
سري

كاد رئيس الحكومة سعد العثماني أن يتورط في 
إليه  نسبت  بعدما  مسبوق،  غير  قانوني  نقاش 
»تهنئة« للمنسق الوطني املغربي الحر، إسحاق 
املحامي  على  املنقلبون  انتخبه  الذي  شارية، 
فرض  هاتفيا  اتــصــاال  أن  لــوال  ــان..  زيـ محمد 
العدالة  حزب  من  عضو  ليقوم  األمــور،  توضيح 
الواقعة  بتوضيح  العثماني،  من  بتكليف  والتنمية، 
على صفحته »الفيسبوكية«، بكون رئيس الحكومة التقط 
صورة عادية مع شارية وال عالقة لها بالتهنئة، والتهنئة 
الحكومة  لرئيس  اتهاما  ألصبحت  فعال،  حصلت  لــو 
بالتدخل في شؤون األحزاب، خاصة وأن القضية الزالت 

معروضة على القضاء)..(. مـدير النشر:
الطيب العلوي

 المؤسس:
مصطفى العلوي

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ 1965
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الضائعةتحليل إخباري الحقيقة 

كواليس

فكرة عبابو لالستيالء 
على حكم المغرب

هل ارتكب الطبيب الملكي خطئا في تلقيح الملك؟

عندما قاومت السلطات المحلية 
المناورات اإلسبانية الحتالل جزيرة »ليلى«

أسرار العداء بين نظام 
الحسن الثاني ورؤساء 

الجزائر

المجتمع المدني اإلفريقي يدعو 
لطرد البوليساريو من االتحاد 

اإلفريقي 
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المغرب يحقق في أيام الجائحة ما لم يحققه في األيام العادية 

عـلى بركــة اهلل 
يتواصل انخفاض معدل اإلصابات 

بفيروس »كورونا« ويتواصل معه 
ارتفاع معدالت الشفاء بالمغرب، رغم أن الجميع 

يعرف ضعف االحتياطات المتخذة في هذا 
الجانب مقارنة مع دول كبرى الزالت تعاني 

الويالت تحت وقع الجائحة، بينما يواصل المغرب 
بنظام صحي يوصف بالهش، تحقيق نتائج 

إيجابية، وقد شرع في تلقيح المواطنين ضد 
»كوفيد 19«.. وربما حققت البالد في ظل 

الجائحة ما لم تحققه في وقت سابق خالل 
األيام العادية، فبالتزامن مع انتشار فيروس 
»كورونا«، نجح المغرب في استصدار قرار 

أمريكي يعترف بمغربية الصحراء، كما ساهمت 
أمطار الخير في تخفيف هول األزمة وأكنها 

»البركة الربانية« تحيط البالد برعايتها..

ملف

تحت األضواء

التفاصيل  يف  ركن  »بني السطور« 
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كـواليـس األخبــار

    

»اللهم كرث ح�سادنا«
في يوم من أيام أكتوبر 2014، وخالل افتتاح الدورة 
امللك  استحضر  باملغرب،  التشريعية  للسنة  الخريفية 
وأمــام  البرملان  قبة  تحت  خطابه  في  السادس  محمد 
لهم  ليست  الذين  البيضاء،  الجالبيب  مرتدي  من  حشد 
كلهم بالضرورة عالقة بالدين)...(، )استحضر( الحديث 
كلمات  ثالث  حسادنا((..  كّثر  ))اللهم  القائل:  النبوي 
وتشابكت  اللغط  فيه  كُثر  واسعا،  جدال  حينها  أثــارت 
لينتهي  املهتمني)...(،  وســط  وتوزعت  التعاليق  فيه 
األمر برفض معظم العلماء واألئمة واملرشدين الدينيني 
التعليق والخوض في غمار صحة الحديث من عدمه)...(، 
إال أن بعضهم أوضح أن األمر ال يتعلق بحديث، وإنما 
كما  محددة«،  »مواقف  في  يسرده  الرسول  كان  بدعاء 
املنسوبة  األدعية  فإن  ثم  للطائف، ومن  حدث في دعائه 
للرسول ال تدخل في نطاق األحاديث النبوية، وبالتالي، 

لم ُتدّون في األمهات الست وكتب الحديث املسندة.
بدورنا،  اليوم  نعيشها  محددة«  »مواقف  من  لها  يا 
ويا لها من وقائع وأحداث تفتك بكل ما هو واقعي)...(، 
»زعما«  املعروفة  الدول  معظم  أن  نرى  أصبحنا  عندما 
األرقام  تحت  يوميا  تنهار  املتينة،  الصحية  بتغطيتها 
املتزايدة بشكل مهول لعدد اإلصابات والوفيات بفيروس 
أقصى  تفعيل  فــي  لالستمرار  دفعها  مما  ــا«،  ــورون »ك
وعزلة  صحي  حجر  من  قــســوة)...(،  وأشدها  التدابير 
»عــمــومــي«)...(، ورغــم ذلك  وإغــالق كل ما يحمل اســم 
لـله، نرى أننا بدأنا ننضم  »والو«، بينما نحن، والحمد 
للدول القالئل التي أرقام إصاباتها وموتاها تقودنا إلى 
يعرفها  لم  لدينا  الشفاء  الهدنة، ومعظم حاالت  من  نوع 
من َقَصد املستشفيات واملصحات)...(، بل أولئك املرضى 

