 2021

األسبوع 
 

في  املدنية  الجمعيات  مــن  مجموعة  ــاء  رؤسـ ــرر  ق
بسبب  املدينة،  مجلس  ضد  التصعيد  البيضاء،  الــدار 
الخروقات والفضائح التي عرتها مياه األمطار وكشفت 

تدهور البنية التحتية باملدينة االقتصادية.
الوالي  إلى  برسالة  مدنية  جمعيات  رؤســاء  وتقدم 
أعضاء  ينهجها  التي  التسيير  طريقة  فيها  يستنكرون 
املنتخبون خاصة أعضاء مجلس املدنية، والتي أدت إلى 
أوضاع كارثية، وتسبب في أضرار للمواطنني والسكان.
تنظيم  الــقــيــام  املــدنــي  املجتمع  فعاليات  وتــعــتــزم 
محطات نضالية ضد مسؤولي الجماعة الحضرية للدار 
األحداث  تهربوا من مسؤوليتهم تجاه  بعدما  البيضاء، 
الشركة  وحملوا  املدينة،  في  وقعت  التي  والفيضانات 

الفرنسية لوحدها املسؤولية.

ألقت  بدورها  »ليديك«  الفرنسية  الشركة  أن  يذكر 
لكونه  البيضاء،  الــدار  مدينة  مجلس  على  بالالئمة 
وتوسيع  هيكلة  إعـــادة  مــشــروع  فــي  االنــخــراط  رفــض 
شبكة الصرف الصحي، بعد رفضه توفير املوارد املالية 

املطلوبة للمشاركة في املشروع.
الكاملة  املسؤولية  املــواطــنــني  مــن  العديد  وحــمــل 
فقط  يهتمون  الــذيــن  الحضرية،  الجماعة  ملسؤولي 
ساكنة  منها  تستفيد  ال  التي  واملشاريع  بالصفقات 
الساكنة،  منها  تعاني  التي  املشاكل  ويتناسون  املدينة، 
كبيرا  تدهورا  تعرف  التي  الشعبية  املناطق  في  السيما 
غياب  في  ــة،  واألزق والــشــوارع  الطرقات  مستوى  على 

مواكبة ومعالجة من قبل املنتخبني.
إن الواقع الذي تعيشه الدار البيضاء يتطلب تكاثف 
عن  للدفاع  املــدنــي،  واملجتمع  الساكنة  بــني  الجهود 
الغالبية منحت صوتها  املشروعة، خاصة وأن  الحقوق 
تنمية  في  الكاملة  مسؤوليته  يتحمل  لكي  للمجلس، 
على  الالئمة  وإلقاء  بالتهرب  وليس  الخدمات،  وتطوير 

أطراف أخرى.

»كورونا« تدفع »الطيابات« إلى االحتجاج في الشارعبرشيد

األسبوع
  

في  العامالت  النساء  خرجت 
وقفة  فــي  الشعبية  الــحــمــامــات 
إقليم  عمالة  ــام  أمـ احتجاجية 
بوضعيتهن  للتحسيس  برشيد، 
ــرار  ق اســتــمــرار  بسبب  ــة  ــزري امل
أشهر،  منذ عدة  الحمامات  إغالق 
أزمة مادية خانقة،  لهن  مما خلق 
واملــاء  الــكــراء  رســوم  تراكم  بعد 
املدرسية  ــوازم  ــل وال والــكــهــربــاء 

ألبنائهن.

يطلق  اللواتي  النساء  وعبرت 
عن  ــات«،  ــاب ــطــي »ال لــقــب  عليهن 
اســتــنــكــارهــن لــلــحــيــف والــظــلــم 
قــرار  تمديد  جــراء  طالهن  ــذي  ال
إلى  الشعبية  الحمامات  إغــالق 
وأن  خــاصــة  مسمى،  غير  أجــل 
رزقهن  مــورد  تعتبر  املهنة  هــذه 
صالونات  تشتغل  بينما  الوحيد، 
تحتوي  التي  الراقية،  التجميل 
على حمامات مجهزة وحديثة في 

العديد من املدن.
أن  العامالت،  هؤالء  واعتبرت 
اإلبقاء على قرار إغالق الحمامات 
الشعبية، يزيد من تفاقهم وضعية 
أسرهن، مما أدى بهن إلى اللجوء 

ــة من  ــصــدق ــب ال ــل لــلــتــســول وط
الناس، علما أن غالبيتهن مطلقات 
ولم  متزوجات،  غير  أو  وأرامـــل 
مادية  استفادة  أي  على  يحصلن 
أو تعويض من »صندوق كورونا« 

أو من الحكومة.
ــالت  ــامـ ــت قـــضـــيـــة عـ ــيـ ــقـ ولـ
الحمامات دعما من قبل الفعاليات 
ــع  ــاء مــواق ــط ــش الــجــمــعــويــة ون
ــتــواصــل االجــتــمــاعــي، الــذيــن  ال
الشعبية  الحمامات  بفتح  طالبوا 
التي  املجاورة،  املدن  بعض  مثل 
نشاط  بــعــودة  السماح  فيها  تــم 
الحمامات مقابل طاقة استيعابية 

محدودة.
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تسجيل حالتي انتحار غامضتين كواليس جهوية
في يوم واحد بوادي زم

سعيد الهوداني

أقـــــدم رجــــل فـــي عــقــده 
ــع حد  الـــســـادس عــلــى وضـ
املقاومة  بحي  شنقا  لحياته 
حيث  زم،  ــوادي  ب  4 الشطر 
معلقة  جثته  على  العثور  تم 
منزله،  داخل  حبل  بواسطة 
وحــســب مـــصـــادر مــقــربــة، 
من  يعاني  كــان  الهالك  فــإن 

اضطرابات نفسية.
وقد تم نقل جثمان الهالك 
إلــــى مـــســـتـــودع األمـــــوات 
الخامس  محمد  بمستشفى 
وذلــك  زم،  وادي  بــمــديــنــة 
لعملية  إخــضــاعــه  بــغــرض 
حالة  فــي  الطبي  التشريح 
العامة  الــنــيــابــة  ــرت  أمـ ــا  م
لصالح  بـــذلـــك،  املــخــتــصــة 
أجل  من  التحقيق،  مجريات 
كشف ظروف ومالبسات هذه 
ساكنة  روعت  التي  الواقعة 

حي املقاومة.

ــوم،  ــيـ الـ نـــفـــس  وزوال 
شابة  لفظت  الحي،  وبنفس 
تبلغ من العمر 15 سنة، آخر 
مأساوية،  بطريقة  أنفاسها 
االنتحار  على  أقدمت  بعدما 
ــزل أســرتــهــا  ــن شــنــقــا فـــي م
تجزئة  املقاومة  بحي  الكائن 
خــلــف  وقـــــد  غـــشـــت،   20
كبيرة  ــة  صــدم انــتــحــارهــا 
معلقة  وجدوها  إذ  ألسرتها، 
مشهد  في  هامدة  جثة  وهي 
ذلك  بعد  ليقوموا  مأساوي، 
املحلية  السلطات  بإخطار 

ورجال األمن.
بالواقعة،  علمهم  وفـــور 
ــت عـــنـــاصـــر األمـــن  ــل ــق ــت ان
الحادث  مكان  إلــى  الوطني 
اإلسعاف،  بسيارة  مرفوقة 
األخــيــرة  ــذه  ه عملت  حيث 
على نقل جثمان الهالكة إلى 
مستودع األموات بمستشفى 
ــك  ــامـــس، وذلـ ــخـ مــحــمــد الـ
للتشريح  إخضاعها  بغرض 
الطبي من أجل كشف ظروف 
ومالبسات هذه الواقعة التي 

روعت ساكنة وادي زم.

وادي زم
 من 21 إلى 27 يناير 2021

إفران

م�شت�شفى يتخلى عن خدمات التعقيم يف زمن »كورونا« 

األسبوع

صحية  مــؤســســات  تفتقد 
التعقيم  لوسائل  إفران  بإقليم 
رأسها  على  أسابيع،  عدة  منذ 
بـــأزرو،  اإلقليمي  املستشفى 
التعقيم،  مواد  فيه  تنعدم  الذي 
تعقيم  عمليات  توقفت  بحيث 
ــام املــوجــودة  ــس ــق واألق ــراف امل
ــي املــســتــشــفــى، بــالــرغــم من  ف
الوصية  ــوزارة  ال تعليمات  أن 
مواصلة  ضـــرورة  على  تشدد 
االحترازية  التدابير  تطبيق 
مختلف  وتعقيم  والــوقــائــيــة 

املصالح.
مطلعة،  مـــصـــادر  وحــســب 
مهتمة  غــيــر  اإلدارة  فــــإن 
األطر  تعيشها  التي  بالوضعية 

املستشفى،  وزوار  الــطــبــيــة 
املستخدمني  عن  تخليها  بعد 
التعقيم  بعمليات  املــكــلــفــني 
أصبح  حيث  تعويضهم،  وعدم 
ــل  ــدون وســائ ــ املــســتــشــفــى بـ

ومعدات وقائية التي تحتاجها 
والتمريضية،  الطبية  األطــر 
األجهزة  تعطل  إلى  باإلضافة 
املختبرات  في  تستعمل  التي 
التدفئة  وانــعــدام  والتحاليل، 

وانخفاض  الطقس  برودة  رغم 
يزيد  مما  الـــحـــرارة،  درجـــات 
وأيضا  العاملني  احتقان  من 
ــب تــدنــي  ــســب املـــواطـــنـــني، ب
ــات وغــيــاب  ــدم ــخ مــســتــوى ال

األجهزة الضرورية.
وبــالــرغــم مـــن الــشــكــايــات 
املتعددة، إال أن إدارة املستشفى 
وممثلو وزارة الصحة باإلقليم، 
التوجيهات  عكس  يــســيــرون 
مع  ويتعاملون  والتعليمات، 
بالالمباالة  السكان  حاجيات 
يعرض  مما  االهــتــمــام،  وعــدم 
األطــر  ســواء  الجميع،  سالمة 
للخطر،  املواطنني،  أو  الصحية 
وزارة  مندوبية  تتحمل  فهل 
إلى جانب  الصحة مسؤوليتها 
للصحة،  الــجــهــويــة  املــديــريــة 
وتتدخل إلصالح الوضع املزري 
وبقية  اإلقليمي  املستشفى  في 
في  األخـــرى  الصحية  املــراكــز 

اإلقليم؟

وزان

هيئات تطالب بتعميم النقل المدرسي بعد غرق تلميذة 

األسبوع

مناطق  عــدة  ساكنة  تعيش 
بجهة سوس على هاجس ارتفاع 
الــذي  »أوركـــا«  وادي  منسوب 
خصوصا  مــنــاطــق،  بــعــدة  يمر 

اشتوكة، تارودانت، وإنزكان.
وأوضحت مصادر محلية، أن 
تكون  الــوادي،  بحملة  يعرف  ما 
قرى  من  وتقترب  جــدا،  خطيرة 
مخاوف  يثير  مما  ــت،  ــارودان ت
من  القرى  من  العديد  الساكنة 
حــصــول خــســائــر كــبــيــرة، مثل 
الكفيفات، أوالد داحو، ودواوير 

أخرى قرب إنزكان.
ويعد وادي »أوركا« من أخطر 
منطقة سوس، حيث  في  األنهار 
كبيرة  فيضانات  خلف  أن  سبق 
الفالحني  كــبــدت   ،2014 سنة 
كبيرة  خسائر  الدواوير  وسكان 

محاولة  رغـــم  املــمــتــلــكــات،  فــي 
الــســلــطــات تــحــذيــر املــواطــنــني 
والسكان، عبر مكبرات الصوت، 
الــوادي  من  االقــتــراب  خطر  من 
واالبــتــعــاد عــن مــســاره خشية 

وقوع ضحايا في األرواح.
تتطلب  الوادي  هذا  فخطورة 
املجالس  وتدخل  الجهود  تظافر 
التجهيز  ووزارة  املــنــتــخــبــة 
تحديد  ألجل  أخــرى،  وقطاعات 
مـــســـاره، وحــمــايــة املــنــاطــق 
خــالل  خــاصــة  مــنــه،  السكنية 

الظروف الحالية.
فإن  املــصــادر،  ذات  وحسب 
مياه  من  مكعبات  املتر  ماليني 
الوادي تذهب كل سنة إلى البحر 
كبيرة  مــاديــة  خسائر  مخلفة 
الــذي  الــوقــت  فــي  للمواطنني، 
املائية  الــفــرشــة  فيه  أصبحت 
مما  بالجفاف،  مهددة  باملنطقة 
بإنجاز  للمطالبة  أصواتا  دفع 
سد على الوادي لحماية املناطق 
وتنمية منطقة  الفيضانات  من 

سوس.

تارودانت

الرباط

خنيفرة

شبح الفيضانات يهدد حياة المواطنين 
بسبب هيجان وادي »أوركا«

مطالب بفتح تحقيق بجماعة أكلمام 
بعد استقالة مستشارين

األسبوع

»أكلمام  الجماعي  املجلس  يعرف 
أزكزا« احتقانا داخليا بني املنتخبني 
واملوظفني، بسبب التسيير االنفرادي 
الذي يقوم به رئيس املجلس، وغيابه 
أدى  مما  الجماعة،  مقر  عن  الدائم 
إلى تراكم امللفات والطلبات وتعطيل 

مصالح املواطنني.
ــزري  ــ ــر الـــوضـــع امل ــ وعــلــى إث
بسبب  الــجــمــاعــة  تــعــرفــه  ــذي  ــ ال
قدم  للرئيس،  املستمر  الــغــيــاب 
من  استقالتهم  مستشارين   9
ــاب املـــذكـــورة  ــأســب مــهــامــهــم، ل

املتعلق  التنظيمي  القانون  وفق 
بتدخل  مطالبني  بــالــجــمــاعــات، 
املجلس  لــحــل  الــوصــايــة  سلطة 

وتعيني لجنة خاصة.
وزارة  املستقيلون  ويــطــالــب 
للتحقيق  لجان  بإرسال  الداخلية، 
ــات  ــق ــصــف ــن ال ــ ــد م ــديـ ــعـ ــي الـ ــ ف
الرئيس  قــام  الــتــي  ــع،  واملــشــاري
بتمريرها مستغال بعض مسؤولي 
القراءة  يجيدون  ال  الذين  اللجان 

والكتابة، لتحقيق أهدافه.
ــعــض املــســتــشــاريــن  ــرر ب ــ وقـ
اإلداري قصد  القضاء  إلى  اللجوء 
الــدورات  محاضر  على  الحصول 
لجان  ــرارات  ــ وق واالجــتــمــاعــات، 
رفض  بعدما  الجماعي،  املجلس 
الدورات  مقررات  تسليم  الرئيس 

ألعضاء املجلس.

