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يتواصل مسلسل فضائح بريد املغرب الذي 
توج مؤخرا بأكبر إضراب عرفته املؤسسة، 
أن  سبق  سابقة  مسؤولة  اسم  تــداول  بعد 
حصلت على تعويض بعد مغادرة املؤسسة 
بمئات املاليني، وعادت لتترقى في املناصب 
إلى  بــاإلضــافــة  ضخمة،  تعويضات  مقابل 

تكاليف تكوينها في الخارج..
سيء،  وضع  نحو  تسير  البريد  مؤسسة  أن  يذكر 
في  تزامن  الذي  واالحتقان..  اإلضرابات  تراكم  بعد 
خارج  األول  املــســؤول  وجــود  مع  محطاته  إحــدى 

املغرب، وهو واحد من املرشحني ملغادرة املؤسسة. مـدير النشر:
الطيب العلوي

 المؤسس:
مصطفى العلوي

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ 1965
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أسرار القواعد 
األمريكية  العسكرية 

8في المغرب
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 مخابز تبيع السرطان 
للمغاربة

مطالب بمراقبة جودة الخبز والمواد 
الكيماوية المستعملة في الدقيق األبيض

بعد إمكانية تصنيف الجبهة كجماعة إرهابية 

هل يتحول تحالف المغرب وأمريكا وإسرائيل إلى 

ضربة عسكرية
ضد البوليساريو ؟

ربورتاج

كواليس

ملف العدد

أقوى ملف استراتيجي على طاولة الرئيس بايدن 

 بنعتيق يطرح السؤال الخطير:

 ما هو مستقبل التعاون 
العسكري بين االتحاد األوروبي 

وأمريكا ؟

تحت األضواء

تحليل إخباري
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كيف وقف الملك 
الحسن الثاني وراء 

توفير المغرب 
الحماية للقواعد 

األمريكية

إحياء الخالف حول تقنين زراعة الحشيش ألغراض انتخابية

مشاريع إلياس العماري الزالت في جهة طنجة 
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24
أصل الخالف بين الجنرال المذبوح 

عبابو والكولونيل 

فرنسا تفشل في تصنيع لقاح 
ضد »كورونا«

الضائعة الحقيقة 

البركةالحساني
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كـواليـس األخبــار

    

تهنئة للأجهزة 

على اإقبارها لالإعالم احلر
في الوقت الذي أصبحنا نعيش فيه أياما أدركت فيها 
درجة الشك كل واحد منا)...( حدود أنه مّلا أصبحنا نحس 
ذلك،  يشبه  ما  أو  بالزكام  إحساس  أي  أو  ارتعاش  بأدنى 
بفيروس  يتعلق  األمر  كان  إذا  ما  أنفسنا  في  نشك  صرنا 
برد  بنزلة  أم  للعمر)...(،  ر  املقصِّ الوباء  ذاك  »كــورونــا«، 
هذه  واملعلومات  األخــبــار  حــال  حصحص  كذلك  عــاديــة.. 
كل واحد  نبأ، أصبح ضمير  كل  أنه عند  األيــام)...(، حيث 
منا يميل إلى التأكد من صحة الخبر أم ال، وحاالت كهاته، 
هذه  وتنوعها  وتعددها  األخبار  تضارب  من  إال  تزيد  ما 
في  واملتعاكسة  املتوافقة  األخيرة،  األنباء  كمختلف  األيام، 

نفس الوقت)...(، وِطوال مروره.
املوازية  الشائعة،  املعلومات  تكاثر  عن  النظر  فبغض 
أقــول  كــي ال  »املـــوضـــة«،  بـــدأت هــذه  قــد  املــنــابــر،  لتعدد 
التردد  كان  عندما  الوبائية،  األزمة  قدوم  مع  توّطدت)...(، 
قائما ومستمرا حول قرارات سيناريوهات الحجر الصحي، 
تخفيفه أو إبقائه أو تشّدده، مما أّدى إلى بداية لعبة خفية 
ومغرية)...(، تصل أحيانا حد لّي الذراع)...(، بني صانعي 
القرار ومنفذيه)...(، وناشريه ومطبقيه، لعبة استمرت مثال 
والزمان)...(،  للمكان  السابقة  الحكومية  التصريحات  مع 
دون  عنه  التخلي  ثم  الصيني،  اللقاح  قدوم  على  واملؤكدة 
الهندي  الشكل  بالبريطاني  وتعويضه  رسمي،  تفسير 
تركيب  واكبه  أن  سبق  هذا  كل  توضيح،  دون  الصنع)...( 
فيديو  مقطع  ونشر  إنتاج  قصد  مقاطعها  بشتى  مسرحية 
لقدوم شاحنات محملة بالدفعة األولى من اللقاح، شاحنات 
أبان الوقت فيما بعد أنها كانت فارغة مثلها مثل الثالجات 
رت للعموم، وُأرِسلت للقنوات العمومية، ما  الفارغة التي ُصوِّ
زاد من غزو ظاهرة الشك املذكور حول املعلومة للعقول)...(.
في  القديم  الجديد،  املرض  هذا  أن  األمــر،  في  والغريب 
نفس الوقت، الذي حذرنا منه هلل حني أوصانا باالستعاذة 
وكل  مجال  كل  يكتسح  صار  الخناس)...(،  الوسواس  من 
والواسعي  مثال،  اإلعـــالم  ــال  رج حتى  أنــه  بما  شخص، 
نفي  أو  تأكيد  على  قادرين  يعودوا  لم  منهم)...(،  املعرفة 
خبر أو ذاك، على غرار ما حدث مثال ليلة السبت املاضي، 
مصحوبة  »الــكــركــرات«،  من  األنباء  بأولى  توصلنا  حني 
خائفني  هناك،  ملواطنني  الصوتية  التسجيالت  بعشرات 
هذا  في  عشوائية  قذائف  سقوط  بعد  مهرولني،  مرتعبني 
من  للتأكد  سارعنا  مهني،  كإعالم  ونحن  الحدودي،  املعبر 
صحة الخبر، الذي أثبتته معظم مصادرنا، فنشرناه، إال أن 
متبوعني  حدث،  ما  لنفي  الرد  سريعي  كانوا  الخفاء  جنود 
نشر  إلى  مبادرين  »الفيسبوك«)...(،  وميليشيات  بجيوش 
التعاليق كعادتهم)...(، واصفني كل منبر نشر الخبر  آالف 
بالخائن، متهمينه بالوقوف إلى جانب األعداء، غير أن حالة 
كهاته، تبقى حالة خاصة يمكن فهمها وتفّهمها، حيث قليلة 
هي الدول التي ستعترف بأي رد ُتَجاهها من طرف أي جبهة 

أو حركة غير معترف بها)...(.
في  ُيقَبر  أصبح  الخبر  أن  اآلن،  فهمنا  أننا  هو  املهم، 
شائعا)...(،  الجاهلية  عهد  في  البنات  وأد  كان  كما  َمْهِده 
كونفينمو؟«،  كاين  »واش  سماعها:  اعتدنا  كالتي  وأسئلة 
الحدود؟«.. ال  »وقتاش غايحلو  العثماني؟«،  »إيمتا غايهدر 
داعي لالستمرار في طرحها، ألن العثماني نفسه ال يعرف، 
وحتى إذا ما اُتخذ قرار ما، فإنه يبقى بني الحياة واملوت، 
التواصل  تقنيات  دامت  ما  لحظة،  آخر  إلى  باإلقبار  دا  مهدَّ
الحديثة أصبحت تسمح بذلك، وحتى الدول املتقدمة شرعت 
في اعتماد هذا النوع من املنهجيات)...(، لكن بصيغة أكثر 
توجيه  دون  أي  املهني)...(،  لإلعالم  واحتراما  َدمقَرَطة 
في  األســبــوع  هــذا  حصل  ومــا  ــه)...(،  لـ التوبيخ  ضربات 
بعض الدول األوروبية، إلقبار همسات مشروع عزل صحي 
البلدان،  جديد، بعد ظهور مظاهرات وأعمال شغب ببعض 
املتعلقة  املختلفة  والقيود  التجول  بحظر  املنددة  كهولندا، 

بمواجهة جائحة »كورونا«.. آخر مثال على ذلك.

األسبوعكاريكاتير
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فرنسا تفشل 
في تصنيع لقاح ضد 

»كورونا«
الرباط. األسبوع

الفرنسي  بــاســتــور  مــعــهــد  ــرر  قـ
التخلي عن تطوير مشروع لقاح ضد 
كشفت  بعدما  ــا«،  ــورون »ك فــيــروس 
فعالية  أقل  أنه  األولــى  االختبارات 

من اللقاحات األخرى.
وأعلن املعهد الفرنسي، أنه أوقف 
ويواصل  الرئيسي،  املشروع  تطوير 
أخرى  لقاحات  مشاريع  في  العمل 
في  ــت  زال ال  لكنها  الفيروس،  ضد 

بدايتها األولى.
بهذا  لــه  بــيــان  فــي  املعهد  وقـــال 
املناعية  االستجابات  »كانت  الشأن: 
ــن تــلــك الــتــي لــوحــظــت لــدى  أقـــل م
عدوى  من  شفوا  الذين  األشخاص 
طبيعية، وكذلك من تلك التي لوحظت 

مع اللقاحات املصرح بها«.

بقلــم               الطيب العلوي

 من 28 يناير إلى 3 فبراير 2021

إحياء الخالف حول تقنين زراعة الحشيش 
انتخابية ألغراض 

مشاريع إلياس العماري الزالت في جهة طنجة 

الرباط. األسبوع

ــارت اتــفــاقــيــة »مـــدســـوســـة« بني  ــ أثـ
مجلس  عقدها  االتفاقيات  من  مجموعة 
جهة طنجة تطوان الحسيمة مع جامعة 
محمد الخامس بالرباط )املعهد العلمي(، 
جدال واسعا في األوساط السياسية، بعد 

دخول حزب االستقالل على الخط، عبر 
الحزب  لجريدة  سياسي  تعليق 

على هذا االتفاق بكون: »رئاسة 
تطوان  طنجة  جهة  مجلس 
الحسيمة تضع الحصان قبل 
عنوان  في  وجــاء  العربة«، 
الصفحة  صدر  على  صادر 
»العلم«  لــجــريــدة  ــى  األولـ

)لسان حزب االستقالل( 
عـــنـــوان يــقــول: 

»تــــوقــــيــــع 
اتـــفـــاقـــيـــة 
خــــاصــــة 
ــنــب  ــق ــال ب
ــهــنــدي  ال

ــادة  امل لــهــذه  القانونية  التسوية  قبل 
املمنوعة قانونا«.

وفي تعليقهم على خطوة رئيسة جهة 
تولت  التي  الحساني،  فاطمة  طنجة، 
إلياس  السابق،  لرئيسها  خلفا  املنصب 
العماري، قال االستقالليون بأن »مجلس 
خالل  من  الحسيمة،  تطوان  طنجة  جهة 
هذه االتفاقية، يحاول أن يفرض سياسة 
قد  استباقية  خطوة  في  الــواقــع  ــر  األم
هذه  إخضاع  ألن  محسوبة،  غير  تكون 
لتمهيد  العلمية  ــلــدراســة  ل النبتة 
استعماالتها  ــام  أمـ الــطــريــق 
يفرض  واليزال  كان  الطبية، 
تنسيقا معمقا مع الجهات 
ألنه  املختصة،  الرسمية 
فإن  الحاالت  جميع  في 
خطوة  أي  على  اإلقدام 
في هذا الصدد، يجب 
تعديل  يسبقه  أن 
للقانون الذي يجرم 
اســتــعــمــال  أي 
النبتة،  ــهــذه  ل
ــام  ــ ألنــــنــــا أمـ
وضعية غريبة 
مفادها  جدا 

ومؤسسة  الــشــمــال  جــهــة  مجلس  أن 
جــامــعــيــة يــشــتــغــالن عــلــى مـــادة يمنع 
القانون االشتغال عليها بغض النظر عن 

طبيعة االشتغال«.
عند  »العلم«  جريدة  تعليق  يقف  ولم 
األمر  ربطت  الجريدة  إن  بل  الحد،  هذا 
كل  »الخوف  تقول:  وهــي  باالنتخابات 
نبتة  على  االشتغال  يكون  أن  الخوف 
انتخابية  بخلفيات  حاليا  يتم  الكيف، 
عملة  تعتبر  املــادة  هذه  أن  ذلك  صرفة، 
ــزمــن  صــعــبــة يــمــكــن تــوظــيــفــهــا فـــي ال
نشاطا  تــعــرف  منطقة  فــي  االنتخابي 
وأن  خصوصا  ــادة،  ــ امل لــهــذه  ــا  ــ ورواج
إليها  تنتمي  التي  السياسية  الجهة 
تسوق  ــزال  ت وال  كانت  الجهة،  رئيسة 
التسوية  لــضــرورة  انــتــخــابــي،  ــوازع  بـ
الحال  كان  وإذا  النبتة،  لهذه  القانونية 
مطالبة  املختصة  السلطات  فإن  كذلك، 
خصوصا  الوضع،  لتصحيح  بالتدخل 
وما  بامتياز،  انتخابية  سنة  في  وأننا 
يرجح هذه الفرضية، هو أن رئاسة جهة 
طنجة تطوان الحسيمة تركت كل امللفات 
الهامة املرتبطة بتحقيق التنمية في هذه 
بنبتة  لالهتمام  وتفرغت  جانبا،  الجهة 
الذهب األخضر«، تقول جريدة »العلم«.  

مناق�شة ملتم�س حزبي لتاأجيل االنتخابات

الرباط. األسبوع

املعارضة،  أحــزاب  تتداول 
طلب  بتقديم  يقضي  مقترحا 
تأجيل االنتخابات التشريعية 
بهدف  املقبلة،  والجماعية 
لوضع  الوقت  من  املزيد  منح 
وتوسيع  الالزمة  الترتيبات 

وزارة  مــع  املـــشـــاورات  ــرة  دائـ
الداخلية.

االجتماع  فإن  مطلعة،  مصادر  وحسب 
ــزاب املــعــارضــة،  ــ ــاء أح ــم الـــذي ضــم زع
االستقالل والتقدم واالشتراكية واألصالة 
واملعاصرة، باإلضافة لرئيس حزب التجمع 

تأجيل  ملقترح  تطرق  لــأحــرار،  الوطني 
موافقة  لقي  والــذي  املقبلة،  االنتخابات 
السيما  ــة،  ــع األرب األحـــزاب  مــن  مبدئية 
األحــزاب،  هــذه  يجمع  ميثاقا  هناك  وأن 
في  جماعي  تحالف  لعقد  يمهد 
املقبلة  االســتــحــقــاقــات 
العدالة  حــزب  ملواجهة 

والتنمية.
املصادر،  نفس  ووفق 
ــزب الـــعـــدالـــة  ــ ــإن حـ ــ فـ
ــرط  ــشــت والـــتـــنـــمـــيـــة ي
ــرار الــحــكــومــة  ــمـ ــتـ اسـ
الحالية لعام إضافي، للموافقة 
التشريعية  االنــتــخــابــات  تأجيل  على 
التفاق  األحـــزاب  تتوصل  فهل  املقبلة.. 
»الشكارة«  أصحاب  طموح  على  يقضي 

و»سماسرة االنتخابات«؟

الحساني
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ما خفي
اكن أعظم

الحقوقية،  املصادر  بعض  تتوقع 
في  كــبــرى  تغييرات  حــصــول  إمكانية 
عقب  اإلنسان،  لحقوق  الوطني  املجلس 
املسؤولني  الئحة  عن  املتوقع  اإلفـــراج 
الـــجـــدد فـــي املـــؤســـســـات الــعــمــومــيــة 
واملؤسسات املنصوص عليها دستوريا، 
سلبي  تقييم  عن  يدور  الحديث  بدأ  وقد 
جديدة  رئيسة  تعيني  رغــم  للتجربة، 
موقع  في  فبراير   20 حركة  رموز  وأحد 

املسؤولية)..(.

الفاعلني  من  كبير  عدد  يشارك  لم 
اعتقل  الذي  زميلهم  دعم  في  الحقوقيني 
على  املعتقل  منجب،  املعطي  مــؤخــرا، 
مراكمة  في  تورطه  في  االشتباه  خلفية 
غير  بطريقة  الخارج  من  قادمة  أمــوال 
وجهها  نصيحة  هو  والسبب  قانونية، 
العمل  ــن  م ــوع  ــن ال ــاب هـــذا  ــط أق أحـــد 
الحقوقي لبعض أصدقائه، حيث قال لهم 
األمنية  األجهزة  لكن  ثقيل«..  امللف  »إن 
التي تتعامل مع املوضوع، لم تكن لتقدم 
وكيل  إخطار  بعد  االعتقال،  خطوة  على 
حول  قوية  شبهات  وجــود  لــوال  امللك، 
كبيرة)..(،  وعقارات  ممتلكات  مصادر 

حسب مصدر مطلع.

ــة  ــحــادي االت الــشــبــيــبــة  وفــد  نجا 
التدابير  مــن  الــبــرازيــل  ــى  إل املــبــعــوث 
هذه  دخلتها  التي  الصارمة  الوقائية 
الدولة، مع ظهور نسخة متحورة خطيرة 
تشديد  إلى  أدت  »كورونا«،  فيروس  من 
بعض  وإلغاء  املــطــارات،  على  املراقبة 
عملية  أن  الحظ،  لحسن  لكن  الرحالت.. 
الوفد  ــودة  ع بعد  إال  تتم  لــم  التشديد 
ساملا من مناقشات جمعت بني الشبيبة 
االشتراكي  الشباب  ومنظمة  االتحادية 
الديمقراطي التونسي، حيث كان الهدف 
من زيارة البرازيل، هو التحضير مللتقى 
شمال إفريقيا والشرق األوسط وأمريكا 
املرتقب  االشتراكية  للشبيبات  الالتينية 

في شهر ماي املقبل.

السابق  سفيرها  إسرائيل  اختارت 
ليكون ممثال  لدى مصر، دافيد غوفرين، 
االتصال  مكتب  في  لبالده  دبلوماسيا 
»إسرائيل تتكلم  باملغرب، وقالت صفحة 
الخارجية  لـــوزارة  التابعة  بالعربية« 
من  عاما  عشرين  »بعد  أنه  اإلسرائيلية، 
في  اإلسرائيلي  االتصال  مكتب  إغــالق 
املغرب، وصل السفير دافيد غوفرين إلى 
بأعمال  القائم  منصب  ليشغل  الرباط، 
ممثلية إسرائيل في املغرب«، معتبرة أن 

ذلك »لحظة تاريخية«.

فشلت الجزائر في إحداث أي تغيير 
في موقف دولة الكونغو الديمقراطية من 
لصالح  قرار  أي  أو  الصحراء،  مغربية 
خارجيتها  وزيــر  وعــاد  البوليساريو، 
مع  لقائه  مــن  حنني  بخفي  بــوقــادوم 
مؤخرا،  تشيسكيدي،  فليكس  الرئيس 
التأثير  ملحاولة  طريقته  تلك  كانت  وقد 
اإلفريقية  للقمة  الكونغو  رئاسة  على 

املرتقبة بأديس أبابا. 

فــرانــك«  »جـــوج  ــرة  وزيـ اسم  عاد 
للتداول من جديد، بعد الحديث عن عيوب 
دشنت  التي  السدود  بأحد  متوقعة  غير 
ويــتــداول  إفـــران،  بمنطقة  عهدها  فــي 
تشققات  ظهور  حــول  حديثا  السكان 
يطرح  ما  املذكور،  السد  من  وتسربات 
عدة أسئلة حول جودة املواد املستعملة 

في بنائه وطريقه تشييده)..(.
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كـواليـس األخبــار تحت األضواء

الرباط. األسبوع

يواصل عبد الكريم بنعتيق، الوزير السابق 
االستراتيجي،  املفكر  بمظهر  الظهور  للجالية، 
حيث  املتقدمة،  الدول  في  به  معمول  هو  كما 
في  ناعمة  قوة  إلى  السابقون  الوزراء  يتحول 
بمهام  تكليفهم  انتظار  في  السياسي  القرار 
مقاال  األسبوع  هذا  عمم  وقد  أكبر)..(،  أخرى 
مثيرا للجدل، أكد من خالله ))وجود إحساس 
الواليات  بأن  ببروكسيل،  القرار  صناع  لدى 
إعطاء  مرحلة  مــن  تمر  األمريكية  املتحدة 
أسبقية ملا هو أمريكي على حساب التحالفات 
تحول  اإلحساس  هذا  والتاريخية،  التقليدية 
العام  الرأي  أوساط  في  الخوف  من  نوع  إلى 
يتحول  أن  من  يتوجس  بــدأ  الــذي  األوروبــي 
معركة  إلـــى  الــصــيــنــي  ــكــي  األمــري الــصــراع 
أي  األضعف،  الحلقة  حساب  على  مستقبلية 
املتتبعني  لــدى  تتقوى  بــدأت  قناعة  أوروبـــا، 
القارة  بأن  يدركون  الذين  األوروبــي،  للشأن 
كانت  التي  باملكانة  تتمتع  تعد  لم  العجوز 
عليها في السنوات العشرين األخيرة، فالدور 
األوروبي تراجع في ملفات عديدة، السيما بعد 
بروز قوى أخرى لها وزن سياسي واقتصادي، 
على  بالتأكيد  الطرح  هذا  يدعم  من  هناك  بل 
أن مساهمة دول االتحاد األوروبي في الناتج 
الداخلي الخام العاملي، ستنتقل من 15 % إلى 
9 % في أفق سنة 2050(( حسب ما يعتقده 

بنعتيق.
الدراسات  مركز  فــي   عضو  وهــو  بنعتيق 
أكد  بباريس،  واالستراتيجية  الدبلوماسية 
بايدن  الرئيس  وصــول  بمجرد  أنــه   أيضا 
طرح  ــى  إل ــي  ــ األوروب االتــحــاد  بـــادر  للحكم، 
بني  للعالقات  جديد  تأسيسي  ميثاق  فكرة 

دول  أغلبية  أن  حيث  وواشنطن،  بروكسيل 
االتحاد مقتنعة بضرورة االستمرار في تقوية 
املتحدة  الواليات  مع  االستراتيجية  العالقات 
األمريكية، إال أن خالفات جوهرية الزالت قائمة 
في  أوروبية موحدة  رؤية  تحول دون صياغة 
قادة  ينتظر  صعب،  نقاش  وهو  املجال،  هذا 
»كــورونــا«  جائحة  بعد  ــي  ــ األوروب االتــحــاد 
التي  الكبرى  القضايا  حول  توافقات  إليجاد 
تهدد تماسك املشروع الوحدوي األوروبي، من 

بينها إيجاد آليات لسياسة دفاعية مشتركة.
بنعتيق  الكريم  عبد  عاد  السياق،  نفس  في 
األطلسي  الحلف  بــني  الــعــالقــة  تــاريــخ  ــى  إل
ورؤساء أمريكا، إذ ))ال ننسى أن مرحلة حكم 
فالرئيس األمريكي  ترامب أضعفت بروكسيل، 
األوروبية،  الشراكة  فلسفة  من  متحفظا  كان 
ودعم لندن خالل معركة البريكسيت، هي حالة 
استثنائية لم تسجل منذ ستني سنة من البناء 
عديدة  تساؤالت  طرحت  هنا  ومن  األوروبــي، 
فالجميع  األوروبـــي،  املستوى  على  للنقاش 
بمرحلة  يمر  الشراكة  مــشــروع  بــأن  مقتنع 
أوروبــا  األحــيــان،  بعض  في  وصعبة  معقدة 
لها خصوم، لكن حلفاءها دخلوا مرحلة إعادة 

قراءة حساباتهم((، هكذا يتحدث وزير 
يضيف  أن  قبل  السابق،  الجالية 

الذين  ــاء  ))الـــرؤسـ أن  موضحا 
الواليات  في  الحكم  على  تعاقبوا 
املــتــحــدة األمــريــكــيــة، كــانــت لهم 
مساهمة  تواضع  على  مؤاخذات 

الحلف  منظمة  داخــل  الحلفاء 
ــلـــســـي، فــالــرئــيــس  األطـ

إيزنهاور،  األمريكي 
الذي تقلد مسؤولية 
ــحــلــف  ــة ال ــاســ ــ رئ
ــان  ــ ــي إب ــسـ ــلـ األطـ
التأسيس  مرحلة 
ينتخب  أن  قــبــل 
رئــيــســا ألمــريــكــا، 

آنذاك  الفرنسي  املوقف  امتعاضه من  عبر عن 
جون  الرئيس  وبعده  الحلف،  تمويل  تجاه 
األوروبيني  بأن  صراحة  أكد  الــذي  كينيدي، 
املتحدة  الـــواليـــات  حــســاب  عــلــى  يعيشون 
األمريكية.. ولم يقف األمر عند هذا الحد، ففي 
ليندون  األمريكي  الرئيس  مارس   ،1960 سنة 
أملانيا  كبيرا على مستشار  جونسون، ضغطا 
بمغادرة  مهددا  إيــهــارد،  لودوينغ  الغربية، 
نيكسون  والرئيس  ألملانيا،  األمريكية  القوات 
الحلف  ملنظمة  املالية  األعباء  ثقل  من  اشتكى 
لوحدها،  واشنطن  تتحملها  والتي  األطلسي 
وفي سنة 1974، فوجئ الرئيس فورد، بموقف 
بعض أعضاء مجلس الشيوخ األمريكي والذين 
الــرأي  ــاط  أوس زعــزع  مخيفا  ســؤاال  طرحوا 
االستمرار  من  الجدوى  عن  األمريكي،  العام 
رونالد  الرئيس  أن  كما  األطلسي؟  الحلف  في 
ريغان، رغم أنه كان مسكونا بمواجهة ما كان 
أمام  سجل  الشمولية،  باألنظمة  عليه  يطلق 
عدم  األمريكي،  القومي  األمن  مجلس  أعضاء 
املساهمات  بتأدية  األوروبيني  الحلفاء  التزام 
في  األطلسي،  الحلف  منظمة  داخــل  املــاديــة 
األمريكية  املتحدة  الواليات  كانت  الفترة،  تلك 
ميزانيات  من   %  75 لوحدها  تتحمل 
حسب  بالحلف((  الخاصة  ــدفــاع  ال

نفس املصدر.
مقاله  خصص  بنعتيق  أن  يذكر 
االستراتيجي لطرح عدة أسئلة منها، 
هل تملك أوروبا إمكانية خلق صناعة 
الفضاء؟  في  سيتحكم  ومن  عسكرية؟ 
قراءة في املبادرات الفرنسية لتشجيع 
باإلضافة  األوروبية،  الشراكة 
ــحــور خـــاص حــول  إلـــى م
الخامس  الجيل  طائرات 
وطــائــرات الــدرون، حيث 
منقسمة  أوروبـــا  تبدو 
ــذا  ــ ــي تـــبـــنـــي ه ــ ــ ف

األسلوب أو ذاك..

 من 28 يناير إلى 3 فبراير 2021

أقوى ملف 
استراتيجي 
على طاولة 

الرئيس بايدن 

بنعتيق يطرح السؤال الخطير:

 ما هو م�ستقبل التعاون الع�سكري
 بني �أوروبا و�أمريكا ؟

انطالقا من العدد المقبل الذي سيصدر يوم الخميس 4 فبراير 2021، سيكون 

طبعة  مع  جديدة،  حلة  في  المفضلة  جريدتهم  مع  موعد  »األسبوع«  لقراء 

جديدة،  ببهارات  اإلعالمي  منتوجها  إغناء  مع  الورق،  جودة  حيث  من  فاخرة 
لخدمة أفضل.

وستواصل »األسبوع« الورقية، جريدة الشعب، التي أسسها قيدوم الصحفيين 

المغاربة، الراحل مصطفى العلوي، أداء رسالتها المتميزة عبر اكفة أرجاء التراب 

الوطني كما عهدتموها، بثمن مخصص للعموم في حدود 5 دراهم.

يذكر أن جريدة »األسبوع« تعد أيقونة الصحافة الوطنية المستقلة، بفضل ما 

راكمته من تجربة إعالمية عريقة على امتداد سنوات من العمل اإلعالمي الجاد 

والهادف، وما حلتها الجديدة إال لتكريس هذه الماكنة بين قرائها المتميزين.

في حلة
جديدة

بنعتيق
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كـواليـس األخبــار
برلمانية في »البيجيدي« 
تتهم زميلها في الحزب 
بممارسة نشاط مخابراتي

الرباط. األسبوع

املنتمية  اليعقوبي،  إيمان  البرملانية  وجهت 
خطيرة  اتهامات  والتنمية،  العدالة  حزب  لشبيبة 
إلى عضو املجلس الوطني، إدريس أكرو، بـ»ممارسة 
عمل املخابرات والتجسس على اجتماعات الحزب«.
حسابها  عبر  نشرتها  تدوينة  اليعقوبي  وكتبت 
منني  هــو  ــســؤال  »ال فيها:  تقول  بـ»الفيسبوك« 
كايجيب شخص ماشي عضو في املجلس الوطني، 
تفاصيل أشغال املجلس الوطني؟ والسؤال الثاني، 
لو افترضنا وصلته األخبار فلماذا يخرجها للعموم؟ 
نحن أمام تجاوزات أخالقية وتنظيمية، واملخابرات 

هي هاذ الشي اللي داير األخ ادريس«.
متابعة  ــرو،  ــ أكـ ــس  ــ إدريـ وقــــرر 
البرملانية اليعقوبي، بعد االتهامات 
التي وجهتها إليه، وقال: »برملانية 
التنظيم  لنفس  معها  أنــتــمــي 

تتهمني بأنني مخبر ملجرد 
اإلدالء بآرائي الخاصة 
التي ال تروقها، وهذا 
ــوب اعـــتـــادت  ــلـ أسـ

من  كــل  مــع  نهجه 
تختلف معه«.

 من 28 يناير إلى 3 فبراير 2021

املغرب يرتافع عن ال�سعب الفل�سطيني
 يف الحتاد الإفريقي

 نواب يطالبون بمراقبة 
استعمال المبيدات في الزراعة

الرباط. األسبوع
 

وزير  أخنوش،  عزيز  من  برملانيون  نواب  طالب 
القروية،  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة 
للمبيدات  املقنن  غير  االستعمال  مراقبة  بضرورة 
بعض  التزام  عــدم  مؤكدين  الــزراعــي،  املجال  في 

املنتجني بشروط الصحة النباتية.
وحذر هؤالء البرملانيون من االنعكاسات السلبية 
الستعمال املبيدات بطرق عشوائية وتأثيرها على 
الوصية  ــوزارة  الـ مطالبني  الــزراعــيــة،  املنتجات 
والعطرية  الطبية  النباتات  استعمال  على  بالحث 
التي  املبيدات  عوض  املتعددة  االستعماالت  ذات 

تضر بجودة املزروعات.
ــوزارة  ــرورة تــدخــل الـ ــنــواب على ضـ وشـــدد ال
الخضر  جــودة  ملراقبة  لها،  التابعة  واملصالح 
والفواكه املخصصة لألسواق الوطنية، السيما وأن 
بعض املنتجني ال يلتزمون بالشروط الصحية في 
الزراعة واإلنتاج ويتمادون في استعمال املبيدات 

بشكل غير قانوني.

الرباط. األسبوع

ــرب خـــالل اجــتــمــاع  ــغ ــد امل أكـ
ــاد اإلفــريــقــي  ــ ــح ــ ملــنــظــمــة االت
الشعب  بحقوق  الثابت  تمسكه 
الفلسطيني، خالل الدورة العادية 
الحادية واألربعني للجنة املمثلني 
التي تجتمع عبر تقنية  الدائمني 

التواصل الحديثة.
ــرز ســفــيــر املـــغـــرب لــدى  ــ وأبـ
محمد  اإلفـــريـــقـــي،  ــاد  ــ ــح ــ االت
عروشي، أن املغرب يضع القضية 
الفلسطينية على رأس انشغاالته 
في  دوره  عن  ــدا  أب يتنازل  ولــن 

الشرعية  الحقوق  عــن  الــدفــاع 
للشعب الفلسطيني.

املغرب  أن  السفير،  ــاف  وأض
جانب  إلــى  الــوقــوف  سيواصل 
على  ويـــؤكـــد  الــفــلــســطــيــنــيــني، 

التوصل  قصد  البناء  الــتــزامــه 
ــى ســالم عــادل ومــســتــدام في  إل
مؤكدا  األوســط،  الشرق  منطقة 
على ضرورة الحفاظ على الطابع 
الخاص للقدس الشريف واحترام 

الدينية  الشعائر  ممارسة  حرية 
ــرى،  ــ األخ الــديــانــات  ملعتنقي 
للقدس  اإلسالمي  الطابع  وكــذا 

واملسجد األقصى.
لدى  املغربي  السفير  وكشف 
الذي  ــدور  ال اإلفريقي،  االتــحــاد 
يقوم به »بيت مال القدس«، عبر 
إقامة مشاريع سوسيواقتصادية 
ــروم تــســهــيــل الــتــنــمــيــة في  ــ تـ
والحفاظ  الفلسطينية،  األراضي 
والديني  الثقافي  املــوروث  على 

بفلسطني.
يذكر أن بعض الجهات وجهت 
بعد  للمغرب  اتهامات)..(  عدة 
التعاون  اتــفــاق  على  توقيعه 
وأمريكا،  إسرائيل  مع  الثالثي 
ليتبني أن اململكة الزالت القضية 

الفلسطينية ضمن أولوياتها.

ما بعد التقارب مع إسرائيل وتشكيك المشككين

بنعبد اهلل يطالب بتعديل مدونة األسرة

الرباط. األسبوع
 

تقدم فريق حزب التقدم واالشتراكية 
فيه  يطالب  بمقترح  النواب،  بمجلس 
األســرة،  مدونة  مــواد  بعض  بتعديل 

لوضع حد لظاهرة تزويج القاصرات.
الزهراء  فاطمة  البرملانية  وكشفت 
برصات، عن مقترح قانون جديد يهدف 
إلى نسخ املواد 20 و21 و22 من مدونة 
القانوني  النص  أن  مــبــرزة  ــرة،  األسـ
التقديرية  للسلطة  يسمح  الــحــالــي 
بشكل  استخدامها  تم  والتي  للقضاء، 

لهذا  الترخيص  بإعطاء  جــدا،  كبير 
النوع من الزيجات.

ــإن  ــرح الـــقـــانـــون، ف ــت وحــســب مــق
مدونة  عليه  تنص  الــذي  االستثناء 
زواج  ظــاهــرة  بــخــصــوص  ــرة،  ــ األسـ
بحيث  قاعدة،  إلى  تحول  القاصرات، 
سن  دون  الفتيات  تزويج  نسبة  بلغت 
الرشد 9.13 في املائة، ما يعني 25 ألفا 

و514 عقد زواج خالل سنة 2018.
ــرورة  ض على  البرملانية  ــددت  وشـ
مالءمة مقتضيات املدونة مع مقتضيات 
التي  االتفاقيات  مع  وأيضا  الدستور، 
الطفالت  لحماية  املغرب  عليها  صادق 
ــزواج  ــ ــي يــعــتــبــرن ضــحــيــة ال ــوات ــل ال

القسري.

اليعقوبي

بنعبد الله

عروشي

و  تعليقصــورة

رسالة بتاريخ 10 ماي 1947، تؤكد بأن 
تندوف كانت تابعة للمغرب

من يوقف ظاهرة الترامي 
على األراضي الساللية؟

الرباط. األسبوع
 

على  الترامي  ظــاهــرة  ازدادت 
الجموع  وأراضــي  الدولة  أراضي 
ــرة، من  ــيـ ــوات األخـ ــســن ــالل ال خـ
ــار وبــعــض  ــق ــع ــات ال ــي ــوب قــبــل ل
املستثمرين، الذين شيدوا مشاريع 
ومطاعم..(  ومــحــالت،  )مصانع، 
ــام  ــوق أراضـــــي الــجــمــوع أمـ ــ ف
النواب  وبعض  السلطات  أعــني 
مستغلني  املتواطئني،  السالليني 
التحديد  وغياب  القانوني  الفراغ 
اإلداري لألراضي الساللية، بحيث 
إلى استغالل بعض  يلجأ بعضهم 
لتغيير  الساللية  الجماعة  نــواب 
األراضي  على  والسطو  الحقائق 

بطرق غير قانونية.
تشغل  التي  الحاالت  بني  ومن 
ساللية  أرض  قضية  العام،  الرأي 
مساحتها 2500 مترمربع بمنطقة 
اشقار  بطريق  املــداشــر«  »مغاير 

مستشار  فوقها  شيد  بطنجة، 
إلنتاج  مصنعا  ســابــق  جماعي 
على  حــصــل  أن  بــعــد  ــزف،  ــخـ الـ
حيث  غامضة،  بطريقة  الرخصة 
األرض  تحفيظ  بــمــحــاولــة  ــام  قـ
ملكية  بعقد  املــذكــورة،  الساللية 
طليقته،  ملكية  في  أخــرى  ألرض 
ــود أخـــرى  ــق ــة ع ــق ــى بـــه رف ــ وأدلـ
تمكن  حيث  العقارية،  للمحافظة 
بعدما  تصميم  على  الحصول  من 
ضم بعض القطع املحاذية لألرض 
مساحة  إلــى  للوصول  الساللية 
في  ــوجــودة  امل مترمربع  آالف   3
رفض  مطلبه  لكن  العدلي،  العقد 
من قبل املحافظ الذي وجه رسالة 
إلى الوالي، يؤكد فيها أنه توصل 
أخرى  بأرض  تتعلق  عقود  بثالثة 
األرض  مساحة  مــع  تتطابق  ال 

الساللية وحدودها.
ليبقى السؤال املطروح: ملاذا لم 
تتم متابعة هذا الشخص قضائيا 
ثالثة  قدم  بعدما  املحافظ  قبل  من 
عقود لإلدارة ال عالقة لها باألرض 

املراد تحفيظها؟

اختفاء أدوية السكري 
من الصيدليات 

الرباط. األسبوع
 

يعاني مرضى السكري من غياب دواء حيوي من الصيدليات 
 MINIRIN SPRAY 10 عليه  يطلق  أسابيع،  عــدة  منذ 
املرض  مضاعفات  من  يزيد  مما   ،microgrammes/dose

لدى املصابني الذين يستعملونه باستمرار.
السكري،  ملرضى  بالنسبة  الــدواء  هذا  أهمية  من  وبالرغم 
أسباب  عن  للكشف  مبادرة  بأي  تقم  لم  الصحة  وزارة  أن  إال 
في  توفيره  أجل  من  والعمل  الخصاص 
الصيدليات، لوضع حد ملعاناة املرضى.