الذين اكتفوا بنصيحة »اجلس في دارك«.
الوضعية  لتحليل   »19 »كوفيد  بحالة  اكتفينا  إذا  أما 
أصبح   - الحال  كل  على   - الوباء  ألن  للبالد،  الحالية 
بمثابة املوجه األساسي إن لم يكن الوحيد لألمور)...(، 
تحسن  أن  و»بــالــزربــة«،  فهم،  البديهي  من  يكون  فقد 
الوضعية إن لم يكن راجعا لقطاع الصحة الذي أصبح 
كل  في  الــحــال«  قد  »على  نعت  ببالدنا  دائما  يرافقه 
املختلفة  الحكومية  لالستراتيجيات  أو  مناسبة)...(، 
بالتأكيد  وال  تصفيق)...(،  أي  بعدها  نسمع  لم  التي 
واحد  لشيء  وإنما  الحمامات)...(،  إغالق  لقرار  راجع 
الربوع  هذه  مع  تقف  التي  هلل«  »بركة  وهو  أال  وأكيد، 
نفسي-  ومع  معكم  صريحا  وسأكون   - ألن  قرون،  منذ 

حصادنا كان دائما أفضل من زرعنا.
وهذا يعود بنا ملوضوع الحسد، الشغل الشاغل لعدد 
قد  املعرفة،  حق  يعرفهم  ال  فمن  املغاربة)...(،  من  هائل 
يظن أنهم يخشون الحسد ويقرئون املعوذتني باستمرار 
اكتسابهم لصفة  أو  املؤهالت،  من  ملؤهل  امتالكهم  على 
يملكها  ال  التي  املــوارد  من  مورد  أو  الصفات)...(،  من 
شيء،  كل  في  متوسطا  دائما  كان  فاملغربي  بلى..  أحد، 
في  ومعتدال  الوسامة  في  عاديا  القوة،  في  متوسطا 
وهنا  جعلته،  له،  وحمده  هلل  من  خشيته  لكن  الغنى، 
ُيطَرح االختالف، يتفوق بقليل على باقي مواطني الدول 
التي  هلل«  »بركة  على  عليه..  الحسد  ويخشى  األخرى، 

تحفظه دون أي غطاء.. »وفاش ّما جيتي)...(«.
وقد كان هذا، ربما، هو نفس الحسد الذي سبق للملك 
محمد السادس أن أراد اإلشارة إليه قبل سبع سنوات، 
أشد  البركة«  على  »الحسد  أن  املعرفة  حق  يعرف  ألنه 
ما  تطابق  ليكمل  األخــرى،  أنواعه  من  وهالكا  شراسة 
وراء  َتَمْتَرسوا  الذين  اد  الُحسَّ مع  حاليا  ويدور  يجري 
وتارة  األمريكية)...(،  تارة  مؤخرا،  الصحف  كبريات 
على  هجوماتها  استأنفت  التي  البريطانية،  أخــرى 

املغرب، ملكا ونظاما وأساليبا)...(.
هذا  على  تعود  »الــُحــّســاد«  فعل  ردود  كانت  فــإذا 
َكثِّر  فاللهم  اآلن،  يحصل  كما  األوضاع  باستقرار  البلد 
حسادنا، وال يهم إن تعلق األمر بحديث، أم بدعاء للنبي 

في مواقف محددة)...(.

األسبوعكاريكاتير

alousboue.com

بقلــم               الطيب العلوي

 العدد: 1546 من 4 إلى 10 فبراير 2021

بنشعبون يأخذ مكان وزير الصحة

الرباط. األسبوع

االقتصاد  ــر  وزيـ تــولــى 
اإلدارة،  وإصالح  واملالية 
مهمة  بنشعبون،  محمد 
كمية  عــن حــجــم  الــكــشــف 

ــقــاحــات  ــل ال
ــي  ــ ــتـ ــ الـ

توصل 
ــا  ــه ب

املغرب حتى اآلن، والتي بلغت 2.5 مليون جرعة.
من  ستمكن  التلقيح  حملة  أن  بنشعبون  وأبرز 
تجاوز الوضع السائد حتى اآلن إذا سارت األمور 
الشكوك تخيم  أن  إلى  لها، مشيرا  كما هو مخطط 
الــســالالت  بخصوص  الــعــالــم  على 
فيروس  عــن  املتحورة  الجديدة 

»كورونا«.
ــع  ــواق م رواد  ــد  ــق ــت ان ــد  ــ وق
التواصل االجتماعي غياب 
وعــدم  الصحة  وزيـــر 
تــواصــلــه مــع الـــرأي 
تولى  بعدما  العام، 
مهمة  املالية  وزير 
األمــور  توضيح 

في البرملان. أيت الطالببنشعبون

شبهة الفساد 
الشطرنج  تبعد 

المغربي من 
بطولة فرنسية 

الرباط. األسبوع

أصـــدرت الــجــامــعــة الــدولــيــة 
للشطرنج قرار إقصائها للمغرب 
رياضة  بطولة  في  املشاركة  من 
السابعة  دورتها  في  الشطرنج 
ليون  مدينة  فــي  ستنظم  التي 
الفرنسية، لينضاف هذا اإلقصاء 
املشاركة  من  املغرب  إقصاء  إلى 
في بطولة الكرة املستطيلة التي 

ستنظم أيضا في فرنسا.
املشاركة  من  املغرب  حرمان 
في بطولة الشطرنج، في دورتها 
كبار  تجمع  ــتــي  ال الــســابــعــة، 
العالم في لعبة الذكاء، جاء على 
املغربية  الجامعة  اتهام  خلفية 
لــلــشــطــرنــج بــفــضــائــح مــالــيــة 
وهو  بــمــســيــرهــا)..(،  مرتبطة 
إلى  طريقها  في  رسالة  موضوع 

رئيس الحكومة.