األسبوع

الجمعوية  الهيئات  من  العديد  طالبت 
النقل  بتوفير  وزان،  بإقليم  والحقوقية 
النائية  املناطق  تالميذ  لفائدة  املدرسي 

والقرى، املعرضة للفيضانات والسيول.
تلميذة  وفاة  بعد  املطالب  هذه  وجاءت 
جرفتها السيول خالل التساقطات املطرية 
األخيرة، بعدما حاولت عبور قنطرة وادي 

الدرادر الذي ارتفع منسوبه بشكل كبير.
ــط املــســؤولــيــة  ــرب ــت الــهــيــئــات ل ــ ودع
املجالس  مــع  تحقيق  وفتح  باملحاسبة 
املدرسي  النقل  تعميم  عدم  املنتخبة حول 
وتعثر  الجبلية،  املناطق  تالميذ  لفائدة 
والقناطر  التحتية  البنيات  مــشــاريــع 
من  اآلالف  يضع  مما  القروية،  باملناطق 

السكان في عزلة تامة.
للتعليم،  الوطنية  الجامعة  واستنكرت 
في  التالميذ  لفائدة  التنقل  وسائل  غياب 
القروية  والجماعات  »املجاعرة«  جماعة 
ــن تــفــاقــم الــهــدر  األخــــرى، مــمــا يــزيــد م
حق  من  األطفال  آالف  ويحرم  املدرسي، 

التمدرس في ظروف مالئمة.

ويــعــيــش أطــفــال املــنــاطــق الــقــرويــة 
معاناة  وزان،  مــن  القريبة  والجبلية 
يومي  بشكل  التنقل  أجــل  مــن  كبيرة 
في  وخاصة  التعليمية،  املؤسسات  إلى 
انخفاضا  تعرف  التي  الحالية  الظروف 
ــات الـــحـــرارة، والــبــرد  ــي درجــ كــبــيــرا ف

القارس، وغياب وسائل النقل.

األسبوع

العاملني  ــاط  ــ أوس كــبــيــر  اســتــيــاء  يــســود 
االستشفائي  للمركز  التابعة  باملستشفيات 
التمييز  بالرباط، بسبب  ابن سينا  الجامعي 
واملحسوبية بني األطر التمريضية والتقنية 
استفادة  بعد  ــوزارة،  ــ ال منحة  تــوزيــع  فــي 
من  واملــحــظــوظــني  املــقــربــني  مــن  مجموعة 
بينما  ــة،  ــردودي امل منحة  مــن  ــد  األس حصة 

التي  اإلدارة  قــبــل  مــن  آخــريــن  إقــصــاء  تــم 
منذ  املسؤولني  بعض  رأسها  على  يتواجد 

سنوات، قاموا بإقصاء العديد من األطر بسبب 
تؤكد  خطوة  في  والسياسية  النقابية  انتماءاتهم 

اإلدارة  تنهجها  التي  واإلقصائية  االنتقامية  النوايا 
املسؤولة.

كارثيا  وتدبيرا  تسييرا  يعرف  الجامعي  االستشفائي  فاملركز 
العمومية  املؤسسة  بتحويل  قاموا  قبل مسؤولني  من  منذ سنوات، 
لجن  وانعدام  الوصية  الوزارة  غياب  مستغلني  خاصة،  إلى ضيعة 
في  واالرتجالية  البيروقراطية  تسود  بحيث  والتفتيش،  املراقبة 

بني  التمييز  جانب  إلى  السائدة،  السمة  هي  والقرارات  التسيير 
والطاعة  الوالء  يقدمون  اإلدارة على من  األطقم واألطر حيث تجود 
ويصمتون عن االختالالت واألوضاع املزرية، بينما يتم استبعاد فئة 
عريضة رغم تضحياتها أثناء جائحة »كورونا« وتعرضهم 
معهم  نهجت  اإلدارة  أن  إال  بالفيروس،  لإلصابة 

سياسة اإلقصاء عوض التشجيع ورد االعتبار.
للصحة،  الديمقراطية  املنظمة  واستنكرت 
واالرتجالية  والزبونية  املحسوبية  سياسة 
الجامعي  املستشفى  إدارة  تنهجها  الــتــي 
والتمريضية  الطبية  األطــر  مع  سينا،  ابــن 
بالتدخل  الصحة  ــر  وزي مطالبة  والتقنية، 
العاجل، لفتح تحقيق في املبالغ املقبوضة من 
فيها،  والتدقيق  العناصر،  طرف مجموعة من 
املركز  تدبير  ومراجعة  االخــتــالالت  وتقويم 
االستشفائي ابن سينا الذي أضحى أحد البؤر 
نتائج  من  راكمه  ملا  الصحية  باملنظومة  السوداء 
البشرية  املــوارد  تسيير  أوجه  مختلف  تهم  سلبية 

واملالية واإلدارية.
فتح حوار  أجل  من  التدخل  إلى  الوزير  املنظمة  دعت  كما 
الجامعي  االستشفائي  املركز  مديرية  طرف  من  ومسؤول  جاد 
والتشريعات  للقوانني  طبقا  االجتماعيني،  الفرقاء  مع  سينا  ابن 

املعمول بها.

يحدث هذا بمستشفى ابن سينا

إقصاء الفرقاء االجتماعيين من مكافئات وزارة الصحة
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جاءت  أحيانا،  واملتناقضة  املختلفة،  واملشاريع  باألفكار  حافل  سياق  في 
من  جديد  فوج  أمام   ،1957 بنبركة صيف  املهدي  األستاذ  ألقاها  التي  املحاضرة 
رجال السلطة املتخرجني من مركز التكوين بأكدال التابع لوزارة الداخلية، وهي 
املحاضرة التي استعرض فيها املرحوم تصوره للجماعة القروية في إطار ترتيب 
العالقات بني السلطة واملواطنني، وتأسيس »ديمقراطية واقعية« تبدأ من القاعدة، 
في  األولــى  الجماعية  االنتخابات  تجري  أن  قبل  ذلك  وكــان  وممارسة،  تنظيما 
املغرب عام 1960. يتعلق األمر إذن، فيما يرى عابد الجابري، بمشروع مستقبلي 
لـ»الديمقراطية الواقعية« على الصعيد املحلي، الديمقراطية التي تتجاوز التمثيل 
الشكلي إلى مهام ومسؤوليات تتسع لتتحول إلى نوع من التسيير الذاتي للشؤون 

املحلية على صعيد االقتصاد واالجتماع والشغل والتعليم والصحة... إلخ.
يصبو  كان  حيث  الالمركزية،  مفهوم  عن  الحديث  بعقود  بنبركة  املهدي  استبق 
الهامشية  املناطق  وترك  السلطة  مركز  عن  يبتعد  سياسي  لنظام  التأسيس  إلى 
بدون مسؤوليات عدا تلك التي تتفضل عليها بها السلطة املركزية، ما دامت الحياة 
على  أصال  تقوم  هي  بل  فيها،  املُبالغ  املركزية  بالضرورة  تعني  ال  الديمقراطية 
طريق  عن  الذاتي  للتسيير  جهاز  إلى  الجماعة  تتحول  وبهذا  الهادفة،  الالمركزية 
اإلدارة  ينتاب  قد  ملا  والتصدي  والسياسي،  واالجتماعي  االقتصادي  التقدم  إنجاز 
امِللكية  نظام  تعتمد  أن  يجب  املهام،  بهذه  الجماعة  تقوم  ولكي  وتراخ،  تباطؤ  من 
الجماعية، وهنا يظهر الجانب االشتراكي في سياسة املهدي، الذي كان حريصا على 
قد  املمارسة ال مجرد شعارات ومسميات  تبرز من خالل  أن تكون اشتراكية عملية 
يوافقها الواقع وقد يناقضها، وفي الوقت نفسه، تطبق التوجه الوطني الذي يصدر 
أي  السلطة،  ممثلو  عليه  يسهر  أن  يجب  التوجه  هذا  الجاللة.  عن حكومة صاحب 
العمال ورؤساء الدواوير والقائد الذي يجب تغيير اسمه إلى »متصرف«، إذ سيكون 
على هؤالء، كل بحسب مستواه، أن يساعدوا الجماعات القروية على تحفيز أولئك 
عن  الناتجة  التجاوزات  منع  وعلى  من جهة،  بالواجبات  القيام  في  يتراخون  الذي 
األنانيات الضيقة من جهة أخرى، وسيكون هناك »مجلس دائرة املتصرف« ينتخب 

أعضاؤه على أساس عضوين اثنني لكل جماعة قروية.
بنبركة  األستاذ  طرحها  التي  األفكار  أن  إلى  التنبيه  إلى  حاجة  غير  من  ربما 
الخاصة  القوانني  الذين صاغوا  أن  أي مؤشرات على  توجد  ال  أعاله،  الفقرة  في 
الرغم من وجاهتها، وحاجة مجتمعنا  الترابي قد استفادوا منها، على  بالتنظيم 
فيها  تصبح  القروي،  العالم  شؤون  لتدبير  جديدة  صيغة  اقترح  فالرجل  إليها، 
اقترح  ذلك،  يتحقق  ولكي  عليهم،  وصية  وليست  للمنتخبني  مساعدة  السلطة 
املرحوم تغيير اسم القائد بما يحمله من معان سلبية موروثة عن االستعمار، باسم 
لن  املتصرف  وهذا  للسلطة،  الجديد  املفهوم  مع  االسم  يتوافق  حتى  »املتصرف« 
يكون فردا محتكرا للتصرف، بل يخضع لتوجيهات مجلس تتمثل فيه الجماعات 
القروية بممثلني اثنني بصرف النظر عن حجمها وعدد سكانها، وهي فكرة، على 
ما يبدو، مستخلصة من التجربة الفيدرالية األملانية أو األمريكية، وقد تكون من 
إبداع بنبركة، لكن املهم، أنه لو تم األخذ بها، لتم تجنب العديد من مثالب املجالس 

اإلقليمية القائمة اليوم وما يحيط بها من مظاهر القصور والسلطوية.
ال  حتى  املتصرف،  أو  القائد  على  الطريق  قطع  اإلجــراءات  بهذه  املهدي  أراد 
يتقمص دور الدركي، إذ سيكون عليه أن يهتم أكثر بالعالقة مع املصالح املرتبطة 
بوزارة الفالحة واملحافظة العقارية املحلية وبالتعليم والصحة والشغل، وسيكون 
دوره هو تحفيز املبادرات واستنهاض الهمم وجعل حد للتجاوزات أو الشهوات 
العمومية  األشغال  مصالح  جميع  تنسيق  سيتم  اإلقليم،  صعيد  وعلى  املحلية، 
تجميع  هو  الهدف  وسيكون  والتعليم،  القروية  والهندسة  والغابات  واملياه 
املصالح التقنية األساسية مثل الفالحة، والضرائب القروية، واملحافظة العقارية، 
الجماعات  صعيد  على  بعد،  وفيما  القيادات(،  صعيد  )على  والتعليم  والصحة، 
اختصاصات  له  تكون  أن  اإلقليمي  للمجلس  ويمكن  الكلمة،  معنى  بكل  القروية 
الديمقراطية  العملية  لتفتح  مجاال  املجلس  هذا  وسيكون  واجتماعية،  اقتصادية 

الحرة وإشعاعها على املدى األساسي لقيادات الجماعات القروية.
تصادف  أن  يمكن  التي  باإلكراهات  واعيا  الثوري،  االختيار  منظر  كان  لقد 
تنظيراته، وملما بالعديد من املشاكل التي من شأن طرحه الالُسلطوي أن يجلبها 
أجل  من  والخفاء،  العلن  في  تجري  كانت  تحركات  وجود  ظل  في  السيما  عليه، 
إنهاء مهمته على رأس املجلس االستشاري، وإفشال تجربة أول حكومة تلقى شبه 
إجماع وطني، وتوافق حولها امللك محمد الخامس وأحزاب الحركة الوطنية، ومع 
ذلك، فإن املهدي كان حاملا ومفرطا في توزيع الوعود، وهكذا، ودون أن يتسرب إلى 
علمه أن عالقته بالقصر قد أوشكت على االنفصام بسبب املؤامرات السرية، شرع 
في إطالق الوعود التي ختم بها محاضراته، قائال: »ستكون حياة الجماعة القروية 
مختبرا لثورة عميقة في مجتمعنا على صعيد مجموع القطر، وسيكون للتسيير 
إن  للمواطنني.  السياسية  للحريات  توسيع  بمثابة  اإلدارة  مستوى  على  الذاتي 
تسيير الفالحني والتجار والحرفيني لشؤونهم بأنفسهم في املجاالت االجتماعية 
نهاية  في  دخولنا  على  دليل  والتربوية،  والصحية  والسياسية  واالقتصادية 

املطاف، عهد الحرية التي تقودها اإلدارة بمرونة وفعالية«.
الجلي، أن املفهوم الثوري الذي كان يدافع عنه بنبركة، لم يكن ليروق البعض، 
والتجارية،  والفالحة  الصناعة  في مجاالت  يبتغيها  التي  الثورة  بني  الخلط  وتم 
عودة  عن  املدافعني  أشد  من  كان  الرجل  أن  رغم  امللكية،  املؤسسة  على  بالثورة 
املجلس  رأس  على  مهمته  بإنهاء  مما عجل  بامللكية،  تمسكا  وأكثر  للمغرب،  امللك 
إبراهيم،  هلل  عبد  حكومة  فتحتها  التي  الواعدة  األوراش  ووقف  االستشاري، 
الدولة  توجه  في  حــدث  قد  الجابري(  تعبير  حد  )على  »انقالبا«  أن  فمعلوم 
وسياستها بعد إقالة حكومة عبد هلل إبراهيم، وقد أجريت انتخابات جماعية بعد 
أسبوع، ولكن تأخر إصدار القانون املنظم لها إلى أن ظهرت النتائج وتبني اتجاه 
الرأي العام الوطني، حينئذ صيغ قانون املجالس املحلية بالصورة التي تنسجم 

مع »االنقالب الجديد«.
لقد أضحى معلوما لكل مهتم بأن املغرب فوت على نفسه االستفادة من كثير 
السياسي، وهو ما جعل  املجال  املجاالت، السيما  الرائدة في مختلف  األفكار  من 
املغرب بلدا متخلفا مقارنة مع العديد من الدول في أوروبا وآسيا وإفريقيا، التي 
دخلت مضمار التطور السياسي والصناعي والفالحي بعقود طويلة بعد املغرب، 
مؤكدا  أمــرا  هذا  كان  ولئن  وأفكارها،  طاقاتها  كل  من  تستفيد  أن  واستطاعت 
والتذكير به بمثابة تحصيل حاصل، فإن الغير متأكد منه، هو ما إذا كان املغرب 
سيقطع مع مسلسل الفرص الضائعة، ويستقبل كل األفكار املتقدمة التي يطرحها 
التي  القانونية  املصفوفة  تطوير  أجل  من  واملهتمون  والفاعلون  املدني  املجتمع 