من  املواطنني  مــن  الكثير  ويعاني 
جائحة  بداية  منذ  أدويــة  عدة  اختفاء 
»كورونا« من الصيدليات، والتي كانت 
متوفرة بأثمنة مالئمة، غير أنها 
عرفت  املاضية،  األشهر  في 
سمح  مــمــا  كــبــيــرا،  نقصا 
بجلبها  السماسرة  لبعض 
من الخارج وبيعها بأثمنة 

باهظة.

»
«

أيت الطالب
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تغييرات جديدة تطال الئحة عمال المملكة
الرباط. األسبوع 

أفاد مصدر مطلع، أن وزير 
الداخلية بصدد اإلعالن 

جديدة  الئــحــة  عــن 
للعمال والوالة.

وكــــــــشــــــــف 
أن  املـــــصـــــدر، 
بأسماء  الئــحــة 
ــن  ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ مـ
ــن  ــ ــ ــي ــ ــ ــراب ــ ــ ت

تغييرهم،  ســيــتــم  مــعــروفــن 
وزيــر  طــاولــة  على  وضــعــت 
الداخلية، عبد الوافي لفتيت، 
ــراء حركة  إجــ يــرتــقــب  كــمــا 
املصالح  تشمل  تــغــيــيــرات 
الداخلية،  بـــوزارة  املــركــزيــة 
إضـــافـــة إلـــى تــغــيــيــرات 
ــرى ســتــشــهــدهــا  ــ أخـ
الــعــمــاالت وواليــات 
وستعتمد  الجهة، 
الوزارة على أدائهم 
أزمة  في مواجهة 

»كورونا«.
وتــــضــــم 

ــاإلدارة  ــ الئــحــة اإلعـــفـــاءات، مــســؤولــن ب
لفائدة  خــدمــات  تقارير  حسب  الترابية، 
تحملت  التي  العمالة  أو  اإلقليم  أو  الجهة 
طلبات  في  البت  سيتم  فيما  مسؤوليتها، 
ملحقون  والة  قدمها  النسبي  بالتقاعد 
فيما  فيها،  النظر  سيتم  املركزية  ــاإلدارة  ب
التقاعد،  على  بإحالتهم  طلبات  آخرون  قدم 
تابعة  بمصالح  مهمة  دون  لبقائهم  نظرا 
قرارات  شملتهم  أن  بعد  الداخلية  لــوزارة 
ترقيات  على  سيحصلون  وآخرين  تأديبية، 
في صفوف رجال السلطة، ومعلوم أن وزارة 
الداخلية خسرت بوفاة عامل إقليم طانطان 

بسبب »كورونا«، رجل إجماع.

بعد استقالة شكلية من الحزب

سؤال ربط المسؤولية 
بالمحاسبة يفرض نفسه 

على العماري

الرباط. األسبوع

العدالة  لحزب  العامة  األمانة  رفضت 
البيضاء،  الــدار  عمدة  استقالة  والتنمية 

عبد العزيز العماري، من عضوية الحزب.
وأكد محمد يتيم، عضو األمانة العامة، أن 
ليستأنف  العماري  استقالة  رفضت  القيادة 

عمله ضمنها، منوها بالعمل الذي يقوم به.
وسبق أن قدم العماري استقالته من األمانة 
انتقادات  تلقى  بعدما  لـ»البيجيدي«  العامة 
من قبل أعضاء فيها، بسبب ملف الفيضانات 

التي ضربت الدار البيضاء مؤخرا.
لهذه  صفقوا  »البيجيدين«  أن  ورغـــم 

ذلــك  أن  إال  ــخــطــوة،  ال
بــعــض  يـــخـــفـــي  ال 
العمدة  من  التحايل 
الذي ربط املسؤولية 
بقرار  االنتخابية 
هي  بينما  حــزبــه، 
مــســؤولــيــتــه أمــام 

املـــواطـــنـــن، فـــإذا 
يعترف  العماري  كان 

ــي تــدبــيــر  ــ ــه ف ــشــل ــف ب
الفيضانات، ملاذا لم يقدم 

الدار  عمودية  من  استقالته 
البيضاء)..( في إطار ربط 

املسؤولية باملحاسبة؟

لفتيت

العماري

الرباط. األسبوع

رغــم الــخــرجــات الــتــي قــام بها 
من  السابقة  الفترة  في  كيران  بن 
بن  الداخلي  الخالف  تذويب  أجل 
واألمانة  الوطني  املجلس  أعضاء 
العدالة والتنمية، إال  العامة لحزب 
غاب  السابق  الحكومة  رئيس  أن 
الذي  الوطني  املجلس  أشغال  عن 
التواصل  تقنية  عبر  مؤخرا  نظم 

عن بعد.
كيران  بــن  مقاطعة  أكـــدت  ــد  وق
غضبه  الوطني  املجلس  الجتماع 

الــقــرارات  بسبب  العثماني،  على 
التي تتخذها األمانة العامة والتي 
لدى  واالستياء  االحتقان  من  تزيد 
مما  البنكيراني«،  »التيار  أتباع 
خالفات  في  يدخل  بعضهم  جعل 
بعدما  »فايسبوكية«  ومالسنات 
عقد  على  املوافقة  املجلس  رفــض 

مؤتمر استثنائي.
ــرة أن  ــي ــدت األيـــام األخ فــقــد أكـ
والعثماني  كيران  بن  بن  العالقة 
نهائية  قطيعة  إلـــى  تــتــطــور  ــد  ق
االخــتــالف  بسبب  الــطــرفــن،  بــن 
كيران  بن  ومعارضة  املواقف  في 
الحكومة،  في  العثماني  لسياسة 
ــوزراء  ال من  الكثير  مع  وتساهله 

والقضايا والقرارات الحكومية.

غياب بن كريان يكر�س التكهنات بخالف كبري 

داخل العدالة والتنمية

بن كيران والعثماني

الرباط. األسبوع

أكدت الخارجية األمريكية أنها 
الــذي  الثالثي  االتــفــاق  ستدعم 
وقعه املغرب وأمريكا وإسرائيل، 

على  التأكيد  جــاء  حيث 
ــســان جــيــك ســولــيــفــان،  ل
القومي  األمــن  مستشار 

للرئيس جون بايدن.
األمن  مسؤول  وأجــرى 

الــقــومــي األمــريــكــي 
اتصاال مع نظيره 
اإلســـرائـــيـــلـــي 

مائير بن شبات، تطرقا 
قضايا  لجميع  خالله 
األمــــــن اإلقـــلـــيـــمـــي، 
التطبيع  والتفاقيات 
التي وقعتها إسرائيل 
مع كل من اإلمارات 
واملـــــغـــــرب 
والسودان 

والبحرين.
وقعها  التي  االتفاقية  وتعتبر 
املغرب مع أمريكا وإسرائيل ذات 
اإلدارة  لدى  مهمة  استراتيجية 
إدارة  أن  الســيــمــا  األمــريــكــيــة، 
على  تشدد  بايدن  جو  الرئيس 
اإلقليمي  األمــن  تحقيق  ضــرورة 

في الشرق األوسط.

ملفات عالقة في مكتب 
تتسبب  بنشعبون 

في الخالف الحكومي

الرباط. األسبوع

االقتصاد  ــر  وزيـ أن  مطلعة،  مــصــادر  أفـــادت 
من  بالكثير  مهتم  غير  بنشعبون،  محمد  واملالية، 
امللفات والقضايا املعروضة عليه من قبل قطاعات 
حكومية غير القطاع الذي يشرف عليه، ومؤسسات 
عمومية، تنتظر التوقيع عليها منذ عدة أشهر، رغم 
وتهم  ومقاوالت  املواطنن  بمصالح  مرتبطة  أنها 

مداخيل مؤسسات عمومية أخرى.
وأضافت املصادر، أن العديد من امللفات تراكمت 
تسوية  رغم  موافقته  وتنتظر  الوزير،  ديوان  لدى 
جميع املساطر اإلدارية، مشيرة إلى أن هذا التأخير 
التي  واملقاوالت  املواطنن  ملصالح  مشاكل  يسبب 

بدورها مرتبطة بمصالح آخرين.
يــشــار إلـــى أن هــنــاك خــالفــات 
الــوزراء  وبعض  املالية  وزيــر  بن 
الــحــكــومــة، بسبب  فــي  ــن  ــري اآلخ
امللفات  من  عدد  تسوية  في  تأخره 
مشاكل،  لهم  يخلق  مما  العالقة، 
خاصة في قطاع الصحة والتعليم، 
ــات  ــ ــرابـ ــ ــيـــث تــكــثــر اإلضـ حـ
بسبب  االحتجاجية  والوقفات 
ملفات  تسوية  فــي  التأخر 

الترقية.

االتفاق المغربي األمريكي اإلسرائيلي في أجندة الرئيس بايدن

إصالح قاعدة عسكرية أمريكية
 في إسبانيا لمحاولة نفي نقلها 

إلى المغرب

الرباط. األسبوع

ــيــا«  ظـــفـــرت شـــركـــة »رافــانــت
بموجبه  يتم  بعقد  اإلســبــانــيــة 
إصالح وصيانة املدمرات والسفن 
املتواجدة  األمريكية  البحرية 
قادس،  بإقليم  »روتــا«  قاعدة  في 
نقل  بإمكانية  التكهنات  أن  غير 
هذه القاعدة إلى املغرب ما زالت 

قائمة.
اإلسبانية  الشركة  وحصلت 
يناير  شهر  إلــى  يمتد  عقد  على 

 822 تبلغ  مالية  بصفقة   ،2028
مليون يورو، وسيتيح خلق أكثر 

من ألف منصب شغل.
وتعد القاعدة األمريكية »روتا« 
في  الرئيسية  القواعد  أهــم  من 
املتحدة،  للواليات  التابعة  العالم 
حيث يرجع تأسيسها إلى سنوات 

الخمسينات من القرن املاضي.
قد  صحفية  تــقــاريــر  ــت  ــان وك
القاعدة  نقل  احتمال  عن  تحدثت 
الجنوب  مــن  ــا«  »روتـ األمريكية 
ــد األقــالــيــم  ــى أحـ ــي إلـ ــان اإلســب
املغربية،  للمملكة  الجنوبية 
تزامنا مع افتتاح أمريكا لقنصلية 

لها بمدينة الداخلة.

كـواليـس األخبــار

القطب  ــه،  رب ــوار  ج إلــى  انتقل 
العلمي، وقد  اإلله  السياسي عبد 
الراحل حزنا كبيرا يف  خلف موت 
صفوف من عرفوه بنشاطه الكبير 
الصناعة  عــن  الــدفــاع  مــجــال  يف 
مؤخرا  أســس  حيث  التقليدية، 
إطارا مهنيا حتت عنوان »جمعية 
التقليدية  للصناعة  املستقبل 

بجهة الرباط سال القنيطرة«.
بشكل  مــعــروفــا  كـــان  الـــراحـــل 

االستقالل،  حزب  أوساط  يف  كبير 
أحزاب  عدة  عليه  عرضت  وقد  واالشتراكية،  التقدم  وحزب 
صفوفها،  لتعزيز  بها،  االلتحاق  إمكانية  األخيرة  الفترة  يف 
الكبيرة  لعائلته  كله  والعزاء  برحيله،  القدر  يعجل  أن  قبل 

والصغيرة، يف مقدمتها أبنائه.
إنا هلل وإنا إليه راجعون. 

بايدن

بنشعبون
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فرن�سيون ي�سعون اأعينهم على فر�ص اال�ستثمار يف الداخلة
سفراء المغرب يتحركون 

من أجل الصحراء

العيون. األسبوع 

في  تحركهم  املغاربة  الدبلوماسيون  يواصل 
املغربي  السفير  من  بداية  العالم،  أنحاء  كافة 
خالل  حقق  الـــذي  شــبــار،  حميد  بنواكشوط 
السنة املاضية تقاربا غير مسبوق في العالقات 
املغربية املوريتانية والتي سبق أن مرت بأوقات 
محمد  بفنلندا،  املغربي  السفير  وبعده  فــراغ، 
الفنلندي  ــالم  اإلع على  انفتح  ــذي  ال أشكالو، 
األمريكية  املتحدة  الواليات  »اعتراف  أن  وأكد 
الصحراء  على  والتامة  الكاملة  اململكة  بسيادة 
تكريس  فــي  مفصليا  قـــرارا  يعتبر  املغربية، 
الحقوق التاريخية املشروعة للمغرب على كامل 
 19 افتتاح  سياق  في  يأتي  وأنه  خاصة  ترابه، 
دولة لتمثيليات قنصلية لها في كل من الداخلة 
والعيون، وأيضا بعد تكريس مجلس األمن في 
قراره األخير رقم 2548 للجزائر كطرف رئيسي 
االستفتاء  موضوع  وإقــبــاره  الــنــزاع،  هــذا  في 

بشكل نهائي«.
ــادرة  ــب ــو، فـــإن امل ــال وحــســب الــســفــيــر أشــك
الصحراء،  بمغربية  الكامل  باإلقرار  األمريكية 
الداخلة،  مدينة  في  قنصلية  بفتح  ذلك  وتدعيم 
قانونية ودالالت  أبعاد  لها  قرارات سيادية  هي 
وبأحكام  بالقانون  مــؤطــرة  عميقة  سياسية 
دائم  عضو  دولــة  اتخذتها  الدولية،  العالقات 
السياسة  في  أساسي  وفاعل  األمن  مجلس  في 

الدولية.

عبد اهلل جداد. الداخلة

من  البوليساريو  جبهة  انزعجت 
دخول فرنسا على خط مشاريع تنموية 
في  إلنجازها  الزمن  املغرب  يسارع 
سيكون  ملا  كندوز،  وبئر  »الكركرات« 
لها من أثر إيجابي على املنطقة، التي 
بطرد  انتهت  أحداثا  مؤخرا،  شهدت 
»الكركرات«،  منطقة  من  البوليساريو 
وهي مناطق التوزيع والتجارة ممتدة 
واحدة  لكل  هكتارا   30 مساحة  على 
في  درهم،  مليون   160 بلغ  باستثمار 
مرحلة الدراسات العمرانية والتقنية.
التجارة  غــرفــة  خــالل  مــن  فرنسا 
والتي  باملغرب،  الفرنسية  والصناعة 
سبق أن عقدت في وقت سابق منتدى 
لرجال األعمال، والتوقيع على اتفاقية 
الساقية  الــعــيــون  جهة  مجلس  مــع 
بالعيون،  التجارة  وغرفة  الحمراء 
جهة  رئــيــس  بمكتب  رحالها  حطت 
الداخلة وادي الذهب، الخطاط ينجا، 
تقدم  مستوى  للفرنسيني  كشف  الذي 
سيمكن  الــذي  املشروع،  هذا  أشغال 
الجهة من التموقع كقطب استراتيجي 
بني املغرب وعمقه اإلفريقي، وأن هاتني 
املنطقتني سيتم إحداثهما وفق أحدث 
الجاذبية  تعزيز  شأنهما  ومن  جيل، 

البنيات  للجهة، وتحسني  االقتصادية 
التحتية وجذب االستثمارات الخاصة 
اندماج  وضمان  واألجنبية،  املغربية 
دعم  بهدف  التنمية  نظام  في  الجهة 

املقاوالت والتشغيل واالستثمارات.
وأشار الخطاط ينجا إلى أن الغرفة 
في  رائـــدة  بخبرة  تتمتع  التجارية 
اللوجستيكية،  املناطق  إقامة  مجال 
من  االســتــفــادة  فــي  أمــلــه  عــن  معربا 
يضمن  بما  الشأن،  هذا  في  خبرتها 
إنــجــاز املــشــروع وجـــذب املــزيــد من 

االستثمارات في هذه الجهة.
وأكـــد رئــيــس الــغــرفــة الــتــجــاريــة 
أن  ــت،  داري باسكال  جان  الفرنسية، 
رهن  خبرتها  تضع  الفرنسية  الغرفة 
من  للداخلة  الجهوي  املجلس  إشارة 

املشروع  هذا  تنفيذ  في  اإلسراع  أجل 
التنمية  دعـــم  عــلــى  سيعمل  الـــذي 
االقــتــصــاديــة واســتــقــدام املــقــاوالت، 
معربا عن أمله في رؤية هذه الدينامية 
تترسخ بشكل دائم مع أعضاء الغرفة 

للمشاركة بقوة في تنمية الجهة. 
للتوزيع  منطقتني  إنشاء  ويأتي 
والتجارة، في سياق اتفاقية الشراكة 
قطاع  مــشــاريــع  بــتــنــزيــل  املــتــعــلــقــة 
إطار  في  املدرجة  الخارجية  التجارة 
عقد البرنامج املتعلق بتمويل وإنجاز 
برامج التنمية املندمجة لجهة الداخلة 

.2021-2016
املنطقتني،  هــاتــني  إنــشــاء  ويــعــد 
موضوع اتفاقية شراكة تهم استدامة 
اللوجستية  املجمعات  وإدارة  وتهيئة 

ــرارات«، تم  ــ ــك ــ ــدوز و»ال ــن ــي بــئــر ك ف
منتدى  هامش  على  عليها  التوقيع 
ما  املنظم  فرنسا   – املغرب  األعمال 

بني 23 و25 أكتوبر 2019 بالداخلة.
املنطقتني  ــني  هــات وســتــخــصــص 
ــاوالت الــصــغــرى  ــ ــق ــ ــاب امل ــع ــي الســت
سلسلة  حلقات  جميع  في  واملتوسطة 
املستودعات،  أمــني  )الناقل،  القيمة 
إلى  باإلضافة  الــجــمــارك...(،  ممثلو 
وبنوك،  )مــطــاعــم،  مختلفة  خــدمــات 
ــالك  وصـــيـــدلـــيـــات، ومـــتـــاجـــر، وشـ
والحصول  مقاولة  إلحداث  املساعدة 

على تصاريح البناء(.
املنصتني،  هاتني  إنجاز  ويــنــدرج 
مجال  فــي  الــدولــيــة  للمعايير  وفــقــا 
البنيات التحتية والخدمات، في إطار 
للداخلة  الجهوية  التنمية  مخطط 
وادي الذهب، وتشجيعا على استقدام 
مقاوالت مغربية وأجنبية، بالنظر إلى 

املؤهالت التي تزخر بها الجهة.
التجارة  غرفة  دور  سيكون  فهل 
يشجع  مفتاحا  باملغرب  الفرنسية 
إعالن  قرار  إلصــدار  ويدفعها  فرنسا 
كما  اقــتــصــاديــة  قنصلية  افــتــتــاح 
أذكى  مما  بالداخلة؟  أمريكا  فعلت 
القالقل  إثارة  نعرة  البوليساريو  في 
إلحــبــاط كــل مــجــهــودات املــغــرب في 
املــغــربــيــة، مما  ــصــحــراء  ال تــنــمــيــة 
لقصف  وتهديداتها  سياستها  جعل 
»الكركرات« وتوقيف حركة السير في 

املنطقة، يفشل فشال ذريعا. 

الوالي بيكرات يدشن »منصة الشباب«

العيون. األسبوع 

الساقية  الــعــيــون  جــهــة  ــي  والـ نــجــح 
الحمراء، عبد السالم بيكرات، في مالمسة 
جزء من هموم الشباب، من خالل تدشني 
وهو  الــفــرابــي،  بحي  الشباب«  »منصة 
أهم  أحد  املقاوالتي  النسيج  اعتبره  ما 
التي  وامللفات  القضايا  كل  حل  مفاتيح 
من شأنها امتصاص البطالة ودعم قدرات 
األفق،  انسداد  من  يعاني  الذي  الشباب 

وأضحى اليوم أمام »منصة الشباب«.
وتقول أمينة أريري، الخبيرة في مجال 
الصغرى  للمقاوالت  الذاتية  القدرات  دعم 
الذي  الهام  املشروع  هذا  أن  واملتوسطة، 
الوطنية  للمبادرة  الثالث  البرنامج  يعتبر 
يعطي  أن  شأنه  من  البشرية،  للتنمية 
الــدخــل  لتحسني  فـــرص  عـــدة  لــلــشــبــاب 
من  سيمكنهم  كما  االقتصادي،  واإلدمــاج 
خالل  من  وطموحاتهم  ذواتــهــم  تحقيق 
من  تمكنهم  متنوعة  بوسائل  تزويدهم 
لديهم،  واملــقــاولــة  املــبــادرة  روح  تحفيز 
سوسيواقتصاديا  إدماجا  لهم  وتضمن 

أفضل.

مشهد مؤثر ممزوج بالعرفان 
والتقدير لألستاذ محمد البار، 

لمحكمة االستئناف  الرئيس األول 
بالعيون، الذي أجمعت كافة 

التدخالت والشهادات، خالل حفل 
تكريم أسرة القضاء والمحاماة 
وحقوق اإلنسان للرئيس، على 

قيمة الرجل ومكانته في ترسيخ 
قيم العدالة، وهو يحال اليوم 
على التقاعد بعد مسيرة مهنية 

طويلة ناجحة وموفقة، جعلت 
العديد من األطر القضائية تتخرج 

على يديه.

تلكس  من   الصـحراء

ممثل وزارة االتصال يحاضر في حرية الصحافة

كلميم. األسبوع

بجهة  لالتصال  الجهوي  املدير  أكد 
في  زهـــور،  محمد  وادنــــون،  كلميم 
الصحافة  مهنة  أخالقيات  عن  حديثه 
والنشر  للصحافة  الجديد  والقانون 
ــوزارة  ال أن  اإلعالمية،  واملؤسسات 
بالنهوض  كبيرا  اهتماما  تولي  اليوم 
بــحــريــة الــصــحــافــة اســتــنــادا إلــى 
أن  على  أكــد  الــذي  الجديد  الدستور 
ما  وهــو  مضمونة،  الصحافة  حرية 
الذي نص  البرنامج الحكومي  ترجمه 
ديمقراطي  إعالم  أجل  من  العمل  على 
أن  باعتبار  ومــبــدع،  ومــســؤول  وحــر 
التقدم في مسلسل اإلصالحات مرتبط 
بتعزيز أسس صحافة حرة ومسؤولة.
أصبحت،  الوصية  الــوزارة  أن  كما 
اهتماما  تولي  الجهوي،  املدير  حسب 
ــذه املــؤســســات بــالــعــمــل  ــه كــبــيــرا ل

املهنية  بـــاألوضـــاع  الــنــهــوض  عــلــى 
والعاملني  للصحفيني  واالجتماعية 
دعما  رصــدت  حيث  القطاع،  هذا  في 
ماليا لها، خاصة املؤسسات واملواقع 
ــحــاصــل  ــمــالءمــة وال ــل ــخــاضــعــة ل ال
الصحافة  بــطــاقــات  عــلــى  مــدرائــهــا 
الحصول  من  والتي تمكنت  املهنية، 
املجلس  يضعها  مساطر  بسلك  عليها 
بمجموعة  باإلدالء  للصحافة  الوطني 
مـــن الـــوثـــائـــق، مـــن بــيــنــهــا قــوانــني 
عن  يترتب  ما  مع  بالشركات  خاصة 
بعض  أجــور  أداء  مصاريف  من  ذلــك 
املشتغلني بها، واشتراكات الصندوق 
هذه  االجتماعي..  للضمان  الوطني 
نتاجها اليوم  القانونية  الترسانة 
على  تعمل  مهنية  مــؤســســات  خلق 
والشفافية  الوطنية  بالقيم  االلتزام 
وذلك  الــفــرص،  وتكافؤ  والتنافسية 
ــدة قــوامــهــا  ــدي بــاعــتــمــاد مــقــاربــة ج
الفعلي،  والتشارك  الجيدة  الحكامة 
صحافة  ظــهــور  ــك  ذل عــن  نتج  حيث 

متخصصة وصحافة التحقيق.

مطالبة الوزيرة بوشارب بالتدخل للقضاء على أحياء الصفيح في السمارة

السمارة. األسبوع 

محمد  لبيهي  للسمارة،  اإلقليمي  املجلس  رئيس  طالب 
واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعــداد  وزيــرة  سالم، 
وسياسة املدينة، نزهة بوشارب، خالل أول زيارة لها إلقليم 
املتعلقة  املشاريع  مختلف  إنجاز  في  باإلسراع  السمارة، 
تحت  يئن  السمارة  إقليم  جعلت  التي  »الوحدة«  بمخيمات 
أعطى  أن  التي سبق  املشاريع  وهي  الصفيح،  أحياء  وطأة 

انطالقتها امللك بمدينة العيون سنة 2015 .
النائب  العروسي،  أحمد  سيدي  جماعة  رئيس  وناشد 
إخراج  أجل  من  بوشارب،  الوزيرة  الشيكر،  حمد  البرملاني 
نموا  يعرف  الذي  السمارة،  بإقليم  جديدة  سكنية  مشاريع 

ديمغرافيا كبيرا وتوسعا عمرانيا كبيرا.
يتقدمه  هــام  وفــد  ضمن  املنتخبني  زيـــارة  حظيت  وقــد 
كبير،  باهتمام  بالعيون،  الجنوب«  لـ»العمران  العام  املدير 
التجهيز  الناقصة  األحياء  ورش  على  الوزيرة  وقفت  حيث 
التجهيز  الناقصة  تأهيل األحياء  برنامج  التي تدخل ضمن 
املخصص له غالف مالي يقدر بـ 125 مليون درهم مساهمة 
والتعمير  الوطني  التراب  ــداد  إع وزارة  طــرف  من  كاملة 

واإلسكان وسياسة املدينة.

معاناة  على  ووقوفها  للسمارة  الوزيرة  زيــارة  أن  والشــك 
ساكنة قاطني مخيمات الوحدة )لكويز واربييب(، سيكون لها 
تأثير في سياستها تجاه املدينة، وقد قال حمدي ولد الرشيد، 
على  الجهة صادقت  أن  الحمراء،  الساقية  العيون  رئيس جهة 
برنامج التنمية املندمجة وإعادة إيواء قاطني مخيم »الوحدة« 
»اربييب«  بتجزئتي  منزال   2800 ببناء  الــســمــارة،  بإقليم 
و»لكويز« تستفيد منها 2800 أسرة بغالف مالي يقدر بحوالي 
400 مليون درهم ومنها مساهمة الوزارة بـ 165 مليون درهم، 

ووصلت نسبة تقدم األشغال بهذا البرنامج 50 %.
باهتمام ساكنة  التي حظيت  الزيارة  اختتام هذه  وخالل 
السمارة، وتقديرا لهم النفتاح الوزيرة الحركية، تم تكريمها 
وأعيان  واملنتخبني  النعيمي،  حميد  اإلقليم  عامل  طرف  من 

املنطقة.

كـواليـس صحراوية

بيكرات
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ربورتاج
 من 28 يناير إلى 3 فبراير 2021

ربورتاج: خالد الغازي

مطالب بمراقبة جودة الخبز والمواد الكيماوية المستعملة في الدقيق األبيض

 الخبز مادة ضرورية لدى المغاربة، وكثيرا 
ما نالحظ ميول الناس إلى خبز المخابز 

المصنوع من الدقيق األبيض، إال أن العديد من 
المستهلكين يجهلون أن الخبز األبيض يدخل 

في خانة ما يسمى بالسموم البيضاء إلى جانب 
السكر والملح.

األبيض،  الدقيق  من  األبيض  الخبز  إنتاج  يتم 
الخارجية  القشرة  إزالة  تتم  الذي  القمح  من  وهو 
له، أي »النخالة«، وهذه األخيرة تحتوي على كمية 
املفيدة  واأللياف  واملعادن  الفيتامينات  من  كبيرة 
للدقيق  السلبية  االنعكاسات  ومن  اإلنسان،  لصحة 
الهضم،  لسوء  تعرضه  املستهلك،  على  األبيض 
لذلك  املفرطة،  والسمنة  السكري،  وداء  واإلمساك 
ينصح الخبراء بالتقليل من تناول الخبز األبيض أو 
األبيض، واستبداله  الدقيق  املصنوعة من  األطعمة 
بالدقيق الكامل )األسمر( الذي يحتوي على األلياف 
و»النخالة«، فأين تكمن خطورة الخبز األبيض؟ وما 
على  تأثيرات  ولها  فيه  تستعمل  التي  املــواد  هي 
لتفادي  املمكنة  النصائح  هي  وما  الناس؟  صحة 

أضرار الدقيق األبيض؟
التقارير، فإن الدقيق األبيض   حسب العديد من 
كافة  مــن  يخلو  املــخــابــز،  خبز  منه  يصنع  الــذي 
العناصر الغذائية واملعدنية التي توجد في القمح، 
إضافة  إلى  األحيان  في بعض  املصنعني  يدفع  مما 
فيتامينات ومعادن مصنعة ومواد أخرى، غير مفيدة 
املواد  أغلبية  أن  الدراسات  أكدت  بحيث  للجسم، 
األبيض  الخبز  إلى  إضافتها  تتم  التي  الكيماوية 
أن  املمكن  ومن  ليست صحية،  األبيض،  الدقيق  أو 
يكون بعضها ضارا وقاتال، وتعد املستحلبات التي 
تستخدم في الدقيق، مواد خادعة، حيث تعمل على 
إخفاء ما يصيب الدقيق من عطب أو فطريات، ألنها 

تحافظ على ليونة الخبز ومظهره الطازج.
  

أضرار الخبز األبيض
متعددة  األبيض  الخبز  يسببها  التي   األضـــرار 
بالجوع،  الشعور  من  يزيد  بحيث  للناس،  بالنسبة 
ألنه مصنوع من دقيق يفتقد لأللياف التي تساعد على 
كميات  يتناول  املستهلك  يجعل  مما  بالشبع،  الشعور 
الوزن  في  الزيادة  إلى  تؤدي  التي  األطعمة  من  كبيرة 
والسمنة املفرطة، وذلك الحتوائه على نسبة عالية من 
و480   350 بني  ما  تتراوح  التي  الحرارية  السعرات 
سعرة حرارية حسب حجم الخبز. باإلضافة إلى ذلك، 
إزالة  بعد  األبيض  الدقيق  لها  التي يخضع  فاملعالجة 
الغذائية  القيمة  على  تحتوي  التي  املكملة  العناصر 
واألوعــيــة  القلب  صحة  ُتــعــرض  بالقمح،  الخاصة 
أن  كما  واألمــراض،  االضطرابات  من  للعديد  الدموية 
افتقاد الخبز لأللياف التي يحتاجها الجهاز الهضمي، 
تجعله من األطعمة التي تزيد من خطر اإلصابة بعسر 

الهضم، والتهاب األمعاء واإلمساك واالنتفاخ.
بتجنب  ــري  ــســك ال ــى  ــرض م ــاء  ــبـ األطـ يــنــصــح 
عالية  نسبة  على  يحتوي  ألنه  املخابز،  تناول خبز 
السكر  ارتفاع نسبة  في  يتسبب  ما  السكريات،  من 
التي  والسكريات  الكيماوية  املواد  أن  حيث  بالدم، 
على  تأثير  لها  العجينة،  مرحلة  إليه خالل  تضاف 
يزيد  مما  الجسم،  في  األنسولني  من  الكثير  إفراز 

يطالب  لهذا  املرضى،  لدى  السكر  معدل  ارتفاع  من 
املختصون بضرورة االبتعاد عن الخبز األبيض ألنه 

يساعد على تحسن حالة املريض.

األضرار التي يسببها الخبز األبيض
افتقاره  بسبب  هضمية  ومشاكل  ــراض  أمـ  -
لأللياف التي تقي الجسم من اإلمساك وتحميه من 

اإلصابة بالبواسير والتقليل من سرطان القولون.
التي  البطن،  منطقة  في  الدهون  نسبة  زيــادة   -

تسمى الدهون الحشوية.
سرعة  بسبب  الــدم  في  السكر  نسبة  ارتــفــاع   -
بمرض  اإلصابة  إلى  يؤدي  قد  مما  الهضم،  عملية 

السكري.
- زيادة الجوع خالل تناول الخبز األبيض، ألنه 

التي يتم هضمها بسرعة  الكربوهيدرات  من أنواع 
ويحوله الجسم إلى دهون.

- مشاكل في الفم واألسنان خاصة لدى األطفال، ألن 
الخبز األبيض من الكربوهيدرات املعالجة وغير مفيدة.

- قد يؤدي الخبز األبيض املصنوع والذي خضع 
اإلصابة  إمكانية  إلى  الكاملة  الحبوب  قشرة  إلزالة 

بدهون الكبد غير الكحولية.
 

 مواد خطيرة ومسرطنة

 في الخبز األبيض
املستهلك،  لحقوق  املغربية  الجامعة  كشفت 
املخابز  في  يباع  الذي  الخبز  وتأثير  خطورة  عن 
والصرامة  املراقبة  وسائل  لغياب  نظرا  واألسواق، 
احــتــرام  ــدى  م على  لــلــوقــوف  السلطات  قبل  مــن 
الجودة والسالمة، مبرزة أن الخبز يعد املادة األكثر 
استهالكا من قبل املغاربة، لكنه خضع لتغيير جيني 
مقارنة مع خبز القمح العادي األصيل، وهو التغيير 
وأعطى  النشا  كمية  فــي  ارتــفــاع  عنه  نتج  ــذي  ال
مردودية كبيرة للفاعلني االقتصاديني في التصنيع.

اإلضافية  ــواد  امل »زيــادة  أن  الهيئة  وأوضــحــت 
غرامات   3 من  أكثر  حاليا  )تضاف  والسكر  وامللح 
الخميرة  واستعمال  خــبــزة(،  كــل  فــي  السكر  مــن 

األلياف  وإزالــة  بالكلور،  املشبع  واملــاء  الكيماوية 
مباشر  وغير  مباشرا  سببا  تكون  أمور  الغذائية، 
سرطان  منها  أمــراض،  بعدة  املستهلك  إصابة  في 
واالكتئاب  ــوزن  ال في  املفرطة  والــزيــادة  القولون 

وحساسيات مختلفة، منها حساسية الكليتني«.
جميع  في  يبقى  القمح  أن  على  الجامعة  وأكدت 
كان  مــا  كيف  والتصنيعية،  اإلنتاجية  مراحله 
مصدره، محلي أو مستورد، من الزراعات الخاضعة 
وهو  املبيدات،  من  ومختلف  كبير  بعدد  للمعالجة 
يخضع  لم  إذا  املسرطنة  باملواد  مشبعا  يجعله  ما 
تام  ــعــدام  ان شبه  ــى  إل مشيرة  صــارمــة،  ملــراقــبــة 
للمراقبة، وخاصة على صعيد املطاحن ونقط القمح 
والخبز،  الدقيق  توزيع  ووسائل  واملخابز  والدقيق 
إلى جانب املمارسة العشوائية في القطاع والغش 

في الوزن القانوني للخبز.
لتحديد  قانوني  نص  بوضع  الجامعة  وطالبت 

الــخــبــز، ومــنــع مــادة  املــلــح املــضــافــة فــي  كميات 
صحة  على  سلبي  تأثير  مــن  لها  ملــا  فيه  السكر 
اإلنسان، ووضع دفتر تسجيل املبيدات عند الفالح 
واملنتج، ووضع نظام فعال للمراقبة الصحية عند 
الصحي  االعتماد  إجبارية  واعتماد  االستيراد، 
الستغالل املطاحن واملخابز ومستودعات الحبوب، 
وتنظيم قطاع الخبز ومنع استعمال الدقيق الخالي 

من األلياف إلنتاج الخبز.
في هذا السياق، يقول أحد املواطنني أن الدقيق 
دقيق  أي  »الفورص«،  هو  املخابز  لدى  املستعمل 
وخميرة  لتقويته،  أخرى  مواد  إليه  تضاف  مدعم 
ثم  العجينة،  تخمير  عملية  بتسريع  تقوم  خاصة 
يأخذ  لكي  فوقها  »سنيدة«  سكر  من  نسبة  تضاف 
الزبون،  األحمر ويظهر بشكل يعجب  اللون  الخبز 
الفرن  الكافي في  الوقت  يأخذ  لم  بينما في األصل 
خالل عملية الطهي، مشيرا إلى أن هناك مواد غير 

صحية تستعمل من قبل املخابز.
ويضيف أنه يفضل شراء خبز القمح أو الشعير، 
ألنه الخبز املفيد صحيا وليس له أي تأثير، بينما 
خبز الدقيق األبيض يخضع لعدة تعديالت، وهناك 
وكثير  مجهولة  وخميرة  بيضاء  مادة  يضيف  من 
منتفخا  يظهر  حتى  للفرن  إدخاله  قبل  السكر  من 

وصلبا.