ظهور مرتبك لعبد العزيز الماعوني 

هل ارتكب 
الملكي  الطبيب 
خطئا في تلقيح 

الملك؟

الرباط. األسبوع

دخلت صورة امللك محمد السادس وهو 
فيروس  ضد  للتلقيح  جرعة  أول  يتلقى 
»كورونا«، التاريخ، بسبب رمزيتها كبداية 
أسوأ  أحد  عن  الستار  إسدال  في  للشروع 
لكن  العالم،  عبر  مأساوية  التاريخ  فصول 
بروتوكول التلقيح الذي نقل على شاشات 
عدة  خلف  املنصرم،  األسبوع  التلفزيون، 
تساؤالت في األوساط الطبية وغير الطبية.
على  تسابقت  قد  مواقع  عدة  كانت  وإذا 
ذراع  بتلقيح  ــام  ق الـــذي  الــرجــل  تعريف 

البروفسور  وهــو  الــســادس،  محمد  امللك 
اإلعالميني  جل  فإن  املاعوني،  العزيز  عبد 
حيث  التلقيح،  طريقة  مناقشة  عن  سكتوا 
طبية،  قفازات  أي  يرتدي  املاعوني  يكن  لم 
وال غطاء للرأس، كما ظهر في عدة مقاطع 
ــارات  وإش الطبي  عمله  بني  مرتبك  وهــو 

املصورين..
محمد  امللك  بشجاعة  نوهت  طبية  مصادر 
أنها  رغم  التلقيح،  جرعة  تلقي  في  السادس 
طريقة  إلى  بالنظر  مؤملة،  تكون  أن  توقعت 
غرز اإلبرة و سحبها من ذراع امللك)..(، بل إن 
هناك بعض املصادر التي نبهت إلى إمكانية 
حقن امللك في ذراعه األيسر بدل ذراعه األيمن، 

كما ظهر مع عدة قادة لدول أخرى..
إعادة  إلى  بــادرت  مواقع،  عدة  أن  يذكر 

العزيز  عبد  الدكتور  بشخصية  التعريف 
مالل،  بني  مدينة  »ابن  إنه  قائلة  املاعوني، 
في  امللك  يــفــارق  ال  الــخــاص،  امللك  طبيب 
سواء  وارتحل،  حل  أينما  تنقالته،  مختلف 
بني املدن املغربية أو خالل تواجده املستمر 
الــوحــيــد هو  هــمــه  ــن،  ــوط ال ــارج أرض  خـ
الحفاظ على صحة ملك املغرب.. ومن املهام 
األخرى التي يشرف عليها املاعوني، رئاسة 
إضافة  ــد،  زاي بن  خليفة  الشيخ  مؤسسة 
لعلوم  السادس  لجامعة محمد  رئاسته  إلى 
املواطنني  طلبات  تلقيه  ومهمة  الصحة، 
تستدعي  التي  للملك،  املوجهة  املغاربة 
بحاالت  التكفل  أجــل  مــن  عــاجــال  تــدخــال 
اعتاد  والتي  ماديا،  مكلفة  صحية ومرضية 

امللك محمد السادس التكفل بها«.



ما خفي
اكن أعظم

التلقيح  عملية  انطالق  ساهم 
ــيــروس »كـــورونـــا« فــي ظهور  ضــد ف
إلدارة  السابق  للمندوب  متوقع  غير 
ــار املــســؤولــن  ــب ــد ك ــ ــســجــون وأح ال
في  التلقيح  مــراكــز  بــأحــد  األمــنــيــن 
ملدة  األنظار  عن  تواريه  بعد  الرباط، 
طويلة منذ إعفائه من املسؤولية سنة 
وهو  شوهد  حيث  ملكي،  بقرار   2013
املكلفن  مع  الحديث  أطــراف  يتبادل 

بالتلقيح أمام طابور املنتظرين)..(.

امللكي  ــدرك  الـ مــروحــيــة  تدخلت 
بمنطقة إملشيل لتفادي تطور الوضع 
وارتفعت  حــامــل،  ملواطنة  الصحي 
وميدلت،  الرباط  بن  الهواتف  حرارة 
الــدرك  لتدخل  الصعاب  كافة  لتدليل 
تطورات  أي  تفادي  أجــل  من  امللكي، 
االجتماعي،  بــالــوضــع  يتعلق  فيما 
بــعــدمــا ســاهــمــت بــعــض الـــحـــوادث 
احتقان  خلق  في  السابقة  الصحية 
امللكي  الــدرك  أن  ومعلوم  باملنطقة، 
مهام  بعدة  الجيش،  غــرار  على  يقوم 

ذات طابع إنساني.

عن  املتتبعن  مــن  عــدد  تساءل 
ناصر  الخارجية  ــر  وزي تواصل  سر 
القومي  األمــن  مستشار  مع  بوريطة 
بدل  شــبــات،  بــن  مائير  اإلسرائيلي، 
الخارجية  وزيــر  نظيره  مع  تواصله 
اإلسرائيلي، وتقول بعض املصادر، أن 
إسرائيل  في  العميقة«  »الدولة  رعاية 
مع  والتطبيع  التقارب  عمليات  لكافة 
بعض الدول، تعطي األفضلية ملائير بن 
االتفاقيات،  استمرارية  لضمان  شبات 
عدة  في  مؤخرا  الطرفان  تشاور  وقد 
قضايا من بينها االستعدادات إلرسال 

وفد مغربي كبير إلسرائيل)..(.

العدل  وزارة  بن  العالقة  ظلت 
بالتفاعل  مطبوعة  العامة  والنيابة 
النيابة  استقاللية  رغــم  اإليــجــابــي، 
التي  ــى  األول املــرة  أنها  غير  العامة، 
املدني  املجتمع  فعاليات  فيها  تدعو 
للتحقيق  الــنــبــاوي،  عبد  تدخل  إلــى 
ثالثة  عهد  على  املبرمة  الصفقات  في 
واألثاث  بالتجهيز  يتعلق  فيما  وزراء، 
والــنــمــوذج  املــاليــيــر..  كلفت  والــتــي 
رفعتها  التي  األخــيــرة  املراسلة  مــن 

الجمعية املغربية لحماية املال العام.