تنظم التدبير الترابي للدولة.
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لقد خرجتم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئا، هكذا 
يولد اإلنسان ويبقى صفحة بيضاء طيلة مرحلة طفولته 
يسمع  الجنني  أن  تؤكد  علمية  دراســات  هناك  أن  رغم 
تكوينه،  فترة  في  وهو  لألم  النفسية  بالحاالت  ويتأثر 
ترضع  أن  األم  فعلى  اإلسالمي،  الدين  تعاليم  وحسب 
وليدها حولني كاملني، مما يضمن له صحة جيدة وعقال 

سليما.
أو  ُيهّود  أو  ُيمّسح  فهو  بيئته،  ابن  اإلنسان  أن  وبما 
نعلم،  كما  فالطفل  والديه،  إرادة  حسب  اإلســالم  يعتنق 
يتخذ من والديه قدوة ونموذجا من املفروض أن يسير على 
استثنائية  هناك حاالت  تحدث  وقد  حياته،  طيلة  نهجهما 
وهنا  األبوين،  عقلية  مع  تتصادم  األطفال  أفكار  تجعل 

ذكائه  التلميذ حسب  منه  ينهال  منبعا  تكون  إما  التي  املدرسة،  دور  يتدخل 
واستعداده لالنتفاع من دروسها، ثم يدخل في طور املراهقة التي قد تكون 
والجامعة  الحسن،  للسلوك  طريقا  وإما  الهاوية،  إلى  تدفعه  انزالق  موضع 
كما نعلم هي خليط ونتاج عدة بيئات وأوساط اجتماعية مختلطة، يتساوى 
للطبقة  املنتمني  الطلبة  باستثناء  الدراسة،  مدارج  على  والغني  الفقير  فيها 
أبناءها من ولوج املعاهد واملدارس  لها إمكانية مادية تمكن  التي  امليسورة 

الخاصة أو السفر إلى الخارج إلتمام دراستهم.
على  التعرف  من  مكنني  حظ  لي  كان  فقد  العالي،  التعليم  ذكر  وعلى 
العالي  املعهد  في  زميلي  كان  الذي  املغاربة،  الصحفيني  قيدوم  املرحوم 
للصحافة، وقد استمرت صداقتنا بعد التخرج وحاول كل منا أن يستثمر 
ما حصده من أفكار ومعلومات، حيث توجه األخ املرحوم موالي مصطفى 
فبعد  املتاعب،  مهنة  تعلمون  كما  وهي  الصحافة،  ميدان  إلى  العلوي، 
وأخيرا  »األسبوع«،  ثم  و»الكواليس«،  الدنيا«  »أخبار  أصدر  »األخبار« 
جرائد  لعدة  الرسمي  املراسل  كان  أنه  ننسى  وال  الصحفي«،  »األسبوع 

عربية منها جريدة »العرب« التي تصدر بلندن.
أبرز  من  كــان  بل  واملــجــالت،  الصحف  بتأسيس  هلل  رحمه  يكتف  لم 
)كتاب  وبعده  االستقالل  قبل  البالد  عاشتها  التي  لألحداث  املؤرخني 

»صحافي وثالثة ملوك« نموذجا(.
العلوي، كانوا  الراحل  الذين كانوا مدمنني على قراءة ما يكتبه  القراء 
كان  به  كانت تطبع مقاالته وكأني  التي  الجرأة والشجاعة  يندهشون من 
لفرض  املخزن  صفوف  في  يندسون  الذين  املسؤولني  من  الطغاة  يتصيد 
أساليب  يستعمل  األحيان  بعض  في  كان  إذ  املواطنني،  على  جبروتهم 
جريدة  من  ــى  األول الصفحة  في  نشر  يــوم،  ذات  أنــه  منها  أذكــر  غريبة، 

عليه:  وعلق  لليد«  األوسط  لـ»األصبع  صورة  »األسبوع« 
الذي  املسؤولني  ألحد  الخطاب  موجها  تسوى«،  ما  »هذا 

كان يتغطرس في قراراته ومعامالته مع املواطنني.
بسبب هذه املواقف، كان الراحل مصطفى العلوي يمثل 
غول  فهناك  مرات،  عدة  بسجنه  التي قضت  املحاكم  أمام 
اختطاف  على  اإلجرامية  عبقريته  تفتقت  سابق  عسكري 
األخ مصطفى العلوي ووضعه في صندوق السيارة ونقله 
قصيرة،  غير  مدة  هناك  قضى  بوجدة حيث  ملعتقل سري 
إال  مصيره  على  تتعرف  ولم  عنه  تبحث  أسرته  وكانت 
بعد اإلفراج عن زميله في االعتقال، الحاج أحمد الفكيكي 
بمدينة  يوجد  أنه  عائلته  أخبر  الذي  رحمه هلل،  املدلسي 
هذا  حــراس  أحــد  من  علمت  وقــد  ســري،  بمعتقل  وجــدة 
املعتقل، أن »الجنرال« كان يخطط لنقل األخ العلوي إلى التراب الجزائري، 
إللقاء القبض عليه في الحدود الجزائرية املغربية بدعوى أنه دخل التراب 

الجزائري بدون وثائق التعريف.
األمور  يدبر  القوي  الوزير  كان  حيث  األحــداث،  وتتشابه  األيام  تمر 
األخ  تقديم  على  الفترات،  من  فترة  في  جاهدا  عمل  وقد  مزاجه،  حسب 
العلوي للمحكمة بدعوى القذف)..(، وقد حضرت إحدى هذه املحاكمات، 
له  ألقول  منه  االقتراب  حاولت  املحاكمة،  لقاعة  العلوي  باألخ  جيء  وملا 
»اصمد فإننا معك«، لكن الشرطي صدني وأخرجني من قاعة الجلسات 
إلى بهو املحكمة، حيث لم أستطع منع دموعي، خصوصا وأني كنت أعلم 
صحته  على  أثر  الذي  السكري  مرض  من  يعاني  كان  مصطفى  األخ  أن 
املكان  وهو  العالج،  قصد  املستشفى  إلى  ينقل  آخر  إلى  حني  من  وكان 
التي كنت ألقاه فيه وتدوم الزيارة حسب مزاج الشرطي الذي كان مكلفا 

بحراسته.
إن املحن التي عانى منها األخ مصطفى العلوي من أجل أفكاره ومواقفه، 
»األسبوع«، وأعتز  كانت حافزا قويا جعلني أنضم لهيأة تحرير جريدة 
بانتظام،  غفلون«  دار  في  الشعب  يبقى  ال  »حتى  ركني  بكتابة  وأتشرف 
األمر الذي جعلني أتيقن من استقالل قرارات الجريدة ونظافة مواردها 
وتشكل  العلوي  أستاذنا مصطفى  لنا  تركها  مبادئ  وهي  نظرها،  وبعد 
حافزا لكل الذين يساهمون في إصدار هذه الجريدة، لذلك أقول للزمالء، 
وعلى رأسهم ذلك الشبل، الذي تحمل املسؤولية بعد أبيه وأخذ يمتعنا 
بكتاباته، وقد اتضح أنه يحمل نفس األفكار ويتحلى بنفس املبادئ، حي 
على الفالح واالستمرارية وما خاب فريق يقوده شاب ترعرع في أحضان 

الصحافة املجاهدة مصداقا للمثل القائل من »خّلف لم يمت«. 

»من خلف لم يمت«

الحسين الدراجي

تناسلت في اآلونة األخيرة إصدارات »علمية« 
ولقاءات،  ومؤتمرات  وندوات  جماعية،  كتب  من 
أكاديمية  منابر  في  منثورة هنا وهناك،  ومقاالت 
وغيرها، كان من ورائها ثلة من الباحثني الشباب 
خاصة  ويبهجه،  القلب  يسعد  وهذا  الطموحني، 
رحم  مــن  خــرجــت  العلمية  األنــشــطــة  ــذه  ه وأن 
ليس  لزمن  نكوصا  التي عرفت  املغربية  الجامعة 
ملاما،  إال  الباحثني،  أقــالم  فيها  وجفت  بالهني، 
فليست  ذلك،  ورغم  العلمية،  األنشطة  فيها  وقّلت 
إلى  خــرج  ما  كل  وليس  دائما،  ورديــة  الصورة 
يستحق  واإلصــدارات،  األنشطة  تلك  من  الوجود 

التشجيع.
تاريخ  فــي  جــدا  فــارقــة  تاريخية  لحظة  هــي 
باملغرب،  الجامعية  األكاديمية  العلمية  األنشطة 
الفاعلني  جــمــيــع  اهــتــمــام  ــال  ــن ت أن  ويــنــبــغــي 
والفرق  املختبرات  على  املشرفني  األكاديميني 
لتلك  الراعية  املؤسسات  عــن  فضال  العلمية، 
زاوية  كل  تقتضي  زاويتني،  من  وذلك  األنشطة، 
وبنوع  واثقة،  وبخطى  ثاقبة،  بعني  إليها  النظر 

من الحذر والضبط العلمي واملنهجي.
بعد  النهوض  زاويــة  هــي  األولـــى،  فــالــزاويــة 
باحث  لشباب  العلمية  الصحوة  وهذه  النكوص، 
البحث  ومختبرات  الجامعات  داخل  من  طموح 
واللجن  املختبرات  من  كثير  ظلت  لقد  وفــرقــه. 
ال  بعضها  إن  بل  مفعلة،  وغير  »نائمة«  العلمية 
يكاد عدد األنشطة العلمية الذي أقامته وأشرفت 
أربع  خالل  الواحدة  اليد  أصابع  يتجاوز  عليه 
وإذا  املختبرات(،  لهذه  القانوني  )العمر  سنوات 
ما تمت هذه األنشطة املختلفة )مؤتمرات، ندوات، 
لقاءات علمية..(، فإنك ال تجد فيها حظا وال مكانا 
تحديدا،  الدكتوراه  سلك  في  الباحثني  للطلبة 
لبعض  حتى  مكانا  تجد  ال  األحيان،  بعض  وفي 
األساتذة الجدد امللتحقني بالجامعات، فظل بعض 
قدماء األساتذة والشيوخ منهم، يحتكرون املعرفة 
ورضوا  له  أذنوا  ملن  إال  مشاركة  فال  واألنشطة، 
عنه، والرضا هنا )غالبا( ال ينبني إال على أساس 
وعلى  العمياء،  الطاعة  وعلى  واملريد«  »الشيخ 
مقدار التزامك )بوعي أو بدونه( بـ»الخط العلمي 
الفرق  بعض  غــدت  وهــكــذا  الــشــيــخ«،  لألستاذ 

زوايا  وكأنها  الكليات،  بعض  في  واملختبرات، 
صوفية، كلما قدمت الوالء والطاعة للشيخ، كلما 

كان لك حظ من بعض تلك األنشطة.
بني  الصراعات  أذكــت  املمارسات  هــذه  فمثل 
لدرجة  حدتها،  من  وزادت  الباحثني،  األساتذة 
باسم  التصرفات  بعض  تبرير  إلى  أحيانا  تصل 
سواد  »تكثير  في  رغبة  البحث،  وباسم  العلم، 
األعم  األغلب  في  هم  املريدون  هؤالء  املريدين«. 
»األفاعيل«  يفعلون  الذين  الدكتوراه  سلك  طلبة 
وينقلون »األقاويل«، ما صح منها وما لم يصح، 
زمام  ومالك  والنهي،  األمــر  صاحب  لشيخهم، 
أكثر  فيقربهم  عنهم،  ليرضى  الفريق،  أو  املختبر 
تبركا  محفظته«  حمل  بشرف  و»يحظوا  إليه، 
تلك  في  مكانا  لهم  يجدوا  أن  سبيل  في  وتملقا 
زالتهم  عن  التغاضي  ليتم  أو  العلمية،  األنشطة 

وضعف مستواهم.
مع األسف، هذا واقع مرير نشهده في بعض 
كل  في  سخر  هلل  أن  لـله،  والحمد  جامعاتنا، 
الحق،  عن  ينافحون  شرفاء  أساتذة  الجامعات 
بعيدا  رصينا  علميا  تأطيرا  الباحثني  ويؤطرون 
العلم  عــالقــة  ــى  إل ــد،  ــري وامل الشيخ  عــالقــة  عــن 
أمثلة  لذكرت  يتسع  املقام  كان  ولو  والعلمية، 
يسلك  أن  في  الفضل  لهم  كــان  ألســاتــذة  كثيرة 
طلبتهم مسارات العلم املختلفة بكل ثقة واقتدار، 
العلمية  وقوتهم  الباحثني  بعض  شهرة  إن  بل 
لكن مثل  املؤطرين،  فاقت شهرة وقوة أساتذتهم 
بعض تلك التصرفات التي أشرنا إليها، موجودة 

وتؤثر سلبا على سمعة العلم، ومستقبل البحث 
العلمي.

االنفصال  ــة  زاوي فهي  الثانية،  الــزاويــة  أمــا 
العلم  سكة  عن  الباحثني  الطلبة  لبعض  العلمي 
والعلماء، ظنا منهم أنهم صاروا يمتلكون مفاتيح 
االستغناء  على  قــادرون  وأنهم  العلمي،  البحث 
علمية  أنشطة  ينظمون  فأضحوا  أساتذتهم،  عن 
ما  أقل  ومقاالت  كتبا  للعلن  ويخرجون  مبتورة، 
و»خزعبالت  علمية«  »هرطقات  أنها  عنها  يقال 
فكرية«، ألنها لم تحظ بالتحكيم العلمي، ولم يقرأ 
صرنا  وهكذا  املتخصصون،  أساتذتهم  أبحاثها 
منها  والعلم  »علمية«  تسمى  بأبحاث  نتفاجأ 
براء، بل إن العجب كل العجب، أن يكون املؤلَّف 
الصادر متضمنا، زورا وبهتانا، لجنة علمية دون 
أن تحكم هذه اللجنة بحثا واحدا، وإنما جمعها 
العلمي«،  »الكتاب  على  املشرفون  أو  املشرف 
عندما  نتعجب  وكم  العلم،  غطاء  تحت  فأخرجت 
بعضها  في  العلمية،  اللجنة  ضمن  من  يكون 
غمار  يخوضون  مازالوا  باحثون  طلبة  اآلخــر، 
أطاريحهم  يعدون  ومــازالــوا  العلمي،  البحث 
للدكتوراه، بل إن بعضهم بالكاد انخرط في سلك 
الدكتوراه ومازال يتلمس طريقه العلمي الطويل، 
فكيف يتجرأ مثل هؤالء أن تكون أسماؤهم ضمن 
الندوة؟  لتلك  أو  املؤلف  لهذا  العلمية  اللجنة 
مثل  عليها  أشرف  التي  األبحاث  ستكون  وكيف 

هؤالء؟
الشباب  الباحثني  تشجيع  ــاة  دع مــن  إنني 
وفتح الباب أمامهم مشرعا، وأقول: إن ما حصل 
طويلة  سنني  عــانــوه  مــا  نتيجة  هــو  ويحصل، 
املنابع،  سدوا  الذين  األساتذة  بعض  رقابة  من 
وتحكموا في دواليب املختبرات والفرق العلمية، 
درج  فــي  أو  محفظاتهم  فــي  األخــتــام  وجعلوا 
تركوا  هم  وال  معرفة،  أنتجوا  هم  فال  مكاتبهم، 
لديهم  ما  ويخرجون  ينتجون  الشباب  هــؤالء 
إذ  هذا،  قولي  في  مبالغا  هنا  ولست  أفكار،  من 
تصدر  التي  السنوية  التقارير  نطالع  أن  يكفي 
املتخصصة،  ــة  واإلداري العلمية  املؤسسات  عن 
الجامعيون،  األساتذة  يكتبه  ما  بضآلة  لنصدم 

وما يخلفوه من ورائهم من »أبحاث«.