 ضرورة مراقبة تأثير الخبز األبيض
 على مرضى السكري

مادة  الخبز  أن  الحسني،  حمدون  الدكتور  يقول 
أساسية في استهالك املواطن املغربي، وال يمكن أن 
والتقاليد  العادات  لكن  املغربية،  املائدة  عن  تغيب 
تغيرت مع مرور الزمن بعدما كان الخبز ينجز في 
النساء، حيث كانت  املنزل بطريقة تقليدية من قبل 
في  املستخدمة  الوسيلة  هــي  التقليدية  األفـــران 
العمران  التي عرفها  التطورات  الخبز، مبرزا  طهي 
واختفاء األفران التقليدية ودخول األفران الصناعية 
إنجاز  عن  للتخلي  األسر  دفعت  بالغاز،  املستعملة 
من  الخبز  يشتري  الجميع  وأصبح  ــدار«،  ال »خبز 
جيدا  خبزا  تنتج  بدايتها  في  كانت  التي  املخابز 
كامال يحتوي على األلياف، لكنها اليوم لجأت لحيل 
من  املستعمل  والدقيق  الــوزن،  من  فنقصت  عديدة 
النوع الرديء يفتقد لأللياف التي كانت من مكونات 
الخبز، بحيث أصبح يستعمل الدقيق األبيض الذي 

كله عبارة عن سكر.
وأوضح الدكتور أن املخابز غيرت من طريقة طهي 
الخبز ولجأت إلى إضافة نسبة السكر في العجني لكي 
يظهر الخبز أحمر، لكن عند تقطيعه يبدو ضعيفا ولينا 
مثل »الجلدة«، مشيرا إلى أن الخبز األبيض »البائت« 
الطهي التي  طريقة  ألن  جودته،  ويفقد  شكله  يتغير 
استعمال  بسبب  كافية  غير  املخابز  في  لها  خضع 
إلى  كيماوية غير عادية وأمالح أخرى تضاف  خمائر 
بسرعة،  والنمو  االنتفاخ  في  تساعده  الدقيق،  عجني 
بينما  الوسط  من  فارغا  يكون  الطهي  بعد  الخبز  لكن 

مظهره الخارجي يثير املستهلك.
الجودة  بشهادة  املخابز  إلــزام  ضــرورة  على  وأكد 
عينة  ولتحليل  للمراقبة،  وإخضاعها  تحمالت  ودفتر 
السالمة  مكتب  قبل  مــن  املختبرات  فــي  خبزها  مــن 
الصحية ومصالح املراقبة، وفرض غرامات مالية على 
املخالفني، أو إغالق محالتهم، معتبرا أن الخبز األبيض 
يسبب ضررا على مستوى األمعاء وعلى القولون، ألن 
هذا النوع من الخبز لم ُيطَه بالشكل الجيد، ويحتوي 
األطفال  نمو  تأثير على  لها  ليست صحية،  على مواد 

وتسبب عسر الهضم.
وشدد الدكتور الحسني على ضرورة وعي املواطن 
بخطورة الخبز األبيض الذي يحتوي على السكر على 
املراقبة من قبل املصالح الصحية تتطلب  صحته، ألن 
موارد بشرية وأطر كثيرة ملراقبة هذا القطاع الواسع، 
مبرزا أن األخصائيني ينصحون الناس الذين يعانون 
األبيض  الخبز  بتفادي  السكر،  نسب  في  اضطرابا 
الجهاز  مرضى  أن  كما  حاالتهم،  بتحسن  يسمح  مما 
الهضمي الذين يتناولون هذا الخبز يشتكون من عسر 
قيام  ضــرورة  على  مؤكدا  القولون،  في  وآالم  الهضم 
نسبة  لتحديد  بدراسة  الوصية،  ــوزارة  وال السلطات 
وبني  بينها  والربط  والقولون  األمعاء  سرطان  مرض 

هذا االتجاه.

زيادة المواد اإلضافية والملح والسكر )تضاف حاليا 
أكثر من 3 غرامات من السكر في لك خبزة(، واستعمال 
الخميرة الكيماوية والماء المشبع باللكور، وإزالة األلياف 

الغذائية، أمور تكون سببا مباشرا وغير مباشر إلصابة 
المستهلك بعدة أمراض

 مخابز تبيع 
السرطان 
للمغاربة



هكذا أقامت أمريكا قواعدها 
العسكرية في المغرب

في  األمــريــكــي  العسكري  الــوجــود  يعود 
يعرف  كان  فيما  الحلفاء  إنزال  إلى  املغرب، 
خالل   ،1942 نونبر  في  »طـــورش«  بعملية 
هذه  من  وابــتــداء  الثانية،  العاملية  الحرب 
ــان أهــمــيــة املــوقــع  ــك ــري الــســنــة، الحـــظ األم
الحماية  تحت  كان  الذي  للمغرب  الجغرافي 
العاملية  الــحــرب  نهاية  فكانت  الفرنسية، 
جديد،  نوع  من  حرب  ببداية  إيذانا  الثانية، 
التوسع  وملواجهة  ــبــاردة،  ال الحرب  وهــي 
بدأت  العالم،  يجتاح  كــان  الــذي  الشيوعي 

من  العديد  في  قواعد  عدة  إقامة  في  أمريكا 
الدول.

الحماية  تــحــت  كـــان  ــرب  ــغ امل أن  ورغـــم 
لتقام  االختيار  عليه  وقع  أنه  إال  الفرنسية، 
نظرا  وجوية،  بحرية  قواعد  أراضيه  فــوق 
فرنسا  عارضت  وقد  االستراتيجي،  ملوقعه 
للمطالب  رضــخــت  أنــهــا  إال  ــبــدايــة،  ال فــي 
أمريكا  بتوقيع  ــر  األم وانتهى  األمريكية، 
بتشييد  لألمريكان  يسمح  اتفاقا  وفرنسا 
 ،1950 سنة  باملغرب  عسكرية  قواعد  خمس 
سليمان،  سيدي  بنجرير،  من  كل  في  أقيمت 
آسفي،  وضــواحــي  بنسليمان،  الــنــواصــر، 
وكانت القواعد األمريكية في املغرب من أكبر 
ضمت  فقد  العالم،  في  العسكرية  القواعد 

 »47 52« و»ب  »ب  نوع  من  لطائرات  قواعد 
كان  فيما  نووية،  رؤوس  حمل  على  القادرة 
عدد الجنود األمريكان بهذه القواعد، يتجاوز 

الـ 16 ألفا.
بعد حصول املغرب مباشرة على االستقالل، 
سعى إلى الدخول في مفاوضات مع الواليات 
املتحدة من أجل سحب قواعدها من املغرب، 
بهذا  الــخــامــس  محمد  املــلــك  جــديــة  ــم  ورغـ
الخصوص، إال أن املعارضة ومحمد بن عبد 
القواعد  جالء  من  اتخذوا  الخطابي  الكريم 
باملغرب،  عامة  بصفة  واألجنبية  األمريكية 
كثيرا،  تتأخر  لم  واملفاوضات  لهم،  شعارا 
والرئيس  الخامس  محمد  امللك  توصل  فقد 
اتفاق  إلــى   ،1959 عــام  إيزنهاور  األمريكي 

يقضي بإجالء القواعد األمريكية تدريجيا عن 
املغرب.

عندما سمح الحسن الثاني باستمرار 
القواعد األمريكية بالمغرب باتفاق 

شفوي مع كينيدي

بعد وفاة امللك محمد الخامس وتولي امللك 
الحسن الثاني العرش، قام بزيارة إلى أمريكا 
من أجل لقاء الرئيس األمريكي جون كينيدي، 
وكانت مسألة القواعد األمريكية بأرض اململكة 
امللكية  الزيارة  وانتهت  النقاش،  طاولة  فوق 
التي أقامتها  للقواعد  بإعالن أمريكا جالءها 

له  كان  الثاني  الحسن  أن  إال  باملغرب، 

8

ملف األسبوع

عاد الحديث بقوة خالل سنة 2020 عن القواعد 
األمريكية بالمغرب، ففي أوائل هذه السنة، ربطت بعض 

المنابر اإلعالمية عدم استقبال الملك محمد السادس لوزير 
الخارجية األمريكي، مايك بومبيو خالل زيارته إلى المغرب، 

بسعي أمريكا إلقامة قواعد عسكرية في المغرب بناء على 
االتفاق الفرنسي األمريكي الموقع في دجنبر 1950، والقاضي 

بإقامة قواعد أمريكية في المغرب، وفي دجنبر من نفس 
السنة، كان هناك حديث بقوة عن عزم أمريكا نقل القاعدة 

األمريكية بإسبانيا إلى مدينة الداخلة، األمر الذي أقلق الجارة 
الشمالية وأدخلها مرحلة من الشك.

وبين الحدثين، حاول البعض الخوض في تاريخ القواعد 
األمريكية بالمغرب، فهناك من اعتبر أن االتفاقية األمريكية 

الفرنسية الموقعة سنة 1950 مازالت هي اإلطار القانوني 
للقواعد األمريكية بالمغرب، بينما اعتبر البعض اآلخر، أن جالءها 

عن المغرب جاء بعدما دعمت أمريكا المحاولة االنقالبية 
الفاشلة التي قادها الجنرال محمد أوفقير ضد الحسن الثاني 

في غشت 1972.
وفيما يلي، تقدم لكم »األسبوع« معطيات جديدة في هذا 

الموضوع، انطالقا من وثائق أمريكية تنشر ألول مرة.

إعداد:  سعد الحمري

 من 28 يناير إلى 3 فبراير 2021

كيف وقف الملك الحسن الثاني وراء توفير المغرب الحماية للقواعد األمريكية

أسرار القواعد العسكرية
 األمريكية في المغرب

وثائــق 
تنشر ألول 

مــرة



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
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ملف األسبوع
 من 28 يناير إلى 3 فبراير 2021

رفع  أمريكية  وثيقة  كشفت  حيث  آخــر،  رأي 
عن  عبارة  وهي  مؤخرا،  السرية  طابع  عنها 
والبحوث  االستخبارات  مكتب  أعدها  مذكرة 
»املغرب:  عنوان  حملت   1970 نونبر   3 يوم 
القنيطرة وامللك«، أنه بعد إعالن جالء القواعد 
الثاني  الحسن  امللك  أكد  باملغرب،  األمريكية 
القواعد  أن  كينيدي،  األمريكي جون  للرئيس 
إلى  املغرب  في  تستمر  أن  يمكن  العسكرية 
على  املصدر  نفس  وشــدد  مسمى،  غير  أجل 
أي سنة  الوثيقة،  إلى حدود تحرير هذه  أنه 
لم  باملغرب  األمريكية  القواعد  فــإن   ،1970
تتضمن  مكتوبة  اتفاقية  أي  إلى  تستند  تكن 

وضعيتها القانونية.
وبناء على هذا االتفاق الشفوي، استمرت 
ــل من  ــي ك ــقــواعــد األمــريــكــيــة بــاملــغــرب ف ال
قيادة  مركز  عن  عبارة  كانت  التي  القنيطرة، 
تدريب البحرية األمريكية، ومنشآت اتصاالت 
وكذلك  بسال،  بوقنادل  منطقة  في  حساسة 
مركز آخر بسيدي يحيى الغرب، كما تضمنت 
الوثيقة معلومة فريدة حول القواعد املوجودة 
باملغرب، وأكدت أنها هي الوحيدة املتبقية في 

العالم العربي.
وذكر نفس املصدر، أن العاهل املغربي كرر 
للرئيس األمريكي جونسون سنة  نفس األمر 
1967، حيث ذكره بأن القواعد األمريكية يمكن 
مسمى  غير  أجل  إلى  املغرب  في  تستمر  أن 

دون وجود اتفاقية أو وضعية قانونية.

مشاعر الملك الخاصة ألمريكا هي 
سبب استمرار القواعد األمريكية 

وتوفير الحماية لها

لكن ملاذا أقدم امللك الحسن الثاني على هذه 
الخطوة؟ هل ألسباب سياسية، أم اقتصادية؟
لقد تطرقت املذكرة في حيز كبير منها إلى 
الثاني  الحسن  امللك  جعلت  التي  األسباب 
في  األمريكية  القواعد  وجــود  على  يحافظ 
وراء  السبب  أن  األمر،  في  والغريب  املغرب، 
استمرارها ال يتعلق بالعوامل االقتصادية أو 
السياسية، بل إن األسباب العاطفية ومشاعر 
أوردتــه  ما  حسب  ذلــك،  وراء  الخاصة  امللك 
املذكرة، التي أكدت أنه ال يمكن قياس مشاعر 
تعود  والتي  أمريكا،  تجاه  الشخصية  امللك 
إلى تجربة طفولة ال تنسى، بداية من حضوره 
في لقاء أنفا سنة 1943 الذي جمع والده امللك 
محمد الخامس والرئيس األمريكي روزفلت، 
العظمى، وينستون  بريطانيا  وزراء  ورئيس 
تشرشل، حيث احتفظ امللك بذكريات عن ذلك 
اللقاء على اعتبار أن أمريكا أول قوة غربية 
املغرب،  باستقالل  اهتمامها  ــدت  أب كبرى 
كبيرة  قيمة  امللك  أعطى  الحني،  ذلــك  ومنذ 
ورد  لذلك،  وإضــافــة  أمريكا.  مع  للصداقة 
ضمن نفس الوثيقة، أن امللك يحتفظ بذكريات 
قاعدة  في  األمريكان  مع  اتصاالته  عن  طيبة 
القنيطرة، وذلك عندما كان وليا للعهد أواخر 

الخمسينيات رفقة أخيه وشقيقاته.
العربية  الــــدول  ــن  م الــعــديــد  أن  ــمــا  وب
توجه  كانت  االنحياز،  عدم  ودول  واإلفريقية 
للمغرب انتقادات بخصوص استمرار وجود 
القواعد األمريكية باملغرب، فقد لجأ الحسن 
الثاني إلى مواجهتها بطريقة ذكية، فقد أمر 
بوضع األعالم املغربية على القواعد األمريكية 
ــذا وضع  الــثــالث املــوجــودة فــي بــالدنــا، وك
الجنود  لباس  على  املغربي  العلم  شــارات 
األمريكيني املرابطني بالقواعد األمريكية، أما 
بخصوص االمتيازات التي حصل عليها من 
جراء استمرار القواعد األمريكية في املغرب، 
إضافة  للمملكة،  أمريكي  سياسي  دعم  فهي 

إلى بعض املساعدات االقتصادية.

ضغوط خارجية وداخلية على الملك 
من أجل جالء القواعد األمريكية

في نهاية ستينيات القرن املاضي، دخلت 
العالقات املغربية األمريكية في نفق ضيق، 
بسبب تقلص حجم املساعدات االقتصادية 
الضغوط  بدأت  كما  األمريكية،  والعسكرية 

املعادية للوجود األمريكي في املغرب، سواء 
في  املتمثل  الداخلي  أو  الخارجي  الضغط 
القواعد  رفعت شعار جالء  التي  املعارضة 
امللكي،  الدعم  ورغم  املغرب،  من  األمريكية 
فإن املنشآت العسكرية األمريكية في بالدنا 
وقد  غامضا،  مستقبال  تواجه  أنها  ظهر 
أنها وضعت  تتعرض لضغوط ملكية، ذلك 
متناقض، حيث  في وضع  املغربي  العاهل 
القواعد  على  الحفاظ  على  تصميمه  أن 
األمريكية جعله عرضة ملوجات من االنتقاد 

من طرف الرأي العام املغربي.
وعلقت  املسألة،  لهذه  املــذكــرة  تطرقت 
امللك  موقف  استمرار  بأن  األمر  هذا  على 
املتصلب من املعارضة الداخلية، من املمكن 
طريقة  عن  للبحث  دفعها  إلــى  ــؤدي  ي أن 
طريق  عــن  وذلـــك  ومضايقته،  إلحــراجــه 
الوجود  استمرار  على  هجماتها  تكثيف 

األمريكي باملغرب.
املذكرة،  في  ذلك، جاء  على  وبناء 

تسود  التي  الرضا  عدم  حالة  أن 

العالقات املغربية األمريكية بسبب احتمال 
والعسكرية  االقتصادية  املساعدات  تراجع 
إلى  امللك  تدفع  أن  املمكن  من  األمريكية، 
الضغط بواسطة ورقة الوجود األمريكي في 
بوادر  فإن  الوثيقة،  نفس  وحسب  املغرب، 
ذلك ظهرت من خالل سماح النظام لصحافة 
الوجود  تنتقد  مــقــاالت  بنشر  املعارضة 
األمريكي، وأكدت املذكرة األمريكية أن ذلك 
الثاني  الحسن  امللك  أن  إلى  إشارة  يعطي 
في  أنــه  وأكــدت  الحملة،  هــذه  بالفعل  بــدأ 
حالة ما إذا كان العرض األمريكي الجديد 
بخصوص التعاون العسكري واالقتصادي 
غير مرض للملك الحسن الثاني، فقد يكون 
مضطرا ملمارسة ضغط إضافي على أمريكا، 

من خالل زيادة القيود على قواعدها.

أوفقير لألمريكان: »طالما أنا هنا، 
فلن تكون لديكم مخاوف بشأن 

القواعد األمريكية الموجودة على 
التراب المغربي«

في  أمريكا  على  امللك  ضغوط  استمرت 
تزايد طيلة سنة 1970، من أجل فرض قيود 
جديدة على قواعدها العسكرية باملغرب، غير 
أنه في سنة 1971، وقع حدث بارز في تاريخ 
اململكة، وهو املحاولة االنقالبية األولى، التي 
كان من نتائجها تعيني الجنرال محمد أوفقير 

وزيرا للدفاع.
أوكل امللك الحسن الثاني لهذا األخير أمر 
أوفقير  تسلم  وفــور  الجيش،  تنظيم  إعــادة 
باملسؤولني  االتصال  ربط  الجديدة،  املهمة 
األمريكان طيلة شهر، لخص السفير األمريكي 
من  جــرى  ما  ستيوارت،  روكويل  بالرباط، 
املدة،  هذه  خالل  ومحادثات  اتصاالت 
فقد أرسل إلى كل من وزير خارجية 
الــدفــاع، رسالة يوم  ــر  بــالده ووزي

19 غشت 1971، أي بعد مرور شهر وبضعة 
أيام عن املحاولة االنقالبية األولى، رفع طابع 
وتحمل   ،2007 شتنبر   6 يوم  عنها  السرية 
رأس  على  أوفقير  محمد  »الجنرال  عنوان 
على  ذلك  وأثر  املغربية  العسكرية  السياسة 

العالقات األمريكية املغربية«. 
وردت  فقد  مثيرة،  معطيات  الوثيقة  قدمت 
بها معلومات تفيد أن أوفقير كان يسير عكس 
تيار امللك الحسن الثاني بخصوص القواعد 
األمريكية باملغرب، حيث جاء في الرسالة، أن 
نقل عن  أمقران،  امللكي  الجيش  في  الضابط 
قوله  باألمريكان  األول  اتصاله  أوفقير خالل 
بأنه ))سيرحب بالوجود العسكري األمريكي 
استشاريا  فريقا  يريد  وأنــه  املــغــرب،  فــي 
الخبراء  مثل  العسكريني  الخبراء  من  كبيرا 

األمريكان املوجودين في إيران((.
وفي اجتماع آخر عقده أوفقير مع مسؤول 
قضية  معه  ــار  أثـ األمــريــكــي،  الجيش  فــي 
القواعد األمريكية باملغرب، حيث ملح أوفقير 
إليها في وقت  األمريكان  إمكانية حاجة  إلى 
األزمات، وفي هذا ضوء أخضر لرغبة أوفقير 
أرض  فوق  األمريكية  القواعد  استمرار  في 
األمريكية  بالقاعدة  يتعلق  وفيما  اململكة، 
املوجودة بالقنيطرة، فقد قال أوفقير ملخاطبه 
أنا هنا، فلن تكون  ))طاملا  العبارة:  بصريح 
األمريكية  القواعد  بشأن  مــخــاوف  لديكم 
املــوجــودة على الــتــراب املــغــربــي((، وهــذا 
الذي  الثاني  الحسن  امللك  لسياسة  مخالف 
كان يعبر عن رغبته في التخلص من القواعد 

األمريكية.

نفي الحسن الثاني تواطؤ القواعد 
األمريكية في محاولة أوفقير 

االنقالبية الفاشلة

الجنرال  قــام  حتى  طويل  وقــت  يمر  لــم 
محمد أوفقير بمحاولة انقالبية فاشلة على 
امللك الحسن الثاني، خرجت مختلف املنابر 
اإلعالمية الوطنية والدولية لتوجه اتهامات 
مباشرة ألمريكا بدعم هذا االنقالب، وبالضبط 
من طرف القاعدة األمريكية بالقنيطرة، فكان 
هذه  على  حاسما  الثاني  الحسن  امللك  رد 
عقده  الذي  الصحفي  املؤتمر  فخالل  التهم، 
عليه  طــرح   ،1972 غشت   21 اإلثــنــني  يــوم 
الجاللة،  »صاحب  التالي:  السؤال  صحفي 
بعض  ألن  كبرى،  دولة  اتهامات ضد  وردت 
قاعدة  في  يوجدون  البلد  هذا  من  التقنيني 
القنيطرة، ما رأي جاللتكم في هذا املوضوع؟« 
بصدد  أقول  ))إنني  بالتالي:  امللك  فأجاب 
هذا املوضوع، أن التكنولوجيا لم تعد وقفا 
الدول  بل حتى  القوية فحسب،  الدولة  على 
السائرة في طريق النمو أصبحت محتاجة 
إلى هذه التكنولوجيا والتقنيني، إن التقنيني 
األمريكيني يوجدون هنا قصد تعليمنا شؤون 
الطيران واملواصالت، فال يمكن اتهامهم في 
قضية من هذا القبيل، وإال فسيكون هذا نوع 

من الحكم االرتجالي((.
ورغم تبرئة امللك الحسن الثاني ألمريكا من 
دعم املحاولة االنقالبية عليه، إال أنه استمر 
في  النظر  إعادة  أجل  من  عليها  الضغط  في 
وضعية قواعدها في املغرب، حيث قام وزير 
بنهيمة،  الطيب  أحمد  املغربي،  الخارجية 
الخارجية  ــر  وزي والتقى  ألمريكا،  بــزيــارة 
األمريكي، وخالل ذلك اللقاء، تطرق املسؤول 
الــقــواعــد  وهـــي  أســاســيــة  لنقطة  املــغــربــي 
وقتها  املغرب  كان  وقد  باملغرب،  األمريكية 

جديدة،  سياسية  تجربة  لبدء  يستعد 

بما أن العديد من الدول العربية واإلفريقية ودول عدم 
االنحياز، اكنت توجه للمغرب انتقادات بخصوص استمرار 

وجود القواعد األمريكية بالمغرب، فقد لجأ الحسن الثاني 
إلى مواجهتها بطريقة ذكية، فقد أمر بوضع األعالم 
المغربية على القواعد األمريكية الثالث الموجودة في 

بالدنا، وكذا وضع شارات العلم المغربي على لباس الجنود 
األمريكيين المرابطين بالقواعد األمريكية

من مناورات األسد اإلفريقي
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منذ  املفروضة  الطوارئ  حالة  بإنهاء  تتعلق 
تضم  جــديــدة  حكومة  وإقــامــة   ،1965 عــام 
ما  أهــم  بني  من  أن  وأكــد  أيضا،  املعارضة 
األمريكية  الــقــواعــد  جــاء  هــو  ــه،  ب تطالب 

باملغرب.
الوضع  بأن  املغربي  الخارجية  وأكد وزير 
السنة  وهي   ،1963 سنة  منذ  تغير  العاملي 
عقب  األمريكية  القواعد  فيها  أنشأت  التي 
وجون  الثاني  الحسن  بني  املشترك  البيان 
األوضاع،  هذه  ظل  ))في  أنه  وأكد  كينيدي، 
فإن الحكومة املغربية ترغب في فرصة مبكرة 
على  األمريكية،  القواعد  في  النظر  إلعــادة 
كامل  بإغاق  تتعلق  ال  القضية  أن  اعتبار 
بتقليص  بل  باملغرب،  األمريكية  للقواعد 

عددها من ثاثة إلى قاعدتني((.
وصرح الوزير أنه عندما يشارك امللك في 
االنحياز،  عدم  دول  أو  اإلفريقية  التجمعات 
بسبب  كــبــيــرة،  النــتــقــادات  يتعرض  فــإنــه 
ترابه،  فوق  أمريكية  قواعد  بوجود  سماحه 
وجودها  يبرر  أن  يستطيع  ال  امللك  أن  وأكد 
الدفاع  أجل  من  بكونها موجودة  املغرب  في 
عن استمرار حكمه، على اعتبار أنها ال توجد 
القواعد  بخاف  نظامه،  عن  الدفاع  أجل  من 
أجل  من  املوجودة  إسبانيا،  في  األمريكية 
الدفاع عنها، ومن أجل استمرارها في عملها، 
دعما  تقدم إلسبانيا  األمريكية  الحكومة  فإن 
في  أما  مهما،  وعسكريا  واقتصاديا  ماليا 
حالة املغرب، فا يوجد شيء من هذا القبيل، 
وجودها،  أن  املغربي  املسؤول  صرح  حيث 

بسبب الصداقة املغربية األمريكية. 
ال  املــغــرب  أن  املغربي،  الــوزيــر  وأضـــاف 
األمريكية  القواعد  وجود  من  شيئا  يستفيد 
حتى بطريقة غير مباشرة، حيث أن الفنيني 
إمداداتهم  كل  يتلقون  بالقنيطرة  األمريكان 
الغذائية وكل شيء من أمريكا، فتدخل وزير 
الخارجية األمريكي وتساءل: أال يعتبر انتقاد 
الدول األخرى للمغرب بسبب وجود القواعد 
الشؤون  في  تدخا  املغرب  في  األمريكية 
املغربي  املسؤول  فوافق  لبلدكم؟  الداخلية 
ليذكره  عاد  لكنه  الرأي..  األمريكي  املسؤول 
أن  وأكــد  العالم،  في  تغيرت  الــظــروف  بــأن 

أمريكا أغلقت عدة قواعد في عدة دول.
وقبل إغاق هذا امللف، أوضح الوزير أنه 
يجب إعادة النظر في هذه املسألة قبل صعود 
األمريكي عن  الوزير  حكومة جديدة، فسأله 
له  فقال  الجديدة،  الحكومة  تأليف  موعد 
قبل  سيكون  ذلــك  لكن  بعد،  يتضح  لم  أنــه 
الوزير  وأخبره  األرجــح،  على  أبريل  شهر 

عن  الحديث  إلى  سيعودون  أنهم  األمريكي 
هذا املوضوع من جديد.

هكذا عزمت أمريكا على إغالق 
قواعدها في المغرب وتعويضها 

»GEODSS« ببرامج تكنولوجيا

لم يعد املغرب وأمريكا إلثارة هذا املوضوع 
الجانب  انشغال  بسبب  سنوات،  أربع  طيلة 
الصحراء  بقضية  املــدة  هذه  خال  املغربي 
من  للنقاش  عاد  املوضوع  أن  غير  املغربية، 
الجانب  طــرف  من  ليس  املــرة  وهــذه  جديد 
أبدت  التي  أمريكا،  طــرف  من  بل  املغربي، 
نهائيا،  القنيطرة  قاعدة  إغاق  في  رغبتها 
بل  عسكرية،  أو  سياسية  ألسباب  ليس  لكن 

ألسباب تكنولوجية محضة.
الــقــرن  سبعينيات  منتصف  فــبــحــلــول 
إحــداث  إلــى  تسعى  أمريكا  بــدأت  املــاضــي، 
تغييرات جوهرية على تكنولوجيا اتصاالتها 
وزارة  أنجزت  اإلطــار،  هــذا  وفــي  البحرية، 
في  ودراســات  أبحاث  عدة  األمريكية  الدفاع 
القواعد  حــول  وخصوصا  املــضــمــار،  هــذا 
وزارة  ــى  إل وسلمتها  باملغرب  األمريكية 

الخارجية األمريكية.
وبعد دراستها، قدم ألفريد أثيرتون، مساعد 
الشرق  لشؤون  األمريكي  الخارجية  وزيــر 
حتى   1974 )أبريل  آسيا  وجنوب  األوســط 
هنري  الخارجية  وزيــر  إلى   ،)1978 أبريل 
 ،1976 نونبر   29 بتاريخ  مذكرة  كيسنجر، 

وإنشاء  القنيطرة  مجمع  »إغــاق  بعنوان 
منشآت عسكرية أمريكية أخرى في املغرب«، 
التوصيات  من  املذكرة سلسلة  حملت  حيث 
وإنشاء  القنيطرة  قاعدة  بإغاق  املتعلقة 
وأكــدت  أخــرى،  أمريكية  عسكرية  منشآت 

املذكرة أن وزارة الدفاع األمريكية أبدت 
بتغييرات  القيام  في  رغبتها 

قواعدها  مستوى  على 
ــك  ــرب، وذلـ ــ ــغ ــ ــي امل فـ

تعد  لــم  ــه  أن بسبب 
هــــنــــاك حـــاجـــة 
ــد  ــواع ــق ــى ال ــ إل
ــة  ــ ــي ــ ــك ــ ــري ــ األم
ــة  ــ ــري ــ ــح ــ ــب ــ ال
ــودة  ــ ــ ــوج ــ ــ امل
ــي املـــغـــرب،  فـ
ــي كــانــت  ــتـ الـ
محطة  بمثابة 
اتـــــــصـــــــاالت 

ــة  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ رئـ
لــــــأســــــطــــــول 
األمريكي السادس.

ــرة،  ــذك ــي امل وجـــاء ف
األمــريــكــيــة  الــبــحــريــة  أن 

وزارة  لــدى  برنامجا  وضعت 
ــي شهر  ــل اإلعــــان ف ــن أجـ الـــدفـــاع م

األمريكية  القواعد  إغاق  عن   ،1977 يناير 
يتم  أن  على   ،1978 شتنبر  بحلول  باملغرب 
الفضاء« مراقبة  لنظام  بـ»محطة  تعويضها 

دائما،  املــذكــرة  وحسب 
ــك مــن شــأنــه أن  ــإن ذل ف
يــشــكــل عــامــل جــذب 
ــحــســن  ــك ال ــل ــم ــل ل
أجل  من  الثاني، 
على  يــوافــق  أن 
هـــذه املــشــاريــع 
ــة  ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ
األمـــريـــكـــيـــة، 
ــار  ــب ــت عــلــى اع
ــوده  ــ ــن ــ ج أن 
ــون  ــاركـ ــشـ ــيـ سـ
فـــــي عــمــلــيــات 
ــدريــب، وكــذلــك  ــت ال
للدعم  ألنه في حاجة 
قضية  ــي  ف األمــريــكــي 
تخف  لــم  كما  الــصــحــراء، 
الــجــزائــر  ــن  م قلقها  املــذكــرة 
تنفيذ  على  أمريكا  أقدمت  ما  حال  في 
األمريكي  السفير  أن  الجديدة، حيث  خطتها 
أن  بــاده،  خارجية  وزير  أخبر  الجزائر  في 
على  أنــه  أخــبــروه  الجزائريني  املسؤولني 

فإن  وإال  املغرب  دعم  عن  تتوقف  أن  أمريكا 
الجزائري  األمريكي  االقتصادي  التعاون 

سيكون في خطر.
مشاورات  خال  أنه  على  املذكرة  ونصت 
هذه  أوصــت  بالرباط،  األمريكية  السفارة 
قاعدة  إغاق  مع  التعامل  بضرورة  األخيرة 
الحكومة  إعطاء  تتجنب  بطريقة  القنيطرة 
املــغــربــيــة انــطــبــاعــا خــاطــئــا عــن االهــتــمــام 
األمريكي ببلدهم، وجاء في بنودها أن وزارة 
البحرية  خطة  على  وافقت  األمريكية  الدفاع 
األمريكية، واقترحت إنشاء منشآت عسكرية 
جديدة في املغرب تهدف إلى إظهار االهتمام 
األمريكي املستمر باملغرب على أال تؤدي هذه 
املنشآت العسكرية إلى إظهار وجود عسكري 

أمريكي أكثر وضوحا أمام املغاربة.
السفير  يكلف  بأن  كذلك،  املذكرة  ونصحت 
الثاني،  الحسن  بامللك  باالتصال  األمريكي 
األمريكية  القاعدة  ــاق  إغ بــقــرار  ويخبره 
على  املتحدة  الــواليــات  ــزم  وع بالقنيطرة، 
و»منطقة   ،»GEODSS«ـــ ــ لـ محطة  إنــشــاء 
إفريقيا«،  إلى  اإلنسانية  الرحات  النطاق 
و»استخدام املياه البحرية اإلقليمية للمغرب 
في التدريبات البرمائية لأسطول األمريكي«، 
وفي حال وافق امللك، فعلى السفير أن يقترح 
محطة  إلنــشــاء  مكانا  يحدد  أن  امللك  على 

.»GEODSS«

ترحيب الملك الحسن الثاني بإقامة 
برنامج »GEODSS« في المغرب

لم تمض على هذه املذكرة سوى ثاثة أشهر 
الحسن  بامللك  األمريكي  السفير  حتى اتصل 
فبراير   14 يوم  اجتماعا  معه  وعقد  الثاني، 
1977، وأرسل السفير في نفس اليوم برقية 
من خالها  أخبره  باده،  وزير خارجية  إلى 
تطرق  كاملة  مدة ساعة  امللك  مع  اجتمع  أنه 
القاضي  باده  قرار  قضية  إلى  خالها  معه 
بالقنيطرة، وطرح  األمريكية  القاعدة  بإغاق 
عليه كذلك برنامج »GEODSS« الذي كانت 

أمريكا تعتزم إنشاءه في املغرب.
ــدم الــســفــيــر ضــمــن نفس  ــك، قـ ــ ــعــد ذل وب
التي  النتائج  أهــم  عن  تقريرا  التليغراف، 
يتفهم  امللك  أن  وأكد  االجتماع،  إليها  خلص 
التدريجي  اإلغاق  على  أمريكا  عزم  أسباب 
للقاعدة األمريكية بالقنيطرة، أما بخصوص 
األراضي  فوق   »GEODSS« مشروع  إقامة 
املغربية، فقد عبر امللك عن إعجابه به، ورحب 
أعرب  كما  بــاده،  في  البرنامج  هذا  بإقامة 
متوسطية  منشآت  وجــود  لعدم  أسفه  عن 
بالطاقة  تعمل  التي  األمريكية  للغواصات 
الذي  السوفياتي  االتــحــاد  عكس  النووية 
األبيض  البحر  في  منشآت  على  يتوفر  كان 
على  ــه  أن الثاني  الحسن  وأكــد  املــتــوســط، 
للنظر  أمريكا  من  خبراء  الستقبال  استعداد 
في إمكانية إنشاء قواعد للغواصات النووية 
على طول ساحل املغرب املتوسطي في موقع 
واحد أو أكثر، مشيرا إلى وجود العديد من 
والتي  الساحل  طول  على  املحمية  املناطق 

ستكون مثالية ملثل هذه املرافق. 
أن  األمريكي،  السفير  كتب  لذلك،  إضافة 
))الحسن الثاني كرر طوال اللقاء، أنه يكره 
في  ويرغب  بشدة،  ويعارضها  الشيوعية 
السوفيات((،  مواجهة  على  أمريكا  مساعدة 
تقريره  األمريكي  السفير  ختم  األخير،  وفي 
بالتأكيد أن امللك مستعد للتعاون مع أمريكا 

في هذا اإلطار.
املتمثلة  خطتها  أمريكا  نفذت  فقد  وهكذا، 
في إجاء قاعدة القنيطرة التي أغلقتها يوم 
برامج  بإقامة  وعوضتها   ،1978 شتنبر   30
األمــريــكــي،  بالجيش  خــاصــة  تكنولوجية 
القوات  لتدريب  مــراكــز  إقــامــة  إلــى  إضــافــة 
األمريكية البحرية والجوية، وهذا بخاف ما 
روجت له بعض املنابر اإلعامية مؤخرا، من 
كون الحسن الثاني قام مباشرة بعد محاولة 
األمريكية  القواعد  بإغاق  عليه،  االنقاب 
وبرغبة  القواعد  هذه  استمرت  فقد  باملغرب، 

من امللك، لكن بشكل آخر.

بحلول منتصف سبعينيات القرن 
الماضي، بدأت أمريكا تسعى 

إلى إحداث تغييرات جوهرية على 
تكنولوجيا اتصاالتها البحرية، وفي هذا 

اإلطار، أنجزت وزارة الدفاع األمريكية 
عدة أبحاث ودراسات في هذا المضمار، 

وخصوصا حول القواعد األمريكية 
بالمغرب وسلمتها إلى وزارة 

الخارجية األمريكية.

المذكرة األمريكية الصادرة يوم 3 نونبر 1970 والتي تؤكد أن ذكريات طفولة الملك وراء 

توفير الحماية للقواعد األمريكية

لتدريب  و»مركز   ،»GEODSS«ـــ ب اختصارا 
قوات البحرية األمريكية على مهارات الهروب 
على  للتدريب  »مركز  إلى  إضافة  البرمائي«، 

طائرات الجيل الجديد الحربية«.

(Ground-based Electro-Optical 
DeepSpace Surveillance)املعروف
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أسبوعيات كريم إدبهي
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األسبوع الرياضي

الرجاء يتصدى لتمرد العبيه بتشكيل لجنة تأديبية
األخبار

رزقهم وبال فلسفة... لـ»الدراري«  عطيو 

الشركات الرياضية تنهي عهد »مول الشكارة«
حمزة الحجوي، نائب رئيس جامعة كرة القدم

السائدة مازال غادي يبقى.. العقلية  موحال، مع 

مع  نزاعها  وجدة حل  مولودية  على  تشترط  الجامعة 
وادو قبل تأهيل الفرنسي كازوني

جرائد
فكها يا من وحلتيها يا السي هوار.

»سفني« مدرب الجيش امللكي برائحة البلجيكي غيريتس
المنتخب

وشرية؟ البيعة  هاذ  عاوتاني  بشحال  »شميتيه«؟ 

الالعب النفاتي جاهز نفسيا
هيفتي، طبيب منتخب المحليين

زوينة هاذ نسبيا، واش جاهز واّل ال؟

املدرب السالمي رفض عودتي للرجاء
محسن ياجور، الهداف التاريخي للرجاء

أو ماني. بحال إيال عندو فيرمينو 

هدفي أكبر من ضمان البقاء
محمد فتحي، مدرب فتح الناضور )الهواة(

األبطال؟ عصبة  تلعب  باغي  ياكما 

عبد السالم وادو يواصل نشر غسيل مولودية وجدة
جرائد

هاذ الغسيل مازال ما باغي ينشف؟

 من 28 يناير إلى 3 فبراير 2021

املنتخب  تــعــرف  ــرا  ــيـ وأخـ  ...
الخصوم  عــلــى  للشبان  املــغــربــي 
الذين سيواجههم في نهائيات كأس 
ستحتضنها  الــتــي  لــأمــم  إفريقيا 
موريتانيا ما بني 14 فبراير والرابع 

من مارس 2021.
أشــبــال املـــدرب املــتــألــق زكــريــاء 
عبوب، سينازلون في املباراة األولى 
فبراير،   16 يــوم  الغامبي  املنتخب 
الثانية  املــبــاراة  يخوضوا  أن  قبل 
 19 العتيد يوم  الغاني  ضد املنتخب 
بينما سيواجهون  الشهر،  نفس  من 
في املباراة الثالثة واألخيرة منتخب 

تانزانيا.
العموم،  على  متوازنة  مجموعة 

علما أن املنتخب الغاني سيكون من 
الــدور،  هذا  لتجاوز  املرشحني  أكبر 
والسياسة  الطويلة،  لتجربته  نظرا 
املسؤولون  ينهجها  التي  الناجحة 

في هذا البلد تجاه الالعبني الشبان، 
حيث سبق لهم أن فازوا بكأس العالم 
املنتخب  حساب  على   2009 سنة 

البرازيلي العريق.