مع عودة الوزير السابق االتحادي 
عبر  النشاط  إلى  بنعتيق،  الكريم  عبد 
عدة  عبر  ونشرها  ــدراســات  ال تقديم 
مواقع، ظهرت موجة تعاطف شعبي مع 
وزير الجالية السابق، باعتباره ضحية 
انهالت  حــيــث  ســيــاســيــة،  حــســابــات 
التعليقات املنوهة بمجهوداته السابقة 

والحالية)..(.

وجه مستخدمون بالبنك املغربي 
الذي  أوروبــا،  في  الخارجية  للتجارة 
جلون،  بن  عثمان  رأســه  على  يوجد 
اإلدارة،  إلــى  اللهجة  قــويــة  ــة  رســال
في  االستمرار  أن  من خاللها  اعتبروا 
وهولندا  فرنسا  في  املوظفن  تسريح 
وإدارة  تاما  »فشال  يعد  وبلجيكا، 
العديدة«،  التنبيهات  رغم  مأساوية، 
باتخاذ  املسؤولن  األجــراء  اتهم  كما 
املحافظة  خــالل  مــن  ــة،  ــف زائ تــدابــيــر 
األطــر  مــن  للغاية  مــحــدود  عــدد  على 
صادقن  بأشخاص  »التضحية  مقابل 

يعملون بجد«.

3
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الرباط. األسبوع

بالتزامن مع التطورات السياسية األخيرة، 
إلى  الداعية  املدني  املجتمع  أصوات  تعالت 
تخليص االتحاد اإلفريقي من البوليساريو..

ــدول اإلفــريــقــيــة، ندعو  »بــاســم وحـــدة الـ
البوليساريو  من  للتخلص  اإلفريقي  االتحاد 
في أقرب وقت«، هو عنوان نداء أطلقته أكبر 
تشتغل  إفريقيا  في  املدني  للمجتمع  منظمة 
في  الخبير  ويرأسها  املغرب،  من  انطالقا 
الذي  الكتاني،  نجيب  اإلفريقية،  الشؤون 
أفــارقــة،  قــادة  عــدة  مــع  بصداقاته  اشتهر 

وبتحمل مسؤوليات في بعض هذه الدول.
منظمة  إلى  املنتمن  النداء،  أصحاب  يقول 
عضويتها  في  تضم  والتي  إفريقيا«،  »مغرب 
نشطاء من عدة بلدان إفريقية، بما فيها دول 
نشرتها  في  صدر  نداء  في  للمغرب،  معادية 
الخاصة، أنه ))مع اعتراف الواليات املتحدة 
كامل  على  املغربية  بالسيادة  األمريكية 
االنفصالين  مع  عليها  املتنازع  صحرائها 
وعسكريا  ودبــلــومــاســيــا  ماليا  املــدعــومــن 
النظام  قبل  من  عاما   45 ملــدة  ولوجيستيا 
العالقات  انتعشت  الــجــزائــري،  العسكري 
املغربية األمريكية في العام الجديد 2021..((.
املغربية  العالقات  تطور  مظاهر  من  وكان 
افتتاح  املــصــادر،  نفس  حسب  األمريكية، 
املدينة  وهي  بالداخلة،  األمريكية  القنصلية 
اإلقليمي«  البحري  »املركز  تصبح  أن  املقرر 
بفضل  الكناري  وجــزر  إفريقيا  يخدم  الــذي 
ــاط،  ــرب ال أطلقته  ضــخــم  تــنــمــوي  مــشــروع 
القنصلية  هذه  أن  أكد  الذي  النداء،  حسب 
قنصلية  عشرين  إلى  تنضاف  االقتصادية 
األشهر  في  افتتاحه  تم  دبلوماسيا  وتمثيال 
الــجــنــوبــيــة، التي  ــم  ــي ــال ــي األق األخـــيـــرة ف
ــارات  واإلم البحرين  قنصليات  استضافت 
القمر  ــزر  جـ واتـــحـــاد  املــتــحــدة  الــعــربــيــة 
الوسطى  إفريقيا  وجمهورية  والــغــابــون 
وساوتومي وبرينسيبي وبوروندي والكوت 
إلى  باإلضافة  وزامبيا،  وإسواتيني  ديفوار 
من  كل  قنصليات  استضافت  التي  الداخلة 
وغينيا  وليبيريا  وجيبوتي  وغينيا  غامبيا 
فاسو  وبوركينا  بيساو  وغينيا  االستوائية 

وهايتي.
البوليساريو  النداء املطالب بطرد  لم يفت 
مبادرة  أكبر  وهــي  اإلفــريــقــي،  االتــحــاد  مــن 

بمشاركة  التذكير  يفته  لم  نوعها،  من  مدنية 
40 دولة، منها 27 دولة إفريقية في املؤتمر 
الخارجية  وزارة  إليه  دعــت  ــذي  ال األخير 
بلدان  وكلها  أمريكا،  مع  بالتعاون  املغربية 
تدعم مغربية الصحراء والحكم الذاتي كحل 
انهيار  مقابل  املفتعل  الــنــزاع  لهذا  وحيد 