نافذة للرأي

بحث علمي جامعي.. ولكن.. 

محمد العلوي 
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المركز الثقافي »نجوم 
سوس« يطلق موسمه الجديد

مغربيان يفوزان بجائزة »ابن خلدون 
للترجمة« الدولية 

 من 21 إلى 27 يناير 2021

وهو  الــزوايــن،  يونس  املغربيان  توج 
األدبني  وأستاذ  ومترجم  جامعي  أستاذ 
بالكلية  والترجمة  واملــقــارن  الفرنسي 
جامعة   / بــتــازة  التخصصات  متعددة 
وعبد  بفاس،  هلل  عبد  بن  محمد  سيدي 
ومترجم  شــاعــر  وهــو  بتكمنتي،  الــحــق 
ــاذ بــاألكــاديــمــيــة  ــتـ ومــصــطــلــحــي، وأسـ
للتربية والتكوين فاس مكناس،  الجهوية 
للترجمة«  - سنغور  »ابن خلدون  بجائزة 

في دورتها الثالثة عشر 2020.
الدولية  الجائزة  بهذه  املغربيان  وفاز 
العربية  املنظمة  تمنحها  التي  للترجمة، 
)األلكسو(  والعلوم  والثقافة  للتربية 

عن  للفرنكفونية،  ــيــة  الــدول واملــنــظــمــة 
العربية،  إلــى  الفرنسية  من  ترجمتهما، 
ــودة الــقــربــان«  ــجــهــاديــة: عـ لــكــتــاب »ال
 )le Djihadisme retour du sacrifice(
جاكوب  املعاصر  الفرنسي  للفيلسوف 
عن   2017 سنة  الــصــادر  ركوزينسكي، 
 Desclée de Brouwer النشر  دار 
بفرنسا، فيما صدرت الترجمة عن مؤسسة 
»مؤمنون بالد حدود« سنة 2020 بلبنان.
فوز  عن  الجائزة  تحكيم  لجنة  وأعلنت 
مشيدة  باإلجماع،  املغربيني  األستاذين 
وأهمية  الكتاب  وقيمة  الترجمة  بجودة 

املوضوع.

يعيد املركز الثقافي »نجوم سوس« فتح أبوابه في 
ملؤسسة  الثالث  املركز  ويستأنف  األكاديريني،  وجه 
»علي زاوا« أنشطته إلسعاد املواهب الشابة من منطقة 

سوس.
ارتجال  عمل  ورشة  العام،  هذا  لقاءات  أولى  ومن 
الفالحي،  إسماعيل  واملخرج  املمثل  بقيادة  مسرحي 
موهبته  املــهــارات،  متعدد  الفنان  هــذا  شــارك  حيث 
هواة  مع  املسرحي،  االرتجال  فن  خصوصا  كممثل، 

الشباب من الفن األول املسرح.
من  الجديد  املوسم  إلطــالق  أولــى  خطوة  إذن،  هي 
التي  نجوم«  املسرحي  لالرتجال  الوطنية  »البطولة 
وبالفعل،   ،2020 سنة  زاوا«  »علي  مؤسسة  أنشأتها 
خطواتهم  اآلن  يصنعون  األكاديريني  الشباب  فــإن 
تحقيق  أجل  من  املسرحي،  االرتجال  فن  في  األولــى 
تمثيل  على  قــادريــن  ويكونوا  أكبر  بشكل  النجاح 
منطقتهم في األشهر املقبلة خالل النهائي الكبير الذي 
اململكة:  من  مناطق  أربع  من  املرتجلون  فيه  سيحضر 

الشمال وسوس والوسط والساحل.
خالل  ســـوس«،  »نــجــوم  الثقافي  املــركــز  وسينظم 
األشهر القليلة املقبلة، العديد من األنشطة واملباريات، 
وذلك لتحديد أفضل فريق ارتجالي لتمثيل سوس هذا 

الصيف.
ندوة وطنية حول أرفود تتحول إلى كتاب

الوطنية  الــنــدوة  أعــمــال  توثيق  تــم  منتظرا،  كــان  كما 
واألبحاث  والتنمية  للدراسات  تافياللت  مركز  نظمها  التي 
ومختبر  ألرفود  الحضرية  الجماعة  مع  بتعاون  التراثية، 
محمد  سيدي  بجامعة  وإنقاذ«  وصيانة  »دراســة  التراث 
تم  والتي   ،2019 يناير  23 و24  يومي  بفاس،  بن عبد هلل 
تحويلها إلى كتاب جيد اإلخراج والتنظيم، مكون من 374 
صفحة اختير له كعنوان: »أرفود املجال -  التاريخ - املجتمع 
الذي أشرفت عليه لجنة علمية  الكتاب  1918-2018«، وهو 
مكونة من أساتذة جامعيني وباحثني في ميدان التاريخ من 
جاء  الذي  العمل  هذا  إخراج  تافياللت، قصد  منطقة  أبناء 
بمناسبة مرور 100 سنة على بناء مدينة أرفود سنة 1918 
من طرف املستعمر الفرنسي ألغراض عسكرية واقتصادية 
املجال  على  السيطرة  وبالتالي  التفوق،  من  يتمكن  حتى 
والطبيعية،  البشرية  مــوارده  واستغالل  آنــذاك  الفياللي 
محاور  أربعة  تضمن  الــذي  الكتاب  إليه  أشــار  ما  وهــو 
واالقتصادية  واالجتماعية  التاريخية  الجوانب  تناولت 

بتافياللت  لها  املجاورة  باملناطق  عالقتها  في  أرفود  ملنطقة  والثقافية 
ومختلف القرى والقبائل التي ساهمت في بلورة مجموعة من األحداث 
التاريخية  القضايا  جسدته  ما  وهو  وقبلها،  االستعمارية  الفترة  خالل 

بالندوة  مداخالتهم  املشاركون خالل  تناولها  التي 
مسرحا  املنطقة  كانت  والتي  الكتاب،  ملنت  املكونة 
وتطرقت  ناقشت  والتي  الوسيطية  الفترة  منذ  لها 
الروايات  مختلف  نقل  عبر  األمكنة،  لـ»طوبونيميا« 
األمازيغية ثم العربية حول أصل تسمية أرفود، مع 
باملجال  عاشت  التي  واألقوام  األعراق  مختلف  ذكر 
الذي  اليهودي  العنصر  خصوصا  بعيد،  أمد  منذ 
تعايش مع سكان املنطقة قبل هجرته إلى فلسطني.

وإلعطاء مزيد من املصداقية للمعارف املقدمة، تم 
األرشيف  من  ووثائق  محلية  وثائق  على  االعتماد 
الفرنسي، وكذا سجالت الحالة املدنية خالل الفترة 
مختلف  استنباط  قصد  هــذا  وكــل  االستعمارية، 

املعارف التاريخية املقدمة في هذا الجانب.
مختلف  عن  اللثام  كذلك  »أرفود«  كتاب  أماط  كما 
الثروات التي ساعدت على االستقرار التليد ملختلف 
املنطقة،  ومــراكــز  قصور  في  والقبائل  الجماعات 
ربطت  التي  التجارية  الطرق  مختلف  زينت  والتي 
املراكز التجارية داخل املغرب بإفريقيا جنوب الصحراء والتي كانت تمر 

عبر سجلماسة بتافياللت.

نجاة الهاشمي تنال جائزة 
بإسبانيا في بحثها عن الحرية

نجاة  مغربي،  أصــل  مــن  اإلسبانية  الكاتبة  نــالــت 
77 عن  الـ  للرواية« في دورتها  »نادال  الهاشمي، جائزة 
روايتها »سيحبوننا اإلثنني«، وهي عمل إبداعي يتمحور 

حول موضوع »البحث عن الحرية«.
بجائزة  الفائزة  اإلثنني«  »سيحبوننا  روايــة  وتسرد 
األدبية  الجوائز  أهــم  أحــد  تعد  التي  للرواية«  ــادال  »ن
باللغتني  الهاشمي  نــجــاة  كتبتها  والــتــي  اإلسبانية 
في  تعيشان  صديقتني  حياة  عن  والكتاالنية،  اإلسبانية 

الهامش وتتصارعان من أجل البحث عن حريتهما.
التتويج  وقالت الهاشمي التي تعيش ببرشلونة عقب 
قليل  عــدد  حضره  تقليدي  حفل  خــالل  من  أعلن  ــذي  ال
بسبب  برشلونة  في  واإلعالمية  األكاديمية  النخبة  من 
في  ستصدر  التي  روايتها  أن  الصحية،  ــراءات  ــ اإلج

اإلسبانية  باللغتني  املقبل  فبراير  شهر 
»قصة  ــول  حـ ــدور  ــ ت ــة،  ــي ــاالن ــت ــك وال

فتاتني  بــني  تربط  التي  الصداقة 
تنحدران من أسر مهاجرة وتعكس 
الصراع الذي تخوضانه من أجل 
تعيشان  اللتان  وهما  حريتهما 

في حي يقع في هامش املدينة 
ــرون،  ــاجـ ــهـ ــه املـ ــن ــط ــق وي
الحرية  تــحــديــات  حيث 
ــرأة  ــ واســـتـــقـــاللـــيـــة املـ
اإلكراهات  من  وغيرها 

األخرى«.

كتاب يرصد آليات تدبير أزمات التحول الديمقراطي
صدر مؤخرا مؤلف جديد 
لكريني  ــس  إدريـ للدكتور 
تحت عنوان: »تدبير أزمات 
ــديــمــقــراطــي..  ــحــول ال ــت ال
في  العربي  للحراك  مقاربة 
ضــوء الــتــجــارب الــدولــيــة« 
عن املطبعة الوراقة الوطنية 

بمراكش.
مقدمة  في  الكاتب  ويؤكد 
 280 في  جــاء  الــذي  مؤلفه، 
صفحة من الحجم املتوسط، 
ظلت  الــعــربــيــة  ــار  ــط األق أن 
تفاعال  األقــل  ــدول  ال بني  من 
التي  الكبرى  املتغيرات  مع 
نهاية  بعد  الــعــالــم  شهدها 
مع  مقارنة  الــبــاردة  الحرب 
أمريكا  في  األقــطــار  من  عــدد 

الالتينية كالبرازيل والشيلي.. أو في أوروبا 
بعض  في  أو  ورومانيا..  كبولونيا  الشرقية، 

كجنوب  اإلفريقية،  البلدان 
والتي  وروانــــدا،  إفريقيا 
سياسية  مكتسبات  راكمت 

واقتصادية هامة.
ــذا  ــف هـ ــ ــؤل ــ يـــســـعـــى م
بدعم  صــدر  الــذي  الكتاب 
ــانـــس  ــن مـــؤســـســـة »هـ ــ م
زايـــدل«، إلــى اإلجــابــة عن 
تتعلق  رئيسية،  إشكالية 
الالزمة  املــداخــل  بتحديد 
ديمقراطي  تحول  لتأمني 
بأقل  العربية  املنطقة  في 
ــر اســتــيــعــاب  ــب ــة، ع ــف ــل ك
في  املطروحة  اإلشــكــاالت 
ناحية،  مــن  ــشــأن  ال هـــذا 
النظرية  التراكمات  وكــذا 
الدولية  والتجارب امليدانية 
من  انطالقا  وذلك  أخرى،  ناحية  من  الحديثة 
إلى  تحيل  أولها،  أساسية:  فرضيات  ثالث 

في  القائمة  واألمنية  السياسية  األزمــات  أن 
عدد من دول املنطقة، تعكس حجم اإلكراهات 
االجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة واالقــتــصــاديــة 
املداخل  اختيار  وعــدم  جهة،  من  املتراكمة 
الديمقراطي  التحول  بدعم  والكفيلة  الالزمة 
أن  إلـــى  ثــانــيــهــا، تشير  ــرى.  ــ أخ جــهــة  ــن  م
استحضار التجارب الدولية الحديثة في هذا 
املنطقة،  في  ممكنا  التحول  سيجعل  الصدد، 
»القتامة«  من  الحراك  بانتشال  سيسمح  كما 
باإلرهاب  بربطه  به،  ألصقت  التي  الحالية 
االجتماعي  والــتــراجــع  األمــنــي  واالســتــالب 
اعتماد  بأن  تقضي  وثالثها،  واالقتصادي. 
لتدبير  سلسا  مدخال  يمثل  االنتقالية  العدالة 
االرتباكات  ولتجاوز  التحول،  هــذا  ــات  أزم
دول  من  لعدد  السياسي  املشهد  تطبع  التي 
بناء  في  الجميع  مشاركة  يدعم  بما  الحراك، 
االنتهاكات  مع  ويقطع  للجميع،  تتسع  دولة 
مظاهر  ومــع  ــســان  اإلن لــحــقــوق  الجسيمة 

الفساد واالستبداد.
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يتعلق  ال  املقال  هذا  في  املحامي  تطوع  موضوع 
القضائية،  باملساعدة  تسميته  على  اصطلح  بما 
وهي الحالة التي يكون فيها املحامي مكلفا بالدفاع 
املحامني  عن متهم معوز، وإنما بتطوع جماعة من 
للدفاع عن متهمني متابعني في قضايا جنائية غالبا 
ما تكون بخلفية سياسية، وهي ظاهرة ظلت تتناسل، 
بمحاكمة  بــدءا  االستقالل،  منذ  التعبير،  صح  إن 
بمحاكمة  ومــرورا  ورفاقه  البصري  الفقيه  املقاوم 
على  راهنوا  الذين  والصحافيني  الحسيمة  شباب 
من  قوانني  من  عنه  تفرع  وما  الدستور  مقتضيات 
والتعبير،  الرأي  حرية  حق  لهم  تضمن  أن  شأنها 
وانتهاء باملؤرخ والحقوقي املقدام  املعطي منجب، 
تبييض  تهمة  املوجه  التواصل  دعاة  ألبسه  الذي 
األموال قبل بداية البحث أو التحقيق، وهي جرائم 
تمتد  وإنما  الضحية  في  تنحصر  ال  وتشهير  قذف 