غياب  وبــعــد  املــغــربــي،  املنتخب 
اإلفريقي،  الــعــرس  ــذا  ه عــن  طــويــل 
تبقى   ،2005 سنة  منذ  وبالضبط 
األدوار  إلى  للتأهل  وافــرة  حظوظه 
كتيبة  إليه  تسعى  ما  وهذا  القادمة، 
ــذي بدأ  ــاء عــبــوب، الـ ــري املـــدرب زك
ــعــرس الــكــروي  اســتــعــداده لــهــذا ال
حيث  الــعــيــون،  مدينة  مــن  ــقــاري  ال
معسكرا  األشــبــال  منتخب  يخوض 
 28 إلى   20 من  الفترة  في  تدريبيا 

يناير الجاري.
الذي  الشبان  فمنتخب  للتذكير، 
ــي املــجــمــوعــة الــثــالــثــة،  يــتــواجــد ف
بالعاصمة  مبارياته  كل  سيخوض 

املوريتانية نواكشوط.

قرعة نهائيات كأس إفريقيا للشبان )موريتانيا 2021(

المنتخب المغربي في مجموعة متوازنة...

هذا الخبر

قناة »الرياضية« وبطولة 
القسم الثاني

الصورة  حديث

استعدادات مكثفة لمنتخب كرة السلةبسرعة
أجـــــــــــــرى 
املنتخب الوطني 
ــة، من  ــســل ــرة ال ــك ــي ل ــرب ــغ امل
الــجــاري،  يناير   24 ــى  إل  20
مغلقا  ــا  ــي ــب ــدري ت مــعــســكــرا 
بمدينة الرباط، تأهبا للمرحلة 
الثالثة من تصفيات املجموعة 
املؤهلة  الخامسة  اإلفريقية 
لنهائيات »أفرو باسكيط« التي 
ستحتضنها تونس من 19 إلى 

25 فبراير املقبل.
املــــــدرب الـــوطـــنـــي نــوفــل 
ــاشــي، ركـــز خـــالل هــذا  ــوري ال
البدني،  الجانب  على  املعسكر 

ــراء حــصــتــني  ــ ــإجـ ــ وذلـــــــك بـ
للوقوف  اليوم،  في  تدريبيتني 
الالعبني،  كــل  جــاهــزيــة  على 
املــنــافــســة،  تنقصهم  الــذيــن 
االضــطــراري  للتوقف  نــظــرا 
وباء  بسبب  الوطنية  للبطولة 
بسبب  وكـــذلـــك  »كــــورونــــا«، 
عاشتها  التي  الكثيرة  املشاكل 
عانت  التي  السلة،  كرة  جامعة 
من التشويش من طرف بعض 
املتطفلني، لكن سرعان ما عادت 
بعودة  مجاريها  إلــى  املــيــاه 
إلى  أوراش  مصطفى  الرئيس 

مكانه الطبيعي.

والتلفزة،  لإلذاعة  الوطنية  الشركة  عليه  أقدمت  ما  حسنا 
حينما أعطت الضوء األخضر لقناة »الرياضية«، لنقل أطوار 

بطولة القسم الوطني الثاني لكرة القدم.
بعد توقف البطولة بسبب مشاركة املنتخب املحلي في نهائيات 
»الشان«، سهرت قناة »الرياضية«، وبتنسيق مع الجامعة امللكية 

املغربية لكرة القدم، على نقل مباريات القسم الثاني.
وجميع  الرياضي  الجمهور  استحسان  لقيت  املبادرة  هذه 
الثاني  القسم  ملباريات  املباشر  النقل  في  وجدت  التي  الفرق 
إنصافا للمجهودات التي يقوم بها الالعبون واألطر التقنية، 

التي كانت تعاني من بعض التهميش.
بأنهم  ــرون  ي وهــم  مجهوداتهم،  من  ضاعفوا  الالعبون 
أصبحوا متابعني بشكل دقيق من طرف جماهير عريضة داخل 

وخارج أرض الوطن.
نتمنى من »الرياضية« أن تستمر في هذا النقل بعد »الشان«، 
وذلك بتخصيص جزء هام من برامجها للقسم الوطني الثاني، 

لتساهم في نشر الحماس لدى الالعبني وجميع املسؤولني.

حسن بوطبسيل: مدير قناة »الرياضية«

نهائيات كأس أمم إفريقيا للمحليين: الكاميرون 2021

في  بغزارة  تميزت  مباراة  في   ...
األهداف )7 أهداف(، تمكن املنتخب 
نظيره  هــزم  من  للمحليني  املغربي 
لهدفني،  أهــداف  بخمسة  األوغندي 

ليتأهل بذلك إلى دور الربع.
يكفيه  ــان  كـ الــوطــنــي  املــنــتــخــب 
عازما  دخل  أنه  إال  للتأهل،  التعادل 
صدارة  على  للحفاظ  االنتصار  على 
مجموعته، وهذا ما نجح فيه بالرغم 
من شراسة املنتخب األوغندي، الذي 
كان يمني النفس بكسب هذه املباراة، 

خاصة وأنه كان سباقا للتسجيل.
بادر  بقوة، حيث  انطلقت  املباراة 
الدفاع  على  الضغط  إلــى  منتخبنا 
من  كثيرا  عانى  الــذي  ــدي،  ــن األوغ
الهجمات املتعددة للمنتخب املغربي 
ــن الــفــرص  ــدر الــعــديــد م ــ ــذي أه ــ ال
الكعبي،  الالعب  وخاصة  السهلة، 
الذي فشل خالل أكثر من مناسبة في 

هزم الحارس األوغندي.
مجرى  وضــد  األوغــنــدي،  الفريق 
بتسجيله  الجميع  فــاجــأ  الــلــعــب، 
قوية  تسديدة  ــر  إث األول،  الــهــدف 

استغل  أن  بعد  أوريــت،  املهاجم  من 
ارتباك املدافعني والحارس الزنيتي.

وفي الوقت الذي كان الكل ينتظر 
الحكم  أعلن  ــى،  األول الجولة  نهاية 
املــالــي تــــراوري، عــن ضــربــة جــزاء 
بنجاح  نفذها  املغربي،  للمنتخب 
املهاجم والعميد أيوب الكعبي، الذي 

هذا  لتسجيل  ماسة  حاجة  في  كان 
الذي  النحس  طرد  أجل  من  الهدف، 

الزمه منذ بداية هذه البطولة.
تمكن  الثانية،  الجولة  بداية  مع 
الــهــداف الــواعــد، الــرجــاوي سفيان 
لزمالئه،  الثقة  إعادة  من  الرحيمي، 
بعد تسجيله للهدف الثاني، ليضيف 

ــتــطــوانــي حــمــزة  ــب املـــغـــرب ال العـ
أن  قبل  الثالث،  الهدف  املــوســاوي، 
يعود الرحيمي ليهز شباك الحارس 

األوغندي بهدف رابع.
املنتخب  ضمن  الهدف،  هذا  بعد 
إلى  تأهله  كبير،  وبشكل  املغربي، 
الدور القادم، ليتفاجأ الدفاع املغربي 
أوغندا،  ملنتخب  ثان  بهدف  مجددا 
عبد  اآلخــر،  الرجاوي  ينهي  أن  قبل 
بهدف  املــبــاراة  الحافيظي،  اإللـــه 
خامس، ليعلن الحكم املالي عن نهاية 
هذا اللقاء، وتأهل املحليني إلى دور 
ــدا  روان منتخب  جانب  إلــى  الــربــع، 
الذي احتل املرتبة الثانية بعد فوزه 

على منتخب الطوغو.
بقي أن نشير إلى أن الهداف سفيان 
املباراة،  رجل  اختياره  تم  الرحيمي، 
طيلة  قدمه  الــذي  الــرائــع  األداء  بعد 
أشواط املقابلة، وتسجيله لهدفني، كما 
سبق له أن توج خالل املباراة األولى 

ضد الطوغو بنفس الجائزة.
القادم من  حظ سعيد لأسود في 

املباريات.

املنتخب املغربي مير ب�سالم اإىل دور الربع
أوغنداالمغرب
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القرن  ستينات  نهاية  إلى  الصورة  هذه  تعود 
الحسني  ــاع  ــدف ال فــريــق  كــان  حينما  ــاضــي،  امل
لكل  املخيف  الشبح  بمثابة  القدم  لكرة  الجديدي 

فرق البطولة.
موهوبة،  عناصر  على  يتوفر  كــان  قــوي  فريق 
وكانت  الجديدي،  الدفاع  وتألق  توهج  في  ساهمت 
مفخرة ملنطقة دكالة الغنية بمواردها، وبكرم أبنائها.
اإلطــار  تدريبه  على  يشرف  كــان  الفريق  هــذا 
يخلق  أن  استطاع  الــذي  ديــدي،  هلل  عبد  الكفء 
عبد  املرحوم  الصلب  املدافع  بقيادة  قويا،  فريقا 
والــحــارس  بإسبانيا،  امللقب  محسن  اللطيف 
الذي يحمل ملعب مدينة الجديدة حاليا  العبدي، 
اسمه، باإلضافة إلى العبني متميزين كعبد القادر 
الكروية،  بدايته  في  واملعروفي  بوعطرة،  شالل، 
أن  بــدون  والطهطاوي،  وخليفة،  والشياظمي، 
ننسى طبعا الرئيس املرحوم توفيق، الذي أعطى 

الشيء الكثير لهذا الفريق.
عهده،  سابق  إلى  دكالة  ممثل  يعود  أن  نتمنى 

حتى تعود الفرحة والبسمة للجمهور الجديدي.

حينما كان الدفاع الحسني الجديدي الشبح 
المخيف ألقوى الفرق المغربية



إعداد : سعيد الريحاني

أمن  في  تعيش  الجنوبية  األقاليم  كل 
البوليساريو«  »وكــالــة  لكن  وطمأنينة، 
وهمية  ملعارك  الدعاية  مدة،  منذ  تحاول 
ــي، والـــهـــدف هو  ــرب ــغ ضــد الــجــيــش امل
محاولة التأثير على تصنيف املنطقة)..(، 
والظهور كدولة، بينما الواقع يبرهن على 
أن الجبهة أصبحت قاب قوسني أو أدنى 
ظل  في  إرهابية  كمنظمة  تصنيفها  من 

املتغيرات العاملية الجديدة.
أصبحت أزمة البوليساريو اليوم، أزمة 
املتحدة  الــواليــات  اعتراف  مع  وجودية 
وبتدشني  الصحراء،  بمغربية  األمريكية 
الثالثي  الــتــعــاون  مــن  ــدة  جــدي مــرحــلــة 
وكذلك  وإسرائيل،  وأمريكا  املغرب  بني 
حيث  املحتضنة،  للدولة  بالنسبة  الشأن 
عبثا  للجزائر،  الدعائية  اآللة  ))تحاول 
وكأنها  املنطقة  إظهار  ــدوى،  ج ــدون  وب
أخبار  ترويج  عبر  حــرب،  حالة  تعيش 
والغرض  وهمية،  اشتباكات  حول  زائفة 
هو  الكاذب،  اإلعالمي  التصعيد  هذا  من 
األمريكية  اإلدارة  على  الضغط  محاولة 
بمغربية  االعتراف  عن  للتراجع  الجديدة 

مشاريع  انــطــالق  وعــرقــلــة  الــصــحــراء، 
بعدما  الجنوبية،  بأقاليمنا  استثمارية 
مع  اتصاالتها  ربط  عديدة  دول  باشرت 
كبرى،  مشاريع  إطــالق  أجل  من  املغرب 
سيتم  الــذي  الــكــركــرات،  معبر  ضمنها 
بني  حقيقية  ربط  محطة  ليصبح  تأهيله 

املغرب وعمقه اإلفريقي، كما أن ما 
تروجه اآللة الدعائية للجزائر، ال 

يعدو أن يكون لالستهالك الداخلي، حيث 
وتعاني  كبير،  بشكل  اقتصادها  تراجع 
)محمد  من عجز على مستوى املوازنة(( 
السياسة  علم  أستاذ  الدكالي،  بنطلحة 
بــجــامــعــة الــقــاضــي عــيــاض بــمــراكــش/ 

هسبريس 26 يناير 2021(.
تــقــوم إذن،  ــرة  املــحــاولــة األخــي
منطقة  إظــهــار  ــة  مــحــاول عــلــى 

حرب،  كمنطقة  جاورها  وما  »الكركرات« 
انتباه  منذ مدة في جر  املغرب نجح  لكن 
الــذي  الــطــرق«  قطاع  »دور  ــى  إل العالم 
اململكة  إن  بــل  البوليساريو،  بــه  تقوم 
ــي تــأكــيــد حــزمــهــا في  ــة ف كــانــت صــارم
خطاب  عبر  سواء  االستفزازات،  مواجهة 
املسيرة األخير أو في رسائلها إلى األمم 
التزامه  املغرب  يؤكد  ))حيث  املتحدة: 
األمــني  معالي  مــع  بالتعاون  الــصــادق 
احترام  إطــار  في  املتحدة،  لألمم  العام 
قرارات مجلس األمن.. وهنا نؤكد رفضنا 
ملحاولة  املرفوضة،  للممارسات  القاطع 
املغرب  الطبيعي بني  السير  عرقلة حركة 
وموريتانيا، أو لتغيير الوضع القانوني 
أي  أو  األمني،  الجدار  شرق  والتاريخي 
املنطقة،  لثروات  مشروع  غير  استغالل 
كان  كما  هلل،  شاء  إن  املغرب،  وسيبقى 
بقدر  والحكمة،  باملنطق  متشبثا  دائما، 
ما سيتصدى، بكل قوة وحزم، للتجاوزات 
واستقرار  بسالمة  املــس  تحاول  التي 
أقاليمه الجنوبية، وإننا واثقون بأن األمم 

سيواصلون  واملينورسو،  املتحدة 
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بعد إمكانية تصنيف الجبهة كجماعة إرهابية 

هل يتحول تحالف المغرب وأمريكا وإسرائيل إلى 

ضربة عسكرية
 ضد البوليساريو ؟

تواصل ميليشيات البوليساريو 
الدعاية لمعارك وهمية ضد المغرب، في إطار 

ما يمكن تسميته »الحرب من طرف واحد«، بينما يتواصل تشبث 
المملكة باتفاق »وقف إطالق النار«، وباآلليات األممية)..(، رغم أن 
»الحزم المغربي« اقتضى في وقت سابق تأمين معبر »الكركرات« 
بتدخل سلمي ناجح من طرف الجيش الملكي المغربي، حفاظا على 

سالمة األرواح والممتلكات..

المحاولة األخيرة تقوم إذن، على محاولة إظهار 
منطقة »الكركرات« وما جاورها كمنطقة حرب، 

لكن المغرب نجح منذ مدة في جر انتباه العالم إلى 
»دور قطاع الطرق« الذي تقوم به البوليساريو، بل إن 
المملكة اكنت صارمة في تأكيد حزمها في مواجهة 
االستفزازات، سواء عبر خطاب المسيرة األخير أو في 

رسائلها إلى األمم المتحدة

طائرة مدنية تحمل العلم األمريكي واإلسرائيلي والمغربي.. ماذا لو حملت الطائرات العسكرية نفس األعالم ؟

إخباريتحليل 



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

تحليل  إخباري
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إطالق  وقف  حماية  في  بواجبهم  القيام 
النار باملنطقة(( )هكذا تحدث امللك محمد 
السادس بصرامة في آخر خطاب متزامن 
 7 السبت  الخضراء،  املسيرة  ذكــرى  مع 

نونبر 2020(.
الــخــطــاب  أن  يــتــوقــع  كـــان  أحـــد  وال 
أكثر  تــحــرك  سيتبعه  ــارم  ــص ال املــلــكــي 
األقاليم  فــي  املــغــربــي  للجيش  صــرامــة 
األعلى  القائد  أوامر  على  بناء  الجنوبية، 
الدبلوماسية  الضربة  قبل  للجيش)..(، 
الواليات  باعتراف  انتهت  التي  الكبرى 
املتحدة األمريكية بمغربية الصحراء، ولم 
إن خصوم  بل  الحد،  هذا  عند  األمر  يقف 
باعتراف  كــبــرى  ضــربــة  تلقوا  املــغــرب 
فقد  كاملة،  املــغــرب  بخريطة  »الــنــاتــو« 
للمغرب  الترابية  الوحدة  ))تلقى خصوم 
صفعة مدوية جديدة، وهذه املرة من حلف 
الناتو )حلف شمال األطلسي(، الذي نشر 
الكاملة  الخريطة  اإللكتروني  موقعه  على 
يكون  وبذلك  صحرائه،  بتر  دون  للمغرب 
األمريكية  بالواليات املتحدة  التحق  قد 
التي اعترفت بسيادة املغرب على أقاليمه 
الجنوبية، وقد أظهر حلف الناتو خريطة 
ضمن  الرسمي  بموقعه  الكاملة  املغرب 
له  التابع  الدفاع  تعليم  تعزيز  برنامج 
بعد  الخطوة  هذه  تأتي  حيث   ،)Deep(
الواليات املتحدة  اعتراف  من  قالئل  أيام 
)املصدر:  الصحراء((  بمغربية  األمريكية 

االتحاد االشتراكي/ 4 يناير 2021(.
التحالف  يعني  ــاذا  م تــتــصــورون  هــل 
واملغرب  األمريكية  املتحدة  الواليات  بني 
»الناتو«، الذي تطلق  وإسرائيل في إطار 
عليه الصحافة اسم »أقوى حلف عسكري 
خصوم  يتصور  هــل  الــعــالــم«)..(،  فــي 
جديد«  »ناتو  عن  الحديث  معنى  املغرب 
إنشاء  عن  الحديث  عــودة  مع  بالتزامن 
الصحراء  في  أمريكية  عسكرية  قاعدة 
ــا تــحــدثــت عــنــه عــدة  املــغــربــيــة، وهـــو م
وسائل إعالم، فقد ))أكدت مصادر مطلعة 
وجود مفاوضات لنقل أحد فروع القيادة 
إلى  أوروبـــا  مــن  األمريكية  العسكرية 
الجنوبية،  األقاليم  املغربية في  الصحراء 
ولم تستبعد املصادر ذاتها أن يتم تدشني 
قريب  ــت  وق فــي  العسكرية«  »الــقــاعــدة 
استثمارية  مشاريع  إطالق  مع  بالتزامن 
إلى  باإلضافة  املغرب،  في  كبرى  أمريكية 
قنصلية  به  تقوم  أن  ينتظر  الــذي  الــدور 
أمريكا في الداخلة، حيث تم ربط إنشائها 
املنطقة،  في  كبير  اقتصادي  دور  بلعب 
وكــانــت األوســـاط اإلعــالمــيــة قــد كشفت 
النقاب عن صفقة عسكرية مغربية أمريكية 
تصل قيمتها إلى مليار دوالر، في انتظار 
أيقونة  وتشمل  الكونغريس،  موافقة 
الطائرات املسيرة عن بعد »إم كيو9- بي 
سكاي غارديان«، التي ال تمتلكها إال دول 
كبرى، وتتوفر على خصائص حربية جد 

بتحقيقها  منتجوها  يتباهى  إذ  متطورة، 
)املصدر:  التحليق((  من  6 ماليني ساعة 

هسبريس/ 15 دجنبر 2020(.
الصحراء،  في  أمريكية  عسكرية  قواعد 
جديد«  »ناتو  حلف  عن  الحديث  وبداية 
معطيات  كلها  األوســط..  بالشرق  خاص 
املغلوطة عند  الحسابات  فكرة عن  تعطي 
الجزائر، املتشبثة بتحالفات شيوعية)..( 
تؤدي  وقد  وهمية،  لقضية  نصرتها  في 
الدعوات  تنامي  بعد  باهظا،  ذلــك  ثمن 
إسرائيل،  الجديدة،  املغرب  حليفة  لضم 
االعتبار  بعني  أخذا  »الناتو«..  حلف  إلى 
التوجه إلى »التحالف الكبير ضد إيران«، 
))فعلى مسافة أيام معدودة من مغادرته 
األمريكي  الرئيس  خطا  الرئاسة،  منصب 
خطوة  ترامب،  دونالد  واليته،  املنتهية 
منطقة  من  إسرائيل  بنقل  استراتيجية 
ــا،  أوروب في  األمريكية  القيادة  عمليات 
»الناتو«  األطلسي  شمال  حلف  من  أي 
األمريكية  القيادة  عمليات  منطقة  إلــى 
ومقرها  »سنتكوم«  الوسطى  املركزية 
قطر.. وهذا القرار في واقعه ومآله يعني 
نقل بالد العرب، وليس إسرائيل فقط، من 
منطقة  إلى  األطلسي  الغرب  أمن  منطقة 
البحر  شواطئ  من  املمتدة  آسيا  غــرب 
بحر  إلى شواطئ  غربا  املتوسط  األبيض 
ناتو  الواقع  في  يشكل  ما  شرقا،  قزوين 
األطلسي  الــغــرب  لناتو  تــوأمــا  إقليميا 

هل يتكرر سيناريو

بعد تصنيف الحوثيـين كجماعة إرهابية ؟
»عاصفة الحزم« ضد البوليساريو

محمد السادس القائد األعلى للجيش ورئيس أركان الحرب العامة: المغرب سيتصدى بحزم لكافة االستفزازات 

هل تتصورون ماذا يعني 
التحالف بني الواليات املتحدة 
األمريكية واملغرب وإسرائيل 
يف إطار »الناتو«، الذي تطلق 

عليه الصحافة اسم »أقوى 
حلف عسكري يف العامل«)..(؟ 

هل يتصور خصوم املغرب 
معنى احلديث عن »ناتو جديد« 
بالتزامن مع عودة احلديث عن 

إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية 
يف الصحراء املغربية، وهو ما 
حتدثت عنه عدة وسائل إعالم..
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األمريكي - األوروبي.. فاعتماد جو بايدن 
لن  أوال(،  كورونا  )مواجهة  الخيار  هذا 
توريث  مخطط  في  االستمرار  من  يمنعه 
وجوهه  بمعظم  أمريكا  وجــود  إسرائيل 
املنطقة، واالرتقاء بتسليحها لتصبح  في 
أن  على  قـــادرة  صغرى  أمريكا  بمثابة 
تنوب عنها في صون مصالحها وحماية 
منطقة  من  إسرائيل  نقل  وما  حلفائها، 
عمليات القيادة األمريكية في أوروبا إلى 
منطقة عمليات القيادة األمريكية املركزية 
الساطع  الدليل  إال  الخليج،  في  الوسطى 
الجديد«،  اإلقليمي  »الناتو  وظيفة  على 
وتكامله مع توأمه »ناتو الغرب األطلسي 
عن  )املصدر:  األوروبـــي«((   – األمريكي 
17 يناير  اللبناني عصام نعمان/  الكاتب 

.)2021
و»أمريكا  الكبيرة«  »أمريكا  أن  شك  وال 
اتفاقات  عقدتا  )إسرائيل(،  الصغيرة« 
االتفاقات  تكن  ولم  املغرب،  مع  عسكرية 
بطبيعة الحال مقتصرة على ما ظهر على 
أن  ذلك،  إلى  أضف  التلفزيون..  شاشات 
دول الخليج كلها وقفت إلى جانب املغرب 
رغم  »الكركرات«  معبر  تأمني  خطوة  في 
فماذا  بينها..  فيما  متخاصمة  كانت  أنها 
حزم«  »عاصفة  إلــى  تحول  األمــر  أن  لو 
جديدة ضد البوليساريو؟ ألم يتم تصنيف 
»عاصفة  ضدهم  نظمت  الذين  الحوثيني 
من  إرهابية  كجماعة  السعودية  الحزم« 
طرف اإلدارة األمريكية؟ هذا األمر صحيح، 
األنباء  ــاالت  وك كتبته  ما  ــراءة  ق ويكفي 
))فقد صنفت  األجنبية بهذا الخصوص: 
هلل  أنصار  جماعة  األمريكية،  الخارجية 
إرهابية  منظمة  )الحوثيون(،  اليمن  في 
الهجمات  سلسلة  خلفية  على  أجنبية 
التي نفذتها ضد ناقالت للنفط في البحر 
في  ذلك  جاء  وقد  املاضي،  العام  األحمر، 
بيان صادر عن وزير الخارجية األمريكي، 
الــوزارة  موقع  على  نشر  بومبيو،  مايك 
اإللكتروني، ووصفت الخارجية األمريكية 
مدعومة  مسلحة  جماعة  بأنهم  الحوثيني 
الخليج((  منطقة  في  وتعمل  إيــران  من 

)املصدر: وكالة أنباء األناضول(.
الحوثيني،  مثل  مثلهم  البوليساريو 
البوليساريو  إن  بل  الجوانب،  بعض  في 
بتنسيقها  الحوثيني  خطى  على  صارت 
النهاية  فكانت  إيــران،  في  حزب هلل،  مع 
إرهابية،  كجماعة  ــى  األول تصنيف  هي 
نفس  فــي  الثانية  تصنيف  انتظار  فــي 
الفئة، غير أن أزمة البوليساريو قد تكون 
في  التراجعات  سلسلة  بعد  بكثير،  أكبر 
األوروبــي  االتحاد  يصنف  وقد  املواقف، 

اإلرهــاب  قوائم  ضمن  البوليساريو  كله 
وأضحى  الــلــعــبــة)..(،  انكشفت  بعدما 
األوروبي  االتحاد  من  أهم  املغرب  موقع 
ــا، حــيــث يــســود بني  ــك ــري بــالــنــســبــة ألم
األوروبيني إحساس بأن أمريكا أصبحت 
تعطي أهمية ملا هو أمريكي على حساب 
ما هو أوروبي، وقد يكون مع املتوجسني 
في  املــغــرب  تضع  الــيــوم  فأمريكا  حــق، 
الصحراء  أن  وتعتبر  اهتماماتها  صلب 
على  أكبر  انفتاحا  يعني  مــا  مغربية، 

إفريقيا انطالقا من املغرب..
أمريكا  إزاء  األوروبــيــة  الهواجس  إن 
الخبير  يلخصها  »الــنــاتــو«،  وحــلــف 
االستراتيجي املغربي عبد الكريم بنعتيق، 
الدراسات  مركز  وعضو  السابق  الوزير 
بباريس،  واالستراتيجية  الدبلوماسية 
ــه: ))هــنــاك  ــر مــقــال ل ــال فــي آخ الـــذي ق
ببروكسيل،  القرار  صناع  لدى  إحساس 

من  تمر  األمريكية  املتحدة  الواليات  بأن 
مرحلة إعطاء أسبقية ملا هو أمريكي على 
والتاريخية،  التقليدية  التحالفات  حساب 
هذا اإلحساس تحول إلى نوع من الخوف 
الذي  العام األوروبــي  الــرأي  في أوســاط 
الــصــراع  يتحول  أن  مــن  يتوجس  ــدأ  ب
مستقبلية  معركة  إلى  الصيني  األمريكي 
على حساب الحلقة األضعف، أي أوروبا، 
للشأن  املتتبعني  لدى  تتقوى  بدأت  قناعة 
ــأن الــقــارة  ــي، الــذيــن يــدركــون ب ــ األوروب

العجوز لم تعد تتمتع باملكانة التي كانت 
األخيرة،  العشرين  السنوات  في  عليها 
فالدور األوروبي تراجع في ملفات عديدة، 
وزن  لها  أخــرى  قــوى  بــروز  بعد  السيما 
يدعم  من  هناك  بل  واقتصادي،  سياسي 
هذا الطرح بالتأكيد على أن مساهمة دول 
الداخلي  الناتج  في  األوروبـــي  االتحاد 
إلى   %  15 من  ستنتقل  العاملي  الخام 
يجب  لذلك،   ..2050 سنة  أفق  في   %  9
االعتراف هنا بأن العديد من دول االتحاد 
الرئيس  عــلــى  تحفظت  ــد  ق األوروبـــــي 
أكد  الــذي  مــاكــرون،  إيمانويل  الفرنسي 
إيكونومست«  »ذي  جريدة  مع  حوار  في 
اإلنجليزية )The Economist( في ماي 
فترة  يجتاز  األطلسي  الحلف  أن   ،2019
لسان  على  جاء  والجواب  سريري،  موت 
كرامب  أنغريت  األملانية،  الدفاع  وزيــرة 
وصفت  الــتــي   ،Annegret Kramp

بالوهم  االستراتيجية  السيادة  مفهوم 
الدائم، فباريس تفكر في التحضير ملرحلة 
في  األمريكية  املتحدة  الواليات  بعد  ما 
إذا اتخذت واشنطن قرارا بعدم  حالة ما 

تأمني الدفاع العسكري عن أوروبا..((.
بالدفاع  تــؤمــن  تعد  لــم  ربــمــا  أمــريــكــا 
باملقابل  لكنها  أوروبـــا،  عــن  العسكري 
عن  العسكري  الدفاع  بضرورة  تؤمن  قد 
شمال  في  إسرائيل  ومصالح  مصالحها 
إفريقيا، ألجل ذلك، فإن أقل ما قد يحصل 
أمريكية  إسرائيلية  ضربة  هو  مستقبال، 
عالقة  ثبوت  بعد  سيما  ال  للبوليساريو، 
هلل،  حــزب  مــع  ــي  اإلرهــاب التنظيم  هــذا 
املوضوع،  خطورة  تتصوروا  أن  ولكم 
بهذا  املعطيات  آخــر  على  االطــالع  بعد 
»أندلس  شبكة  علمت  ))فقد  الخصوص: 
البوليساريو  جبهة  أن  ــة«،  ــاري ــب اإلخ
مــعــســكــرات سرية  ــرت  وفـ االنــفــصــالــيــة 
اللبناني  الشيعي  هلل  حزب  من  لخبراء 
مـــن أجـــل تـــدريـــب مــقــاتــلــيــهــا.. ووفـــق 
الشبكة،  بها  توصلت  التي  املعطيات 
في  البوليساريو  مقاتلو  استخدم  فقد 
العازل  الجدار  على  مؤخرا  هجوماتهم 
ــدرون  ال طــائــرات  املغربية،  بالصحراء 
والكالب املزودة بكاميرات، وهو األسلوب 
في جنوب  استعمله حزب هلل  الذي  ذاته 
واستعمله  اإلسرائيليني،  ملهاجمة  لبنان 
املنشىآت  على  للهجوم  الحوثيون  كذلك 
شبكة  )املــصــدر:  السعودية((  النفطية 

األندلس/ 25 دجنبر 2020(.
 ،2018 سنة  أعلن،  أن  للمغرب  وسبق 
عن قطع عالقاته مع إيران، متهما طهران 
وتدريب  البوليساريو  بدعم  هلل  وحــزب 
أن  املــعــلــوم  ومــن  مقاتليها،  وتسليح 
لنفس  يؤدي  قد  الوسائل  نفس  استعمال 
هي  حتما  تكون  قد  والنتيجة  النتائج، 
حزب  ضد  موحدة  عسكرية  جبهة  فتح 
هلل في شمال إفريقيا، وقد يكون عنوانها 
»عاصفة حزم« مغربية على البوليساريو 

بتحالف أمريكي إسرائيلي)..(.

التعاون العسكري المغربي األمريكي موثق في وثائق رسمية

مصادر إعالمية تتهم حزب اهلل اإليراني بالتورط مع البوليساريو  

أمريكا ربما لم تعد تؤمن بالدفاع العسكري عن 
أوروبا، لكنها بالمقابل قد تؤمن بضرورة الدفاع 

العسكري عن مصالحها ومصالح إسرائيل في شمال 
إفريقيا، ألجل ذلك، فإن أقل ما قد يحصل مستقبال، 

هو ضربة إسرائيلية أمريكية للبوليساريو، ال سيما بعد 
ثبوت عالقة هذا التنظيم اإلرهابي مع حزب اهلل



33 من قانون اجلماعات، سيجتمع  بناء على املادة 
مــجــلــس اجلــمــاعــة يف األســـبـــوع األول مــن شــهــر فــبــرايــر 
املقبل، وقد تكون آخر دورة قبل الرحيل من »الفردوس« 
منتخبينا  وبـــركـــاتـــه  وخـــيـــراتـــه  بــدفــئــه  احــتــضــن  ــذي  ــ الـ
ــرت« أحــســن مـــا لــديــهــا  مـــوزعـــن عــلــى 8 مــجــالــس »عـــصـ
مـــن أعـــضـــاء لــتــكــويــن مــؤســســة جــمــاعــيــة مـــن 85 عــضــوا 
6 سنوات  أمضوا  وقد  الــوداع،  اليوم الجتماع  يستعدون 
»الــعــنــتــريــات« الكالمية والــنــزاعــات  انــتــدابــهــم( يف  )مـــدة 
الشخصية حتى فاجأهم وباء »كورونا«، الذي ال يعترف 
إال بــالــعــلــم والـــكـــفـــاءات، وقـــد عـــرى وكــشــف لــنــا مستوى 
مــعــظــم املــنــتــخــبــن، الـــذيـــن أبـــانـــوا عـــن ضــعــف كــبــيــر يف 
ــام بــقــواعــد الــطــوارئ  مــواجــهــة الــفــيــروس، وعـــن جــهــل تـ
املفاجئة التي كانت وال تزال مبثابة حرب ضروس، ذلك 
فــيــروس  تــصــوروا هــجــوم  يــتــوقــعــوا وال  لــم  أن منتخبينا 
»شــبــح« بــهــذه الــشــراســة، وهـــا هــو »كــوفــيــد 19« اســتــطــاب 
استعدوا  لكنهم  يــغــادر..  أن  وأبـــى  ظهرانينا  بــن  املــقــام 
ملعارك فيما بينهم سالحها تبادل التهم والسب والقذف 
بــالــكــراســي، فــاســتــأنــســوا بهذه  الــبــعــض  وقــصــف بعضهم 
ــم: مصلحة املــواطــنــن  ــواء)..( وتــركــوا املــهــم واألهــ ــ األجــ

وسمعة مدينة هي عاصمة اململكة اإلدارية والثقافية.
فمن املسؤول، هل الناخبن املخدوعن، أم املنتخبن 
الذين ال تهمهم سوى مصاحلهم الشخصية والذين لم 
فاملسؤولية  وكــوارثــهــا؟  عواقبها  وال  اجلــائــحــة  يتوقعوا 
تقع على األحزاب التي رشحت وزكت ودافعت عن هؤالء 
الذين قدمتهم لنا كأجود وأذكى مرشحيها، فصدقناها 
ووثقنا يف رسلها وحاملي برامجها ومؤمتني »نضالها«، 
وبــعــدمــا هــاجــمــنــا الـــفـــيـــروس، تــركــونــا نـــواجـــه مــصــيــرنــا 
ورفعوا »الراية البيضاء« مستسلمن.. لعلنا نشفع لهم 
الرباطيون  يناله  ما  فينالوا  للجائحة،  احملــاربــن  لــدى 
لالستشفاء  أو  للوقاية  وأدويــة  وإرشـــادات  معلومات  من 
من الفيروس اللعن، فتساوينا معهم يف احلجر واملكوث 
يف املنازل وتتبع األخبار واحترام اإلجراءات االحترازية، 
»جابها  ســيــارات  عبر  بالتنقالت  علينا  تفوقوا  أنهم  إال 

اهلل« وكأن حرف »ج« على لوحاتها هو »جواز املرور«.
زلنا نحلم بأن  »الـــوداع«، وقد كنا وال  إلى دورة  ونعود 
النيابية،  املمارسة  مــن  ســنــوات   6 لـــ  مسك  تكون خامتة 
ببرمجة عرض يتناول دور املجالس يف مساندة املواطنن 
مــاديــا ومــعــنــويــا الجــتــيــاز أخــطــر محنة يــتــعــرضــون لها، 
وبعد أسابيع، سيودع معظم املنتخبن فردوس املجالس 
اجلماعية، هذا النعيم الذي »وضعناهم« فيه، فأخرجونا 
أمــام  الفرصة  هــي  وهــا  لــوحــدهــم،  لهم  منه حتى يتسع 
جدد  ملنتخبن  نسلمه  أن  يجب  فال  مواتية،  الرباطين 

إال بشروط مكتوبة.  

شهادات من
الرواد

بشأن  أملح  محمد  الدكتور  من  شهادة 
الجهات  تــراث  وكشف  املغربي،  التراث  أهمية 
علمية  ندوة  في  بها  شارك  املغربية،  والحواضر 
كتاب  في  مدونة  2019، وهي  يونيو   20 بتاريخ 
ملخصها:  هذا   ،149 »أبحاث وشهادات« صفحة 
من  القدر  هــذا  على  التراث  تحقيق  كــان  ))إذا 
اإلقليمي  باملنهج  ارتباطه  فإن  اليوم،  األهمية 
فتئ  ما  الذي  املنهج  وهو  للغاية،  مهما  أصبح 
عباس  الدكتور  املغربي،  األدب  عميد  عليه  يؤكد 
إلى  ويدعو  وأبحاثه،  دراساته  في  الجيراري، 
ترسيخه في دراسة األدب املغربي عامة، ملا له من 
نتائج حسنة في كشف تراث الجهات والحواضر 
املغربية من أجل تكوين نظرة شمولية حول هذا 
كانت  وملــا  وخصوصياته،  وخصائصه  األدب 
الرباط واحدة من تلك الحواضر املغربية املتميزة 
بتاريخ حافل وتراث غزير ومتنوع، ازداد ثراؤها 
جذبت  فقد  الحماية،  منذ  وأدبيا  وعلميا  فكريا 
الذين شغفوا  والدارسني  الباحثني  من  ثلة  إليها 

بأعالمها وتراثها شغفا كبيرا(( انتهى.   