وتشتت أنصار البوليساريو.
ــدة أمــثــلــة،  ــاب الـــنـــداء عـ ــح وضـــرب أص
البوليساريو  »ثنائي  مساندة  تراجع  لتأكيد 
ــا كما  ــك ــري ــا وأم ــ ــي أوروبـ والـــجـــزائـــر«، ف
لدعم  الدولية  »املجموعة  رئيس  مع  حصل 
اإلسباني،  السياسي  العالم  الصحراوين« 
عبر  الـــذي  ألــتــامــيــرانــو،  إغناسيو  بــيــدرو 
العسكرية  لــالســتــفــزازات  اســتــنــكــاره  عــن 
للميليشيات  اتهامه  وكــذا  للبوليساريو، 

األبــريــاء،  الصحراوين  الشباب  بتجنيد 
مقابل اإلثراء الفاحش على حساب القضية، 
ومن األمثلة أيضا، عضو البرملان األوروبي، 
املعونة  تحويل  شجب  الذي  بيلد،  دومينيك 
إلى  تــنــدوف  لسكان  املخصصة  الغذائية 
تقدير  في  املبالغة  وكــذا  شخصية،  ثــروات 
عدد املستفيدين، وأيضا ردود فعل منظمات 
البوليساريو  تتهم  من  منها  أخــرى،  دولية 
في  قــيــاديــن  واســتــقــالــة  ــال  األطــف بتجنيد 
للبوليساريو،  بدعمها  معروفة  منظمات 
غير  دبلوماسية  تحركات  ــى  إل بــاإلضــافــة 
لسفير  بالنسبة  الــحــال  هــو  كما  مسبوقة 
أملانيا في الرباط، الذي أكد أن مبادرة الحكم 
للنزاع  واقعية«  األكثر  »الحل  هي  الذاتي 

حول الصحراء املغربية.

املنظمة،  رئيس  وقعه  الذي  النداء،  نفس 
نجيب الكتاني، وهو النداء الذي وصل إلى 
اختراق  إلى  نبه  إفريقيا،  في  الفروع  كافة 
اإلفريقي  ــحــاد  االت ملنظمة  البوليساريو 
تقرير  منها  املصطلحات،  على  بالتحايل 
الوقوف  يمكن  املصير  تقرير  بينما  املصير، 
االستعمار،  قاومت  التي  الشعوب  لدى  عليه 
حسب  البوليساريو«  حالة  »ليست  وهــي 
النداء، الذي يرى أصحابه أن الوقت مناسب 
جديدة  طريق  خارطة  إعــداد  على  لالنكباب 
نفسها  وتحرير  ونهوضها،  إفريقيا  لتطوير 

من ضيق األسواق)..(. 
أجــراه  سابق  حــوار  إلــى  الكتاني  ــاد  وع
نونبر  شهر  خــالل  »األســبــوع«  جريدة  مع 
2016، حيث اعتبر وقتها أن ))تحرك املغرب 

االتحاد  ضمن  مقعده  استرجاع  أجــل  من 
اإلفريقي، يعد أمرا عاديا، خاصة وأنه عضو 
مؤسس ملنظمة الوحدة اإلفريقية، معتبرا أن 
الوحدة  »منظمة  من  املنظمة  اسم هذه  تغير 
اإلفريقية« إلى اسم »االتحاد اإلفريقي«، كان 
للعضو  التاريخية  الشرعية  ضــرب  هدفه 
املصدر  نفس  وتوقع  املغرب،  وهو  املؤسس 
جلوس املغرب إلى جانب البوليساريو، غير 
أنه اعتبر بأن هذا األمر ال ينبغي أن يستمر، 
مساندة  ضمان  املــغــرب  على  يتعن  حيث 
القانون  فــي  تغييرات  إلحـــداث  الثلثن، 
حسب  البوليساريو((،  إلبعاد  األســاســي، 
قوله، وقتها، قبل أن يساهم اليوم في إطالق 
أولى مبادرات املجتمع املدني للمطالبة بطرد 

البوليساريو من االتحاد اإلفريقي.

 العدد: 1546 من 4 إلى 10 فبراير 2021

منظمة »مغرب 
إفريقيا« تكثف 

أنشطتها  

املجتمع املدين الإفريقي يدعو 

لطرد البولي�ساريو من الحتاد الإفريقي 

نجيب الكتاني رفقة رئيس غينيا بيساو الراحل، ماالم بااكي سنها
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بنشماس يدمج األمازيغية 
في مجلس المستشارين

الرباط. األسبوع

امللكي  واملعهد  املستشارين  مجلس  ــع  وق
للثقافة األمازيغية، على بروتوكول تعاون يروم 
تسريع وتيرة إدماج اللغة األمازيغية في أشغال 

املجلس.
البروتوكول الجديد، إلى وضع إطار  ويهدف 
عام للتعاون بني الجانبني، قصد أجرأة وتفعيل 
واملتضمن  املجلس  أقــره  الــذي  العمل  مخطط 
في  األمازيغية  اللغة  إدمــاج  ومراحل  لكيفيات 
أشغال الجلسات العمومية ملجلس املستشارين 

وأجهزته.
املجلس  يسعى  التعاون،  بروتوكول  وحسب 

الجهود  تنسيق  إلـــى  واملــعــهــد 
برامج  وضــع  أجــل  من  بينهما 
عمل مشتركة للتكوين املستمر 
ــدى مــجــلــس املــســتــشــاريــن  لـ
والثقافة  اللغة  مــجــال  فــي 

األمازيغيتني.
وتم إحداث لجنة مشتركة 

تنفيذ  بتتبع  إليها  يعهد 
ــراره مــن قبل  مــا تــم إقـ
من  املؤسستني  ممثلي 
هذا  تطبيق  إجـــراءات 

البروتوكول وتقييمه.