إلى كل متضرر من أفراد األسرة.
املحاكمات  مــن  األول  الصنف  أن  املعلوم  مــن 
من  التسعينات  بــدايــة  حــدود  ــى  إل امــتــدت  الــتــي 
بالخصائص  تتسم  نظري  في  كانت  املاضي،  القرن 
مقاومني  فيها  تجد  جماعية  محاكمات  التالية: 
بمحاكمة  نظري  في  انتهت  وسياسيني  ونقابيني 
يلقب  كــان  ــذي  ال األمـــوي،  نوبير  النقابي  القائد 
بالنووي نسبة لخطبه النارية، كانت آخرها دعوته 
كان  الذي  املطلب  وهو  البرملانية  امللكية  نظام  إلى 
يجر  أن  شأنه  ومن  الطابوهات  من  يعتبر  آنــذاك 
خصت  فردية  ومحاكمات  الويالت،  صاحبه  على 
الكريم  وعبد  العلوي  مصطفى  يتقدمهم  صحافيني 
غالب وأحمد بنجلون وعددهم يعسر تحديده، هؤالء 
السلطة،  اتجاه  في  أقالمهم مصوبة  كانت  وغيرهم 
بتكليف  وذلك  العدة،  لهم  تعد  األخيرة  هذه  فكانت 
قبل  فيعتقلون  املتداولة،  باملهمة  املعلومة  األجهزة 
الذي ظل سائدا رغم طي  النهج  أن يحاكموا، وهو 

صفحة املاضي البغيض.
باألمس، كما هو معلوم، كانت السلطة هي الخصم 
والحكم، وفي املحاكمة لم تكن في حاجة إلى تنصيب 
بداية  في  االنــفــراج  بــوادر  ظهور  وعند  محامي، 
بمحامي  استنجدت  أول حكومة  كانت  التسعينات، 
تتسع  لم  قاعة  في  املحاكمة  وجرت  املئات  ملواجهة 
جميع  مألت  جماهير  عن  ناهيك  للمحامني،  حتى 
القضية  أن  كان معي  من  كل  فتيقن  املحكمة،  منافذ 
فوجب  القانون،  ببنود  ال  بالسياسة  عالقة  لها 
في  املختص  القاضي  على  ال  الحاكم  على  عرضها 
الفصل في األثار املادية للجريمة، ومنذ ذلك الحني، 
ترسخت في ذهني قناعة عدم جدوى التطوع الذي ال 
تغيب فيه كما يشاع شروط املحاكمة العادلة، وإنما 

الشروط املحددة بكيفية دقيقة في بنود املسطرة.
املحاكمات،  إيــقــاع  تغير  األخــيــرة،  السنني  فــي 
حيث لم تعد ترى النقابي والسياسي أو الصحفي 
املعارض في قفص االتهام ووراءه فيلق من الدفاع 
راهنوا  عزل  صحفيون  وإنما  التيار،  لنفس  ينتمي 
على ممارسة رسالتهم بمهنية، وحقوقيون يسعون 
إلى املساهمة في ترسيخ قيم العدل والحرية، إال أنه 
بكل أسف، يتكرر نفس السيناريو في هذا النوع من 
املحاكمات حني ترى زمالء متطوعني كانت تجمعهم 
باألمس وحدة القيم ووحدة الرؤى، فكانوا يحاولون 
قدر املستطاع اقتالع الحيف والظلم، وذلك باملزج ما 
بني القناعات السياسية وواقع املتابعات التي غالبا 
الحظناه  وما  ملموسة،  براهني  على  تركز  تكن  لم 
بالتطوع  يكتفون  ال  زمالء  األخيرة،  املحاكمات  في 
للدفاع عن موكليهم حسب مواقعهم متهمون كانوا 
أو ضحايا، لكن املحامي أضحى في اآلونة األخيرة 
املشرع حق  له  خول  الذي  العام  املدعي  محل  يحل 
ونبذ  والنزاهة  العفة  بقيم  التقيد  شريطة  املتابعة، 

كل أنواع اإلذالل واملهانة.
الثقة  عمق  من  يزيد  التشهير،  أسلوب  نهج  إن 
هو  ومــن  املهنة،  مصداقية  الصميم  في  ويضرب 
إلكترونية،  مواقع  إلى  نحيله  دليل،  إلى  حاجة  في 
الزمالء  لبعض  النشطاء  نعت  كثب  عــن  ليعاين 
بأوصاف يندى لها الجبني، فمن يوقف هذا النزيف؟            

هل تطوع 
المحامي خاصية 

مغربية ؟
ذ. عبد الصمد المرابط

11 يناير.. بأي حال عدت يا عيد ؟

 من 21 إلى 27 يناير 2021

وكأنها  يناير   11 ذكرى  مرت  مطبق،  صمت  في 
وكأنها  التاريخ،  بوصلة  يغير  لم  عرضي  حدث 
ولالستعادة  للحنني  فلكلورية  مناسبة  إال  ليست 
والتراتيل  األناشيد  عبر  للماضي  الوجدانية 
املطالبة  وثيقة  تقديم  ذكـــرى  ــرت  م الــحــزبــيــة، 
لكن  شعبي،  أو  رسمي  اهتمام  بدون  باالستقالل 
لوضع  فرصة  البعض  عند  غــدت  أنها  األســـوأ، 
خانة  في  ذكــريــات  من  يصاحبها  ومــا  الوثيقة 
املراجعة والتفنيد، بل والتكذيب أحيانا. فالبعض 
وآخرون  االستقالل،  حزب  إلى  نسبتها  في  شكك 
تفنيد  يمكنها  الحقة  أو  سابقة  وثائق  اكتشفوا 
الحدث برمته، وآخرون بحثوا في دور القصر في 
صياغة الحدث بأكمله... أفكار وآراء كثيرة تتداول 

عن  البحث  عنوانه  مسار  في  بحثيا،  قليلة  أحيان  وفي  إعالميا، 
الحقيقة التاريخية، لكن مضمونه، سواء وعى به أصحابه أم لم 
البدائل  بناء  الذاكرة وتقويض األسس في مسار  يعوا، هو هدم 

املنتظرة.
يناير،   11 بذكرى  املاضي،  اإلثنني  يــوم  املغاربة  احتفل  فقد 
وإذا   ،1944 سنة  باالستقالل  املطالبة  وثيقة  لتقديم  املخلدة 
أشخاص  في  الحدث  تختزل  التي  االحتفالية  الصورة  كانت 
جانبا  تخفي  خاصة  سياسية  حالة  أو  محدد  حزب  أو  معينني 
بكامل  اإلحاطة  تستوجب  املوضوعية  القراءة  فإن  الحقيقة،  من 
معطيات املرحلة وتفكيك خطاب الوثيقة بدل العيش في هوامش 
هنا  الوثيقة،  مراجعة  تدعي  التي  اآلراء  من  فكثير  الــحــدث، 
املغربي  الشعبي  الوجدان  عاشها  نفسية  حالة  تختزن  وهناك، 
ألن  السبعينات،  منذ  والحزبي  الرسمي  الخطاب  مواجهة  في 
أن ذلك  الوثيقة بحزب االستقالل وحده، ويدعون  الذين يربطون 
بمنطق  التاريخ  يحاكمون  تاريخية خطيرة«،  مغالطة  إلى  »يقود 
التحرر ليس هو نفسه  قاد حركة  الذي  الحزب  الحاضر، فمنطق 
كنا  آنئذ  ألننا  الحالية،  املغربية  السياسة  دواليب  في  الحاضر 
أطيافها  بكل  الوطنية  للنخبة  جامعة  هيئة  أو  كيان  عن  نتحدث 
اإليديولوجية والسياسية واللغوية، كما أن العالقة مع القصر لم 
التشاور  كان  االستقالل، حيث  مرحلة  عرفته  الذي  بالتعقيد  تكن 
عاديا  أمرا  الوثيقة  عناصر  كل  في  معه  والتنسيق  السلطان  مع 
في مرحلة تستوجب الوحدة بدل االصطفاف في هذا التوجه أو 

الرحيم بوعبيد،  الذي قدمه عبد  التقييم  ذاك. ففي 
للحدث،  طليمات،  األستاذ  نقلها  التي  شهادته  في 
تدبير  إطار  في  وواقعيا  موضوعيا  جهدا  اعتبره 
محاوالت  من  الكثير  عن  ردا  للمرحلة،  املقاومة 
مسمى  )تحت  والنكوص  واالستسالم  اإلرجـــاء 
الوثائق  والتي تضمنتها بعض  الدولية(  الظرفية 
وبعبارة  بها،  يتغنون  اإلعالميني  بعض  غدا  التي 
واضحة أوجز بوعبيد قائال: »بعد تفكير علمي، كان 
علينا أن نكون واقعيني، وأن نحدد كهدف ما كان 
آخرون يعتبرونه مستحيال«، فالوثيقة التي وقعها 
58 شخصا، بتشاور مع السلطان محمد الخامس، 
كانت تعبيرا ثوريا وحدويا اجتمعت فيه األطياف 
املغرب  فكرة  وطرح  االستعمار  ملخاطبة  املختلفة 
االحتقارية  الرؤية  مواجهة  خالل  من  كانت  واملخاطبة  املستقل، 
لذلك  الكولونيالي،  الخطاب  عادة  وسمت  التي  الوطنية  للذات 
الجماعي  وجــوده  منذ  املغرب  باستقاللية  باالعتراف  افتتحت 
مفاهيم  منظومة  فيه  تحكمت  فقد  االستشراف،  أما  والجغرافي، 
كانت هي الخيط الناظم: السيادة )وردت ثالث مرات(، والوحدة 
ألن   ...)3( الحكم  ونظام   ،)4( واالستقالل   ،)5( والحرية   ،)3(
كانت  بل  فقط،  االستقالل  مرحلة  لبدء  إعالنا  تكن  لم  الوثيقة 
للدولة املنتظرة  تختزل رؤية أصحابها، ومعهم الشعب املغربي، 
بعد زوال االستعمار، لذا فرمزية 11 يناير ليس في ربطها الَشرطي 
بواقع مغرب الخمسينات، أو البحث عن تفنيد الحدث والتشكيك 
في الوثيقة، لكن من خالل استيعاب تصور رجاالت املقاومة لدولة 
واالنتماء  والحرية  والوحدة  السيادة  على  القائمة  االستقالل 
زمن  في  راهنيتها  تحمل  مازالت  مفاهيم  هي  ــة،  واألم للوطن 
تغير بوصلة االنتماء والتشظي الهوياتي وغياب مرتكزات دولة 
فلم  والحكوميني.   السياسيني  الفاعلني  في مخططات  االستقالل 
ويؤسسون  املحتل  يقاومون  وهم  الوطنية،  الحركة  أعضاء  يكن 
واملتصور:  املفترض  املغرب  مقومات  عن  غافلني  غدهم،  لوطن 
والعمق  الهوياتي  االنتماء  تراكمات  على  يحاَفظ  حيث  املغرب 
الديمقراطي،  السياسي  الحضاري والوحدة االجتماعية والنظام 
وهذه املقومات هي التي شرعنت وجوده على مر التاريخ، ويشتد 
ملعان بريقها حني نخلدها ونؤمن بها حتى ال نجد أنفسنا يوما 

من األيام وقد حولنا الذاكرة برمتها إلى مجرد كذبة.

د. فؤاد بوعلي

أين تركة الرعيل األول من    المعلقين الرياضيين ؟ 

عثمان محمود

الزمن  أيام  إلى  الحنني  باب  من  ليس 
املعلقني  نــعــت  عــنــدمــا يــتــم  الــجــمــيــل، 
بالرواد،  األول  الرعيل  من  الرياضيني 
فالجهود املضنية التي بذلوها في حينه، 
كفيلة وحدها بالبلوغ بهم إلى درجة تلك 
الظروف  نتذكر  أن  هنا  ويكفي  الريادة، 
ينقلون  وهم  فيها  يشتغلون  كانوا  التي 
املباريات من املالعب، سواء داخل املدن 
تجرى  كانت  التي  تلك  من  أو  املغربية، 
الخصوص  وعلى  أخــرى،  ببلدان  فيها 
يقربون  كانوا  حيث  اإلفريقية،  املالعب 
بالدرجة  املستمع  من  املباريات  أطــوار 
اإلذاعــة  »ميكروفون«  خالل  من  األولــى 
أوال بأول، بدون مبالغة أو تفصيل ممل، 
فيبقى املتتبع على اتصال مباشر مع ما 
ينبغي  والذي  امللعب،  رقعة  على  يجري 
باحترام  الصدد  هذا  في  إليه  االلتفات 
وتقدير تامني، هو ذاك القاموس اللغوي 
أولئك  وضعه  ــذي  ال الــراقــي  الرياضي 
تفانوا  طاملا  الذين  الرياضيون  املعلقون 
قاموس  ونشاط،  بهمة  واجبهم  أداء  في 
الجمهور  عــلــى  أيــامــهــا  نفسه  فـــرض 
قوانني  فيه  حــضــرت  حيث  الــريــاضــي 
طبعا  رأسها  على  الرياضية،  األلعاب 
دقيقة،  عربية  بأسماء  القدم،  كرة  لعبة 
أخرى،  بلغات  املصطلحات  كل  وغابت 
وحتى  الفرنسية،  اللغة  مقدمتها  وفي 
القاموس  كلمات  كل  ذكــر  على  نأتي  ال 
املذكور، ندرج عينة فقط، من ذلك: تسلل، 
ضربة  حكم،  ركنية،  أو  ــة  زاوي تماس، 

القائم  الــعــارضــة،  ــوق  ف ــزاء، خــطــأ،  جـ
اإلصابة،  أو  الهدف  األيسر،  أو  األيمن 
املرمى، الحارس، الالعب البديل... وقس 
على هذا، معجم رياضي دقيق، وال شك، 
خالله  من  وبات  الوقت،  من  ردحا  عمر 
النقل  يتابع  العادي  واملشاهد  املستمع 
أدنى صعوبة  دون  تلك  أو  املباراة  لهذه 
في  يتم  كان  كله  ذلك  وأن  سيما  تذكر، 
الذي  الحد،  عن  الزائد  الحماس  غياب 
الرياضية  التعليقات  حياة  إكسير  بات 
فقد  البالغ،  ولألسف  لكن  ــام،  األي هاته 
ــردات ذلــك  ــف ــي أغــلــب م ــم الــتــفــريــط ف ت
املعلقني  كثرة  ظل  في  الراقي  القاموس 
على  ســواء  الرياضية  املــبــاريــات  على 
وراء  أومــن  التلفزية،  قنواتنا  شاشات 
العامة والخاصة،  إذاعاتنا  »ميكروفون« 
الزخم  هــذا  خضم  فــي  غابت  لقد  حقا 
مــفــردات  مــن  الكثير  التعليقات،  مــن 
درجــة  ــى  إل املعجم  ذاك  ومصطلحات 
مفردات هجينة  التالشي، وحلت محلها 
هو  وما  عامي،  عربي  هو  ما  بني  تجمع 
واألخرى  الفينة  بني  يطفو  وقد  فرنسي، 
ما هو إنجليزي وغيره من لغات البلدان 
إحدى  أن  حتى  القوية،  البطوالت  ذات 
إذاعاتنا الخاصة التي تعنى بالرياضة، 
الوطنية  البطولة  مباريات  تنقل  باتت 
كل  فيها  يتجسد  بطريقة  القدم  كرة  في 
الرصني  الــريــاضــي  التعليق  إال  شــيء 
إلى أسماع جمهور يتذوق  الذي يتوجه 
خالل  مــن  الــقــدم  ــرة  ك ــاراة  ــب م متابعة 
الــســمــاع، ونــشــيــر هــنــا إلـــى الــصــراخ 
املتجاوز للحدود وكأن ال تعليق رياضيا 
الهدف بطريقة عفوية،  يأتي  بدونه، فقد 
صيحات  يصيح  املعلق  نجد  ذلك  ومع 
أن  كما  املستمع،  انتباه  تشتت  متتابعة 