عملية  فــي  الــشــروع  الرباطيون  ينتظر 
التلقيح ضد »كوفيد 19«، ويتوجسون من خطر 
بشكل  انتشر  الذي  الجديد  الفيروس  هجوم 
املطروح:  والسؤال  البلدان  بعض  في  واسع 
أين هي جمعيات األطباء املنضوين تحت لواء 
الوباء،  انتشار  بداية  فمنذ  حزبية؟  تنظيمات 
الطبية  الطواقم  لتعزيز  جمعية  أي  تتطوع  لم 
الساهرة على مكافحة الجائحة، خصوصا في 
املكتظة  واألســـواق  بالسكان  اآلهلة  املناطق 
باملواطنني، كما لم تبادر اآلالف من الجمعيات 

»اإلنسانية« بالتطوع ملساعدة املحتاجني. 

حكم  في  صــارت  التي  المقاهي  آالف 
من  اليوم  تعاني  والثقافية،  االجتماعية  القطاعات 
»كورونا« وشروط  قيود جائحة  نتيجة  تام،  إفالس 
النظر  إعــادة  يستوجب  مما  ظروفها،  في  العمل 
أنظار  أمام  تحتضر  التي  املقاهي  هذه  إنعاش  في 
وغرفة  واملقاطعات  للجماعة  العاصمة  مجالس 

التجارة والصناعة والخدمات.

جامعة  أهم  ومقر  الثقافة  عاصمة  في 
الرباط،  تفتقد  الطلبة،  من  عدد  بأكبر  مغربية 
اآلالف  دعم  في  تفكر  مجالس  إلى  األسف،  مع 
لتحديد  يخصص  مقرر  بإقرار  أبنائها،  من 
وبعض  النقل،  في  بالطلبة  خاصة  تعريفات 
املطاعم والفنادق والرحالت، وزيارات األطباء 
والنظاراتيني، مقرر يفعل بعد موافقة الهيئات 
مساعدة  ترفض  لــن  التي  املختصة  املهنية 

الطالب وهي من قدمائهم. 

شطرين:  إلى  »ممزق«  الجامع  ديور  حي 
ملقاطعة  ملقاطعة حسان، وشطر يخضع  تابع  شطر 
الثاني،  الحسن  شارع  يفصلهما  الرياض،  أكدال 
وهذا االنشطار هو مجرد تقسيم انتخابي وإداري، 
ال  جزء  األحباس،  ودرب  الجامع  ديور  تاريخ  لكن 
اليوم  الذي يطالب  العتيقة،  املدينة  يتجزأ من تراث 
الثقافي  لإلرث  إنصافا  أصله  إلى  الفرع  بعودة 
مقاطعة  مساحة  وأن  خصوصا  الثقافة،  لعاصمة 
حسان  مقاطعة  بينما  كلم²   48 الرياض  أكــدال 

مسجونة في مساحة 7 كلم².

ما بعد »كورونا«

ضرورة وضع ضمانات من أجل الترشيح 
للمناصب »الوثيرة« 

منذ شهر نونبر املاضي والعلماء منكبون على 
لكبح  املقترحة  اللقاحات  فعالية  ودراسة  تحليل 
بلد  كل  شك  ودون   ،»19 »كوفيد  فيروس  جماح 
واعتمد  مختبراته،  في  تحليالته  بإجراء  انفرد 
املناسب  التلقيح  الختيار  علمائه  توجيهات  على 
لم  التي  اململكة  في  حدث  ما  وهــذا  واملضمون، 
بتلقيح دون ضمانات  أبنائها  تتسرع في تطعيم 
بالرغم من ضغط الوباء الذي تفشى بشكل مخيف 
كل  على  واجبة  الضمانة  وكانت  املغاربة،  وسط 

مختبر منتج للقاح، حماية ألرواح املواطنني.
الوباء  من  ومتخوفا  مهتما  الشعب  كان  وإذا 
»غزوات«  والدولي  الوطني  اإلعالم  عبر  ويتابع 
وممثلينا  مؤطرينا  فــإن  العالم..  في  الجائحة 
التي  امتيازاتهم  على  ولكن  مثلنا،  خائفون 
ما  كــل  فــي  والتحكم  بالحكم  عليها  يحصلون 
انتخابات  االنتخابات،  بسلطة  البالد  في  يتحرك 
املرشحني  لــكــفــاءة  إثــبــات  وال  ضــمــانــات  بـــدون 
سابقة  نجاحات  على  تطمئن  التي  بالوثائق 
أو  اجتماعية  أو  ــة  إداريـ ملؤسسة  لتسييرهم 
الضرائب  ديــون  من  لذمتهم  وبإبراء  جمعوية، 
ــادة مــوفــقــة ألســرهــم إلــى  ــي ــالس، ومـــن ق ــ واإلفـ
مستقبل زاهر اجتماعيا واقتصاديا، وتلك األسر 

وحسن  تدبيرهم  نجاعة  على  إثبات  شاهد  هي 
سمعتهم داخل أحيائهم السكنية التي تعد شرطا 
مؤكدا بأن ال يترشح في أي مقاطعة إال املرشحون 
القاطنون فيها، ومع األسف، أصبحت االنتخابات 
في غياب »الضمانة« من الضامنني الذين يزكون 
والصعود  لالرتقاء  »سلم«  عن  عبارة  املرشحني، 
جمعية  من  تزكية  فيكفي  الوثيرة،  املناصب  إلى 
تتفرع  كرسي  إلــى  لتصعد  ابتدائية  وشــهــادة 
مصير  في  ويتحكم  بتعويضاتها،  كراسي  منه 
حلت  إذا  حتى  ومستقبلها،  وسكانها  العاصمة 
 ،»19 »كوفيد  وبــاء  أو  الفيضانات  مثل  كارثة، 
بالفعل  ولكن  االنتخابي  بالكالم  تؤمن  ال  والتي 
العلمي واإلجراء الوقائي والتدخل االستعجالي، 
»الضمانة«  من  االنتخابي  القانون  فراغ  نكتشف 
كان  الــذي  فما  أصواتنا،  منحناهم  من  لكفاءة 
معفيني  السلطة  ونساء  رجال  كان  لو  سيحصل 
مثل املنتخبني من أي إثبات لقدراتهم العلمية أو 
املهنية وهم الذين تجندوا بلباس امليدان لتأطير 

وتنظيم ووقاية الرباطيني من الهالك؟
من  بضمانات  كــانــت  إذا  لالنتخابات  نعم 
إنقاذ  بعد  لكن  لنا مرشحني،  تقدم  التي  األحزاب 

البالد من الوباء، حتى ال نصطدم باملجهول.

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
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الرباط يا حسرة

من أجل »الرباط الجديدة« 

مشاريع بـ 2000 مليار تحتاج إلى برنامج للصيانة

الربـاط

رواد  لبعض  صورة 
الثقافة املغربية، التقطت 
لهم في الرباط مباشرة 
بأوسمة  تكريمهم  بعد 
على  لهم  عرفانا  ملكية 
الفكرية،  تضحياتهم 
ــار:  ــس ــي ــن ال وهــــم مـ
الصقلي،  علي  مــوالي 
أحمد  الفاسي،  محمد 
ــود، أحــمــد  ــع ــس ــم ــن ب

بناني، وبنونة.
نتذكرهم ونترحم على أرواحهم الطاهرة هم الذين وهبوا إرثهم الثقافي ألجيال من املفكرين 

شيدوا به »عاصمة الثقافة املغربية« و»عاصمة الثقافة اإلفريقية«.

أر شيف 

دورة وداع 
»الفردوس« 

الجماعي

 من 28 يناير إلى 3 فبراير 2021

املعمارية  الهندسة  امللكية  املشاريع  عززت 
الراقية للعاصمة الرباط، وكانت بحق معجزة 
القرن، فبعدما كان ساحلها على امتداد 13 كلم 
والدواوير  باالنهيار  املهددة  باملنازل  مؤثثا 
و»الجوطيات«  األزبــال  ومطارح  القصديرية 
إلى  املشاريع  هذه  بفضل  ارتقى  العشوائية، 
أجمل ساحل في القارة اإلفريقية يرتبط شماال 
»مزبلة«  كانت  التي  رقــراق  أبي  وادي  بضفة 
والفنون  الثقافة  ضفة  لتكون  حاليا  واملؤهلة 

الجميلة.
»ثورة« إلصالح  وفي املدينة العتيقة، قامت 
العتيق،  األصل  إلى  وإعادته  املعماري  التراث 
عقودا،  عمرت  التي  العشوائية  من  وإنقاذها 
للمسافرين وحدائق  أنفاق ومحطات  فأنجزت 
للنقل  جديد  وأســطــول  ــواق،  وأســ وطــرقــات 

الحضري... إلخ. 
لكن هذه الفرحة التي تغمر سكان العاصمة 
بكل ما حققتها لهم املشاريع امللكية، ال ينبغي 
على  العمل  ضــرورة  إلى  التنبيه  تنسينا  أن 
وصيانتها  مرافق  من  أنجز  ما  كل  مراقبة 

مستقبال.. فمن سيتكلف بها؟
تهتم  أن  يمكن  الــتــي  الجهة  نظرنا،  فــي 
باملوضوع هو: مجلس العمالة، ألنه غير مثقل 
اإلدارية  بالشؤون  ملزم  وغير  باالختصاصات 

والــجــمــاعــيــة واالجــتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديــة 
الصالحيات  فــهــذه  للعاصمة،  والــثــقــافــيــة 
واملقاطعات،  الجماعة  مجالس  إلى  موكولة 
مما  بالصرف،  اآلمــر  هو  ليس  رئيسه  أن  ثم 
يضبط بشكل مضبوط كل النفقات والصفقات 
يبقى  لكن  ــي،  ــوال ال إمـــرة  تحت  أقــســام  مــن 
مشكل التمويل، هل يكون من الجماعة أم من 
% من   30 أن منحة  لذلك نعتقد  مصدر آخر؟ 
الخاصة  للضرائب  املضافة  القيمة  مداخيل 

املشاريع  بصيانة  للقيام  كافية  املجلس،  بهذا 
املنجزة، هذه املشاريع التي أضافت لقبا آخر 
للعاصمة، هو »الرباط الجديدة«، التي نتمنى 
أن تحظى بتجديد حتى عقليات بعض املسيرين 
واملسؤولني، للحفاظ على مكانة العاصمة بني 
املرفقة  والصورة  العاملية،  العواصم  كبريات 
أكدال،  بحي  ياسني«  »ابن  املغطاة  للقاعة  هي 
للحفاظ  امللكي  املشروع  بإصالحها  اهتم  وقد 

على هذه التحفة املعمارية. 

 بقلم:          بوشعيب اإلدريسي



مختصرات
شمالية

ــي  ــ األراضـ ــن  مـ مــجــمــوعــة  تتعرض 
قاسم  ســيــدي  ــة  زاويـ بجماعة  الــغــابــويــة 
للنهب  إقليم تطوان،  لعمالة  التابعة  بأمسا 
والسرقة وقطع أشجارها بمباركة الجماعة 
في  إداريـــة  شواهد  تمنح  التي  الترابية 
هذه  من  أجــزاء  بيع  تم  أنه  كما  املوضوع، 
بمبالغ  كبرى  لشركات  الغابوية  األراضــي 
مشاريع  وتشييد  البناء  أجل  من  خيالية، 
الجهات  في ظل صمت  وذلك  بها،  سياحية 
املحلية،  السلطة  رأسها  وعلى  املسؤولة 
مستمر  تزايد  في  الظاهرة  هذه  جعل  مما 
اعتداء وقلع أشجار بعضها  ومقلق بسبب 
معمرة والبعض اآلخر في طور النمو بعدما 
التحقيقات  والزالـــت  للحرائق،  تعرضت 

جارية دون أي نتيجة.

السبب  كان  املنتمي  غير  الوزير  »هل 
بجهة  الــصــحــة  قــطــاع  فــشــل  يف  الــرئــيــســي 
من  العديد  إليه  ذهــب  ما  هــذا  الــشــمــال؟«، 
قطاع  عرف  بعدما  الشمال  بجهة  املواطنني 
اخلدمات  تقدمي  يف  واضحا  تراجعا  الصحة 
مواعيد  تقدمي  يف  خصوصا  للمواطنني، 
كما  والسكانير،  باألشعة  والفحص  اجلراحة 
مهوال  خصاصا  تعرف  املستشفيات  بعض  أن 
يزيد  ما  وهذا  الطبية،  واملعدات  الطواقم  يف 
املستشفيات  هــذه  مع  املواطنني  معاناة  من 
التي تفتقد ألبسط الشروط االستشفائية، 

وفق تعبير العديد من املواطنني.

بأسماء  طنجة  بمدينة  تسمية شوارع 
من  الــعــديــد  يــخــرج  مــعــروفــة،  وغــيــر  غريبة 
املواطنني عن صمتهم، حيث استنكروا بشدة 
يوجد  ال  والتي  املعروفة  غير  األسماء  هذه 
أن  كما  األخرى،  املغربية  املدن  في  لها  مثيل 
املقاطعات  بعض  علقتها  التي  اللوائح  هذه 
يوجد عليها اسم شركة خليجية معروفة على 
ومشتقاته،  الحليب  مجال  في  واسع  نطاق 
كانت  إذا  ما  حول  تساؤالت  عدة  يطرح  مما 
أسماء بعض هذه الشوارع الجديدة مدعومة 

من طرف هذه الشركة الخليجية.
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كواليس جهوية
سطاتما يجري  ويدور يف المدن

إعداد: زهير البوحاطي

عـــيــــن
الشمالعـــــــــــلى

التطوانيون مستاؤون من الترامي على األرصفة العمومية

انطالق موجة الرتحال احلزبي يف �سطات

وزارة الأوقاف حتقق يف حماولة ال�سطو على اأرا�سي احلبو�س

 من 28 يناير إلى 3 فبراير 2021

يــجــد الــعــديــد مــن املــواطــنــني 
بــمــديــنــة تـــطـــوان صــعــوبــة في 
العمومية  األرصــفــة  استعمال 
خاص  ملك  ــى  إل تحولت  الــتــي 
عــرض  أو  ــارات،  ــيـ ــسـ الـ ــن  ــرك ل
الــســلــع مـــن طــــرف أصــحــاب 
الذين  هــؤالء  وأيضا  الدكاكني، 
السيارات على  بتنظيف  يقومون 
بذلك  العمومية، مانعني  األرصفة 
األرصفة  استعمال  من  املواطنني 
مما  العام،  الطريق  إلى  والنزول 
الجميع،  على  خطرا  يشكل  بات 
ــال وتــامــيــذ  ــفـ خــصــوصــا األطـ
ويتسبب  السن،  وكبار  املــدارس 

في حوادث سير بعضها مميتة.
وألن هذا األمر لم يعد يحكمه أي 
قانون، خصوصا املتعلق بتنظيم 
ينعش  الذي  االقتصادي  املجال 
ويحرم  الجهات  بعض  جيوب 
استعمال  في  حقها  من  الساكنة 
تشويه  على  ويعمل  ــة  األرصــف
تعد  ــم  ل الــتــي  املــديــنــة  جمالية 
املخصصة  املساحة  على  تتوفر 

ــود إلــى  ــع ــذا ي ــ ــني، وه ــراجــل ــل ل
شوارعها  احتال  أو  استحواذ 
من  املقربني  طــرف  من  وأزقتها 
بعض املنتخبني املحسوبني على 
واملسيطر  املتحكم  القرار  مركز 
الجماعة  داخل  األمور  زمام  على 
اإلقليم  عمالة  ومصالح  الترابية 
تغاضيهم  أو  سكوتهم  بسبب 
املوضوع،  بهذا  مباالتهم  وعــدم 

تطوان  مدينة  تعيش  هذا(  )لكل 
الفوضى  وقــع  على  األيــام  هــذه 
احتال  بسبب  والــعــشــوائــيــة، 
تم  حيث  العمومية،  ــة  األرصــف
وجه  في  الشوارع  معظم  إغاق 
املــواطــنــني مــن طـــرف أصــحــاب 
تحويلها  أو  التجارية،  املحات 
ويتعلق  للسيارات،  مراكن  إلى 
تمسمان  شـــارع  مــن  بكل  األمـــر 

املجاورة  واألزقــة  حذيفة  وبني 
من  الــعــديــد  يــقــول  حيث  لهما، 
تصريحاتهم  خــال  املــواطــنــني 
بلغ  »السيل  أن  ـــ»األســبــوع«،  ل
التجاوزات  هــذه  بسبب  الزبى، 
غير القانونية في حق املواطنني، 
األرصفة  من  مساحات  باحتكار 
باألحياء  خصوصا  العمومية، 
الشعبية، دون أي تدخل من طرف 

الجهات املسؤولة واملعنية«. 
كما أن معظم أصحاب املحات 
التجارية استغلوا غياب السلطة 
الطريق  على  وتراموا  ودورهــا، 
الــعــمــومــي بــوضــعــهــم عــامــات 
ــوف«، وآخــريــن  ــوقـ »مــمــنــوع الـ
والصناديق  الحجارة  وضعوا 
من  الــســيــارات  ملنع  الخشبية 
املخصصة  األماكن  في  الوقوف 
لــهــا، حــتــى أصــبــح املــواطــنــون 
يتقاسمون الطرقات مع السيارات 
والـــدراجـــات والــشــاحــنــات، في 
مشهد بعيد كل البعد عن الطابع 

الحضري لـ»الحمامة البيضاء«.

نور الدين هراوي

أنه  لـــ»األســبــوع«،  متطابقة  مصادر  كشفت 
لانتخابات  مزعوم  تاريخ  عن  اإلعــان  بمجرد 
بإقليم  األحزاب  بدأت بعض  تنظيمها،  وتوقيت 
أو  فردية  بصبغة  هجرات  موجه  تشهد  سطات 
إطار  في  آخر  إلى  حزب  من  وترحال  جماعية، 
سافر  خرق  وفي  سري،  بشكل  مبرمة  صفقات 
لألحزاب،  األخاقي  وللميثاق  القانوني  للنص 
إلى  ويــؤدي  السياسي  الترحال  يمنع  ــذي  وال

العزل في حاالت اإلثبات.
الترحال  هذا  عن  نتج  املصادر،  نفس  وبلغة 
مساءلة  وبـــدون  الكواليس  فــي  يجري  الــذي 
انشقاقات  للقانون،  تطبيقا  أو  محاسبة  أو 
وتصدعات في بعض الفروع الحزبية، بل وصل 
استقاالت  تقديم  إلى  الحاالت  بعض  في  األمر 
لبعض  تاريخيني  ومؤسسني  مناضلني  وطــرد 

واملــال  الجاه  أصحاب  واستقطاب  األحـــزاب، 
خوض  هو  املهم  جــرا،  وهلم  العقار...  ومافيا 
الطرق  بكل  لها  واالســتــعــدادات  االنتخابات 
املقاعد،  من  كبير  عدد  على  والحصول  املتاحة 
الشغل  تــوفــيــر  وعـــود  مسلسل  إطـــاق  أمـــا 

عاطل  شباب  استقطاب  أجــل  مــن  والوظيفة 
الجنائز،  وحضور  اإلحسان  خدمات  وتقديم 
فيه  أربــك  الــذي  الوقت  وفــي  حــرج،  وال  فحدث 
الجماعية  االنتخابات  إجراء  املوحد،  االقتراع 
معظم  واحــد  يــوم  في  والجهوية  والبرملانية 

تسارع  أخرى  أحزاب  هناك  باملقابل،  األحزاب، 
األحرار  كحزبي  هياكلها،  ترتيب  إلعادة  الزمن 
عقدت  والتي  وغيرهما،  الدستوري  واالتحاد 
خالها  من  جددت  تنظيمية  اجتماعات  مؤخرا 
لها،  مكاتبها املحلية وأسست جمعيات موازية 

وأصبحت لها أيضا مقرات كانت تفتقد إليها.
»األسبوع«،  عليها  حصلت  معطيات  ووفــق 
ثقتهم  وضــعــوا  ــرار  األحـ حــزب  مناضلي  فــإن 
الشباب  وزارة  ومــنــدوب  املتقاعد  ــار  اإلط في 
تعيينه  وتم  الضعلي،  محمد  سابقا،  والرياضة 
املكاتب  وضعت  فيما  للحزب،  إقليميا  منسقا 
الجديدة لاتحاد الدستوري ثقتها في املستثمر 
ورجـــل األعــمــال »الــبــابــور الــصــغــيــر«، وتمت 
لـ»الحصان«،  إقليميا  منسقا  رسميا  تسميته 
واستنادا إلى نفس املصادر، فإن هذه األحزاب 
شابة  فــئــات  على  وانفتحت  تهيكلت  الــيــوم 
جامعية ونسائية من أجل ضخ دماء جديدة في 
سواء  عجاف،  سنوات  شهدت  بعدما  جذورها، 
على  البرملانية  أو  الجماعية  االنتخابات  في 

مستوى اإلقليم وكانت غير ممثلة بها.

نشر  على  عملت  أن  لـــ»األســبــوع«  سبق 
ــاك  مــوضــوع يــخــص مــجــمــوعــة مــن األمـ
الحبوسية التابعة لنظارة األوقاف بتطوان، 
وأماك  أراضي  على  »استياء  تحت عنون: 
 29 )عدد  بتطوان«  ملسجد  تابعة  حبوسية 
في  شكاية  تلقت  بعدما   ،)2020 أكتوبر 
املوضوع موجهة لوزارة األوقاف والشؤون 
أراضــي  على  السطو  تفضح  اإلســامــيــة، 
وأماك حبوسية، خصوصا بمنطقة الجماعة 
إقليم تطوان، حيث  الزيتون عمالة  الترابية 
تابعة  حبوسية  وأراضـــي  أمــاك  تتعرض 
والنهب  السطو  لعملية  كــيــتــان،  ملسجد 
ــحــاول جــاهــدا  ــي، ي بــمــبــاركــة نــائــب ســال
الحبوسية  واألماك  األراضي  على  الترامي 
يهدد  كما  سالية،  أمــاك  إلــى  وتحويلها 
العقارات  أباطرة  بعض  لصالح  بتحفيظها 

الذين يتصيدون مثل هذه الفرص.
فتح  أجل  من  األوقاف  وزارة  تحرك  وكان 
تحقيق في املوضوع وإرسال لجان املحاسبة 
واملراقبة في هذا املوضوع، قد بعث شيئا من 
األمل في نفوس العديد من ساكني الجماعات 

األراضــي  هــذه  بها  تتواجد  التي  القروية 
التابعة لنظارة األوقاف بتطوان، كما سيتم 
العمومية  السمسرة  عملية  في  التدقيق 
التي  الحبوسية،  واألمــاك  األراضــي  لكراء 

الشبهات  مــن  الــعــديــد  تشوبها 
كما  والغموض،  واالخــتــاالت 
أن هناك أراض فاحية تحولت 
وأخــرى  سكنية  بنايات  إلــى 
في  ــك  وذل وغيرها،  تجارية 
القوانني  لجميع  سافر  خرق 

املنظمة لهذا املجال.
وبــيــنــمــا يــعــلــق الــعــديــد 
القاطنني  ــني  ــن ــواط امل مــن 
لعمالة  التابعة  بالجماعات 

تطوان، أملهم على هذه 
ــة،  ــوزاري ال اللجان 

ــون  ــ ــلـ ــ ــأمـ ــ ويـ
يـــكـــون  أن 

الــتــحــقــيــق 
نــــزيــــهــــا 
ــا  ــافـ ــفـ وشـ

مع  حبوسية،  وأمــاك  بأراضي  يقع  ما  في 
واتخاذ  نتائجه  على  املتضررين  إطــاع 
ــزاءات الــقــانــونــيــة، وضــبــط األمـــاك  ــجـ الـ
ــاة من  ــراع واألراضــــي الــحــبــوســيــة، مــع م
أو  استغال  مــجــال  فــي  الــتــقــادم  لــه 
ــي الــتــي تعد  ــذه األراضــ ــة ه زراعـ
من  العديد  يصف  لعيشه،  مصدرا 
الوزارية،  اللجان  هذه  املتضررين، 
بأنها  خــبــرهــا،  تــســريــب  ــم  ت كــمــا 
الشمس  لتغطية  مسرحية  مجرد 
هو  الــقــوي  صــار  حيث  بالغربال، 
الذي يظفر بهذه األراضي واألماك، 
والضعفاء  البسطاء  يظل  فيما 
السباقني  هم  كانوا  الذين 
ــذه  ــى اســـتـــغـــال ه ــ إل
هذه  خارج  األراضي، 
العمومية  السمسرة 
الــتــي تــحــولــت إلــى 

سمسرة خاصة.
التوفيق
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كواليس جهوية

األسبوع

الجبلية  املناطق  سكان  يعيش 
ــعــة إلقــلــيــم  ــاب ــت واملــرتــفــعــات ال
صعبة،  وضــعــيــة  الــخــمــيــســات 
الجماعة  مستوى  على  خــاصــة 
قروية  الترابية واملاس وجماعات 
يعاني سكانها  منها، حيث  قريبة 
ــي فصل  ــاوة الــطــقــس ف ــس ــن ق م
الشتاء الذي يتميز بالبرد القارس 
أدى  مما  الثلجية،  والتساقطات 
درجــات  في  كبير  انخفاض  إلــى 
معظم  فــي  تصل  التي  ــحــرارة  ال

األحيان إلى أقل من 7 درجات.
ــازل املــواطــنــن  ــن وتــضــررت م
نتيجة  قروية  جماعات  عــدة  في 
مناطق  اجتاحت  التي  السيول 
بوقشمير،  يشو،  أيــت  تــيــداس، 

ودواوير أخرى، مما عمق معاناة 
املـــواطـــنـــن نــتــيــجــة الــتــقــلــبــات 
املــنــاخــيــة، كــمــا تــعــقــدت ظــروف 
العلف  توفير  وصعوبة  العيش 
الكثير  وأن  السيما  للمواشي، 
تجارة  على  يعتمدون  السكان  من 

املدخول  بعض  لتوفير  األغــنــام 
املادي.

ومن بن الحاجيات الضرورية 
واملاس  ساكنة  إليها  تفتقد  التي 
انعدام  لها،  املــجــاورة  واملناطق 
مــادة  يعد  الــذي  التدفئة  حطب 

حيوية وضرورية في هذا الفصل 
تبحث  الساكنة  جعل  مما  البارد، 
بحثهم  مــن  ــر  ــث أك الــحــطــب  عــن 
األطفال  وأن  خاصة  الخبز،  عن 
البرد  شدة  من  يشتكون  الصغار 
سواء في البيوت أو في املدارس.

تعيشه  ــذي  ــ الـ ــع  ــوضـ الـ إن 
واملاس  الترابية  الدائرة  ساكنة 
التابعة  الــقــرويــة  والــجــمــاعــات 
من  عــاجــا  تــدخــا  تتطلب  لــهــا، 
ــس  ــال ــج ــات وامل ــط ــل ــس طــــرف ال
الحكومي،  والقطاع  الجماعية 
املواطنن  عــن  العزلة  فــك  ألجــل 
ــاح  واملــنــاطــق املــتــضــررة، وإص
األخرى..  هي  املتضررة  الطرقات 
والحطب  الــســخــانــات  وتــوفــيــر 
من  شــق  وتخصيص  ــاملــدارس،  ب
املنتخبة،  املــجــالــس  مــيــزانــيــة 
األسر  ودعم  االجتماعية  للبرامج 
موجة  جراء  املتضررة  والدواوير 

البرد.

ســوسيةأصـــــداء
حديث  اإلداري  املــشــرف  تفاعل 
بمحكمة  الضبط  كتابة  برئاسة  التعين 
إنزكان وبسرعة، مع ما نشر في هذا العمود 
»األشباح«،  ظاهرة  حول  املاضي،  األسبوع 
املوظفن  عــمــوم  لــدى  ارتــيــاحــا  خلف  مــا 
واملحامن وحتى املرتفقن، في إشارة ملا قام 
به من ضبط املرفق العمومي وعزمه الصارم 
حق  في  القانونية  اإلجـــراءات  اتخاذ  في 
املوظفن »األشباح« وتنزيل آليات التخليق 
املوظفن،  انتشار  إعادة  اإلداري، فضا عن 

خصوصا وأن األمر يعد سابقة)..(.

الوطنية  للنقابة  اإلقليمي  املكتب  استنكر 
لــلــتــعــلــيــم )CDT( بــطــاطــا بــجــهــة ســـوس مــاســة، 
ــتـــعـــرض لــــه نــــضــــاالت الــشــغــيــلــة  ــذي تـ ــ ــ ــقـــمـــع الـ الـ
ووزارة  احلكومة  طرف  من  فئاتها  بكل  التعليمية 
التربية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العالي 

العلمي. والبحث 
ــر املــكــتــب يف اجــتــمــاعــه الـــشـــهـــري الـــعـــادي  ــ وذكـ
الذي عقده عن بعد يوم األحد 10 يناير اجلاري، 
شــديــد  لــقــمــع  تــعــرضــت  التعليمية  الــشــغــيــلــة  بـــأن 
 22 الـــتـــي خــاضــتــهــا يف  ــر االحـــتـــجـــاجـــات  ــ يف آخـ
الــوصــيــة على  ــوزارة  الــ أمـــام مقر  املــنــصــرم،  دجنبر 
له  تعرضت  الــذي  »التنكيل«  إلــى  إضافة  القطاع، 
احتجاجات األساتذة الذين فرض عليهم التعاقد 

يف 3 دجنبر املاضي يف عدد من أقاليم اململكة.

عدم  بأكادير،  البازارات  تجار  استنكر 
والي  ترأسه  الــذي  لاجتماع  استدعائهم 
الوطني  املكتب  بحضور  ماسة  جهة سوس 
القطاع  مهنيي  من  وعدد  للسياحة  املغربي 
 ،»19 »كوفيد  السياحي املتضررين من أزمة 
وتهميش«  »إقصاء  بمثابة  ذلــك  معتبرين 
لهم، رغم أنهم جزء من املنظومة السياحية 
أغلقوا  إذ  الجائحة،  من  بشدة  املتضررة 
مارس  شهر  منذ  التجارية  محاتهم  أبواب 
2020 إلى حدود كتابة هذه األسطر، وسبق 
الصناعة  منتوجات  لتجار  املهنية  للجمعية 
سوس  جهة  ــي  وال راســلــت  أن  التقليدية، 
ماسة، من أجل التدخل لدى إدارة الضرائب 
من  إلعفائهم  التجارية  املحات  وأصحاب 
وذلــك  والضريبية،  الكرائية  الــواجــبــات 
ألداء  بــإنــذارات  منهم  العديد  توصل  بعد 
دون  اإلفراغ،  أو  الكرائية  السومة  واجبات 
أن يتوصلوا بأي رد يذكر، وهو األمر الذي 
اعتبره عدد منهم »ازدراء ملطالبهم وإسهاما 
عائاتهم  بمعية  وضياعهم  إفاسهم  في 

التي أصبحت عرضة للتشرد«.

ــتـــغـــذيـــة  الـ ــات  ــبــ ــتــ عــ وبـــــنـــــاء  ــيــــم  ــرمــ تــ تقرر 
االصــطــنــاعــيــة لــلــفــرشــاة املـــائـــيـــة بـــحـــوض ســوس 
ماسة، للحد من العجز يف املوارد املائية اجلوفية، 
حيث مت رصد مبلغ مالي قدره 100 مليون درهم 
بــن مجموعة من  إطـــار شــراكــة  تــوفــيــره يف  سيتم 
املــتــدخــلــن، وذلـــك خـــال الــفــتــرة املــمــتــدة مــا بن 
2021 و2024، وستساهم وزارة التجهيز والنقل 
 40 واللوجستيك واملاء يف هذا املشروع مبا قدره 
أربــع سنوات  بالتساوي على  درهــم، موزعة  مليون 
بـــدءا مــن الــســنــة اجلــاريــة )10 مــايــن درهـــم عن 
 24 ماسة مببلغ  ســوس  ومجلس جهة  سنة(،  كل 
مليون درهم، حيث ستخصص ميزانية املجلس 6 
ماين درهم كل سنة لهذا الغرض، يف حن تصل 
مساهمة وكالة احلوض املائي لسوس ماسة لهذه 

الغاية 16 مليون درهم.

بـــاإلجـــراءات  الــعــمــل  تــمــديــد  تقرر 
إضافية  يوما  عشر  خمسة  ملدة  االحترازية 
التخفيف  دون  من  إداوتنان،  أكادير  بعمالة 
وقد جاء  سابقا،  املعتمدة  ــراءات  اإلجـ من 
الصحي  ــوضــع  ال تقييم  عــلــى  بــنــاء  ذلـــك 
أكادير  بعمالة  ــا«  »كــورون بــوبــاء  املتعلق 
املختصة  اللجنة  لرصد  وتبعا  إداوتــنــان، 
بحيثيات  وعما  اليقظة،  لجنة  وأشــغــال 
العمل  تمديد  بخصوص  الوطني  الــقــرار 
باإلجراءات املتخذة ملواجهة تفشي فيروس 
الحمامات  إغاق  وسيستمر   ،»19 »كوفيد 
العامة،  والفضاءات  الرياضية  والقاعات 
خال  خاصة  الجماعية  التنقات  ومنع 
الحفات  منع  عن  فضا  املدرسية،  العطلة 

واألعراس، وجميع التجمعات.

مطالب م�ستعجلة ملواجهة موجة الربد يف اإقليم اخلمي�سات

الخميسات

تارودانت سيدي بنور

حكم األقلية.. ثلثا أعضاء 
المجلس الجماعي يقدمون 

استقالتهم
األسبوع  

أضحى املجلس القروي لجماعة العونات مشلوال، 
لرئيس  استقالتهم  جماعيا  مستشارا   16 قدم  بعدما 
أصبحت  بحيث  بنور،  سيدي  إقليم  وعمالة  املجلس 
8 أعضاء تتحكم في تدبير املجلس  أقلية ال تتجاوز 

الجماعي ومصير الساكنة.
وقد جاءت استقالة هؤالء األعضاء، إثر صراعات 
الجماعة،  لرئيس  الفردي  التسيير  حول  وخافات 
من  ســواء  العونات،  جماعة  تعرفه  الــذي  والجمود 
تعليق  بعد  السيما  املشاريع،  أو  التنمية  ناحية 
البرامج التنموية منذ سنتن، لتكون الساكنة ضحية 

الحسابات السياسية واالنتخابية بن الجميع.
عشر  الستة  األعضاء  هؤالء  استقالة  كشفت  وقد 
العديد من االختاالت التي يعرفها املجلس الجماعي 
تنتظر  حيث  والصفقات،  املــوارد،  تدبير  ناحية  من 
الساكنة تدخل السلطات الوصية، لتصحيح الوضع 

ورفع القيود عن املشاريع العالقة في الجماعة.
وانتقد األعضاء املستقلون طريقة تسيير املجلس 
جميع  على  والسيطرة  ومساعديه،  الرئيس  قبل  من 
القرارات دون إشراك اآلخرين في النقاش أو البرامج، 
الشيء الذي جعل العديد من املشاريع ال ترى النور 

وظلت حبيسة مكتب رئيس املجلس القروي.

 من 28 يناير إلى 3 فبراير 2021

األسبوع 
 

وفعاليات  جمعيات  دعــت 
ــت، إلــى  ــارودانـ مــن إقــلــيــم تـ
املساطر  وتسهيل  تبسيط 
اإلداريــــــة بــخــصــوص بــنــاء 
الوسط  في  والتعمير  املنازل 
القروي، خاصة على مستوى 
أبناؤها  يحرم  التي  الدواوير 
من بناء املنازل فوق أراضيهم 
والعراقيل  التعقيدات  بسبب 
الكثير  يضطر  مما  ــة،  اإلداري
والرحيل  الهجرة  إلى  منهم 

عن مسقط الرأس.
ــرروا  ق الشباب  مــن  كثير 
البيضاء  ــدار  ال إلــى  الرحيل 
واملــــدن األخــــرى بــحــثــا عن 
عن  والبحث  العيش،  لقمة 
األسري،  لاستقرار  مستقبل 
في  صعوبات  وجــدوا  بعدما 
االستقرار بالقبيلة أو الدوار، 
الشغل،  فرص  النعدام  نظرا 
كما  مستقبلية،  آفاق  وغياب 
ــة  ــ ــراءات اإلداري ــ ــ تــزيــد اإلج
أحد  في  منزل  لبناء  املعقدة 
ــر مــن مــعــانــاة فئة  ــدواويـ الـ

ورغم  املواطنن،  من  عريضة 
تقدمهم بطلبات إلى الجماعة 
على  الحصول  قصد  الترابية 
أن  إال  منزل،  لتشييد  رخصة 
دون  ترفض  الطلبات  جميع 

توضيحات.
اإلجـــــراءات  تــســهــيــل  إن 
اإلدارية القانونية واملسطرية 
مساكن  لبناء  املواطنن  أمام 
وسيلة  تعد  الـــدواويـــر،  فــي 
أرض  مــع  االرتــبــاط  لتوطيد 
ــاء واألجـــــــداد، خــاصــة  ــ اآلبـ
املهاجر  للشباب  بالنسبة 
ــى املـــدن أو فــي الــخــارج،  إل
بحيث أن توفرهم على مسكن 
بــالــزيــارات  يسمح  بالبلدة 
املوسمية لآلالف خال العطل 
رواج  وخــلــق  واملــنــاســبــات، 
وإتاحة  وتجاري  اقتصادي 

وأبــنــاء  للتجار  عمل  ــرص  ف
املنازل  تشكل  كما  املنطقة، 
أخــرى  فئة  اســتــقــرار  عــامــل 
والتقليل من الهجرة القروية.
وزارة  أصــــــــدرت  ــد  ــقـ فـ
العديد  والتعمير  اإلســكــان 
مــن املـــذكـــرات والـــدوريـــات، 
ــرورة  ــي تــنــص عــلــى ضـ ــت ال
ــة  ــ اإلداري املــســاطــر  تبسيط 
ألجل الترخيص ببناء السكن 
ــي الــعــالــم الـــقـــروي، حيث  ف
صادرة  للوزارة  دوريــة  دعت 
 2012 دجــنــبــر   25 بــتــاريــخ 
بوثائق  املواطنن  إلزام  لعدم 
غير ضرورية،  وإدارية  تقنية 
إشكالية  مع  التعامل  وأيضا 
ــة  ــازم ــة ال ــرون ــامل ــار ب ــعــق ال
املناطق  خصوصيات  وأخــذ 

والجهات.