 العدد: 1546 من 4 إلى 10 فبراير 2021

نا�سطون يحذرون من تر�سيح املف�سدين يف االنتخابات

الرباط. األسبوع

رئيس  الغلوسي،  محمد  دعــا 
املال  لحماية  املغربية  الجمعية 
لعدم  السياسية،  األحزاب  العام، 
املال  وناهبي  املفسدين  »تزكية 
املقبلة،  االنتخابات  فــي  الــعــام 
من  الحد  تــروم  بــرامــج  ووضــع 
إلى  والــرشــوة،  والــريــع  الفساد 
قيم  تعزز  للسلوك  مدونة  جانب 
في  والشفافية  والتطوع  النزاهة 

تدبير الشأن العام«.
»بعض  أن  الغلوسي،  وقـــال 
حولهم  تحوم  الذين  األشخاص 
شبهات فساد، بمن فيهم أشخاص 

على  يتهافتون  قضائيا،  أدينوا 
املقبلة  لــانــتــخــابــات  الــتــرشــح 
نتيجة سيادة اإلفات من العقاب 
ــون، وهــو  ــان ــق وضــعــف حــكــم ال
السياسية  التكلفة  سيرفع  مــا 

ــعــزوف عن  ــال لــلــفــســاد، وذلـــك ب
في  الثقة  وفــقــدان  االنتخابات 

املؤسسات والعمل السياسي«.
وحذر نفس املتحدث من إتاحة 
ــفــرصــة لــهــؤالء األشــخــاص،  ال

والتاريخ،  املوعد  عن  والتخلف 
وتأجيل  والفرص،  الزمن  وهدر 
ــا الــتــنــمــيــة والــعــدالــة  ــضــاي ق
االجــتــمــاعــيــة والــديــمــقــراطــيــة 
أن  معتبرا  ــســان،  االن وحــقــوق 
االنتخابية  الــحــمــلــة  ــاق  ــط ان
الــوجــوه  نفس  لــعــودة  سيمهد 
ــتــصــدر املــشــهــد االنــتــخــابــي  ل
تداعيات  لذلك  وستكون  ببادنا، 

سلبية على املستقبل.
النخب  املصدر  نفس  وطالب 
بتجاوز  والحزبية،  السياسية 
تدبير  فــي  الكاسيكي  املنطق 
أساليب  فــي  ــداع  ــ واإلب األمـــور، 
عبر  السياسي،  العمل  ممارسة 
تشخيص دقيق للمرحلة الراهنة 
الضرورية،  األسئلة  كافة  وطرح 
إيــجــاد مخارج  فــي  واالجــتــهــاد 

لربط الجسور مع مستقبل آمن.

حماية المال العام تفرض نفسها

الغلوسي

صورة نادرة ألقطاب السياسة 
المغربية، عبد الرحمان اليوسفي، 
امحمد بوستة، بنسعيد أيت إيدر، 

وأحمد عصمان، يجتمعون على 
مائدة واحدة.

هدم معلمة رياضية كلفت الماليير

أقطاب السياسة حول 
مائدة واحدة

بنشماس

المنشطات تعمق أزمة 
اإلخوان أبو زعيتر 

الرباط. األسبوع
 

الفنون  رياضة  في  البطل  زعيتر،  أبوبكر  سقط 
الوكالة  قــررت  بعدما  املنشطات،  فخ  في  القتالية، 
أشهر،  لسبعة  إيقافه  املنشطات،  ملكافحة  األمريكية 

بسبب تعاطيه لهذه املادة املحظورة.
أبو  أن  لها،  تقرير  في  األمريكية  الوكالة  وكشفت 
لها،  التي خضع  زعيتر فشل في االختبارات األربع 
بعدما برزت مادة محظورة في العينات التي أخذت 

منه وخضعت لاختبارات.
ويأتي إيقاف أبو زعيتر، بسبب املنشطات من قبل 
قبل  من  عثمان  شقيقه  طرد  بعد  األمريكية،  الوكالة 
املنظمة العاملية للفنون القتالية، بسبب عدم التزامه 
باإلجراءات الوقائية ضد فيروس »كورونا« املعتمدة 

في النزاالت.

الرباط. األسبوع

السلة  لكرة  الوطني  املــركــز  هــدم  تــم 
والذي  عبد هلل،  موالي  بمركب  املتواجد 
تطلب بناؤه أكثر من ملياري سنتيم في 
العربي،  االتحاد  من  بدعم   ،2006 سنة 
لتكوين  فــضــاء  املــركــز  ــذا  ه ــان  ك حيث 
والحكام  املــدربــني  وتأطير  املــمــارســني 

واملنتخبات الوطنية.
األنــديــة  ممثلي  مــن  الــعــديــد  وانــتــقــد 
الوطنية واملمارسني، قرار الهدم الغامض 
تم  والــذي  السلة،  لكرة  الوطني  للمركز 
والرياضة  الشباب  وزارة  بعلم  تنفيذه 
حيث  املركز،  ترابها  فوق  يتواجد  التي 

الكاملة  املسؤولية  الـــوزارة  تحميل  تم 
تطلب  وطنية  رياضية  معلمة  ضياع  عن 

إنجازها صرف املايني من املال العام.
التواصل  مواقع  في  نشطاء  واعتبر 
االجتماعي، أن هدم املركز الوطني يعتبر 
بعد  الوطنية  الرياضة  في  »فضيحة« 
إقبار املركز الذي كان يتوفر على فضاءات 
ومرافق رياضية مجهزة، وإقامة لاعبني، 
املؤقتة  للجنة  أيضا  املسؤولية  محملني 
التي كانت تشرف على تسيير الجامعة، 

والتي اختارتها الوزارة الوصية.
املكتب  أن  مطلعة،  مــصــادر  وكشفت 
هدم  بــقــرار  تفاجأ  الــجــديــد،  الجامعي 
املركز، الذي أشرفت عليه وزارة الشباب 
والرياضة، حيث مازال مسؤولو الجامعة 
بخصوص  الوزارة  من  جوابا  ينتظرون 

التعويض أو مشروع بديل.