اختالف  رغم  تتشابه  الصيحات  هاتيك 
ظروف تسجيل األهداف! وفي كنف ذلك 
ما  يوظف  املعلق  نجد  الزائد،  الحماس 
أو  فاإلصابة  ــردات،  ــف امل مــن  ودب  هــب 
وتــارة  بالفرنسية  عنها  يعبر  الــهــدف 
ذلك،  من  أكثر  بل  ال  باإلنجليزية،  أخرى 
فإن النتيجة الواحدة يعبر عنها بلغتني، 
مثال واحد باللغة العربية وصفر باللغة 
حــارس  مــع  الــشــأن  وكــذلــك  الفرنسية، 
ــدرب والــحــكــم ومــســتــودع  ــ املــرمــى وامل

املالبس والقائمة تطول...
كل  في  اإلشــكــال  أيــن  يقول  أن  لقائل 
املعلق  بــني  تــواصــل  هناك  أليس  هــذا، 
ال  نعم،  املــبــاراة؟  أطــوار  لنقل  واملتابع 
تواصل  بــني  شتان  لكن  يــذكــر،  إشــكــال 
يؤديه تعليق يريح سماع املتتبع، ويرفع 
تلك،  أو  اللعبة  لهذه  تذوقه  مستوى  من 
في  كالم  أنه  عنه  يقال  ما  أقل  وتعليق 

كالم وانتهى األمر!
الجيل  من  الرياضيني  املعلقني  فعلى 
الدور  االعتبار  في  يضعوا  أن  املعاصر، 
باللغة  الــرقــي  فــي  املعلق  يلعبه  ــذي  ال
املباريات  لنقل  املتابع  لدى  الرياضية 
إذن  فليوظفوا  مــشــاهــدة،  أو  سماعا 
ولعل  عليها،  متفق  دقيقة  مصطلحات 
من  الرياضي  التعليق  رواد  تركة  في 
املجال،  هذا  في  زاد  خير  األول،  الرعيل 
حسب  الحكيم  التطوير  إلى  اللجوء  مع 
املمجوج  التقليد  وليحذروا  املستجدات، 
ألصوات وتعليقات بعض املعلقني هناك 
مقبوال  التقليد  يكون  فقد  الديار،  خارج 
يستمر  أن  ــا  أم الــهــوايــة،  مرحلة  فــي 
مرحلة  إلى  الوصول  عند  نهجا  ويصير 
االحتراف والتخصص، فذلك هو الضياع 

التام للشخصية الذي ما بعده ضياع.
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البحث عن وظيفة 
عادة قديمة

في  وهــي  وظيفة،  عــن  أبحث  كنت  بــاألمــس: 
الحقيقة عادة قديمة، وحمدا للـه، وجدتها، وهي 

مهنة طريفة..
ــار، علمت  ــي ذلـــك املــضــم ــاة ف ــعــان ورغـــم امل
وشهور  وأيــام  ساعات  الصغار  من  ثلة  وربيت 
بني  ــوات،  ــ وأخ إخـــوة  بــني  قضيتها  وســنــوات 
وتصحيح  حجرات،  وتغيير  وطباشير،  سبورة 
وتهييئ  امــتــحــانــات،  نتائج  ومـــلء  ــراســات،  ك
مذكرات، وانتظار ترقيات، مرحلة كانت ال تخلو 
من راحات وأعياد ومناسبات، وإضرابات كانت 

تدعو لها نقابات..
رأســي،  الشيب  غــزى  ســنــوات،  وبعد  الــيــوم: 
العادة  على  جريا  هي  وها  مالمحي،  وتغيرت 
وبسخاء من القيادة، ترميني في صحراء املعاش 
حيث تنمو السخرية، ويولد االستهزاء، ويتوقف 
االنتماء.. فماذا بعد املعاش؟ العجز والشيخوخة 

وأرذل العمر.
حولها  وتتعقد  األبـــدان،  لها  تقشعر  حــاالت 
املهمة  هذه  أكملت  لـله،  وحمدا  الحياة،  ظروف 
نعمة،  أعظم  فيها  اإلخــالص  شريفة،  مهنة  في 
وتحت شعار الصبر والحكمة، أنتظر أعظم أجر 

من صاحب القدرة.
لكل  النصيحة  هذه  أقدم  أن  يشرفني  وختاما، 
لإلخالص  وأدعوهم  التعليم،  حقل  في  العاملني 
في أدائها، ألنها رسالة مقدسة، وها هو الشاعر 

أحمد شوقي يخلد العاملني فيها بقوله: 
قم للمعلم وفه التبجيال

                         كاد املعلم أن يكون رسوال

رحال هرموزي

األمطار  شحت  األخــيــرة،  العقود  خــالل 
لسنوات،  املوسمية  األنهار  وجفت  باملغرب 
الجريان،  دائمة  األنهار  صبيب  وانخفض 
وصار شبح الجفاف مقلقا لشرائح واسعة 
في بلدنا، الذي رغم ما حققه من تطور في 
بالدرجة  مازال فالحيا  فإنه  أخرى،  ميادين 
األولى. هذا الوضع جعل املغاربة يتطلعون 
كلما  ويــفــرحــون  املــطــر  لــســقــوط  بشغف 
أنعم  كلما  ولكن  بالغيوم،  السماء  تلبدت 
املدن..  وتغرق  البوادي  تنعم  بالغيث،  هلل 

فلماذا تغرق مدننا؟
االستيالء  هــو  ــاب،  األســب أهــم  أحــد  إن 
دون  األمطار  ملياه  الطبيعية  املجاري  على 
إنشاء بنية مناسبة لصرفها، فشح األمطار 
شجع بعض املدن على مد أطرافها حتى في 
املواقع التي كانت في ما مضى مجار ملياه 
األمطار وأسرة ألنهار موسمية، وذلك دون 
استيعاب  على  قــادرة  تحتية  بنية  إنشاء 
مجاريها  تنسى  ال  الــتــي  ــطــار  األم مــيــاه 
سنوات  طالت  مهما  تستعيدها  أن  بد  وال 
بــالــدار  األخــيــرة  والفيضانات  الــجــفــاف، 
اإلصــالح  فرغم  األولـــى،  تكن  لم  البيضاء 
تكررت  املأساة  نفس  فإن  وإعادة اإلصالح، 
عدة مرات في العقد األخير، ألن من لم يتعظ 
يستحق  شك،  بال  فإنه  األولى  الضربة  من 

ضربات أخرى، ذلك أنه قبل تشييد املباني 
الجماعات  على  يجب  ــطــرق،  ال ــشــاء  وإن
آمنا  مكانا  بعناية  تختار  أن  الترابية 
أن  الحالي  املهندسني  جيل  وعلى  للبناء، 
املائية  واملجاري  الفيضانات  تاريخ  يدرس 
وإذا  مناسبة،  تحتية  بنية  إلعداد  باملنطقة 
التاريخ  هذا  عن  املكتوبة  املصادر  انعدمت 
إلى  يلجئوا  أن  عيب  فال  مــا،  منطقة  في 
كانت  التي  األماكن  ملعرفة  السكان  قدماء 
واألنهار  األمطار  ملياه  مجار  مضى  ما  في 

املوسمية.
األزلية  قوانينها  للطبيعة  أن  املعلوم  من 
كوارث  يسبب  أن  يمكن  أصابها  خلل  وكل 
للبشرية، ألن مياه األمطار حفرت مجاريها 
السنني،  ماليني  منذ  األرض  سطح  على 
إلى مجاريها  ما  يوما  تعود  أن  بد  ال  وهي 
قانون  وهذا  الجفاف،  توالت سنوات  مهما 
األشياء  عودة  في  املثل  به  يضرب  طبيعي 
إلى  املــيــاه  ــادت  »عـ فيقال:  أصولها  ــى  إل
أن  يجب  ال  طبيعي  قانون  وهو  مجراها«، 
يغيب عن كل راغب في البناء، فكيف يغيب 
عمن يخطط لتوسيع أو إعادة هيكلة مدينة 

تشهد نموا ديموغرافيا كبيرا؟
إن مدينة كبيرة كالدار البيضاء، يجب أن 
الصحي  الصرف  مجاري  بناء  في  تقتدي 
باملدن العمالقة األوروبية واألمريكية، التي 
تتوفر على مجاري شبيهة بأنفاق القطارات، 
من  الكثير  في  سهال  يعد  لم  األمــر  ولعل 
على  ـ  ممكنا  كان  ولكنه  القديمة،  األحياء 
األقل ـ أثناء بناء ممرات الترامواي بكل من 

في  ممكنا  والزال  البيضاء،  والدار  الرباط 
املناطق التي الزالت في طور البناء، سواء 
قد  التي  املتوسطة،  املدن  أو  الكبيرة  باملدن 

تصادف نفس املشاكل مستقبال.
من  نستوعبه  أن  يجب  الــذي  الــدرس  إن 
األمطار  مياه  أن  هو  املتكررة،  الفيضانات 
لبضع  مجاريها  على  اعتدى  من  تمهل  قد 
اكتسبتها  حقوقا  تهمل  لن  ولكنها  سنني، 
على  استولى  فمن  السنني،  ماليني  منذ 
مجاريها،  فــي  الطبيعية  حقوقها  بعض 
عليه أن يمنحها بديال يعادلها من املجاري 
سلبها  مــن  ولكن  املــغــطــاة،  أو  املكشوفة 
الثمن  يؤدي  فإنه  تعويض،  دون  حقوقها 

حينا أو بعد حني.

بندريس عمراوي الطيب

المياه ال تنسى مجاريها

عندما يطغى خطاب   اإلهمال والتهميش   على قرى األطلس المتوسط المنسي 

شجيع محمد

خطاب  يتحول  انتخابي،  موسم  كل  خالل 
وتصبح  الرهان،  لكسب  وسيلة  إلى  التغيير 
الفاعلة  القوى  هي  الحلول  إيجاد  عبارات 
في  االنتخابي  املشهد  يتسم  ــدوره  وب فيه، 
انتخابات  أي  بالقبلية،  املتوسط  األطلس 

قبلية أو أحزاب قبلية )ميس ننتمازيرت(.
فكل مشهد انتخابي يسبقه خطاب شعاره 
واملستوصفات  املــدارس  وبناء  العزلة  »فك 
والكهربة  اآلبار  العزلة وحفر  وفك  والقناطر 
مغزاها  يتضح  ما  سرعان  لكن  القروية«.. 
ــى مــركــز الــقــرار،  بعد وصـــول املــتــرشــح إل
لتتبخر  للجميع،  ويتنكر  جلده  يغير  حيث 
أن  ويتأكد  ســـراب،  إلــى  وتتحول  الــوعــود 
تستغل  انتخابي  خــزان  والــبــوادي  القرى 
كل  خالل  رابحة  كورقة  وتستعمل  مآسيها 
فقط  وجــدوا  السكان  وأن  انتخابية،  حملة 
للتصويت، فال ترى طيلة كل والية انتخابية 
املخجلة،  الترقيعية  اإلصالحات  بعض  إال 
للعيش  عام  بشكل  والبوادي  القرى  لتعود 

في نفس املآسي ونفس الظروف الكارثية.
الوضعية  وتتطور  يتكرر  املشهد،  نفس 
لم يكن،  أكثر تعقيدا وكأن شيئا  إلى ما هو 
وتعود األمور إلى نقطة الصفر، وتدور عجلة 
لم  االنتخابات  ألن  مفرغة،  في حلقة  التنمية 
الوقت،  ضياع  سوى  جــذري،  حل  بأي  تأت 
التي  للمخططات التنموية  أثر  أي  يبق  ولم 
تعد  ولم  االنتخابية،  للبرامج  عنوانا  كانت 
املوسومة  الهشاشة  لتبقى  شيء،  في  تفيد 

األطلس  ملعاناة ساكنة  بارزا  بالغش عنوانا 
لتجارب  حــقــال  ــقــرى  ال وتــبــقــى  املــتــوســط، 

املنتخبني وبعض املسؤولني.
القروي،  العالم  عن  للحديث  تطرقنا  كلما 
إال  املتوسط،  األطلس  مناطق  وخصوصا 
لبرامج  عنوان  أنــه  أذهاننا  إلــى  ويتبادر 
بالذكر  ونخص  وفاشلة،  معطوبة  تنموية 
الحمام،  الترابية  للجماعة  التابعة  القرى 

التي  الــبــيــرو«،  »الــحــمــام  قــريــة  فيها  بما 
تتميز  نموذجية  قرية  بعيد  وقت  في  كانت 
بمواصفات حضارية ومرافق إدارية وقيادة 
أشباح  قرية  إلى  لتتحول  قضائي،  ومركز 
هاجرها شبابها للبحث عن لقمة العيش في 
القرى  كما هو شأن  والجنوب  الشمال  مدن 
التي  الربيع،  ألم  الترابية  للجماعة  التابعة 

الربيع  أم  كعيون  بمناظر خالبة  حباها هلل 
القرى  به  تزخر  ما  فرغم  ويـــوان،  وضاية 
وباطنية،  طبيعية  ثروات  من  الذكر  سالفة 
اإلهمال  من  تئن  الطرقية  املسالك  زالــت  ال 
وبقيت  وحفر  مستنقعات  ــى  إل وتحولت 
غالبية القرى بدون طرقات، واملساكن بدون 
من  عليها  خيم  الــدامــس  والــظــالم  كهرباء 
رهائن  إلى  السكان  ليتحول  الجوانب،  كل 

والثلجية  املطرية  التساقطات  فصل  خالل 
قياسي  بشكل  الــحــرارة  درجــة  وانخفاض 
بالستيكية  أغــطــيــة  سقوفها  فــي مــنــازل 
وجد  أن  بعد  خشبية،  وأعمدة  وقصديرية 
تعميرية  قــوانــني  أمـــام  أنفسهم  الــســكــان 
وصفت بالتعجيزية، تتطلب وثائق ال حصر 
فرخصة  مكلفة،  مالية  ملبالغ  وتحتاج  لها 

الــبــنــاء أصــعــب وثــيــقــة يــمــكــن الــحــصــول 
االنتخابية،  املــواســم  ــالل  خ لكن  عليها، 
لكسب  ضغط  ــة  ورقـ املــعــانــاة  هــذه  تبقى 
األصوات: التصويت مقابل السماح بالبناء، 

والتصويت مقابل الكهرباء، وهلم جرا...
الترابيتني  للجماعتني  التابعة  القرى  إن 
الحمام وأم الربيع، تعيشان مختلف أشكال 
املعاناة، حيث تحول قاطنوهما إلى ضحايا 
تسيير  على  املتعاقبني  طــرف  مــن  الــوهــم 
الشأن العام املحلي بهما، معاناة ال يلمسها 
من  آخر  نوعا  ليكتشف  املنطقة،  زار  من  إال 
في  الجغرافي  موقعها  رغم  املنسي  املغرب 
قلب األطلس النابض، لتدخل عالم النسيان، 
لم  ومستوصفني  املستوى،  في  مــدارس  ال 
عالم  في  دخال  وقد  االسم  فيهما سوى  يبق 
املواطنني  أحد  من  اقتربت  وكلما  العدمية، 
والغضب  السخط  خطاب  ويكون  إال  هناك 
حجم  نتيجة  لسانه،  حال  التذمر  وعبارات 
عمل  واستنكار  يعيشونها  التي  املعاناة 
أسوء  إلى  األمور  أوصلوا  الذين  املنتخبني 
العيش  ــرارة  ــ م يحكي  ــل  ــك وال ــوال،  ــ األحـ
القيام  رغم  املنطقة،  يطال  الــذي  واإلهمال 
األقدام  على  ومسيرات  احتجاجية  بوقفات 

تنديدا بما آل إليه الوضع.
ــبــقــى الـــقـــرى الــتــابــعــة لــلــجــمــاعــتــني  وت
الربيع، نموذجا  وأم  الحمام  الترابيتني 
املنسي،  املتوسط  باألطلس  القروي  للعالم 
والــتــهــمــيــش  الـــبـــؤس  مــظــاهــر  أن  حــيــث 
حلول  أي  بدون  األزمات  وتوالي  واإلقصاء 
قد  بما  االنتظارية  لتكريس  عنوانا  تذكر، 
يأتي أو ال يأتي، فاملغرب الذي تتحدث عنه 
تنتمي  الذي  واملغرب  شيء  اإلعالم  وسائل 

إليه قرى األطلس املتوسط شيء آخر.