مطالب بتسهيل إجراءات البناء 
في الوسط القروي

فــي شـــوارع مدينة  بـــارزة  ظــاهــرة 
أطفال  الطرقات:  أرصفة  وعلى  مراكش 
ويلتحفون  األرض  يفترشون  وعــجــزة 
البرد  موجة  ظــل  فــي  يعانون  السماء، 
البؤساء  هــؤالء  ينقذ  فمن  والصقيع، 
الذين رمت بهم الظروف االجتماعية إلى 

الشارع؟

ينتظرون  الــفــنــا  جــامــع  »حــايــقــيــة« 
جائحة  ــة  ــ أزم ظــل  يف  إلــيــهــم  االلــتــفــاتــة 

مزرية  وضعيتهم  أصبحت  بعدما  »كورونا«، 
وغياب  اليد  ذات  قلة  بسبب  أســرهــم،  مــع 
أمامهم  الــســاحــة  ــاق  إغـ بــعــد  املــســاعــدة، 

وتوقف مصدر رزقهم.

الــقــديــمــة مغلقة  املــديــنــة  أســـواق  جــل 
الحياة  ــودة  وع الــوبــاء  انتهاء  انتظار  في 
لطبيعتها واستئناف الحركة التجارية، التي 
أوضاع  تفاقم  إلى  أدى  كبيرا  كسادا  تعيش 

واجبات  تــراكــم  بسبب  والــتــجــار  املهنين 
الكراء وغيرها.

ــم واملــقــاهــي  ــاع ــط يــعــانــي أصــحــاب امل
الــقــريــبــة مــن ســاحــة جــامــع لــفــنــا، بسبب 
الساحة  تعيشها  التي  احلالية  الوضعية 
من  زاد  مما  ــزوار،  والـ السياح  غياب  بسبب 
والعائات  األســر  من  الكثير  وضعية  تــأزمي 
لقمة  على  احلصول  أجل  من  تتصارع  التي 

العيش.

أخبارمــــــــــــــراكش
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وعود كاذبة تحرم المواطنين كواليس جهوية
من سوق الثالثاء

شكيب جالل

ظل سوق الثالثاء بمدينة 
 14 يوم  افتتح  الذي  أزمــور، 
رزق  مـــورد   ،2012 فبراير 
ــر وصغار  األسـ مــن  املــئــات 
وفقراء  والفالحني  التجار 
كما  ــي،  ــواحـ ــنـ والـ أزمـــــور 
السكان  تــســوق  محل  ــان  ك
حاجياتهم  بكل  والنواحي 
اهتدى  أن  ــى  إل املعيشية، 
إلى  األسبق  البلدي  املجلس 
املديرية  لفائدة  تفويته  فكرة 
العامة لألمن الوطني، بهدف 
لشرطة  ثكنة  إلــى  تحويله 
دون  الـــســـريـــع،  الـــتـــدخـــل 
سوق  ــداث  إحـ فــي  التفكير 
املدينة  ساكنة  لفائدة  بديل 
ــت هــذه  ــل ــي، وظ ــواحـ ــنـ والـ
الخطوة حبرا على ورق دون 
املجلس  حل  أن  إلــى  تنفيذ 
حول  الذي  الحالي،  البلدي 
إلـــى حقل  ــاء  ــالث ــث ال ســـوق 
تنفيذ،  دون  الوعود  تجارب 
حيث طرح في إحدى دوراته 
السوق  أرض  تحويل  فكرة 
ومقبرة  تجارية  محالت  إلى 
ألموات املسلمني )أحد عشر 
التجارية  للمحالت  هكتارا 
ستقام  هــكــتــارات  وخــمــس 
للمسلمني(  مقبرة  عليها 
طاملا أن مساحة السوق هي 
وظلت  هكتارا،  عشر  ستة 
األخــرى  هــي  الخطوة  هــذه 

حبرا على ورق.

توزيع  إطــار  في  ودائــمــا 
ــود، تــم  ــ ــوعـ ــ األحــــــالم والـ
اإلعــــــالن هــــذه املـــــرة عن 
إلى  الثالثاء  سوق  تحويل 
متعددة  جامعية  مؤسسة 
كــان  وإن  ــتــخــصــصــات،  ال
ــالن عــن مــشــروع مثل  ــ اإلع
ــذا صــحــيــحــا، فــال يجب  هـ
قوت  حساب  على  يكون  أن 
الفقراء وساكنة املدينة التي 
حرمت من مصدر رزقها، أال 
الذي  الثالثاء،  ســوق  وهــو 
لفقراء  الوحيد  امللجأ  كــان 
ــي ظــل غــيــاب أي  ــور ف ــ أزم
وحدات  ال  حيث  آخر،  مورد 
حيوية  مراكز  وال  صناعية 
جعلها  مما  اقتصادية،  وال 
علما  والبطالة،  الفقر  مدينة 
أن حرمان املدينة من السوق 
شرد املئات من الباعة الذين 
ملمارسة  مكان  لهم  يعد  لم 
تجارتهم، سوى اللجوء إلى 
البيوت  ــواب  وأبـ األرصــفــة 
واملــقــاهــي وأمـــام املــحــالت 
التجارية.. فبأي عقلية يفكر 
تغييبهم  عــنــد  ــرون  املــســي
ــن  ــن؟ أي ــ ــواط ــ ملــصــلــحــة امل
يعيشون  بالذين  االهتمام 
يصل  عندما  هشة  أوضاعا 
األرزاق  قطع  حد  إلى  األمــر 
على  اإلقـــــــدام  خــــالل  ــن  مـ
من  كهاته؟  فاشلة  خطوات 
املــواطــن  مصلحة  ــى،  ــ األول
البسيط، أم بناء املؤسسات؟ 
لذلك، نطالب املجلس بإعادة 
سوق  إعدام  قرار  في  النظر 
مصلحة  أجــل  مــن  الثالثاء 

فقراء أزمور.

 من 28 يناير إلى 3 فبراير 2021

مراكش

بداية متعرثة مل�شروع تدبري قطاع النفايات مبراك�ش

عزيز الفاطمي

بمتم شهر يناير الجاري، تكون 
لقطاع  املــفــوض  التدبير  صفقة 
النظافة بمراكش، قد أنهت الشهر 
لسبع  املمتدة  العقد  مــن  األول 
الجماعي  املجلس  بــني  ســنــوات 
تدبير  لها  املــفــوض  والــشــركــات 
وتعد  الحمراء،  باملدينة  القطاع 
مجال  فــي  الثالثة  املرحلة  هــذه 
النظافة مع اإلشارة إلى استمرار 
اسم جديد  الشركات تحت  إحدى 

.)ARMA(
للشأن  املتتبعني  ويعتبر بعض 
اسم  تغيير  أن  املراكشي،  املحلي 
نــوازل  فقه  ضمن  يدخل  الشركة 
الــصــفــقــات، وتــبــقــى الــخــرجــات 
اإلعـــالمـــيـــة ملــســتــشــار جــمــاعــي 
العدالة  الئحة حزب  مرشح ضمن 
للمجلس  ــزعــم  ــت امل والــتــنــمــيــة، 
الجماعي، واملنتشرة عبر منصات 
هذه  حــول  االجتماعي  التواصل 
يتفاعل  تــصــريــحــات  الــصــفــقــة، 
وهي  املــواقــع  هــذه  رواد   معها 
والتحليل  املتأنية  للقراءة  قابلة 
املستشار  أكـــد  حــيــث  ــني،  ــرص ال
لصفقة  الــتــحــمــالت  »دفـــتـــر  أن 
مقاس  على  أعــد  النظافة  قطاع 
نسمع  وبــاملــقــابــل،  ــات«،  ــشــرك ال
الصفقة  تصنف  رنانة  تصريحات 
القطاع  لهذا  الثالث  الجيل  ضمن 

الــحــيــوي نــظــرا ملــكــانــة مــراكــش 
السياحية، والتي تستلزم خدمات 
مهم  مالي  بغالف  الجودة،  عالية 
على  والعمل  لالستثمار  مخصص 
تحقيق قفزة نوعية في هذا القطاع 
الرقمية  التقنيات  على  اعتمادا 
مــســارات  تتبع  بغية  الــحــديــثــة 
املقدمة  الخدمات  الشاحنات وجل 
باإلضافة  الــشــركــات،  ــرف  ط مــن 
لــلــدراســات  مكتب  تكليف  إلـــى 
مفصلة  تقارير  تقديم  أجــل  مــن 
خدمات  مستوى  ــول  ح ودقــيــقــة 
الشركات املفوض لها تدبير قطاع 
ميزانية  يكلف  الـــذي  الــنــظــافــة، 
كما  العام،  املال  مصدرها  باهظة 
التوقيت  التحمالت  دفتر  يتضمن 
الليلي لجمع األزبال وعملية كنس 
سبق  ملا  خالفا  والشوارع  األزقــة 
كما  املفوض،  التدبير  مراحل  من 
كانت  التي  األيام  عدد  تقليص  تم 
وخير  العملية،  لهذه  مخصصة 

الجماعي:  للمجلس  نقدمه  كــالم 
ودروب  وأزقــة  لشوارع  »اهبطوا 
دليل  خير  أزبالها  فكثرة  مراكش 
النظافة  قــطــاع  ــالالت  ــت اخ عــلــى 
التوقيت  أن  كما  النظيف«،  غير 
الغضب  من  موجة  خلق  الليلي 
في  نفسي  وتذمر  املواطنني،  لدى 
أن  بعد  النظافة  عــمــال  صــفــوف 
تعرض بعضهم العتداءات.. فكيف 
الخدمات  جــودة  رهــان  سيكسب 

كما يدعي أصحاب الصفقة؟
يعتمد  النظافة  قــطــاع  فنجاح 
البشري،  العنصر  على  باألساس 
وعلى ظروف العمل، والكرة اآلن في 
ملعب املجلس الجماعي، فهو وحده 

القادر على تصويبها في املرمى.
وفي هذا السياق، قامت املكاتب 
النقابية لعمال ومستخدمي وأطر 
شركات التدبير املفوض بمراكش 
للحوار  جلسة  بعقد  املطالبة  إلى 
الجماعي،  املجلس  مع  املسؤول 

توافقية  حلول  إيجاد  بغية  وذلك 
في  العمال  وأمــن  سالمة  تضع 
الساعة،  لحدود  لكن  األولويات، 
ال بوادر لهذه الجلسة، مما يؤشر 
إلى الدخول في منعطف قد تكون 
السير  على  سلبية  انعكاسات  له 
العادي لقطاع النظافة، كما أعرج 
املــنــارة،  مقاطعة  ــى  إل بمقالتي 
ــوات سكان  ــ أص تــتــعــالــى  حــيــث 
من  مقربة  على  تقع  سكنية  إقامة 
وصفوه  بما  تندد  املقاطعة،  مقر 
بالوضع الكارثي الناتج عن إقدام 
محيط  اتخاذ  على  النظافة  شركة 
 »10 ــارة  ــن »امل السكنية  اإلقــامــة 
الشاحنات  من  للعشرات  مركنا 
مع  وأنواعها  أحجامها  بمختلف 
من  الــوضــع  هــذا  عــن  يترتب  مــا 
الــروائــح  وانــشــار  ليلي  ضجيج 
تــقــض مضجع  ــي  ــت ال الــكــريــهــة 
ــهــم، مما  بــال الــســكــان وتــشــغــل 
لحقوق  املغربية  بالجمعية  دفع 
إلى  مراكش،  املنارة  فرع  اإلنسان 
أن  معتبرة  الخط  على  الــدخــول 
التحمالت،  لدفتر  مخالف  الوضع 
املواطنني  حق  الحــتــرام  ومناف 
في السكن الالئق واالستفادة من 

فضاءات نظيفة وبيئة سليمة.
به  ستجود  مــا  انتظار  وفــي 
بداية  إنها  نقول  املقبلة،  األيــام 
النظافة  لشركات  موفقة  غير 
ــحــاضــرة املــجــددة  بــمــراكــش ال
هذا  فــي  الفصل  كلمة  وتبقى 
مراكش  جهة  لــوالــي  املــوضــوع 

آسفي عامل عمالة مراكش. 

أخـبار  الــــــــــدار البـيضـاء
انتقادات واسعة وجهت إلى شركة »إدماج 
االجتماعية  باملواكبة  تكليفها  تم  التي  سكن«، 
حيث  الصفيح،  بدور  القاطنني  إسكان  إلعــادة 
والي  إلــى  اتهامات  املتضررة  األســر  وجهت 
الجهة، الذي، وفق تعبيرهم، لم يستطع حلحلة 
إشكالية املنازل اآليلة للسقوط بإخراج مشاريع 
التأخير  طالها  والتي  إيوائهم،  إلعادة  سكنية 
»إدماج  أن  اتضح  تنفيذ، حيث  دون  اليوم  إلى 
التكفل إلعادة إسكان األسر  لم تقو على  سكن« 
من  تتمكن  لم  أنها  كما  الصفيح،  بدور  القاطنة 
احترام الجدول الزمني إليواء كل ساكنة أحياء 

الصفيح بالدار البيضاء.

أهم  مــن  الشجر  شـــارع  يعتبر 
شوارع مقاطعة اسباتة، بالنظر للحركة 
من  يعرفها،  التي  الكبيرة  التجارية 
املتاجر، حيث  من  العديد  وجود  خالل 
كبيرة  بأعداد  املواطنون  عليه  يتوافد 
قصد التبضع، لكن املكان تعمه فوضى 
الشاحنات  تــوقــف  يحدثها  ــة،  عــارم
وإفراغ  بشحن  للقيام  الشارع  بطرفي 
املكثف  الــســيــارات  ــرور  ومـ الــســلــع، 
والوقوف، فضال عن العربات املجرورة 

ــدواب، والــدراجــات الــنــاريــة  ــال ب
والعادية، 

هذا،  كل  إلى  »التريبورتورات«، ينضاف  وخاصة 
قارين. كل  الذين أصبحوا  الجائلني  الباعة  تواجد 
هذه العوامل تتسبب في فوضى وعشوائية ال مثيل 
وعرقلتها  السير  حركة  اضطراب  في  تتسبب  لها 
بالعاصمة  ســوداء  نقطة  الشجر  شــارع  وجعل 

االقتصادية.
 

ــوارع  شـ بمعظم  الــحــفــر  انــتــشــار 
مقاطعة موالي رشيد، يؤشر على تضرر 
عالمة  ويطرح  للطرقات،  التحتية  البنية 
اســتــفــهــام بــشــأن نــجــاعــة املــراقــبــة 
األشغال،  وتتبع 

املــســؤولــة  املــصــالــح  ما يستوجب تدخل 
أكثر  في  املسجلة  االختالالت  على  للوقوف 
للهراويني،  الطريق املحاذية  مثال  نقطة،  من 
والطريق املؤدية إلى مقاطعة سيدي عثمان، 
األمــطــار حتى  مــن  قــطــرات  تسقط  فــمــا إن 
كما  مستنقعات،  إلــى  األزقـــة  جــل  تتحول 
يطال  الــذي  اإلهــمــال  تستنكر  الساكنة  أن 
عنوانا إلصالحات  باتت  التي  مقاطعتهم 
ينعكس  الذي  األمر  املطلوبة،  للجودة  تفتقر 

سلبا على البنية التحتية. 

أزمور

خنيفرةأبي الجعد

األسبوع
 

وساكنة  ســنــوات  عشر  حــوالــي  منذ 
التابعة  كواوش  أوالد  الترابية  الجماعة 
محطة  تشغيل  تنتظر  الجعد،  أبي  ملدينة 
وتطهير  الصحي  الصرف  مياه  تصفية 
لكنها  سنوات  منذ  أنجزت  التي  السائل، 
ظلت معطلة رغم الحاجة إليها، خاصة في 
املنشئات  وتزايد  العمراني  التوسع  ظل 

واملحالت واملقاهي والتجمعات السكنية.
فساكنة الجماعة املذكورة ال تستفيد من 
الدراهم،  ماليني  كلفت  التي  املحطة  هذه 
حول  الكثيرين  لدى  تساؤالت  يطرح  مما 
محطة  تعطيل  وراء  الحقيقية  األسباب 

معالجة املياه العادمة، رغم توفر الجماعة 
من  الجدوى  فما  مهمة،  مالية  موارد  على 
إنشاء مشروع كلف ميزانية مهمة دون أن 

يؤدي خدماته؟
وما يزيد من معاناة الساكنة أن غالبية 
املرافق  وحتى  املركز  في  الواقعة  املنازل 
الصرف  بشبكة  ربطها  يتم  لم  اإلداريـــة، 
يتساءلون  الكثيرين  يجعل  مما  الصحي، 
هذه  عــن  الجماعي  املجلس  غــيــاب  عــن 
محطة  بموضوع  اهتمامه  وعدم  القضية، 
التصفية وقنوات الصرف الصحي، بالرغم 

من الشكايات املتعددة للسكان والتجار.
الوصية،  الجهات  الساكنة  وتطالب 
لتسوية املشكل، وإيجاد  العاجل  بالتدخل 
معاناة  جعلت  التي  املعضلة  لهذه  حل 
االنتخابية  الوعود  رغم  تطول  الساكنة 
الورقية  والتصاميم  والشعارات  الكاذبة، 

التي ال تطبق على أرض الواقع.

شجيع محمد
  

ــت سي  ــة أيـ ــري تــشــتــكــي ســاكــنــة ق
امــحــمــد بــأمــغــاس جــمــاعــة الــحــمــام 
خنيفرة، من  إقليم  لعمالة  التابعة 
الذي طال  الناتجة عن اإلهمال  العزلة 
املسلك  بمنطقتهم،  الطريق املتواجدة 
يربطهم بباقي القرى  الــذي  الوحيد 
تعد  ــي  ــت ــاورة، وال ــج امل ــر  ــدواويـ والـ
ــة،  ــق ــط ــن ــامل ــســي ب ــي ــرئ ــان ال ــشــري ال
ــد من  ــعــدي ــهــا ال ــرعــت عــن ــف ــث ت حــي
التي  الــثــانــويــة  واملـــمـــرات  املــســالــك 
ــجــال  امل ــي  فـ ــا  ــوي حــي دورا  تــلــعــب 
ــالــخــصــوص، عــلــمــا أن  ــجــاري ب ــت ال
طول خمس  على  الطريق تمتد  هــذه 

ــى  ــت إل ــحــول ــد ت ــ كــيــلــومــتــرات، وق
األوحال  واعترتها  وحفر  مستنقعات 
صالحة  تعد  الجوانب، ولم  جميع  من 

ألي شيء.
عدد  أكد  املوضوع،  بذات  وارتباطا 
املنطقة،  ساكنة  مــن  املتضررين  مــن 
هذه  بسبب  معزولني  أصبحوا  أنهم 
الطريق، مما حال دون تنقلهم ووجدوا 
والــدواب  املواشي  في نقل  صعوبات 
ــنــســاء الــحــوامــل  ــذا املــرضــى وال وكـ
والشيوخ للمستوصفات، وكذا األطفال 
البضائع  نقل  وال  للمدارس،  الصغار 
واملــنــتــوجــات الــفــالحــيــة لــألســواق، 
والحاجيات  املستلزمات  جلب  وحتى 
التغذية، حيث  مــواد  من  الضرورية 
يطاق  ال  جحيم  إلى  تحولت حياتهم 
خصوصا  تام،  حصار  في  وأصبحوا 
التساقطات  حيث  الشتاء  فصل  خالل 

والثلجية الكثيفة. املطرية 
ورغـــم تـــلـــقـــي ســاكــنــة املــنــطــقــة 
وعـــودا بــإصــالح الــطــريــق مــوضــوع 
حيث  تحقق،  شــيء  ال  لكن  الشكاية، 
ضحية  أنهم ذهبوا  غالبيتهم،  عبر 
ومحضة،  ضيقة  انتخابوية  حسابات 
تأهيل  برامج  من  إقصاؤهم  وبذلك تم 
املناطق، ولم  لتلك  التحتية  البنية 
يفت الساكنة مطالبة الجهات الوصية 
بعدما  عنهم   العزلة  بالتدخل لفك 
باإلصالح  الكاذبة  الوعود  أنهكتهم 
وإعــادة  حل  بإيجاد  أيضا  مطالبني 
املــذكــورة،  الطريق  وتقوية  صيانة 
إطــار  فــي  املــعــانــاة  مــن  وتخليصهم 
منهم  األســاســيــة  الــخــدمــات  تقريب 
كمواطنني يعانون من مختلف صنوف 
لقضاء  العزلة  فــك  التهميش، وكذا 
مختلف حوائجهم في ظروف طبيعية.

من المسؤول عن تعطيل محطة معالجة 
المياه العادمة ؟

قبيلة أيت سي امحمد تطالب بحقها
 في برامج فك العزلة



حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون
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الـرأي
من 19 إلى 25 نونبر 2020

الرئيس املغادر دونالد ترامب: »سأعود بطريقة أو بأخرى«. 
الواليات  »يوم جديد يشرق على  الرئيس الجديد جوزيف بايدن: 

املتحدة«. 
األخير  هذا  وبايدن،  ترامب  بني  السلط  تسليم  مشهد  كان  هكذا 
حرص على أن يكون حفل تنصيبه وفق التقاليد واألعراف السائدة 
أداء  االحتفال،  هذا  مشاهد  أهم  وكانت  عقود،  عدة  منذ  أمريكا  في 
الرئيس املنتخب اليمني الدستوري ويده على إنجيل كاثوليكي تملكه 
أسرته منذ 130 عاما، فيما اكتفت نائبته كاميال هاريس بأداء اليمني 
الصلوات  لم يخل من  الحفل  أن  كما  اليمنى،  يدها  برفع  الدستوري 
استدعاء  تم  ذلك،  أجل  ومن  أمريكا،  يحمي  بأن  هلل  إلى  والتضرع 
بعض القساوسة، فقام الجميع لإلنصات للصلوات، كما عرف الحفل 
أداء النشيد الوطني األمريكي، فيما غاب الرئيس املنتهية واليته في 
السابقون  الرؤساء  أبرز  وحضر  سام،  العم  بالد  إنشاء  منذ  سابقة 
كباراك أوباما وبوش وكلينتون، في حني غاب أكبر رئيس على قيد 
الحياة، جيمي كارتر. هذه هي أبرز معالم تنصيب استثنائي لرئيس 

يواجه مرحلة استثنائية.
األحــداث  أن  اعتبار  إلى  السياسيني  املحللني  من  الكثير  ذهب 
على  خطيرة  تداعيات  لها  ستكون  أمريكا  عرفتها  التي  األخيرة 
بالعودة  لكن  الداخلي،  الوضع  وعلى  األمريكية  الديمقراطية 
أمريكا ستتجاوز  أن نعتقد غير ذلك، وأن نقر بأن  للتاريخ، يمكننا 
وتستمر  القانونية  الضوابط  وفق  الداخلي  وانقسامها  أزمتها، 
مع  للعالم  وقيادتها  تفوقها  على  ُتبقي  أن  تريد  ألنها  كانت،  كما 
محاصرة منافسيها، خاصة الصني وروسيا، ألن النظام الرأسمالي 
يملك ميكانيزمات داخلية لكي يتطور، وينسجم مع املرحلة لتجاوز 
الصعاب واألزمات. هذه القدرة على التأقلم هي التي مكنت أمريكا 
لسنة  املالية  واألزمــة   ،1929 أزمة  تجاوز  من  الرأسمالي  بنظامها 

1997، واألزمة األخيرة في سنة 2007.
أمريكا  ستجعل  التي  هي  األزمــات،  مع  التأقلم  على  القدرة  هذه 
الداخلي،  وانشقاقها  الديمقراطية  أزمتها  من  الخروج  على  قادرة 
لتقليص  داخلية  أزمة  على  فالرهان  وبالتالي،  أكبر،  بقوة  وربما 
دور أمريكا عامليا وتراجع قوتها الدولية، هو رهان خاسر، والرهان 
قوى  صعود  في  يكمن  األمريكي،  العاملي  ــدور  ال لحصر  الواقعي 
عظمى جديدة قادرة على الوقوف بندية أمام عظمة أمريكا، فالرهان 
باألساس  هو  الدولي  املنتظم  في  األمريكي  الدور  تحجيم  على  إذن، 
الداخل األمريكي، كالتنبؤ مثال بحرب أهلية  خارجي ولن يكون في 
أو انشقاق حاد بني الشعب األمريكي، أو رفض ترامب التخلي عن 
السلطة، وهو ما ذهبت إليه كثير من التحاليل قبل أن يتبني العكس.
ستواصل  بايدن  جو  إدارة  أن  القول  يمكننا  األســاس،  هذا  على 
صراعها مع الصني، بل يمكننا أن نتوقع أن هذا الصراع سيزداد حدة 
وربما يصل إلى االحتكاك العسكري، والسبب في ذلك ليس ألن الصني 
بلد شيوعي أو ينتمي للمعسكر الشرقي، وإنما ألن العالم يعيش في 
مخاض بني دولة صاعدة تحقق نسبة نمو أكبر من تلك التي تحققها 
االقتصادية  القوة  لتكون  وثابتة  سريعة  بخطى  وتسير  أمريكا، 
الثانية، ودولة عظمى  املرتبة  إلى  تندحر  أمريكا  بينما  عامليا  األولى 
أن  علما  للعالم،  ريادتها  على  تحافظ  أن  أجل  من  شيء  كل  ستفعل 
الواقع الحالي يسير لصالح الصني التي استطاعت أن تحاصر وباء 
األزمة  تدبير  نتيجة سوء  غاليا  الثمن  دفعت  أمريكا  فيما  »كورونا«، 
الصحية من قبل إدارة ترامب، وهو األمر الذي ما لبث بايدن يكرره، 
لقناعته بخطورة الجائحة على مكانة أمريكا العاملية، إلى جانب هذا 
املعطى، نذكر بعض التوقعات التي تجعل الصني قادرة على تحقيق 
نسبة نمو قد تصل إلى 7 % خالل هذه السنة، فيما ال زال االقتصاد 
 »19 »كوفيد  فرضها  التي  األزمة  تدبير  نتيجة سوء  يترنح  األمريكي 
التصاعدي  الخط  تكريس  يعني  ما  وهو  السابقة،  اإلدارة  طرف  من 

للصني كي تزيح أمريكا عن عرشها العاملي.
الرئيسية  البوصلة  سيكون  الــصــني،  مــع  الــصــراع  هــذا  ولعل 
إيجابا  سينعكس  ما  وهو  بايدن،  جو  عهد  في  األمريكية  للسياسة 
الجديد  الرئيس  فإدارة  الترابية،  وحدته  قضية  وعلى  املغرب  على 
تعلم جيدا أن الصني تتغلغل بشكل كبير في عموم القارة اإلفريقية، 
وحان الوقت لتتدخل أمريكا في هذه القارة بكل قوتها لتقليص الدور 
الصيني في القارة السمراء، كما أنها تدرك كذلك جيدا، أن املغرب هو 

البوابة الرئيسية لها للقيام بهذا الدور، لسببني اثنني:
اململكة  تجمع  التي  التاريخية  بالعالقات  يتعلق  األول:  السبب 
املعسكر  على  محسوبا  كان  الباردة  الحرب  منذ  فاملغرب  بأمريكا، 
على  يتغير،  لم  وقار  استراتيجي واضح  هذا خيار  الغربي وخياره 
عليه،  تحسد  ال  معقد  وضع  في  نفسها  الجزائر  ستجد  ذلك،  عكس 
فهي منذ الحرب الباردة محسوبة على املعسكر الشرقي، وتعتمد في 
الدبلوماسية  الناحية  من  أنها  كما  والصني،  روسيا  على  تسليحها 
تتأرجح بني املعسكر الروسي وإقامة عالقات مع أمريكا هي في أمس 

الحاجة إليها ليكون لها موقع في الساحة الدولية.
كثير  في  استثمارات  من  املغرب  أنجزه  ما  هو  الثاني:  السبب 
التجاري،  والتعاون  االقتصادي  املجال  في  اإلفريقية  ــدول  ال من 
انطالقها  قاعدة  بايدن  أمريكا  منه  تجعل  أن  يمكن  قوة  عامل  وهذا 
ولعل  فيها،  الصيني  املد  ومحاصرة  اإلفريقية  القارة  اختراق  نحو 
واحد  وإقامة  الداخلة،  مدينة  في  اقتصادية  بأهداف  قنصلية  فتح 
الصحراء  في  الواقعة  املدينة  هذه  في  اإلفريقية  املوانئ  أكبر  من 
املدينة،  نفس  في  عسكرية  قاعدة  عن  الحديث  إلى  إضافة  املغربية، 
سيجعل  وهمي،  صــراع  حسم  يريد  أمريكي  ملوقف  عناوين  كلها 
الخارجية وتغيير بوصلتها  دبلوماسيتها  تغيير  الجزائر بني خيار 
من املعسكر الشرقي باتجاه الغرب، لتفادي عزلة دولية، وبني البقاء 
الدولية  العزلة  من  املزيد  وبالتالي  للمغرب،  املعادية  خياراتها  على 

الدبلوماسية. واالنكسارات 

السياسة الخارجية ألمريكا 
بميزان بايدن

سعيد الغماز

 من 28 يناير إلى 3 فبراير 2021

السياسة مجال فسيح ال يخلو من متاعب وعراقيل 
إما  وهي  الصحافة،  شأن  ذلك  في  شأنها  ومطبات، 
وإما  الشعب،  شرائح  من  كبير  عدد  يمارسها  هواية 
والنفوذ  الشهرة  مراكز  إلى  الوصول  سببه  ابتالء 
وكسب املال، وهي ال تفرق بني الغني والفقير، إذ حدث 
كان  مرشح  ضد  للفحم  بائع   1960 سنة  في  فاز  أن 

عضوا في الحكومة.
والسياسي كان يطلق عليه في بداية االستقالل، لقب 
وطني، ألن كل املغاربة كانوا مجندين في جهاد تحرير 
واإلقطاعية،  الفساد  ومحاربة  االستعمار،  من  البالد 
واجب  أدائه  إلى  باإلضافة  الوطني،  املواطن  أن  حيث 
ملزما  كــان  الــحــزب،  لصفوف  واالنــضــمــام  االنــخــراط 
الحزب  وكان  الحزب،  بلسان  الناطقة  الجريدة  بشراء 

يتكفل باإلنفاق على أعضائه املعتقلني في مختلف السجون، إذ كان مفتشو 
الشرطة واملخبرون يعملون على معرفة وإحصاء األشخاص الذين يزورون 
املعتقلني من أجل أفكارهم السياسية، كما أنهم كانوا يتركون أحد زمالئهم 
أمام باب منازل املعتقلني للتعرف على أعضاء الحزب، لذلك تفتقت عبقرية 
القادة السياسيني، فكانوا يقومون بإيصال املساعدات املالية إلى عائالت 
منازل  فناء  إلى  ليصلوا  املجاورة،  املنازل  سطوح  باستعمال  املعتقلني 
أن  حدث  وقد  الوطنيني،  لعائلة  املالية  املساعدة  إللقاء  وذلك  املعتقلني، 
وضعت السلطة االستعمارية حراسا أمام منزل أحد الوطنيني بعد فشلهم 
السطوح  باستعمال  فقاموا  سكناه،  مرافق  لجميع  وتفتيشهم  اعتقاله  في 
إلخراج ذلك الوطني املعتزم اعتقاله، فوضعوه فوق نعش وذهبوا به إلى 
املقبرة، حيث نجحت هذه الخطة الحكيمة في مساعدة األحزاب على نشر 

رسالتها للقيام بواجبها الوطني.
باالنتماء  والتميز  الشهرة  إال  لهم  هّم  فال  اليوم،  أحزابنا  أعضاء  أما 
إلى حزب، فكم من النبالء واألغنياء واإلقطاعيني وصلوا إلى دفة الحكم، 
شراء  طريق  عن  اختيارهم  إلى  عليهم  املصوتني  دفع  استطاعوا  ألنهم 
الذمم من منعدمي الضمير، باملقابل، هناك عدد قليل من الفقراء املنتمني 

مراكز  إلى  وبعد جهد جهيد وصلوا  ذاك،  أو  الحزب  لهذا 
مناصبهم،  تركوا  لكنهم  املجتمع،  خدمة  في  حبا  القرار، 
تطبيق  في  فشلوا  السياسية  املنهجية  عن  املسؤولني  ألن 
أفكارهم، نذكر منهم األبطال الوطنيني املجاهدين، املرحوم 
املهدي بنبركة، الذي استقال من حزبه وأسس تيارا ثوريا، 
ألنه  وزاريـــا  منصبا  رفــض  ــذي  ال بوعبيد  الرحيم  وعبد 
الذي  إبراهيم،  هلل  عبد  ننسى  وال  أفكاره،  مع  يتطابق  ال 
كل  اليوسفي..  الرحمان  عبد  وأخيرا  املوقف،  نفس  اتخذ 
االنضمام  في  ويرغب  يحبهم  الشعب  كان  الرجال  هؤالء 
ورغبة  اإلصالحية،  لألفكار  منهم  تعزيزا  صفوفهم  إلــى 
منهم في الخروج من قوقعة األحزاب النمطية، وقد أفادت 
بالسياسة  يهتمون  ال  املغاربة  من   %  85 أن  اإلحصاءات 
فأحرى باالنضمام إلى أحزاب أصبح وجودها كعدمها وال 
»تفرعنت« خالل  التي  اإلدارة  أحزاب  أما  أعمالها،  وراء  من  يرجى  خير 
العشرين عاما املاضية، فقد تعود الشعب على بروزها كشهر رمضان، لها 
نواياها  بصدق  املعروفة  الشخصيات  بعض  حاولت  وقد  ونهاية،  بداية 
اإلسالمي،  الدين  وبروح  الوطني  بحسها  متشبعة  الوضع  هذا  تغير  أن 
لكن سرعان ما ظهرت في صفوفها تطاحنات واصطدامات بني أعضائها 
العدالة  حزب  عرفه  الذي  املصير  وهو  مؤسسيها،  أقوى  عزل  إلى  أدت 
والتنمية.. فهل يكون لهذه الظاهرة تأثير على نتائج االنتخابات املقبلة 
الندوات  كثرت  حيث  اآلن،  من  لها  تستعد  األحــزاب  بعض  بــدأت  التي 
واالجتماعات اإلقليمية التي تهدف إلى تنوير الرأي العام حول البرامج 

التي تنوي هذه األحزاب تطبيقها؟
ويفتح«، وهنا  »يصبح  الشعبي  املثل  يقول  كما  ببعيد  الصبح  وليس 
يحق لنا أن نتساءل: هل سيبقى الشعب في دار غفلون، ينخدع بالشعارات 
الكاذبة والوعود الجوفاء، أم أنه سيستفيق من سباته ويعطي لكل حزب 
مساندة  أو  )الزرقاء(  النقدية  األوراق  تأثير  إلى  الخضوع  دون  حقه 
السلطات املحلية معتمدين على شعبيتهم وصدق نواياهم مصداقا لقول 

هلل تعالى: ))... وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون((.        