اعمارة: مقارنة مغرب اليوم 
مع عهد الحماية ال معنى له 

الرباط. األسبوع

واللوجستيك  والنقل  التجهيز  وزيــر  يقبل  لم 
واملاء، عبد القادر اعمارة، املقارنة بني طرق اليوم 
والطرق املبنية في عهد الحماية، بناء على مقارنة 
قام بها مستشار ينتمي لحزب األصالة واملعاصرة 
خال سؤال شفهي، حيث قال اعمارة أن »الحديث 
تركت  فرنسا  ألن  له،  معنى  ال  الحماية  فترة  عن 
فقط 10 آالف كيلومتر من الطرق في املغرب، بينما 

يصل العدد اليوم إلى 58 ألف كيلومتر«.
وفي موضوع ذي صلة بالطرق، تفاعلت الوزارة 
جريدة  من   2021 يناير   14 بعدد  صدر  مقال  مع 
يشكل  طريق  »إهــمــال  عــنــوان  تحت  »األســبــوع« 

ضمن  مستعمليها«،  على  خطرا 
أن  لتوضح  »الجهات«،  صفحة 
بالطريق  فعا  يتعلق  ــر  األمـ
طول  على   7210 رقم  الوطنية 

الطريق  وهي  كيلومترات،   8
أضرار  لعدة  تعرضت  التي 

املطرية  الــتــســاقــطــات  بفعل 
أشــغــال  وأن  ــرة،  ــيـ األخـ

هذه  وصيانة  توسيع 
الــطــريــق، مــدرجــة في 
»تقليص  برنامج  إطار 
ــوارق املــجــالــيــة  ــ ــف ــ ال
لسنة  واالجــتــمــاعــيــة 
والـــدراســـة   ،»2021
مرحلة  فـــي  ــا،  ــي حــال
ــروع  ــشـ ــاز املـ ــ ــج ــ إن

اعمارةالتنفيذي.

ترك الراحل مصطفى العلوي،  مؤسس جريدة »األسبوع« كّمـًا هاما من الصور الفريدة التي راكمها في 
خزانته عبر مساره اإلعالمي منذ ما يزيد عن 60 سنة، تنشرها »األسبوع« بانتظام ضمن هذا الركن.

صور تنشر   ألول  مرة
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ربورتاج

ربورتاج: خالد الغازي

ما بعد إفالس الفئات األكثر فقرا

خلف قرار إغالق الحمامات الشعبية استياء كبيرا لدى أربابها والمستخدمين، الذين وجدوا أنفسهم بدون عمل أو دخل مادي، خاصة وأن 
القرار لم تواكبه أي إجراءات لتعويض هذه الشريحة من المجتمع التي تعاني البطالة منذ شهر مارس الماضي، مما وضع الكثير منهم 

على حافة اإلفالس وتسبب في خسائر مادية للمالكين بعد التوقف االضطراري الذي حصل خالل فترة الحجر الشامل.

الحمامات  كــل  بــإغــاق  السلطات  قـــرار  شكل 
صدمة  الــوطــنــي،  ــراب  ــت ال بمجموع  التقليدية 
ســواء،  حد  على  الحمامات  وألربـــاب  للمواطنني 
يعرفه  ما  مع  الشتاء  فصل  في  جاء  وأنــه  خاصة 
يسمح  ال  مما  الــحــرارة،  درجــات  في  انخفاض  من 
خوفا  بيوتهم  في  باالستحمام  الناس  من  للكثير 
باألنفلونزا،  اإلصابة  أو  برد،  لنزالت  التعرض  من 
بسبب  تقع  التي  الوفيات  حــوادث  إلى  باإلضافة 
الضحايا  من  العديد  خلف  الــذي  املائي،  السخان 
دفعت  الوقائع  هــذه  كــل  املــاضــيــة..  الفترة  خــال 
باملواطنني في مواقع التواصل االجتماعي للمطالبة 
ال  األسر  من  الغالبية  ألن  الحمامات،  فتح  بإعادة 

تتوفر على حمام منزلي.
 

قضية الحمامات في منبر البرلمان
وصلت قضية الحمامات إلى قبة البرملان بعدما 
تشتغل  التي  الفئة  عن  الدفاع  برملانية  فرق  تولت 
رشيد  انتقد البرملاني  حيث  الــقــطــاع،  هــذا  فــي 
يضر  باعتباره  الحمامات،  إغاق  قرار  حموني، 
من  اليومي  قوتها  تكسب  واسعة  اجتماعية  بفئة 
تعاني  اليوم  وأصبحت  الحمامات،  داخل  عملها 
اتخذته  الذي  القرار  بسبب  اليد،  ذات  ضيق  من 
الحكومة دون مراعاة الوضعية االجتماعية لهؤالء.
وأكد البرملاني في رسالته املوجهة إلى الحكومة، 
أن هذه الفئة لم تستفد من أي إجراءات ودعم مادي 
على غرار ما حصلت عليه فئات اجتماعية تشتغل 
في قطاعات أخرى، مشيرا إلى أن أرباب الحمامات 
االجتماعية  أزمتهم  تعميق  من  يعانون  املغلقة 
تعرف  وأقاليم  عماالت  عدة  وأن  خاصة  واملادية، 

تراجعا كبيرا في تفشي الوباء.
لقرار  استغرابه  عن  اليساري  البرملاني  وعبر 
اإلغاق، لكون الحمامات لم تسجل أي بؤرة وبائية 
التدابير  عن  متسائا  سابقا،  نشاطها  عودة  منذ 
الفئة التي  التي ستتخذها الحكومة من أجل دعم 