عابرةملحوظة 
المودن حميد

توجد قريبا من شارع عبد الرحمان الراشدي، كنيسة تحظى بقدر كبير من الوقار، كنيسة محاطة 
القرن  من  السبعينات  بداية سنوات  في  العمومية،  الحديقة  مرتادو  عليها  يجلس  وكراسي  بأشجار 
املنصرم، كنت أقصدها للترويح عن النفس والتأمل مطوال في جمالية الفضاء واملعمار، وخالل إحدى 
الزيارات إلى مدينة الدار البيضاء، مررت بجوارها بعد أن توقفت لبعض الوقت أمامها كي أستعيد 
قسطا ضئيال من ذكريات مرحلة الشباب، فصدمني ما رأيت، مشردون اقتحموها عبر حفر ممر دائري 

أسفل يسار البناية، واتخذوا منها مسكنا يؤوون إليه ليال، ليمارسوا داخلها »طقوسهم« الخاصة.

إن مدينة كبيرة كالدار البيضاء، 
يجب أن تقتدي في بناء 

مجاري الصرف الصحي بالمدن 
العمالقة األوروبية واألمريكية، 

التي تتوفر على مجاري شبيهة 
بأنفاق القطارات
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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

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
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منـوعـات

لنور الدين الرياحي

إدريس  القضائية بني إسبانيا واملغرب، أبى أستاذنا  في إطار تفعيل الشراكة 
فهو  فيها،  الخاصة  بصمته  يترك  أن  إال  للقضاء،  األعلى  املجلس  رئيس  الضحاك 
يعرف  أن  يمكن  ال  إذ  العظيم«،  بـ»النهر   2009 منشور سنة  مقال  في  كما سميته 
هذه الخاصية إنسان أو قاضي إال إذا عمل بجانب هذا املفكر والقاضي والوزير 
والسفير والخبير الدولي واألستاذ الجامعي واملحاضر واألديب، والذي يعتبر لقب 

القاضي األحب إلى نفسه.
وقد كان لنا شرف مصاحبة القاضي إدريس الضحاك في زيارته لفالنسيا ضمن 
قضاة  أراد  حيث  املجبود،  املنعم  عبد  املرحوم  العام  الوكيل  صحبة  رسمي  وفد 
ألنه  اإلسبان،  به  افتخر  الذي  القضائي  املجمع  بناية  تدشني  يؤرخوا  أن  فالنسيا 
وأرادوا  العدالة،  لشفافية  كرمز  اإلسمنت  عوض  بالزجاج  مبني  للمحاكم  مجمع 
العالم  في  القضاة  أول  من  املغربي  والوفد  الضحاك  إدريــس  القاضي  يكون  أن 
أراد  الذي  اإلسباني،  القضاء  لشموخ  تؤرخ  التي  املعلمة  هذه  املشاركني لتدشني 
األستاذ الضحاك والقضاة اإلسبان الذين يحبون املغرب ويقدرونه أن ينشئ لجنة 
والتي  الخبرات،  وتبادل  القضائي  التعاون  إطار  في  تعمل بصفة مستمرة  ثنائية 
املغرب وإسبانيا،  في  بالتناوب  كل سنتني  مرة  وتجتمع  لي شرف عضويتها  كان 

وكان من ثمارها، تلك املؤلفات واملواضيع 
أبدع  التي  واإلسبانية  العربية  باللغتني 
فيها قضاة محاكم النقض، وال زالت إلى 
محكمة  خزانات  بها  تزخر  هــذا  يومنا 

النقض اإلسبانية واملغربية.
الفاخر  الرسمي  العشاء  يــوم  وفــي 
املحلية  الحكومة  لــه  اســتــدعــت  الـــذي 
بمدريد  املركزية  الحكومة  أعضاء  بعض 
زاروا  الــذيــن  العليا  املحكمة  وقــضــاة 
في  كلمة  لي  وتــركــوا  بعد  فيما  بالدنا 
أستاذي  مني  طلب  زوجتي،  وحق  حقي 
مكتبي،  في  أعلقها  أن  الضحاك  إدريس 
رؤســاء  لجميع  إجــمــاعــا  شكلت  ألنــهــا 
بتقليد  االعـــتـــراف  ــي  ف الــنــقــض  غـــرف 
وطني،  وحب  هلل  ألهمني  جميل  وعرف 
به وهم ضيوف في منزلي، وكان  القيام 
العشاء  ذلــك  في  املــؤثــرة  اللحظات  من 
النقض  قضاة  شرف  على  حضره  الذي 
القاعة  300 مدعو في  أكثر من  املغاربة، 

الكبرى ببلدية فالنسيا، ملا فاجئوا األستاذ 
إدريس الضحاك بمفاجأة وهم يعلمون أن الرجل فقيه قانون البحار وأحد مراجعه 
الصورة  إليه  ترمز  ما  وهو  العالم،  في  بحار  قانون  أول  على  بإطالعه  العاملية، 
املرفقة، التي ألهمتني لكتابة هذا املقال، ألتذكر به تلك اللحظات التي ال يمكن أن 
ينساها أي قاض يرى ألول مرة أقدم نصوص قانونية في العالم بالعني املجردة، 

وهي النصوص التي يحملها أستاذنا في الصورة.
إدريس  األستاذ  إلى  عهد  حيث  نوعها،  من  سابقة  في  الزيارة  تلك  وتوجت 
املاء« مع  »محكمة  العالم تسمى  الضحاك بترأس جلسة حقيقية ألقدم محكمة في 
قضاة إسبانيني، ولبس البذلة اإلسبانية وقام بالبت عالنية في تلك الجلسة التي 
ذلك،  سبب  عن  سألنا  وملا  قــرون،  منذ  الكنيسة  خارج  عمومية  ساحة  في  تنعقد 
شرحوا لنا أن العرب كانوا يعقدونها بجانب املسجد وأن اإلسبان ارتأوا الحفاظ 
على ذلك التقليد رمزا الستقالل العدالة، وال زلت أحتفظ بصورة ذلك املنظر املهيب 
بالد  في  تاريخيا  حكما  ويصدر  قضائية  جلسة  بالدي  من  قاضي  يترأس  حيث 
أجنبية كانت يوما ما بالد أجداده وكأن سيادة القانون أعادت لحمة العرق والدين 

والتراب في األلفية الثالثة من العصر.
محكمة  غرف  رؤساء  أحد  لي  قال  العظيم«،  »النهر  كلمة  إلى  االستماع  وأثناء 
النقض اإلسبان: أتدري أن رئيسكم يتحدث ويتقن اللغة اإلسبانية أكثر منا؟ فزاد 
الرجل عظمة في أعيننا ونحن مجتمعون في بهو الفندق، فإذا به يلتحق بنا كعادته 
متواضعا بشوشا باسما ويتقاسم معنا شاي املساء الفالنسي، ويقول لنا: إن ملك 
لنا لنجتمع به،  إسبانيا خوان كارلوس، يبلغكم السالم، وقد أرسل طائرة خاصة 
ويعبر لقضاة املغرب وعلى رأسهم القاضي األول، امللك محمد السادس، عن غبطة 

اململكة اإلسبانية وترحابها بقضاة نقض اململكة املغربية.
لي هذه  إلهامكم  على  الضحاك،  إدريس  القاضي  الفاضل،  أستاذي  لكم  شكرا 
السطور بواسطة هذه الصورة، ملا لها من تاريخ يستحق التوثيق أنت الذي علمتنا 

أن التوثيق واملذكرات عمل حضاري.

من وحي �صورة

يتبع

 من 21 إلى 27 يناير 2021

الفيلم المغربي »يوم الفداء« 
الجزائر يفضح 

فيلم  ــداء«  ــ ــف ــ ال »يــــوم 
منصة  على  متاح  مغربي 
املخرج  فيه  عــرى   ،VOD
حجي،  هــشــام  املــغــربــي 
ــجــارة الــجــزائــر،  واقـــع ال
مــن خالله  تــطــرق  حــيــث 
ــطــاف عــاملــة  لــقــصــة اخــت
آثار أمريكية شهيرة على 
من  الجزائرية  الــحــدود 

طرف مجموعة إرهابية.
ــم  ــل ــي ــف مــــوضــــوع ال
ــا في  ــار جـــدال واســع أثـ
صــفــوف الــجــزائــريــني، 
الذين اعتبروا أن العمل 
بلدهم  لــصــورة  ــاء  أســ

الدول  من  مجموعة  في  سيعرض  وأنــه  خاصة  ولسمعتهم، 
العربية واألجنبية.

فيلم  أول   ،Redemption Day الفداء«  »يــوم  فيلم  ويعد 
أمريكي يخرجه مخرج مغربي، ويحكي قصة »كيت باكستون«، 
التي لعبت دورها املمثلة سيريندا سوان، عاملة آثار أمريكية 
بشرية  عظام  أقدم  اكتشاف  بعد  املغرب  إلى  تسافر  شهيرة 

يعود تاريخها إلى 300 ألف عام.
السينما  نجوم  من  ثلة  الفيلم هشام حجي  مخرج  واختار 
وروبرت  غارسيا  أندي  منهم  الفيلم،  في  للمشاركة  العاملية، 
دوردان  وجــاري  دونوفان  ومارتن  هودسون  وإيرني  كنيبر 
من  مغاربة  ممثلني  إلى  إضافة  ســوان،  سيريندا  والكندية 
ويونس  السعيدي  وكريم  بيغ  ودون  الوزاني،  مهدي  بينهم 

بنزاكور واملمثل الفرنسي الجزائري، سامي الناصري.

للمرة  ملــجــرد  سعد  الــفــنــان  تــحــدث 
الذي  الغنائي  حفله  إلغاء  عن  األولــى 
شهر  مصر  في  إقامته  املقرر  من  كان 
أكتوبر املاضي، وذلك استجابة للحملة 
املصريني،  بعض  ضــده  شنها  الــتــي 
بسبب تهم االغتصاب التي يتابع فيها.
برنامج  مع  لقائه  في  ملجرد  وأشــار 
الحفل  أن  إلى  ترندنغ«،  سي  بي  »إم 
الذي ألغي في القاهرة، كان مجرد فكرة 
أسماء  يعرف  ال  أنه  مبرزا  تتأكد،  لم 
محاربته  عن  مسؤولة  تكون  قد  معينة 

في مصر.
وأوضح »املعلم« كما يلقبه جمهوره، 
على  يــركــبــون  األشــخــاص  بعض  أن 
»البوز«، معتبرا  إثارة  املوجة من أجل 
في  حرب  تصاحبه  فنان  أي  نجاح  أن 
الظن  أسيء  »ال  قائال:  وتابع  الساحة، 
وإذا  باملوضوع،  بالي  أشغل  وال  بأحد 
لم تتح لي الفرصة للغناء في مصر في 

تلك املرة، فربما في مرة أخرى«.

من المسؤول 
عن محاربة 
سعد لمجرد 

في مصر؟

أول امرأة تـترأس شعبة القانون 
العام بكلية عين الشق

حسنة  الدكتورة  انتخاب  يعد 
كجي، أستاذة التعليم العالي بكلية 
واالقتصادية  القانونية  العلوم 
بجامعة  الشق  عني  واالجتماعية 
البيضاء،  بالدار  الثاني  الحسن 
على رأس شعبة القانون العام بهذه 
الكلية، والذي تم يوم الخميس )14 
يناير(، )يعد( األول في تاريخ هذه 
املرة  هي  إذ  الجامعية،  املؤسسة 
امــرأة  فيها  تنتخب  التي  ــى  األول

لتولي رئاسة هذه الشعبة.
اعتبرت  الــخــصــوص،  ــذا  ــه وب
لوكالة  تصريح  في  كجي،  حسنة 
ــي لـــأنـــبـــاء، أن  ــرب ــع ــغـــرب ال املـ
القانون  لشعبة  رئيسة  انتخابها 
الشق  عني  الحقوق  بكلية  العام 

تكليفا  »يعد  البيضاء،  بالدار 
معبرة،  تشريفا«،  وليس 

امتنانها  عن  باملناسبة، 
السيدات  »لكل  الكبير 
والسادة األساتذة على 
وضعوها  التي  الثقة 

في شخصي«.
أن  وأبــــــــرزت 

ــال  ــغـ ــتـ »االشـ
ســـيـــكـــون، 
بــالــتــأكــيــد، 
ملــــــا فــيــه 

وملا  واملؤسسة،  الشعبة  مصلحة 
فيه خدمة التكوين والبحث العلمي 
ذي الصلة بالقانون العام والعلوم 

السياسية والدراسات الدولية«.
هذا  في  كجي،  حسنة  وشــددت 
إلى  ستسعى  أنها  على  الــصــدد، 
تحقيق تلك األهداف »في إطار عمل 
فيه  سيساهم  تــشــاركــي،  جماعي 
األساتذة،  والــســادة  السيدات  كل 
خاصة  الشعبة،  وعضوات  أعضاء 
ونحن مقبلون في السنوات القادمة 
على نظام الباشلر مع كل ما يتطلبه 
بغية  الطاقات  لجميع  تجنيد  من 
إنجاح هذا الورش العلمي الكبير«.