زعماؤنا بين السياسة والتعاسة

الحسين الدراجي

ــا رســــالــــة لــلــشــعــب  ــ ــه ــ إن
نحرص  الشقيق  الــجــزائــري 
الــيــوم  ــه  ل عــلــى أن نــوجــهــهــا 
لنظام  نوجهها  أن  ال  مباشرة 
يريد الفتك به، ونؤكد ألشقائنا 
نرفض  املــغــرب  فــي  هنا  أنــنــا 
إراقة الدماء بيننا وبينهم على 
نظام  بذلك  يتوعد  مــا  خــالف 
الجزائرية  الدماء  ألن  العسكر، 
فصيلة  من  املغربية  والــدمــاء 
واحدة يجب حقنها لتبقى رمزا 
واستمرار  الحياة  الستمرار 
علينا  غــالــيــة  فــهــي  الــوجــود، 

أو  استباحتها  ــالق  اإلط على  ونرفض  جميعا 
فما  السياسية،  املزايدات  سوق  في  نطرحها  أن 
يفتعله  الــذي  ذلــك  من  بكثير  أكبر  هو  يوحدنا 
والشقاق  الفرقة  يخلق  لكي  الجزائري  النظام 
ليس  الجزائري  الشعب  أن  تأكيد،  وبكل  بيننا، 
ولن يكون لعبة مسخرة ألغراض العسكر املتشبع 
الدماء  تلك  من  إذن،  فكفى  الدماء،  سفك  بعقيدة 
الجزائرية التي سالت في العشرية السوداء وال 
وهمي  عدو  خلق  بسبب  إلراقتها  اليوم  مجال 

طاملا تم تسويقه ضد املغرب.
الذي  الحل؟ وما هذا  الحروب هي  كانت  متى 
تعرض  أن  الجزائر  في  العسكرية  القيادة  حمل 
الــحــدود  على  مــنــاورات  خــالل  مــن  عضالتها 
املغربية أطلقت عليها اسم »عملية الحزم 2021« 
بتدبير  الشهر  هذا  من  و18   17 يومي  ذلك  وكان 
من رئيس هيئة األركان، السعيد شنقريحة؟ فكل 
املتتبعني للشأن املغاربي من داخل املنطقة ومن 
يساعد  واحــدا  مبررا  ولو  يجدوا  لم  خارجها، 
هذه  وراء  تقف  التي  األسباب  وتحليل  فهم  في 
التطورات املتسارعة، بل املتدرجة في الخطورة، 
ذلك أنه ال وجود أصال لحشود عسكرية مغربية 
على حدود الجارة الشرقية، وال وجود لتحرشات 
هذه  النظام  ذلك  عليها  يبني  كي  استفزازات  أو 
الحربية  معداته  بكل  فيها  نزل  التي  املناورات 
 ،»30 »ســوخــوي  نــوع  مــن  طــائــرات حربية  مــن 
ــي مــن طــراز  ــروس وصـــواريـــخ ذات الــصــنــع ال
»كورنيت« مضادة للطائرات، والدبابات.. كل ذلك 
يتم حشده في ظرفية ال تستوجب أصال كل هذا 
استفزازية  تصريحات  رافقته  العسكري،  اإلنزال 
لرئيس هيئة أركان النظام الجزائري الذي صرح 
إطار  في  األولى  املرحلة  تعد  املناورات  هذه  أن 
برنامج الستعداد حربي برسم سنة 2020ـ2021.
ملرحلة  يــدشــن  الــجــنــرال شــنــقــريــحــة،  كـــالم 
النظام  دأب  الذي  الجزائري  العدوان  من  جديدة 

تجاه  نهجه  عــلــى  ــري  ــجــزائ ال
يقتصر  لم  العدوان  هذا  املغرب، 
فقط كما كان من قبل على املعارك 
الحمالت  على  وال  الدبلوماسية 
بل  للمغرب،  املناهضة  اإلعالمية 
اليوم إلى مرحلة العدوان  انتقل 
بنوعية  عدوان  وهو  العسكري، 
النظام  ينزل  فأن  مسبوقة،  غير 
العسكري  ثقله  بكل  الجزائري 
فهذا  املغربية،  الــواجــهــة  على 
أمر يوحي بوجود مخطط حربي 
لتنزيله في أي لحظة ولو  جاهز 

ألسباب واهية.
هذا  تفسير  يمكن  كيف  هو،  كما  والحال  إذن، 
لتفسير  وجود  ال  العدوان؟  في  النوعي  االنتقال 
الذي  الشديد  اإلحباط  في  سوى  االنتقال  لهذا 
ينتاب القيادة الجزائرية، والناتج عن التطورات 
استعداد  سبقت  التي  والدبلوماسية  السياسية 
مفتوحة  مواجهة  في  للدخول  العسكري  النظام 
الجزائري  النظام  كان  املغرب، وما  ومباشرة مع 
باإلنابة  املــغــرب  مواجهة  فــي  عليه  اعــتــاد  قــد 
لم  البوليساريو،  مرتزقة  استخدام  طريق  عن 
للنظام  بالنسبة  مجديا  وال  قائما  خيارا  يعد 
على  انتصارات  املغرب  حقق  أن  بعد  الجزائري 

الصعيد السياسي والدبلوماسي.
وفي هذا الشأن، فإن كل مكسب مغربي تقابله 
خسارة جزائرية قد يزيد جنراالت الجزائر تأزما 
وأي  التطورات،  تلك  إليه  آلت  ما  على  وتذمرا 
خسارة تلك التي تكبدها اليوم هذا النظام حينما 
بمغربية  العالم  في  تتحكم  دولة  أقوى  اعترفت 
وقبل  أمريكي،  موقف  فهو  الصحراوية؟  األقاليم 
قد  موجعة  لطمة وضربة  فهو  يكون حاسما،  أن 
حطمت كل ما كان يراهن عليه النظام الجزائري، 
البوليساريو  أن  النظام  هــذا  تأكد  أن  وبعد 
لالبتزاز  ورقــة  تعد  ولم  الواجهة  تلك  فقدت  قد 
واملساومة، أجبر على أن يزيح القناع عن وجهه 
غير راض، وأن يكشف عن حقيقة أمره بأنه هو 
الفاعل والطرف الرئيسي في هذه املواجهة التي 
والبهتان  الكذب  من  قرن  نصف  قرابة  خاضها 
املصطنع  كيانهم  إلقحام  الذمم  وشراء  والخداع 
في محفل إفريقي وفي عهد كانت فيه الذمم قابلة 
إدمو  املرحلة،  تلك  سمسار  مع  والشراء  للبيع 
قد  وحده  األمريكي  االعتراف  يكن  ولم  كودجو، 
ما جعله  بل  النظام،  رأس  على  الطير  نزول  نزل 
تسابق  هو  والــهــذيــان،  الجنون  مرحلة  يدخل 
بعثات  فتح  على  والعربية  اإلفريقية  الـــدول 
دبلوماسية وقنصليات لها باألقاليم الصحراوية، 

فرادى،  إليهم  تأت  لم  املصائب  جاءتهم  وحينما 
نائب  ليسمعهم  وحدب  صوب  كل  من  جاءت  بل 
وزير الخارجية األمريكي لشؤون الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا، ديفيد شينكر، كالما ال اعوجاج 
وفي  املنمق  والكالم  البروتوكول  عن  بعيدا  فيه 
خارجية  وزير  مسامع  على  ويؤكد  دارهــم،  عقر 

الجزائر، االعتراف بمغربية الصحراء.
وألن النظام الجزائري تجاوزته األحداث بعد 
أن مني بفشل لم يشهد مثيال له أمام دبلوماسية 
مغربية حاصرته من كل الجهات، خشي أن تكون 
لذلك اإلخفاق تداعيات خطيرة على النظام نفسه 
الحراك  أزمــة  إلــى  تنضاف  أوحــال  في  وتغرقه 
الجنراالت  مستقبل  وتهدد  تطارد  التي  الشعبي 
املشؤوم  املصير  هذا  على  وللتحايل  الحكم،  في 
العام  ــال  امل هــدر  على  محاسبته  تتم  ال  ولكي 
الشعب  تهم  ال  قضية  في  قرن  نصف  مدى  على 
قوته  حساب  على  كانت  كلها  بــل  الــجــزائــري، 
حرب  إلشعال  الجزائري  النظام  يخطط  اليومي، 
مع املغرب من أجل خلط األوراق، أوال تهربا من 
إلى  بأسرها  املنطقة  لجر  وثانيا  املحاسبة،  تلك 
كي  بجلده  النظام  يفلت  أن  أمل  على  املجهول، 
يبقى على قيد الحياة ككيان مشاغب ضد املغرب 

على الدوام.
للنظام  الضيقة  الحسابات  هــذه  كل  ــام  وأم
الشعب  لــدى  مكشوفة  باتت  التي  الــجــزائــري 
الجزائري بالدرجة األولى، ولدى املغرب في املقام 
الثاني، فإن املغرب وهو مدرك تماما ملا يمكن أن 
ومآسي  تبعات  من  النظام  ذلك  مغامرات  تخلفه 
فهو  واليابس،  األخضر  على  تأتي  قد  خطيرة 
عسكرية،  مواجهات  إلى  ينجّر  أال  على  حريص 
الحوار  وعلى  السالم  على  مبنية  خياراته  ألن 
قوة  من  تنبثق  وقناعاته  الجوار،  حسن  وعلى 
يجسدها  التي  أفكاره  قوة  ومن  باملبادئ  إيمانه 
البناء والتشييد، على خالف أولئك  في مشاريع 
ويحرمون  بالسالح  أنفسهم  يدججون  الذين 
والضرورية  األولــيــة  الحاجيات  من  شعوبهم 
ما  ولذلك  اإلنسان،  بآدمية  يليق  الــذي  للعيش 
ليس  املغرب  أن  الجزائر،  حكام  يعيه  أن  ينبغي 
دولة مارقة بقدر ما هو دولة لها رصيد تاريخي 
أساسه  على  وتتصرف  به  وتسترشد  تراعيه 
املنطقة  شعوب  يفيد  بما  العقالء  سياسة  بنهج 
بويالت  ال  واالســتــقــرار  بــاألمــن  عليها  ويــعــود 
الحروب والدمار. ونقول للشعب الجزائري: نحن 
»خاوة« حسب اللغة التي اعتدناها فيكم ونتطلع 
أن  يريد  الطريق على من  يقربنا، ونقطع  إلى ما 
في  األلغام  ويزرع  بيننا  التواصل  جسور  يدمر 

دروبنا.

نافذة للرأي

ال للحرب بين المغرب والجزائر 

لحسن الجيت
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اأموال فرن�سية لإنقاذ املكتبات الفرنكفونية
 باملغرب من اأزمة »كورونا«

»مساعدة  عملية  إطـــار  فــي 
قدمت  ــاب«،  ــت ــك ال مــهــن  قــطــاع 
مــصــلــحــة الــتــعــاون والــعــمــل 
الثقافي بسفارة فرنسا واملعهد 
ماليا  دعما  للمغرب،  الفرنسي 
الفرنكفونية  املستقلة  للمكتبات 
أجل مساعدتها  املغرب، من  في 
أزمــة  تــداعــيــات  مواجهة  على 

»كورونا«.
الفرنسي  املــعــهــد  قـــام  وقـــد 
مكتبة  مع  بالشراكة  للمغرب، 
مراكش،  فــي  »جليز«  ــة  ووراقـ
آباء  إلى جمعية  الكتب  بتسليم 
»الفراهيدي«،  ثانوية  تالميذ 
مدرسة  تالميذ  ــاء  آب وجمعية 
ــن الــــرومــــي«، ومـــدرســـة  ــ »ابـ
»الـــصـــاحـــب« بــتــمــصــلــوحــت، 
مدرسة  تالميذ  ــاء  آب وجمعية 

ــاء  ــن حــــزم«، وجــمــعــيــة آب ــ »اب
الكريم  »عــبــد  مــدرســة  تالميذ 

الخطابي«، ويتعلق األمر أيضا 
مدارس  مجموعة  دعم  بجمعية 

األمل  وجمعية  بلعكيد،  دوار 
الخاصة  االحــتــيــاجــات  لـــذوي 
)منطقة فاس(، وجمعية شمس 
وجمعية  والطفل،  املرأة  لتنمية 
ــيــتــيــم، وجــمــعــيــة الــشــبــاب  ال

املغربي للمواطنة.
لجنة  ــة  دراس بعد  أنــه  يذكر 
من  كــل  اخــتــيــار  تــم  مختصة، 
مكتبة ووراقة »جليز« بمراكش، 
بطنجة،  »ليزانسوليت«  ومكتبة 
ــاب«  ــت ــة »أملــــوغــــار ك ــب ــت ــك وم
تمويل  على  للحصول  بأكادير، 
ويعادل  درهــم،  ألف   100 قــدره 
من  ملجموعة  طلبا  املبلغ  هــذا 
جمعيات  إلــى  ستسلم  الكتب 
تحديد  تم  وقد  املدني،  املجتمع 
هؤالء املستفيدين في كل مدينة 

من خالل املكتبات الثالث.

تركيا تسلم المغرب 3 آالف 
وثيقة تاريخية 

جاء في تصريح ملصطفى الكثيري، املندوب السامي 
»املغرب  أن  التحرير،  جيش  وأعضاء  املقاومني  لقدماء 
تركيا  من  تاريخية  وثيقة  و292  آالف   3 على  حصل 
»حصلنا  قــائــال:  وأوضـــح  دجنبر«،  شهر  حــدود  إلــى 
في  التركي،  الدولة  أرشيف  من  املذكورة  الوثائق  على 
أن  حيث  املغرب«،  أرشيف  مؤسسة  مع  التعاون  إطار 
2004، تبنى مشروعا وطنيا باسم  املغرب، ومنذ سنة 
»استجالب وثائق الذاكرة«، لتجميع وتوثيق األرشيف 

التاريخي للبالد.
وفي شتنبر 2016، وقع املغرب وتركيا اتفاقية حول 
»األرشيف«، تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل املعلومات 

التاريخية، وتبادل زيارات بني خبراء البلدين.

32 مليار سنتيم قيمة لوحة »شتاء المغرب«
 في مزاد علني

في فندق املامونية بمراكش، ختمت دار 
»Artcurial« للمزادات العلنية املشهورة 
سنة  بباريس،  مقرها  واملتواجد  عامليا، 
ملجموعة  علني  مزاد  إيقاع  على   ،2020
»شتاء  تيمة  تحمل  الفنية  اللوحات  من 
املغرب«، تم بيعها بمبلغ يعادل 32 مليار 

سنتيم.
بمبلغ  علني  مزاد  في  بيعت  اللوحات 
إجمالي قدره 32.323.924 درهم مغربي، 
املنصرم بمدينة مراكش،  30 دجنبر  يوم 
ماجوريل  فن  ضمن  اللوحات  وصنفت 

وعاملي  مغربي  فــن  وهــو  ومــعــاصــريــه، 
حديث، وفن إفريقي معاصر.

القرآنية«  »املــدرســة  لوحة  بيع  وتــم 
 640 مقابل  دينيه،  إتيان  العاملي  للفنان 
ماثيو،  لجورج  ولوحة  سنتيم،  مليون 
محمد  للفنان  اللوحات  من  ومجموعة 

املليحي.
ــة »املـــدرســـة  ــوح وبـــاإلضـــافـــة إلـــى ل
دينيه،  إتيان  العاملي  للفنان  القرآنية« 
سنتيم،  مليون   640 مقابل  بيعت  والتي 
بمبلغ  الــوادي«  ضفة  »على  لوحة  بيعت 

من  ستة  وجدت  كما  درهــم،  مليون   270
مشترين  السبعة،  ماجوريل  جاك  أعمال 
ــي ذلـــك »مــشــهــد الــســوق،  جـــدد، بــمــا ف
ماليني   110 بـــ  بيعت  الــتــي  ــراكــش«،  م
كلميم«  في  »موسيقي  ولوحة  سنتيم، 

بمبلغ نهائي قدره 210 ماليني سنتيم.
العلني  باملزاد  البيع  هــذا  عــرف  وقــد 
عميل  يقارب 300  ما  بني  كبيرة  منافسة 
والشرق  وإفريقيا  بأوروبا  دولة،   17 من 
تقنية  عبر  البيع  وتــم  وآسيا،  األوســط 

الهاتف.

فنانون تشكيليون مغاربة وأفارقة في معرض
 فني جماعي بالدار البيضاء

 »Living4Art« ــرواق  ــ ب افــتــتــح 
بالدار البيضاء، معرض جماعي لـ 20 
عنوان  تحت  وأفارقة،  مغاربة  فنانا، 

.)Reflet( »انعكاس«
التشكيلي،  املــعــرض  ــذا  ه ويــضــم 
يناير   30 غــايــة  إلــى  يستمر  ــذي  الـ
الفنية  ــال  األعــم مــن  بــاقــة  ــاري،  ــج ال
لفنانني  عمال(   60 )حوالي  املتنوعة 
املشترك،  هاجسهم  وهــواة  معروفني 
فنية  وخبرات  تجارب  على  االنفتاح 
للشغوفني  الفرصة  وإتاحة  مختلفة، 
على  لــالطــالع  وذلــك  التشكيل،  بفن 

أعمالهم وإبداعاتهم الفنية املتنوعة.

الفنانة بنيس تعرض »الوحدة« في مراكش 
ــارت الـــفـــنـــانـــة  ــ ــ ــت ــ ــ اخ
بنيس،  صونيا  التشكيلية 
مسقط  ــش،  ــراكـ مـ مــديــنــة 
معرضها  إلقــامــة  ــا،  رأســه
عـــنـــوان  تـــحـــت  األول 
يستمر  الـــذي  »الـــوحـــدة«، 
إلى غاية 20 فبراير املقبل، 

بفندق املنصور الذهبي.
وتــجــمــع صــونــيــا فــي 
من  مجموعة  بني  لوحاتها 
والفخار  كــالــزجــاج  املـــواد 
املعادن،  وبعض  والخشب، 
التقنيات  بعض  جانب  إلى 

الفنية كالنحت والصباغة.
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المنبر الحر
 من 28 يناير إلى 3 فبراير 2021

ذكر املؤرخون أن »بني مازيغ« كانوا يقطنون 
الشام، وأن أحداثا حملتهم على التوجه إلى بالد 
املغرب العربي واالستيطان بها، لذلك، فإن عدة 
قدامى،  عرب  األمازيغ  البربر  أن  تذكر  مصادر 
يمثلون  بل  الذات،  قائم  جنسا  يشكلون  ال  وهم 
معيشتها،  وأنماط  شكلها  في  مختلفة  عناصر 
يمتازون  الشمالية،  إفريقيا  سكن  من  أول  وهم 

بطول قامتهم وأطرافهم ولونهم البني الفاتح.
وتذكر بعض املصادر، أن أصول البربر ترجع 
إلى سيدنا إبراهيم عليه السالم، وأنهم يمنيون، 

وقال بعضهم أنهم عرب غسانيون.
»تاريخ  كتابه  في  الطبري  اإلمــام  ذكــر  فقد 
أن   ،)442 ص  األول،  )الجزء  واملــلــوك«  األمــم 
البربر خليط من الكنعان والعماليق انتقلوا من 
أن  املسعودي  وذكر  املغرب،  أرض  إلى  فلسطني 
وقال  اليمن،  استوطن  قحطاني  فرع  لهم  البربر 
أن  خلدون،  ابن  بينهم  ومن  آخــرون  مؤرخون 
البربر من قبيلة حيمر ولد النعمان، الذي أرسل 

بعض أبنائه إلى املغرب فعمروا به وتناسلوا.
وملا جاؤوا إلى املغرب األقصى، نزل بعضهم 
بــســوس، وبــعــضــهــم بـــدرعـــة، ويــذكــر بعض 
أصلها  التي  البربرية  القبائل  أن  النسابني، 
وصنهاجة،  كتامة،  منها:  نذكر  أن  يمكن  عربي، 
وزناتة، ومصمودة، ولواتة، وهوارة، وأن قبيلة 
من أصل  منحدرة  بربرية  قبيلة  أقدم  تعد  زناتة 
إلى  جموعها  انتقلت  قحطاني  عدناني  عربي 
املغرب على مراحل واندمجوا بالسكان األوائل 
لهذه القبيلة، بل القبائل سالفة الذكر، ونسجوا 
معهم سياقا لتكوين مجتمع مغربي متنوع عربي 
أمازيغي سادته عدة لهجات متنوعة تجمع بني 
إلى  أصلها  يرجع  التي  واألمازيغية  العربية 
اللغات السامية والحامية، وهي على اختالفها 

تنتمي إلى اللغة الليبية القديمة.
وملا جاء البربر إلى املغرب، أسسوا دوال لهم 
لم تقم واحدة منها على العصبية، بل قامت كلها 

على اإلخاء والتعاون واملحبة ووحدة الهدف.
املغرب  ــى  إل األول  ــس  إدريـ املــولــى  ــدم  ق ــا  ومل
حامال دعوة اإلسالم، رحب البربر بهذه الدعوة، 
املولى  عليهم  وولوا  اإلسالمي  الدين  واعتنقوا 
العقيدة  نشر  في  يجد صعوبة  لم  الذي  إدريس، 
وهكذا  البربرية،  القبائل  مختلف  في  اإلسالمية 
فذكر  والعرب،  البربر  بني  القربى  وشائج  تجلت 
عن  تعبر  كانت  كثيرة  مواقف  أن  خلدون،  ابن 
بينهم  الفرقة  وعدم  والعرب  البربر  بني  الوحدة 
عندما  سواء  التاريخية،  املراحل  مختلف  خالل 
تأسست دولة بقيادة بربرية أو دولة بقيادة ملوك 

عرب.
على  املغاربية  ــدول  ال من  دولــة  أي  تقم  فلم 
دعوات  على  كلها  قامت  بل  والعصبية،  الفرقة 
أو  البربرية  للنزعة  فيها  أثر  ال  محضة،  دينية 
البربر  ــوة  اإلخ بني  التفريق  ودون  العربية، 

»مقدمته«  في  خلدون  ابن  أورد  فقد  والعرب، 
التوحد  عن  تعبر  العرب  الشعراء  ألحد  قصيدة 
بني العرب والبربر وعدم التفرقة بينهما، وفيها 

يقول الشاعر:
أال أيها الساعي لفرقة بيتنا 

                            توقف هداك هلل األطايب
فأقسم أننا والبرابر إخوة 

                      نمانا وهم جد كريم املناصب 
أبونا أبوهم قيس عيالن في الورى

              وفي حومة يشفى غليل املحارب 
فنحن وهم ركن منيع وإخوة

                    على رغم أعداء لئام املناقب

االستعمار الفرنسي ومحاوالته 
للتفريق بين العرب والبربر

ــرنــســا مــنــطــقــة املــغــرب  ــت ف ــل ــدمــا احــت عــن
هدفها  كان   ،1830 سنة  بالجزائر  بدءا  العربي، 
بالكيان  وإلحاقها  الجزائر  دمج  االستعماري 
الطرق،  شتى  ذلك  سبيل  في  فسلكت  الفرنسي، 
في مقدمتها محاولة التفرقة بني العرب والبربر 
وجعل لغة املستعمر اللغة السائدة بني مختلف 
السكان في التعليم واإلدارة، وفي الحياة العامة 
والخاصة، والقضاء على اللغة العربية وإحالل 
اللغة الفرنسية محلها، ومحاولة جعل البربرية 
كبديل عن العربية، حيث تكتب بحروف التينية، 
فصارت البربرية تدرس بصفة رسمية سنة 1913 

بمعهد الدراسات الشرقية بباريس، وقام أندري 
بالجزائر  إقامته  طــوال  حثيث  بنشاط  باسي، 
يهدف  الذي  الغرض  لتحقيق  وتونس،  واملغرب 
إليه املستعمر، وهو القضاء على اللغة العربية 
بدلها،  البربرية  واللهجات  الفرنسية  وجعل 
ريفية  من  البربرية  اللهجات  أصبحت  وهكذا 
املذكور  باملعهد  تــدرس  وتشلحيت،  وسوسية 

لعناصر يخدمون االتجاه االستعماري.
مادة  أدمجت  أزرو،  بثانوية  املــغــرب،  وفــي 
جانب  إلى  التعليم  مقررات  في  البربرية  اللغة 
من  العربية  اللغة  وحذفت  الفرنسية،  اللغة 
التي  املناطق  في  السيما  التعليمية،  البرامج 
املناطق  وفي  البربرية،  األغلبية  سكانها  يشكل 
»تدريج«  فرنسا  حاولت  عــرب،  سكانها  التي 
اللغة  )اللهجة(  و»تلهيج«  الــدارجــة(  ــن  )م
املناهج  ضمن  محاولتها  فأدخلت  العربية، 
الدراسية، وعملت على تلقني التعليم بالدارجة، 
)من  تمسيح  فرنسا  حاولت  هذا،  من  أكثر  بل 
طريق  عن  العرب  السكان  بعض  املسيحية( 
األوســاط  فــي  املــغــريــات، وخــاصــة  مــن  الكثير 
من  املبشرين  أن  حيث  واملحتاجة،  الفقيرة 
جمعيات  أسست  التي  املختلفة  الكنائس  أتباع 
إنسانية  خــدمــات  تــقــدم  خيرية،  ومــؤســســات 
القضاء  محاولة  هي  العمق  وفــي  الظاهر  في 
الدين  وعلى  القرآن،  لغة  العربية،  اللغة  على 
لها  الــتــي خطط  ــداف  ــ األه ونــشــر  ــي،  اإلســالم
بـ»فرنسته«  املجتمع  أفـــراد  بــني  املستعمر 
الفرقة  وبث  اإلسالمية  مقوماته  على  والقضاء 
بني العرب والبربر وتقسيم سكان املجتمع على 
أساس ما هو عرقي زاعما أن العرب قوم غرباء 
على املغرب قدموا من خارج البالد، وأن البربر 
إلى  يمت  ال  جنس  من  وأنهم  إليهم،  يمتون  ال 
الجنس العربي بصلة، حيث عمل املستعمر على 
ناهجا  والعرب  البربر  بني  التمييز  فكرة  زرع 
التفرقة  وبــث  العرب  عن  البربر  عــزل  سياسة 
الشريعة  عن  يتخلوا  أن  على  وحملهم  بينهم 
البربرية  والتقاليد  األعراف  وإحالل  اإلسالمية 
محلها، حيث أصدر املستعمر »الظهير البربري« 

للجماعات  أعطى  ــذي  وال  ،1930 مايو   16 في 
عرفية  وتقاليد  صالحيات  املحلية  البربرية 
اإلسالمية،  الشريعة  أحكام  بدل  بينهم  تطبق 
جميع  فــي  تحكم  عرفية  محاكم  إنــشــاء  منها 
القضايا املدنية والتجارية والعقارية واملنقولة، 
- أيضا في كل  - عرفيا  كما تحكم هذه املحاكم 
ونظام  الشخصية  األحوال  بنظام  تتعلق  مادة 
اإلرث، أما القضايا الجنائية، فهي من مشموالت 
جميع  لها  يخضع  كان  التي  الفرنسية  املحاكم 

املغاربة من بربر وعرب.
ــر -  ــرب فـــأدرك الــشــعــب املــغــربــي - عــرب وب
مظاهرات  في  واحتشدوا  الظهير،  هذا  خطورة 
من  شــعــارات  مــردديــن  باملساجد  واعتصموا 
ما  في  اللطف  نسألك  لطيف  يا  »اللهم  بينها: 
وإخواننا  بيننا  تفرق  وال  املــقــادر،  به  جــرت 

البرابر«.
املغاربة  جميع  وتــضــامــن  وحـــدة  فبفضل 
في  الفرنسي  املستعمر  فشل  وبربر،  عرب  من 
البربري  للظهير  يكتب  فلم  ومؤامراته،  خططه 
العنصر  ونضال  وحدة  بفضل  للتطبيق،  سبيل 
الوطنيني  كلمة  وجــمــع  والــعــربــي  الــبــربــري 
من  املغربي  املجتمع  فئات  ومختلف  والعلماء 

صناع وتجار وحرفيني، رجاال ونساء وشبابا.

األمازيغ سكان شمال إفريقيا
عرب قدامى اسمهم يعني األحرار النبالء

ملاذا ف�شلت حماوالت زرع 

العن�شرية يف املغرب ؟
يقول ابن خلدون في »مقدمته«، إن كلمة »البربر« لم يكن القصد منها الهمجية 

واالمتهان العرقي والعنصري كما يذكر بعض المستشرقين، ولكن تسمية البربر ترجع 
لما في لغتهم من رصانة وعـجمة واختالط األصوات غير المفهومة، فتسمية »البربر« 

استعملت في اللغة الكنعانية، والعبرية، والالتينية، وغيرها.
و»البربر« يسمون أنفسهم »األمازيغ«، أي األحرار النبالء.

بفضل وحدة وتضامن جميع 
املغاربة من عرب وبربر، 

فشل املستعمر الفرنسي 
يف خططه ومؤامراته، 

فلم يكتب للظهري الرببري 
سبيل للتطبيق، بفضل 

وحدة ونضال العنصر 
الرببري والعربي وجمع كلمة 
الوطنيني والعلماء وخمتلف 
فئات اجملتمع املغربي من 
صناع وجتار وحرفيني، رجاال 

ونساء وشبابا.

لم تقم أي دولة من الدول المغاربية على 
الفرقة والعصبية، بل قامت لكها على دعوات 

دينية محضة، ال أثر فيها للنزعة البربرية أو 
العربية، ودون التفريق بين اإلخوة البربر والعرب، 

فقد أورد ابن خلدون في »مقدمته« قصيدة 
ألحد الشعراء العرب تعبر عن التوحد بين العرب 

والبربر وعدم التفرقة بينهما

د. عبد الرحيم بن سالمة*

* أستاذ باحث

ُ
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المنبر الحر

 من 28 يناير إلى 3 فبراير 2021

هل تعلمون إخواني القراء، أن االسم الجديد أو اللقب الجديد الذي 
أصبح يطلق على إبراهيم غالي رئيس ما يسمى بالبوليساريو داخل 
املخيمات وعند جنراالت الجزائر؟ إنه إبراهيم رخيص وليس إبراهيم 
هذا  يتلقاها  أصبح  التي  واملتتالية  املوجعة  للضربات  نظرا  غالي، 
القوات املسلحة  أولها الضربة السديدة من طرف  التنظيم تباعا، كان 
امللكية الباسلة عندما تم تسريح معبر »الكركرات« من عصابات قطاع 
تنهب  كانت  حيث  بوريطة،  ناصر  الخارجية  وزير  سماها  كما  الطرق 
وتسلب كل مستعملي الطريق عبر هذا املعبر الحدودي املتجهني نحو 
إفريقيا محملني بالسلع واألدوية، والذين تم احتجازهم ألكثر من شهر 
القانونية  غير  املمارسات  بهذه  ندد  الذي  العالم،  ومسمع  مرأى  أمام 
بهذا  اعترافها  الدول تسحب  من  مما جعل مجموعة  إنسانية،  والغير 

الكيان الوهمي الذي يتاجر بمعاناة الساكنة الصحراوية.
يطلق  أن  يحب  كما  رخيص،  إبراهيم  تلقاها  التي  الثانية  الضربة 
قنصلية  بافتتاح  تتعلق  تندوف،  الجزائر ومعهم سكان  عليه جنراالت 
اإلمارات العربية املتحدة الشقيقة بمدينة العيون، والتي كانت بمثابة 
خنجر يقطع أمعاء إبراهيم رخيص ومعه عصابته وجنراالت الجزائر 

صانعو مرتزقة الوهم والذل والعار.
التي  تلك  القاضية،  الضربة  بمثابة  كانت  التي  املوجعة  الضربة  ثم 
الكلي  باالعتراف  ترامب،  دونالد  السابق  األمريكي  الرئيس  عنها  أعلن 
األمريكي،  الفيدرالي  بالسجل  تأكيدها  تم  والتي  الصحراء  بمغربية 
بحيث أصبح قرارا ال رجعة فيه، أقول هذا لكل الذين يحلمون ويمنون 
النفس بأن رئاسة البيت األبيض الجديد سوف تتراجع عن هذا القرار 
التاريخي، الذي يعد بمثابة القرار الذي أجهز على كل أساطير االنفصال.
أرجع وأقول هل استوعبت يا إبراهيم رخيص ملاذا أطلقوا عليك هذا 
االسم؟ إنه سعيك املسعور وراء جنراالت الجزائر الذين إذن، فاملشكل 
ليس معك يا إبراهيم رخيص، بل مع جنراالت الجزائر، ناهبو خيرات 

وأموال الشعب الجزائري الشقيق.
وأخيرا، أقول لك يا إبراهيم رخيص ومعك جنراالت الجزائر الذين 
أصيبوا بالسعار كلما حقق املغرب نصرا جديدا في قضية الصحراء 
واحد  جسد  املغاربة  أن  هو  واحدا،  شيئا  تعلموا  أن  عليكم  املغربية، 

كلما تعلق األمر بالسيادة الوطنية.

إبراهيم غالي 
أم إبراهيم رخيص؟

التمرين الصعب الذي ينتظر حكومة 2021 !
رويدا رويدا، بدأت تظهر معالم الخريطة 
السياسية التي ستتصدر املشهد السياسي 
واألحــــزاب   ،2021 انــتــخــابــات  بــعــد  مــا 
على  حضورا  أكثر  ستكون  التي  السياسية 
حزب  فقد  بعدما  الجماهيري،  املستوى 
شعبيته  من  كبيرة  نسبة  والتنمية  العدالة 
جراء القرارات التي اتخذها في حق الطبقة 
باقي  مشاورة  دون  تحتها،  وما  املتوسطة، 

الفرقاء السياسيني واالجتماعيني.
الذي يعرفه  هذا السقوط الحر والتهاوي 
يقابله  شعبيته،  في  والتنمية  العدالة  حزب 
ــزاب أخـــرى كحزب  ــ صــعــود مــلــمــوس ألح
االستقالل  وحزب  لألحرار  الوطني  التجمع 
وحزب األصالة واملعاصرة، وباقي األحزاب 
األحزاب  هذه  وكانت  وإن  حتى  السياسية، 
بيوتها  مستوى  على  املشاكل  بعض  تعرف 
الوحيد  الــخــيــار  تبقى  لكنها  الــداخــلــيــة، 
في  املــغــربــي  للناخب  بالنسبة  واألوحـــد 

العرض السياسي الذي سوف ُيقدم.
تبقى  ملا  قراءة  أو  تكهنا  ليس  طبعا، هذا 
القهوة،  فنجان  قعر  عالقة في  رواســب  من 
إليها  التوصل  يمكن  التي  الحقيقة  ولكنها 
قراءة  السياسي  الواقع  قراءة  من  انطالقا 
حساسية  أي  مــن  تجرد  وبكل  صحيحة، 
بتنظيم  تربط  قد  عاطفية  أو  إيديولوجية 

سياسي معني.
الذي  والتنمية  العدالة  حزب  أن  ويبدو 
فقد الشيء الكثير من شعبيته ومصداقيته، 
هياكله  ترميم  على  الــقــطــار)..(  فاته  قــد 
يستعيد  حتى  صورته  وتلميع  السياسية، 
بالبرنامج  ويغريه  املغربي  املــواطــن  ثقة 

االنتخابي.
لحزب  يبقى  فلن  املــعــطــى،  ــذا  ه ــام  وأمـ
إلى  ــرجــوع  ال ســوى  والتنمية،  الــعــدالــة 
ويقوم  صفها،  فــي  والتموقع  املــعــارضــة 
ومراجعة  الداخلي،  بيته  ترتيب  بــإعــادة 
والعباد  البالد  شؤون  تسيير  في  منهجيته 

اآلن،  إلى  الحكومة  رئاسة  تولى  أن  منذ 
لتجربته  ذاتي وموضوعي  نقد  إجراء  مع 
السياسية، ويضعها رهن إشارة األحزاب 
األخرى، وهذه هي الديمقراطية، وهذه هي 
سلمي  تداول  فالديمقراطية  الحياة)..(، 

للسلطة، والحياة دوام الحال من املحال!
واألمل  الرهان  يبقى  سبق،  بما  وعالقة 
سيقود  ــذي  ال الــحــزب  على  معقودا  كله 
ملفات  هناك  ألن   ،2021 حكومة  سفينة 
رئيس  مكتب  فوق  ستبقى  وحارقة  ثقيلة 
يحسن  أن  الــخــلــف  ــى  وعــل الــحــكــومــة، 

تدبيرها.
ولعل من بني امللفات العالقة، نجد ملف 
التعاقد في مجال التعليم، فهؤالء األساتذة 
أبناء  ويدرسون  املغاربة،  وأبناء  مغاربة، 
سوى  شــيء  بــأي  يطالبون  وال  املغاربة، 

حقوقهم كاملة.
طبعا  واملعقد  الشائك  امللف  هذا  وحل 
الطريق  قطع  سيتم  التعليم،  مجال  في 
التي  املشبوهة  التنظيمات  بعض  على 
بتبني  األســتــاذيــة  الجماهير  اخترقت 
الفتنة  ــار  ن تذكي  وأصبحت  مطالبها، 
أشبه  هنا  واملسألة  املسموم،  الفكر  وزرع 
وهذه  العسل،  في  السم  تقديم  بمسألة 
جدا  واملــعــروفــة  املشبوهة  التنظيمات 
بمواقفها الراديكالية واملتطرفة، سنقولها 
هي  ممكن،  وضــوح  وبكل  صــراحــة  بكل 
وحليفه  ــان«  ــسـ واإلحـ »الــعــدل  جــمــاعــة 
الديمقراطي«،  »النهج  املوضوعي  غير 
وتنظيمات أخرى تسير في نفس السياق، 
باملسار  ــدا  أبـ يــؤمــن  ال  يتزعمها  ومـــن 
الديمقراطي الذي يسير فيه هذا البلد بكل 

ثبات ممكن.
الصعب  والتمرين  األكبر  التحدي  إنه 
ستنجح  فهل   ،2021 حكومة  ينتظر  الذي 
الحكم  في  نتسرع  ولن  أدري،  لست  فيه؟ 

من اآلن، فالحقيقة بنت الزمن.

خليل البكراوي

غط الكبير 

السقوط الحر والتهاوي 
الذي يعرفه حزب 

العدالة والتنمية في 
شعبيته، يقابله صعود 
ملموس ألحزاب أخرى 

كحزب التجمع الوطني 
لألحرار وحزب االستقالل 

وحزب األصالة 
والمعاصرة، وباقي 

األحزاب السياسية، حتى 
وإن وكانت هذه األحزاب 

تعرف بعض المشاكل 
على مستوى بيوتها 

الداخلية، لكنها تبقى 
الخيار الوحيد واألوحد 

بالنسبة للناخب المغربي 
في العرض السياسي 

الذي سوف ُيقدم.

الرواية سيدة    األدب العـربي
وجـوه  مـن  وجـها  اليوم  الـروايـة  تـعـتـبر 
الـمـقـومـات  أكـثـر  من  وتعد  األدبـي  الـسحر 
الـعـربـي،  يـقـوم عـليها األدب  الـتـي  والركـائـز 
األدبـــــي  الـجـنـس  هـــــذا  يـحتـضن  بحـيث 
عـلى  رائـــــدة  أقـــــالم  عــدة  األصـيـل،  الـراقـي 
املـستوى اإلبـداعـي مـن فـنـون املراوغـة والتـي 
سواء  أنـواعهـا،  بتعدد  الـقـصة  تتسيدها 
حول  أحداثـها  تــدور  التي  الـذاتـية  القـصة 
من  الـمـستوحاة  القصة  أو  الساردة،  الــذات 
أرض الـخـيال، شـريـطـة أال تـخلو مـن االنزياح 
مـكوناتها  فـي  فالقصة  البلـيغة،  والتـشابيه 
الداللـية يـجـب أن تـجـيـبنا عـن أربـعة أسـئلة 

متى وأين، كيف ولَم؟ 
فـمنها  كثيرة،  لـمعان  جـامع  اسـم  الـروايـة 
والخـطاب  الفـلسفي  الخطـاب  عـلى  يـرتكـز  ما 
تـطمح  فهـي  والديني،  العـلمي  السـياسي، 
للـمستجدات  الـجـامع  الـجوهر  تـكون  أن  إلـى 
بـمـقوماتها  وتنـفرد  تـقـتصر  وال  الثقافية 
هـذا  لكن  خـاص،  بـشكـل  األدبي  الجنس  عـلى 
الـداللية  الـبـنية  تـجاوز  يتـم  بأن  يـفـضي  ال 
والجـمل  العـبارات  خـصـوصية  عـلى  واملـرور 

اللغـوية واملساس بالـمعنى املـؤسس للحدث.
إفـراغـهـا  فـــــي  ــة  ـــ ــرواي ال سلطة  تتبجل 
مرجعياتها  اخـتالف  وفـي  األدبـي  لجـوهرهـا 
معمارها  وتبني  أسـاليـبها،  سـياسة  وتعـدد 
علـى مراعاة االنحالل والخـروج عـن الـمـألوف 
إذا  الـحـقيقي  طـباعها  للـمسميات  تعطي  وال 
والقـضايـا  السـياسـي  بالـخـطاب  األمـر  تعـلق 

االجتـماعية.
الفكـر  مـن منطـلق اإلبداع األدبي وتموجات 
جـاء  والــذي  املـعاصر  العـصر  يـشهـده  الذي 
الذي  الشـعر،  وهو  أال  الروايـة  أمـام  بــروزه 
اعـتـبره البعض مـحركا أسـاسـيا فـي الـمجـال 
تـرهـف  صـيـغتـه  أن  اعــتــبــار  على  ــي  األدبـ

الـسـمع وتـريح لـهج الـنفـوس، 
تعـطـى  تـعـبـيري  كـشكل  لكن 
النثـرية  لـلـكـتابات  األولويـة 
سـيـدة  فـالـروايـة  الـسـمـيـكة، 
بـبالغـتهـا  الـعـربـي  األدب 
ــة وتـــــخـــــمــتـــــهــا  ـــ ــوي ـــ ــغ ـــ ــل ال
ــطــالحــيــة وجـــــوهــرهـــــا  االصـــ
الـداللـية،  وكـيـنونتـها  الـحـي 
فهـي مـملكـة غـنـيـة بـمـخزونها 
وجـودها  فــرضــت  الـثقافـي، 
بحـجمها  أوتـادهـا  وغـرست 
شـكال  كلماتهـا  وغنـى  الـكـبير 

ومـضمونـا أمـام األجنـاس األخـرى..
تبنـى الـروايـة عـلى السرد الذي يتفتـح فـيه 
الحدث ويرتـكز عـلـى الحـبكة الفـريدة بجرأتها 
الـمتنوعة، فـقـد تجاوبـت الـروايـة مـع الـذاكرة 
حيث  الثمانينات،  عـهد  فـي  وذلك  التاريخية، 
وتغـلبت  وتشكلهـا  لـبروزهـا  العـنان  أطلـقت 
عـلى الهـيمنة التـي شهدتـها أمـام الشـعر الذي 
كـان يـحـكـم حـياة العـصر املـعاصر في القرون 
الـمجتمع  انفتاح  الوسطـى، وهذا جاء بفضـل 
البـعض  يعتبرها  وقد  الفكري،  نـبوغـه  ورقـي 
نجد  وال  بـنا  عالم يضيق  فـي  روحـيا  متنفسا 
يبرزه  الذي  الخيال  غير  يتسع ألحالمنا  مالذا 
فالقارئ  الروايـة،  وجــود  ويشخـصه  الحدث 
ويحيله  ذاتـه  يسلبـه  من  عـن  دائما  يبحث 
ويكابده،  يـعيشه  الــذي  ذاك  غـير  واقــع  إلــى 
الـروايـة عـن  بينما هناك من يبحث في طيات 
نفسه  فيجد  ممنهج،  الغير  الخـاص  مـكنونه 
للـواقـع  مماثـلة  رؤيــة  فـي  الرواية  تلك  بطل 
الذي يـعيشه، أما عندما يتعلق األمـر باملنـظور 
الذي  الرئيسي  املـحرك  يكـون  هنا  السياسـي، 
الذي  الفوضوي  السلوك  الضوء  عليه  يسلط 

نعيشه في ظل انعدام املـسؤولية.

الـفـكـر  مـوسوعـة  الـروايـة 
الـضخـم  الـحـضارة  ومشـروع 
الذي يـساهـم فـي اتسـاع مدارك 
سـعت  ــا  ــه أن بــحــيــث  الـــــفـــــكــر، 
سـعـيـا حثيثا مـن خـالل الغوص 
فـي عـدة مـواضـيع شـائكـة، فقـد 
مـنـطلق  أي  من  تـماما  تحـررت 
أسـلوب  اتـباع  إلـى  تـمـيل  آخر، 
الحدث  وتـصنع  مـألـوف  غـير 
تحت مظلـة التـشويـق وبمـفهوم 
ذاتـها  تـطرح  كـبير  جـمالـي 
بحـضور مـكـثف للـخط الـسردي 
االستـخـالص،  تـقـنيات  مـعظـم  واستخدام 
هذا  لكن  الـطليق،  الـفكر  على  ذاتـهـا  تؤسس 
انبثاقية  عـقائديـة  بصور  تظهـر  أن  يفضـي  ال 
وفكر إلحادي يـنكر العـدل اإللهـي والعصـمـة.

عـلى  كـل  الخـاص،  أسـلوبه  روائـي  لـكـل 
وميـوالته  الداللـية  وقـوته  مـستنداتـه  حسـب 
فـي  كلماتـه  يـشغـل  مـن  فهـناك  اإلبــداعــيــة، 
الـروح  وطـعنـات  النـفـس  حـطام  تـرمـيم 
يـشدو  السحـريـة  بهمـساتـه  الجـريحـة، 
مـن  جفونه  لتتقـلب  آهـاته  نزف  إلى  بالقارئ 
ألم إلـى أمل، فـي حني هـناك مـن يـجـمع الـعقل 
ألمـثلة  تـقديـمه  عـبر  وذلك  بكلماته،  بالـروح 
الـجـريـحـة  مـشاعرهـم  تـزال  مـا  ألناس  حـية 
الـشفـاء  ونالوا  السحيـقـة  بذكرياتهم  متـعلقـة 
الـروايـة  تـعتبر  لذلك  الروايـة،  كـلمـة  ببلـسم 
وليسـت  الرمـزية  الـحكايات  عوالم  مـن  عـالـما 
الذات  الرؤية وردح  لتـسيير  وسـيلة طقـوسية 

القارئة.
لكل  الحاضن  امللجأ  الروائية  الكتابة  تعد 
الحياة  عليه  وأحكمت  الخيبة  تغلفته  مــن 
فـي  لنا متنفسا  تلبي  إنها ضرورة  بقبضتهـا، 
الحاجة  اتساع  في  تـبرز  فأهميتها  التفكـير، 

إليها، يمكننا القول أن الرواية هي عـبارة عن 
العبارات  بأجمل  فيه  تتنكر  مسرحي  عـرض 
إنما  الورق،  عـلى  ملقاة  وليست مجرد حروف 

الكتابة نزيف يصعب إيقافه.
فـي  ضاربة  داللية  بحموالت  محملة  الرواية 
شوق  بغـمرة  يكتب  فالكاتب  املعنى،  عمق 
أنــاس  سيرة  يكتب  أحيانا  متقدة،  وجــمــرة 
إلى  يسعى  فهو  تــم  ــن  وم القمع،  يتكبدون 
والتنكيل،  والظـلـم  االستعباد  من  تحريرهم 
فهذا يقف سدا منيعا أمـام رقيهم الفكري، لذا 
يمكننا أن نعتبر الكاتب الروائي ممثال لصوت 
شموخ  من  القارئ  وشموخ  لــه،  صــوت  ال  من 
الكاتب، فهو يظهر لنا الكثير والكثير مما هـو 

غائب عـن أذهاننا.
ربما  بأزمة  وتمر  نزوحا  تشهد  ككل  الكتابة 
هـي نتيجة أوهام أنتجها تمركز دفاعي وانغالق 
باختالف  ــنــاس،  ال فمعظم  ــي،  ــذوق وت لــغــوي 
مستواهم الدراسي، يعيشون انحطاطا فكريا، 
ألن عوالم الذات البشرية بالغة التعقيد مصابة 
واالنغالق  ككل،  الثقافـة  عـن  الفتور  بمتالزمة 
النفسية  بالقناعات  واالكــتــفــاء  ــذات  الـ عـن 
ال  أناس  الغالب  في  وهم  املخزنة،  والحموالت 
هو  ينعشهم  ما  كل  بل  اللغة،  أناقة  تنعشهم 
اكتساب ما يطلق عليه »الثقافة الشعبية« التي 
الخارجـي..  واملحيط  الـمحلي  بالشأن  تتصل 
إنـه واقـع حـال ال يعـقـل أن يتم تـغييره بالقـوة 
الذي يجب  اإلنساني،  الفعل  يتدخل  لم  دام  ما 
أن تتسيده اإلرادة، فالعمل الذي نقوم به ليس 
عن  والــنــزوح  مكتسب،  إنــه  بل  فينا،  محددا 
القراءة أصبح متوارثا بني األجيال، وهذا في 
حد ذاته معضلة وقمع للذات، لذا يجد اإلنسان 
ذاته أمام واقع يجهله، فالقراءة تجعلنا نتأمل 
لنا  وتسمح  الــروح،  وثنايا  النفس  خبايا  في 

باستنباط البعد الجمالي للحياة.

نهيلة حنان



اشتركوا في األسبوعية رقم 1 في المغرب
تصدر منذ 1965

جريدة التحليالت السياسية - األخبار السرية - واملعلومات اخلاصة
مستقلة - محايدة - تسبق األحداث - متخصصة يف األخبار

نعم أريد االشتراك ملدة سنة يف األسبوع الصحفي )48 عدد(

توصلوا بها ليلة صدورها أينما كنتم!

290 درهمعوض
االسم الكامل:

العنوان الكامل:

رقم الهاتف:
البريد اإللكتروني:

ابعث هذه القسيمة مع شيك بقيمة 190 درهما 
 »DOUNIA PRESSE«  لصالح شركة

للعنوان التالي:
Al Ousboue Assahafi

12 Avenue prince Moulay Abdellah
B.P 439 - Rabat - Maroc

للتسديد عبر البطاقة البنكية
kiosque.alousboue.com

للتسديد عبر التحويل البنكي:
ميكنكم االشتراك يف األسبوع عن طريق حتويل 

»DOUNIA PRESSE« بنكي  لصالح شركة
RIB: 011.810.0000.11.2100.11.6263.95

SWIFT: BMCEMAMC
اشتراككم سيكون مقبوال مباشرة بعد توصلنا بنسخة

 من توصيل التحويل  مصحوبا  بهذه القسيمة، عبر البريد
 أو عبر البريد اإللكتروني:

)عرض خاص(190 درهم

للراغبين في التوصل بـ                    عبر اإليميل
  

للتسديد عبر الشيك البنكي 

contact@alousboue.com
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منـوعـات

لنور الدين الرياحي

»فسحة األحد«،  أكتب عمودا أسميه  ألهمني أحد قرائي مؤخرا ألن 
خصوصا في زمن األحزان وكثرة املشاكل الجاثمة على اإلنسانية، وهو 
ينعتني دائما بالوجه املبتسم حتى في أحلك الظروف، كما يعرف أنني 
الخاصة، ويعرف كذلك  العبوس حتى في مهنتي وحياتي  الوجه  أكره 
وطني  من  شبر  كل  في  سيارتي  عبر  التجوال  بحظ  علي  أنعم  هلل  أن 
نقمة  حياتي، فكانت  طوال  الطائرة  ركوب  عن  عزوفي  بسبب  الحبيب، 
البالد وأكواخها وخيماتها،  في طيها نعمة مكنتني من دخول مداشر 
وقصورها  الخالبة  بمناظرها  جبالها، واالستمتاع  إلــى  والصعود 
واألغنياء  البسطاء  وشاركت  والصغيرة،  الكبيرة  وفنادقها  الفيحاء 
املزروعات  على  االطــالع  من  الفالحة  ومكنني حب  ومبيتهم،  مأكلهم 

وزيارة الضيعات واكتشاف كل شيء عنها.. 
االبتسامة، فجيلنا  جيل  ألننا  محق،  صديقي  بــأن  فعال  ووجــدت 
ازداد بعد االستقالل وقد مرت على املغرب أحداث االستعمار والحماية 
واملقاومة والحرب العاملية األولى واألزمة املالية لسنة 1929، واملجاعة 
املغرب،  محرر  ومــوت  االستقالل  ومعركة  الثانية  العاملية  والحرب 
نعش  لم  صغارا  وكنا  أكادير  زلزال  وقبله  الخامس،  محمد  له  املغفور 
من  آملني  متفائلني  وبقينا  الظروف،  كل  رغم  واملرح  االبتسامة،  ذهاب 
انطالقة  املغرب  عرف  وقد  أحببنا،  وال  عشنا  ملا  لواله  الذي  األمل  هلل 
املرح والسعادة عندما دشن امللك الراحل الحسن الثاني، أول بث مباشر 
إعالمية  بنهضة  تاريخيا  يسمى  ما  وبدأ  املغربي،  والتلفزيون  لإلذاعة 

موازية لنهضة سبقتنا إليها دول وأقطار.
التلفزيون املغربي فنانون عباقرة استطاعوا أن يرجعوا  وظهر في 

البسمة إلى الشعب، البسمة البريئة الجميلة. 
وكانت  الستينات  في  صغارا  ونحن  التلفزيون  ظهر  ملا  وتذكرت 
ويطل  الليل،  منتصف  إلى  مستمرة  اسثنائيا  تبقى  السبت   سهرات 
علينا منها كل من عبد الوهاب الدكالي، وعبد الصادق شقارة، وأحمد 
الهادي  وعبد  العلمي،  وإبراهيم  البيضاوي  واملعطي  البيضاوي 
ــرواد  ال من  وغيرهم  ملغاري  هلل  وفتح  أحمد،  وإسماعيل  بلخياط، 
األندلسية  املوسيقى  بــرواد  التلفزيون  يطل  كما  الخالدة،  بأغانيهم 
بمختلف مدارسها، مدرسة فاس بقيادة موالي أحمد الوكيلي ومدرسة 

تطوان بقيادة التمسماني. 
السوسية  باألهازيج  أيضا  تتحفنا  الصغيرة  الشاشة  وكانت 
الوجدية  الــركــادة  وأهــازيــج  األب،  بلعيد  الرايس  بقيادة  األصيلة 
املغرب  وقــدود  وطبول  السيوف  دقــات  تحت  الجميلة  والرقصات 
ذات  األغاني  فيها  تختلط  التي  الريفية  واألهازيج  الزاهية،  الشرقي 
النسمة البحرية وتضاريس الجبال الوعرة بلهجة حنني وحب رقيق 
وقد  الصحراوية،  الخيمة  تحت  الوتر  وموسيقى  دافــئ،  وصــوت 
الحسن«  بـ»نداء  الشاشة  أطلت  ملا  الوطنية  األهازيج  تلك  تجسدت 
الذي أصبح نشيدا وطنيا وغناه جميع الفنانني وهم يرددون »صوت 
بالدي أرضك  أرض  يا  فرحي  صحراء..  يا  بلسانك  ينادي  الحسن 
صبحت حرة...«، وها هي نشوة الخيمة الوطنية الكبرى قد اكتملت 
مؤخرا باعتراف أكبر دولة في العالم بسيادة املغرب على كامل ترابه، 
له  املغفور  سر  أمني  يد  علي  الوازنة  العالم  شعوب  جميع  وتبعتها 

امللك الحسن الثاني، امللك محمد السادس.
دون أن ننسى أهازيج األطلس املتوسط والتي كلما اقتربت األذن من 
أفواه فناني املنطقة إال وسمعت حبائل أصوات رنانة ال يمكن أن تخرج 
إال من آالت موسيقية صنعتها فقط طبيعة األطلس الخالبة، كما صنعت 
قاطبة  العالم  سياح  وتركت  األصيلة  املراكشية  الدقة  أصوات  مراكش 
يأخذون صورا لذلك الرقص املمتد تاريخا وأصالة منذ العهود القديمة 
فترى  العالم،  ثقافات  بني  جمع  الذي  األصيل،  املغربي  اإلنسان  منبعه 
وبنحاس  بوطبول  أمثال  فنانني  بقيادة  اليهودية  املغربية  املوسيقى 
وريموند البيضاوية، تغنى على مسمع من العالم وتزين بيوت املغاربة 
اليهود في إسرائيل بلوحات فنية رائعة وألبسة مغربية فاخرة تؤكد أن 

املغرب بلد تعايش األجناس والحضارات.

اإن اهلل يحب ال�سهل طلق الوجه 

يتبع

 من 28 يناير إلى 3 فبراير 2021

كريمة الصقلي: »لغة اإلشهارات 

اقتحمت الميدان الفني في المغرب«
الصقلي  كريمة  الفنانة  تحدثت 
بالل  اإلعالمي  على  التي حلت ضيفة 
قناة  تبثه  الذي  برنامجه  في  مرميد 
»ميدي 1«، عن بعض املحطات الفارقة 
حيث  الــطــويــل،  الفني  مسارها  فــي 
أطلت خالل عام 1999 من دار األوبرا 
تكريما  فنية  أمسية  فــي  بالقاهرة 
للفنانة أسمهان، قبل أن تصف نفسها 
العربية،  واملوسيقى  الفن  بـ»هاوية« 
بينما تخوض تمارين يومية للصوت 

والغناء االحترافي.
في  املــغــربــيــة  املــطــربــة  وأوردت 
»ليلى«  أن  »ليلى«،  ألبوم  حديثها عن 
هو أوال اسم أنثوي، »الكل يغني على 
الشعر  بينما  الصقلي،  تقول  لياله«، 
االســم  هــذا  عــن  الكثير  قــال  العربي 
القرن  وبعد  األنثوي،  بالحب  وتغنى 
الهجري األول، بدأت الثقافة الصوفية 
تزكية  وكانت  واإلشعاع،  الظهور  في 
أولياء  اتخذه بعض  ليلى، حيث  اسم 

هلل للتعبير اإللهي.
الــذي  الفاتر  االستقبال  وبــشــأن 
على  اإلبــداعــيــة  أعمالها  بــه  تحظى 

الصقلي:  قالت  الجمهور،  مستوى 
خالل  للجمهور  قدمته  ليلى  »ألبوم 
عام 2000، وكان في سفر عبر أجنحة 
 ،2014 سنة  وخالل  والسالم،  املحبة 
شغف  بكل  وتوزيعه  تسجيله  قــررت 
وحب واستقاللية سجلت هذا العمل«، 
لبعض  أفكارا  تقدم  كانت  أنها  مبرزة 

البرامج، إال أنها قوبلت بالرفض.
عن  اإلعالن  عند  الصقلي  وتوقفت 
للفنانني  االستثنائي  الدعم  نتائج 
إنها  وقالت  »كورونا«،  جائحة  خالل 
واألغنية،  والفنان  املوسيقى  تحترم 
»الفنان هو مواطن مغربي  أن  موردة 
يعيش بالفن وهو متشبث به، والدعم 
تعود  أن  قبل  سنوات«،  منذ  موجود 
لطيفة  اقترحتها  قد  كانت  فكرة  إلى 
األعمال  إنتاج  دعــم  وهــي  أخــربــاش، 
التنمية«،  يدفع  الفن  »ألن  الفنية، 
ال  املؤسساتي  »العمل  أن  إلى  مشيرة 
اإلشهارات  لغة  هناك  باملغرب،  يوجد 
اعتبرت  كما  الفني«،  امليدان  اقتحمت 
الحياة  جمالية  أن  املغربية  الفنانة 

ستتحدى »كوفيد 19«، وستستمر..

سناء عكرود غاضبة على الجهات 
المسؤولة التي أغلقت المسارح

وقاعات  للمسارح  الشامل  اإلغــالق  مع  ومــوازاة  الجائحة،  بسبب 
السينما وإلغاء املهرجانات، نشرت الفنانة سناء عكرود، عبر حسابها 
خاللها  من  تعاتب  مطولة  تدوينة  »إنستغرام«،  تطبيق  على  الرسمي 

الجهات املسؤولة.
مغلقة،  »مسارح  الكندية:  بالديار  املقيمة  املغربية  الفنانة  وكتبت 
بالشمع  أغلق  جريمة  كمسرح  تماما  مهجورة  سينمائية  صــاالت 
من  املشاهد  يتابعها  شاحبة  رقمية  وحفالت  مهرجانات  األحــمــر، 
والتحايل  الترفيه،  صناعة  إلنقاذ  أخيرة  كحيلة  مطبخه،  أو  سريره، 
مبدئيا  »فلنتوقف  قائلة:  انتقادها  واسترسلت  الحزين«،  الوضع  على 
الفنية مهنا ترفيهية، وحينها ربما  عن اعتبار املهن 
سنبدأ بالتحدث عن فن كريم، عندما سنستوعب 
النظافة  وعامل  واملغني  الكمان  عازف  أهمية 
الــعــرض واملــالهــي.. وكل  املــســرح ودور  فــي 

فضاءات االحتفال«.
باحترام  نبدأ  »عندما  سناء:  وأضــافــت 
والرسام  واملمثل  والراقص  التذاكر  قاطع 
ومصمم  واإلنــارة  املاكياج  وعامل  والطبال 
املادة  منتجي  وكل  الكلمات  وكاتب  الديكور 
الفنية األجالء، عندما سنصون هؤالء، وقتها 
خيال  متعة  عن  كريمة،  مهنة  عن  نتحدث 
فقط  وحينها  ــواضــع،  وت كــرامــة  ذكــاء 
الفنية  الصناعة  اعتبار  عن  سنتوقف 
صناعة ترفيهية ونجعل منها صناعة 

حياة«.

رامي عياش في ورطة بسبب 
»زواج القاصرات«

التواصل  مــواقــع  على  انتشر 
ملقابلة  فيديو  تسجيل  االجتماعي 
عياش،  رامي  اللبناني  املغني  مع 
عرضته قناة »DW« األملانية، حيث 
بالقول  األسئلة  إحــدى  عن  أجــاب 
تحت  الفتيات  زواج  يمانع  ال  أنه 

سن الـ 18 سنة.
ــه »يــعــارض  وقـــال عــيــاش إن

زواج  يــجــرم  ــون  ــان ق فـــرض 
الــفــتــيــات تــحــت ســن الــــ 18 
»بعض  أن  معتبرا  عــامــا«، 
عاما   16 ـــ  ال بسن  الفتيات 

الكفاية،  فــيــه  بــمــا  واعــيــات 
ــذه«. ــا هـ ــامــن  الســيــمــا فــي أي
وتعرض رامي عياش لهجوم 
من طرف متابعيه على مواقع 
بعد  االجتماعي  التواصل 
أكد  حيث  الفيديو،  انتشار 

القاصرات  أن  الناشطون 
فيه  بما  واعــيــات  لسن 
على  لــإلقــدام  الكفاية 

تجربة الزواج.
ــب هــذا  ــق وع
الهجوم، خرج 

الفنان اللبناني عن صمته، من خالل 
على  حسابه  عبر  طــويــل  توضيح 
»أوضــح  قائال:  »إنستغرام«  موقع 
الزواج  أقل وال أشجع على  لم  أنني 
دون الـ 18، وأحيي نضال من يعمل 
وتعمل ليكون السن القانوني، ولكن 
أنا لست مع التجريم، ألنه في الكثير 
هذا  واملجتمعات  الحاالت  من 
واعتباره  لألسف،  واقع  أمر 
جرم سوف يكون أداة ممكن 
فتيات  مــنــهــا  يــتــضــرر  أن 
مــبــاشــرة،  غــيــر  بطريقة 
ــى هـــذا أمــثــلــة  وعــل
كـــثـــيـــرة ألمـــاكـــن 
عديدة من العالم 
تــســمــح بــهــذه 
االســتــثــنــاءات، 
ــا  وهـــــــــــــذا مـ
قصدته من أنني 
ضــد الــتــجــريــم، 
والــــفــــرق هــنــا 
واضــح بــني ضد 
ــني  ــم وب ــجــري ــت ال

عدم التشجيع«.

صباحكم صباح 
ابتسامة جميلة



اأ�صل اخلالف بني اجلرنال املذبوح 
والكولونيل عبابو

البرق، لكن أي أحد من ركابها لم 
كان  تجري..  بأنها  مقتنعا  يكن 
العائدون من مجزرة الصخيرات 
معطلة،  سياراتهم  أن  يحسبون 
السير  عـــن  عـــاجـــزة  ــا  ــه أن أو 
ــت رؤوســـهـــم  ــان ــك بـــســـرعـــة، ف
األمامي  الــزجــاج  تخترق  تكاد 
للسيارات وكأنها تريد أن تسبق 
املحرك، ولم يكن أحدهم يحسب 
الشكل،  بهذا  طويلة  املسافة  أن 
ولكن أطول من تلك املسافة كان 
كان  الرباط  من  وأبعد  عمرهم، 

مصيرهم..
إن الخوف والهلع ما كان بعد 
يكونوا  فلم  أعصابهم،  فارق  قد 
راغبني في الرجوع إلى أهاليهم 

كانوا  بــل  بسرعة،  وذويــهــم 
هاربني خائفني، وعيونهم لم 

تصدق أن األمر قد انتهى، 
يلتفتون  كـــانـــوا  ــد  ــق ف
وراءهـــــــم كـــل لــحــظــة 
عقولهم،  طائرة  هلعني 
ولــكــن تــفــكــيــرهــم لم 
أقنع  وقد  يتوقف  يكن 
نفسه  ــوزراء  ــ الـ أحـــد 
تجري  ال  السيارة  بأن 
ــســرعــة املــطــلــوبــة  ــال ب

مرسيديس  أنــهــا  رغـــم 
ــع بــأنــه  ــن ــت ــدة، واق ــديـ جـ

يجري  أن  استطاعته  فــي 
أوقفها  وهــكــذا  منها،  أكــثــر 

من  كيلومترات  سبع  بعد  على 
رجليه  على  يمشي  ونزل  الرباط 
أحد  التقطه  وعندما  مسرعا، 
الــعــائــديــن ســألــه عــن ســر تــرك 
لقد  وإباء:  بأنفة  فقال  السيارة، 
من  أسبوع  بعد  ولكنه  تعطلت، 
مائدة  حــول  كــان  األلــيــم،  اليوم 
كنت  لقد  يقول:  األصدقاء  أحد 
الصخيرات  تركوا  أنهم  موقنا 
ونزلوا ليحتلوا العاصمة وأنهم 
كانوا في انتظارنا، فلم أكن غبيا 
مرسيديس  بسيارة  أدخل  حتى 

حكومية وسط جموع الثوار.
ولعل معاليه كان على صواب.. 
إن أي شيء في العاصمة لم يكن 
على طبيعته، فقد كانت السيارات 
تخترق  الصخيرات  من  العائدة 
غمر  وقــــد  املـــديـــنـــة  شــــــوارع 
وكان  منعرجاتها،  كل  الجنود 
يتنازعان  والخوف  االطمئنان 
ضمائرهم، فهل هم جنود املوت 
هم  أم  الصخيرات،  من  جــاؤوا 
لحماية  جاؤوا  نظاميون  جنود 
رسل  أزيــاء  نفس  إنها  املدينة؟ 

ونفس  خوذاتهم،  بنفس  املوت، 
التي  األسلحة  حتى  أحذيتهم، 

بني أيديهم، هي.. هي..
على  االطـــمـــئـــنـــان  وتــغــلــب 
الجنود  هـــؤالء  إن  الـــخـــوف.. 
إنهم  الـــرصـــاص،  يــطــلــقــون  ال 
ولكن  يلعنون،  وال  يسبون  ال 
ــرع من  ــت أســ ــان الــســيــارات ك
وقت  يكن  لم  والــوقــت  األفــكــار، 

حساب.
البيوت،  في  الجموع  والتقت 
جــراحــه،  يضمد  مــجــروح  بــني 
يغير  اآلخــريــن  بدماء  ومغمور 

ثيابه، وسيدات البيوت غاضبات 
استدعيتهم  هــل  مــتــســائــات: 
كاألطفال  لتمزحوا  للصخيرات 

وتوسخوا ثيابكم؟
أصبح  وأخــرى،  لحظات  وبني 
الصخيرات  مــن  العائدين  كــل 
أبطاال وجنودا وأسودا، وقدماء 

محاربني.
وألقي باألزياء امللطخة بالدماء 
بكل  املدنسة  والسراويل  جانبا، 
أصناف النجاسة دخلت في طي 

الكتمان العائلي.
الصعداء..  العائدون  وتنفس 
لقد كانوا مقتنعني بأن كل شيء 
انتهى، وأن الجيش سيطر على 
بأن  خليقون  وأنــهــم  الــوضــع، 
يصبحوا أبطاال تجلل النياشني 

صدورهم.
الــنــاس تجحظ  كــانــت عــيــون 
هلعا كلما ضغطوا على زر جهاز 
الثورة،  بيان  وسمعوا  الراديو 

على  والقضاء  الثورة  وانتصار 
لقد أطيح  النظام، واملذيع يردد: 

بالنظام امللكي.
إلى  املــدعــوون  يبق  لم  وقتها 
املذهولني،  وحدهم  الصخيرات 
املدعوين  ولكن  املتسائلني،  وال 
ــرات لـــم يــبــقــوا  ــصــخــي ــى ال ــ إل
بل  مــتــســائــلــني،  وال  مــذهــولــني 
ــدرا لــأخــبــار  أصــبــحــوا مـــصـ
من  نوع  أي  وإنما  به،  موثوقا 
أنهم  يدعون  إنهم  الثقة..  أنواع 
رأوا امللك يمشي ويتكلم، ويشير 
بــيــديــه، لــكــن.. هــا هــي اإلذاعـــة 
للملك،  رؤيتهم  من  ساعات  بعد 
وأن  بالنظام  أطيح  بأنه  تقول 
شك  فــا  انتصرت،  الــثــورة 
ما  هول  من  املدعوين  أن 
بمس  أصــيــبــوا  رأوا 
ولعلهم  الخبل،  مــن 

معذورون.
كل  أسلم  وهكذا 
أنفسهم  ــاس  ــن ال
بهم  يفعل  للزمن 
هذا  ال  يشاء،  ما 
ــذا،  ــ ــدق هـ ــ ــص ــ ي
يطمئن  هـــذا  وال 
وإنما  هــذا،  لقول 
فـــــــراغ يـــتـــقـــاذف 
ــار، وانــتــظــار  ــكـ األفـ
ــاذا  يــفــرض نــفــســه، م
سيجري؟  ومـــاذا  جــرى، 
وتؤكد  تخبر  الرباط  إذاعــة 
وإذاعة  نجحت،  قد  الثورة  بأن 
))جــالــة امللك  بأن  تؤكد  طنجة 
النظام((،  عــلــى  مــســيــطــرا  الزال 
وشوارع مشحونة بالجيش، أي 
الجيش  أم  الثوار  جيش، جيش 
فإذاعة  يعرف،  أحد  ال  النظامي؟ 
نجاة  عن  تتحدث  كانت  طنجة 
األوامــر  حسب  الثاني  الحسن 
املدينة  عامل  لهم  أعطاها  التي 
الجنرال  هو  وقتها  كــان  ــذي  ال

حسني بنسليمان.
الظام  فــلــول  كــانــت  وعــنــدمــا 
الذهبية  الشمس  خيوط  تطارد 
ــاط  ــرب ــت ال ــان فـــي مــغــيــبــهــا، ك
عملية  ألكبر  تستعد  العاصمة 
عسكرية في تاريخها، فإذا كانت 
على عهد يعقوب املنصور رباطا 
في  فهي  السلطانية،  للجيوش 
يوليوز  عاشر  مــن  املــســاء  ذلــك 
لجيوش  ربــاطــا  أمــســت   ،1971
ملعركة  وميدانا  الــزمــام،  زائغة 

حتمية املصير.
أفلتوا  الــذيــن  كــل  اتــفــق  لقد 

مــن مــجــزرة الــصــخــيــرات على 
بمعجزة،  فعا  يتعلق  األمــر  أن 
بكل  معجزة  أقـــل،  وال  أكــثــر  ال 
والحقيقة  ومعانيها،  مدلوالتها 
أن يد القدر حولت اتجاه مجزرة 
الصخيرات وشاءت لها أن تقلب 
وتضرب  وتفرقهم،  الثوار  وضع 

بالفشل. مخططهم 
املذبوح  الجنرال  فوجئ  لقد 
الدماغ  وهــو  الصباح،  ذلــك  في 
ــر لـــلـــمـــؤامـــرة، بــمــكــاملــة  ــك ــف امل
العسكري،  ــو  ــرادي ال بــواســطــة 
الطريق  إلــى  بالخروج  تطالبه 
الــعــام املـــؤدي مــن الــربــاط إلى 
الكولونيل  ملقابلة  الصخيرات، 
املذبوح  الجنرال  وقفز  عبابو، 
داخل سيارته كاملجنون ال يدري 
املستعجل،  االستدعاء  هذا  سر 
الذين  التاميذ  الجنود  ويقول 
اعتقلوا بعد فشل املؤامرة، أنهم 
يأتي  املذبوح  الجنرال  شاهدوا 
ليدخل  وينزل  بسيارته  مسرعا 
مع  وعصبي  عاصف  حديث  في 
مدخل  عند  عبابو  الكولونيل 
الذهبية«،  ــال  ــرم »ال مصطاف 
مأى  الشاحنات  تراصت  حيث 
بعد  على  والــرصــاص  بالرجال 
بضعة أمتار من البيوت الجميلة 

التي بنتها الدولة لرجالها.
أنه  املذبوح  يخبر  عبابو  كان 
قرر أن يكون اليوم يوم االنقاب، 
على  للهجوم  برجاله  أتى  وأنه 
للمذبوح  يترك  ولم  الصخيرات، 
فرصة الكام وال فرصة التراجع، 
بل أخبره أن الشاحنات ستتبعه 
الصخيرات  بــاب  عند  وستقف 
يبعث  وريــثــمــا  ــدخــل،  ي ريــثــمــا 
الســتــدعــاء األســـرة املــالــكــة من 
في  ليتم  ــاط  ــرب ال فــي  قــصــرهــا 
املتفق  املخطط  تنفيذ  شأنها 

عليه من قبل.
ــل املـــــذبـــــوح اضـــطـــر  ــ ــع ــ ول
ولعله  الفكرة،  هذه  الستحسان 
الخطر  أمام  مرغما  نفسه  وجد 
الذي يتهدده من الجهتني إذا ما 

تردد في موقفه.
املذبوح  الجنرال  عاد  وعندما 
إلى القصر بالصخيرات، تحولت 
وأخذ  جبينه..  وتقطب  مامحه 
سائقه  إلى  أسرع  ولكنه  يرتبك، 
فأرداه قتيا حتى ال يفسد عليه 
الذي حضر منذ  البرنامج، وهو 
مع  العاصفة  املقابلة  دقــائــق 

الكولونيل عبابو.

ذات  سياسية  ــة  حــادث أول 
للملك  حصلت  ــع،  ــدي ب مــغــزى 
وضع  أن  بعد  الثاني  الحسن 
ــه جــثــمــان  ــ ــى وج ــل ــا ع ــدي ــن م
وامللك  حصل  املذبوح،  الجنرال 
واملحيطني  بالجنراالت  محاط 
ــاه جـــنـــرال آخـــر،  حــيــنــمــا حــي
موقفه  وكــان  حبيبي،  الجنرال 
كان  فقد  كــان،  بما  الغرابة  من 
أقــطــاب  مــع  مــتــفــقــا  مجتمعا 
االنقاب، عبابو واآلخرين، وقد 
للمنطقة  رئيس  بمهمة  كلفوه 
باسم  ــراكــش،  ــم ب الــعــســكــريــة 

الثوار.
نفسه  في  وجــد  منهم  وقليل 
إلى  متطلعا  ليتوجه  الشجاعة 
بعض  إلــى  يتحدث  وهــو  امللك 
الوزراء، ثم إلى الجنرال محمد 
لباس  ارتــــدى  ــد  وقـ ــر،  ــي ــق أوف
رشاشة  بيده  وأمسك  املــيــدان 
تبقى  ملن  أوامـــره  يعطي  وهــو 
إلى  يعودوا  ألن  املدعوين  من 

منازلهم.
وعـــنـــد مـــخـــرج مــصــطــاف 
تبقى  مــا  ــان  كـ ــرات،  ــصــخــي ال
نحو  يتزاحمون  املدعوين  من 
ــرة وكــأنــهــم  ــي ــب ــك الــطــريــق ال
إلى  ــوت  امل عالم  مــن  خــارجــون 
أغلبهم  كـــان  مــجــهــول..  عــالــم 
وأغلبهم  حفاة،  وأغلبهم  عراة، 
كانوا  اآلخرين،  بدماء  ملطخني 
يــتــزاحــمــون داخـــل الــســيــارات 
لهم سيارات  أن  ناسني  األخرى 
من  فيهم  ــان  وكـ خــصــوصــيــة، 
ــهــم مـــن ال  ــي ــي، وكـــــان ف ــك ــب ي
يبكي،  أم  يضحك  أهــو  يــدري 
جاحظة،  كــانــت  عيونهم  لكن 
بعد  تفارق  لم  قلوبهم  وكانت 
لم  جميعا  ولكنهم  حناجرهم، 
لبيوتهم  أنهم  يصدقون  يكونوا 

راجعون.
في  تجري  الــســيــارات  كانت 
وكأنها  تجري  الــربــاط،  اتجاه 

بقلـم :
مصطفى العلوي

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

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

فيما يلي، تقدم »األسبوع« أقوى ما كتبه الراحل مصطفى العلوي عن محاولة انقالب الصخيرات، عبر حلقات ضمن ركن »الحقيقة الضائعة«.
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 من 28 يناير إلى 3 فبراير 2021

 فوجئ الجنرال المذبوح في ذلك الصباح، وهو 
الدماغ المفكر للمؤامرة، بمكالمة بواسطة الراديو 

العسكري، تطالبه بالخروج إلى الطريق العام المؤدي من 
الرباط إلى الصخيرات، لمقابلة الكولونيل عبابو، وقفز الجنرال 

المذبوح داخل سيارته كالمجنون ال يدري سر هذا االستدعاء 
المستعجل، ويقول الجنود التالميذ الذين اعتقلوا بعد 
فشل المؤامرة، أنهم شاهدوا الجنرال المذبوح يأتي 

مسرعا بسيارته وينزل ليدخل في حديث عاصف 
وعصبي مع الكولونيل عبابو عند مدخل 

مصطاف »الرمال الذهبية«