ــة كــجــي  ــن ــس واألســـــتـــــاذة ح
الدولية  للعالقات  أســتــاذة  هــي 
والقانون الدولي بكلية العلوم 
الــقــانــونــيــة واالقــتــصــاديــة 
الشق،  عني  واالجتماعية 
القانون  ماستر  ومنسقة 
البيئية  ــســيــاســات  وال
ونائبة  الكلية،  بنفس 
ــب الـــعـــام  ــ ــات ــ ــك ــ ال
ــة  ــيـ ــعـ ــمـ ــجـ ــلـ لـ
املـــغـــربـــيـــة 
لـــلـــعـــلـــوم 
السياسية.



»خنو�ش ماهو�ش« يف انقالب ال�صخريات
مرة  عبابو  ودخل  الرصاص،  لها 
امللك  بها  كان  التي  للقاعة  أخرى 
عبابو  وخرج  عشر،  اإلثنا  ورفاقه 
قليل  لنفر  األوامر  وأعطى  يجري، 
من رسل املوت أن يبقوا شاهرين 
السالح على املنبطحني، وتحركت 
ــدة، ولـــم يــكــن من  ــدي ــارات ع ــي س
وقد  يتحركوا  أن  املنبطحني  حق 
السيارات  محركات  أزيز  سمعوا 
محركات  سمعوا  أن  بعد  يبتعد 
طائرة هليكوبتر تدور ثم تطير في 
املوت  أجنحة  ثم سمعوا  السماء، 
وكانت  ــم،  رؤوســه ــوق  ف تــرفــرف 
زالت  ال  الــرصــاص  دخــان  رائحة 
املنصبة  الرشاشات  أفواه  تنفثها 

فوق رؤوسهم.. وطال االنتظار. 
القرآنية  اآليات  عدد  كان  وربما 
الثاني  الحسن  امللك  كــان  التي 
كل  فــي  ويــقــرأهــا  بها  يستشهد 
ــل خائف  لــســان ك خــطــبــه، عــلــى 
املهاجمني  رصاص  تحت  مرتعش 
معجزة  أن  إال  الصخيرات،  فــي 
معجزة  بالتأكيد  وهــي  حصلت، 
عظيم  حظ  شفاعة  كرست  ربانية، 

في حق هذا امللك الذي كان في ركن 
مرحاض من املراحيض التي كانت 
مخصصة لخدام القصر، لينتفض 
يعرف  يكن  ــم  ول العظيم،  حظه 
قد  ومدعويه  أعوانه  من  عددا  أن 
زجــاج  وكــســروا  ملصيره،  تــركــوه 
وهربوا  البحر  على  املطل  القصر 
وفندق  يسارا،  البحر  اتجاه  في 

امللك  وتركوا  يمينا،  »األمفتريت« 
القدر،  تحرك  هنا  ملصيره.  العزيز 
والبكاء  الرصاص  أجواء  وغطى 
واألنني من الجراح صرير محركات 
ضابطها،  ألقى  هليكوبتر،  طائرة 
نظرة  أمــقــران،  القبطان  املسمى 
على مسرح األحداث ليرى الجثث 
ليقول  منعدمة،  والحركة  منبطحة 
»انتهى  االتــصــال)...(:  جهاز  في 
من  له  تظهر  تكن  فلم  شــيء«،  كل 
الجثث  إال  الهليكوبتر  شبابيك 
ويفهم  املطبق،  والهدوء  املتمددة 
ــمــات الــتــي  ــر املــحــاك ــاري ــق مـــن ت
قال  أمقران  أن  األحــداث،  أعقبت 
»لقد  الراديو:  في  مخاطبيه  ألحد 
الرباط«،  إلى  الحسن  امللك  انتقل 
على  ــادى  ــ ن أن  بــعــد  خــصــوصــا 
املذبوح،  االنقالب  قائد  صديقه، 
أن  بعثوه،  الذين  ليفهم  يرد،  فلم 
امللك قد غادر إلى الرباط، ليتوجه 

االهتمام إلى الرباط.
الباقون  فيه  وقع  الخطأ  نفس 
ــن املــهــاجــمــني، وقـــد ظــنــوا أن  م
الــهــلــيــكــوبــتــر ســتــعــود مــرفــوقــة 

بهليكوبترات أخرى، وأن املظليني 
سينزلون لتحصل املعجزة األخرى 

مواكبة لهذا الهلع والخوف.
تحليق  بعد  املهاجمني،  فأغلب 
املذبوح  أن  اقتنعوا  الهليكوبتر، 
ليلقي  العاصمة  إلــى  امللك  أخــذ 
خطاب التنازل، وأنه لم يبق مبرر 

للبقاء في الصخيرات.

الجنود  أصابع  ــدأت  ب وبينما 
الخوف  مــن  ترتعش  املهاجمني 
والــــحــــيــــرة، ســـقـــطـــت إحــــدى 
ــدي جــنــدي  ــ الـــرشـــاشـــات مـــن أي
ماهوش،  خنوش  يسمى  مرتعش، 
منطقة  مــن  مــتــأصــل  ــي  ــغ ــازي أم
ــفــرة، انــحــنــى الســتــرجــاع  ــي خــن
سقوطها  ملــح  حينما  رشــاشــتــه 
الواقفني،  أحد  أقــدام  تحت  فجأة 
فاكتشف  إليه،  لينظر  رأســه  رفع 
الثاني، ليضعف  أنه امللك الحسن 
وطيبوبة  ــه  خــوف مــالمــح  ــام  ــ أم
عينيه، ولتتكرس املعجزة وينقض 
امللك  يد  على  خنوش  العسكري 
ويــبــدأ  املــلــك  فيمنعه  ليقبلها، 
وبعض  الفاتحة،  قــراءة  في  معه 
»عاش  يصيحون  بامللك  املحيطني 
امللك«، وينقلب االنقالب، ويتحول 
أليست  العظيم،  الحظ  حفل  إلى 
))وال يلقاها  القرآنية تقول:  اآلية 
ذو  إال  يلقاها  وال  صــروا  الذين  إال 

حظ عظيم((.
امللك الحسن الثاني وبعد مرور 
دون  الجزئية  هذه  أكد  العاصفة، 

أن يتذكر اسم الجندي الذي بايعه 
االنقالب، وتوسع شيئا  في وسط 
ما في وصف عملية الحظ العظيم 
في حديث للمجلة الفرنسية »باري 
ــال: ))كــــنــــت مــســجــونــا  مــاتــش« وقـ
ــل الــقــاعــة رفــقــة مــقــربــن مــي،  داخــ
اجلــــنــــود  أحــــــــد  وجـــــهـــــي  يف  يـــــصـــــرخ 
مسبوقة:  غــر  قــســاوة  عليه  وتظهر 
ويف  ســـأقـــتـــلـــك«،  وإال  ــتـــحـــرك  تـ »ال 
»اتبعي«،  سيأمرين  اللحظة،  تلك  
اعـــتـــقـــدت أنـــــه  ســيــقــتــلــي، وأنــــــه  مــع  
شـــيء  مــن احلــشــمــة، إذا جتـــرأت على  
عملية  تــكــون  أن  يــريــد  ذلــــك،  قــــول  
الـــقـــتـــل وجـــهـــا لـــوجـــه بــــــدون شـــاهـــد، 
أن  درجــة  إىل  القلق  عليه  يبدو  كــان 
ــيـــه،  ــان يـــرجتـــف بـــن ذراعـ رشـــاشـــه كــ
سجاين  أدى  املفاجأة،  حدثت  فجأة 
التحية العسكرية وسلم علي حسب 

العسكرية((. الطريقة 
وسط  للملك  تحرك  أول  كــان 
للفرج  ــة  ــب ــواك امل الــحــشــرجــات 
ــئ، وقــــد خــــرج وســط  ــاجـ ــفـ املـ
من  واحـــد  أخــبــره  مــن  املهنئني 
الجنرال  جثة  بتواجد  مرافقيه 

والــذي  العملية،  مدبر  املــذبــوح، 
عنده  جاء  عندما  مرة  آلخر  رآه 
مدبر  مع  يتفاهم  أن  منه  يطلب 
بالتأكيد  والذي  عبابو،  االنقالب 
رفض  ألنــه  عبابو،  شريكه  قتله 
يتواجد  الذي  املكان  إطالعه على 
الحسن  تــوجــه  وقـــد  ــك،  ــل امل ــه  ب
كبرى  بمجموعة  محاطا  الثاني 
ــرال املــذبــوح  ــجــن إلـــى مــوقــع ال
وصدرت  بعد،  يمت  لم  كان  الذي 
وكان  جــروحــه،  لتضميد  أوامــر 
ممتدا على ظهره وشبه ابتسامة 
فانحنى  وجــهــه،  على  مرسومة 
التي  بيده  الحسن  امللك  عليه 
تحمل سبحة، وملس على وجهه، 
ليتيقن  قلبه  على  يده  وضع  ثم 
ــأخــرج مــن جيبه  بــأنــه مــيــت، ف
على  للمذبوح  وضــعــه  منديال 

وجهه أمام الحاضرين.
األرض  على  املنبطحني  إن  ثم 
ثم  حركة..  ثم  همهمة..  سمعوا 
الفاتحة..  تقرأ  بعيد  من  أصواتا 
نحو  تأتي  الفاتحة  سمعوا  ثم 
ثم  جــارف،  سيل  وكأنها  آذانهم 
خضم  في  شعور  بدون  اندمجوا 
أغلبهم  ــان  وك الفاتحة،  قــارئــي 
حسبوا  أنهم  بعد  من  حكوا  قد 
اللطيف،  بقراءة  يتعلق  األمر  أن 
ساعة  في  املغربية  العادة  حسب 

الضيق. 
من  بعيدين  كانوا  الذين  أمــا 
االنقالب  قلب  الــذي  املشهد  هذا 
على االنقالب، وقد كانوا بعيدين 
بمئات األمتار بني قتيل وجريح، 
يصدقوه،  لم  شيئا  سمعوا  فقد 
عاش  يصيحون  الناس  سمعوا 
امللك.. عاش امللك.. ولم يتحركوا.
ظالل  بكلكل  شــعــروا  وعندما 
رؤوسهم،  عن  يبتعد  الرشاشات 
من  حسبوها  حركة  بينهم  سرت 
بأرجلهم  شعروا  الخيال،  ضرب 
بأنهم  وشعروا  واقفني،  ترفعهم 
يمشون، وكان الهتاف بحياة امللك 
الزال يتردد في كل جانب، وكانت 
ورسل  انــدثــرت،  قد  الرشاشات 
وتساءلوا:  عددهم،  قل  قد  املوت 
أين آالف رسل املوت الذين كانوا 
منذ لحظات يسوقوننا إلى عتبة 
املوت؟ وظل بعضهم يسأل نفسه: 
هل حقا ما جرى.. أم أنها مجرد 

مفاجأة سخيفة؟
ــالء املــتــنــاثــرة هنا  لــكــن األشــ
وهناك، والدماء التي اسودت من 
حر الشمس، واألدمغة التي جفت 
بــاألرض،  والتصقت  الــدمــاء  من 
لتؤكد  عيونهم  إلــى  تقفز  كانت 
في  ال  في حقيقة  كانوا  أنهم  لهم 

خيال.

في  عبابو  نظرات  أخــذت  لقد 
مصرع  أعقبت  التي  اللحظات 
والفزع  الدهشة  تــوزع  املذبوح، 
ــى مــجــمــوعــة مـــن الــضــبــاط  عــل
املـــدعـــويـــن، الـــذيـــن كـــانـــوا بني 
الــحــاضــريــن بـــزي االصــطــيــاف، 
ــوا فـــي تلك  ــون ــك ــن لـــم ي ــذيـ والـ
على  منبطحني  بالذات  اللحظات 
األرض كباقي املدعوين، وال كانوا 
عرضة للرصاص.. الضباط الكبار 
الذين توهموا أن الفرصة مواتية 
والــذيــن  الــثــوار  ــى  إل لالنضمام 
قائد  أعدم  ومن  ملاذا،  يفهموا  لم 
الفهم  وسريعو  املذبوح،  الثورة، 
االنشقاق  أن  استنتجوا  الذين 
حصل بني منظمي االنقالب، وأن 
املذبوح  انقالب  األول،  االنقالب 
الثاني،  االنــقــالب  وأن  انتهى، 

انقالب عبابو بدأ.
املتضعضعون،  الضباط  هؤالء 
كم كان عددهم.. وما هي رتبهم.. 
وما هي أسماؤهم؟ فهم بشر، وكل 
بشر ينظر إلى مصلحته، وها هو 
مات  قد  االنقالب،  منظم  املذبوح، 
ولم يبق أثر واضح لوجود امللك، 

فلماذا ال..؟
أعــقــبــت  الــتــي  األحــــــداث  إن 
عن  أسفرت  الحرجة،  الساعات 
يكمن  وهنا  فقط،  أسماء  بضعة 
غموض التاريخ، وقد أخذ عبابو 
يتصرف  املذبوح..  محل  يتصرف 
وكــأن  تنسيق  ــدون  وبـ بسرعة، 
بني  تشابكت  العملية  خــيــوط 
علم  على  يكن  لم  وكأنه  أصابعه، 
بالتفاصيل األخرى، وكأنه لم يكن 
إال طرفا في الهجوم، أو كأن روح 
االنقالب،  بــروح  ذهبت  املــذبــوح 
وتوقف لحظتها صوت الرصاص، 
وكثرت الخطوات والتنقالت فوق 
املدعوين  مــئــات  وفـــوق  الجثث 
وسمعت  األرض،  على  املنبطحني 
محركات السيارات تدور، وأسماء 
يصفق  أن  دون  عليها  ــنــادى  ي

بقلـم :
مصطفى العلوي

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

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

فيما يلي، تقدم »األسبوع« أقوى ما كتبه الراحل مصطفى العلوي عن محاولة انقالب الصخيرات، عبر حلقات ضمن ركن »الحقيقة الضائعة«.

حتى ال ننسى.. الصخيرات المجزرة السياسية
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بينما بدأت أصابع الجنود المهاجمين ترتعش من الخوف والحيرة، سقطت إحدى 
الرشاشات من أيدي جندي مرتعش، يسمى خنوش ماهوش، أمازيغي متأصل من منطقة 
خنيفرة، انحنى السترجاع رشاشته حينما لمح سقوطها فجأة تحت أقدام أحد الواقفين، 

رفع رأسه لينظر إليه، فاكتشف أنه الملك الحسن الثاني، ليضعف أمام مالمح خوفه 
وطيبوبة عينيه، ولتتكرس المعجزة وينقض العسكري خنوش على يد الملك ليقبلها

خنوش ماهوش الذي بايع الحسن الثاني وسط مجزرة الصخيرات