تشتغل في هذا القطاع.
القضية  ــدوره  ــ ب االســتــقــالــي  الــفــريــق  ــرح  وطـ
بوضعية  للتحسيس  املستشارين،  مجلس  فــي 
جراء  أصحابها  ومعاناة  الحمامات،  مستخدمي 
الداخلية  داعيا وزارة  املبرر،  استمرار اإلغاق غير 
ــن تــفــاقــم األزمـــة  ـــذي يــزيــد م ملــراجــعــة الــقــرار ال

االجتماعية لهذه الشريحة من املجتمع.
رئيس  أوعشى،  ربيع  يقول  الخصوص،  وبهذا 
ومستغلي  أربـــاب  لجمعيات  الوطنية  الجامعة 
من  يعاني  القطاع  هذا  أن  التقليدية،  الحمامات 
عن  املترتبة  واملشاكل  الجائحة  مشكل  أمــريــن، 
منه  يعاني  الذي  الكبير  أن املشكل  مبرزا  اإلغاق، 
أصحاب الحمامات، يتمثل في مصير املستخدمني، 
الجميع  جعلت  الــتــي  الحالية  الــظــروف  بسبب 
اإلغاق  أن  مضيفا  الدخل،  انعدام  أمام  سواسية 
فجائيا  ــرارا  قـ ــان  ك السلطات  عنه  الــذي أعــلــنــت 
بالنسبة للجميع، بعدما شمل القرار في كل من الدار 

البيضاء، فاس، القنيطرة، أكادير، سا، والرباط.

 تضرر فئات اجتماعية

لقد أغضب قرار اإلغاق أرباب الحمامات، الذين 
أصبح  بينما  لإلفاس،  معرضني  أنفسهم  وجدوا 
بعد  والتسول،  بالتشرد  مهددون  املستخدمون 
امللقبات  العامات  مثل  اليومي،  لعملهم  فقدانهم 
بـ»الكسالة«،  امللقبون  الرجال  أو  بـ»الطيابات«، 
حيث  واالستقبال،  التذاكر  شباك  في  العاملني  أو 
البطالة،  شبح  أمام  نفسها  الشريحة  هذه  وجدت 

وتحد جديد للبحث عن لقمة العيش.
في هذا اإلطار، يقول ربيع أوعشى، أن الحمامات 
تعاني  التي  الطبقة  هذه  لفائدة  تعمل  الشعبية 
الهشاشة والفقر، مضيفا أن ظروف »كورونا« دمرت 
مدخرات املستخدمني وحتى أرباب الحمامات، ولم 
واسترجاع  الجائحة  إيقاع  ملسايرة  الفرصة  تترك 
الشامل،  الحجر  فترة  أثناء  الجميع  خسره  ما 
يواز  لم  الذي  الصحي  البروتوكول  إلى  باإلضافة 
يبقى  بينما  كبيرة  تعد  التي  اإلنتاج  في  التكلفة 
هامش الربح ضعيفا، آما أن تعرف الفترة الحالية 
الوطنية،  التلقيح  حملة  إطاق  مع  األزمة  انفراج 
ودفاع الفرق البرملانية عن قضية الحمامات، حتى 
التقليدية  الصناعة  وزيرة  من  التفاتة  هناك  تكون 
الذين  للمهنيني  املطلبي  امللف  لدراسة  والسياحة، 
مليزانية  ويحتاجون  صعبة،  جد  ظروفا  يعيشون 
إلى  باإلضافة  املعدات،  وتشغيل  الصيانة  إلعادة 

ضرائب للجماعات التي أثقلت كاهلهم.
واعتبر أوعشى أن الحمام ال يحقق مداخيل تفي 
توقيت  وضيق  املصاريف،  كثرة  بسبب  بالغرض، 
الساعة  على  املبكر  اإلغاق  بسبب  اليومي  العمل 
الثامنة مساء، الذي يحرم غالبية املوظفني والعمال 
من زيارة الحمام في املساء بعد مغادرتهم ملقرات 
عملهم، مبرزا أن هذا املشكل يجعل اإلنتاج اليومي 
مكلفا واملداخيل ضعيفة جدا ال تكفي حتى لسداد 
املصاريف وأجور املستخدمني وتوفير البروتوكول 

الصحي واإلجراءات الوقائية.
الحمامات،  أربـــاب  جمعيات  رئيس  وأوضـــح 
ومعدات  بالتجهيزات  يضر  الحالي  التوقف  أن 
أخرى  وبمكونات  باملاء  يشتغل  ــذي  ال الحمام، 
تتمثل في التربة، وامللح، والجير، والتي تستعمل 
»الفرناطشي«  عامل  جانب  إلى  األرضية،  لتدفئة 
األحــمــر،  كــالــطــوب  أخـــرى  بــمــواد  الـــذي يشتغل 
اإلنتاج وعملية  أن توقف  والجير، وامللح، معتبرا 
والبرودة،  الرطوبة  انتشار  إلى  تؤدي  التسخني 
والبنية  املائية  والقنوات  املعدات  على  تؤثر  التي 
وكلها  األرضية،  في  تصدعات  وتسبب  التحتية، 

خسائر مادية كبيرة.

 اإلفالس يهدد مالكي الحمامات
جراء  تعاني  التقليدية  الحمامات  من  الكثير 
اإلغاق منذ مدة طويلة، مما دفع بأصحابها إلى 
واملستخدمني  العمال  وتشريد  نهائيا  إغاقها 

عن  للبحث  أخــرى  مجاالت  إلى  اتجهوا  الذين 
لقمة العيش، كما دفع هذا الوضع املزري أرباب 
الحمامات، إلى وضعها رهن البيع، بسبب املصير 
تزيد  التي  املتكررة  اإلغــاق  ــرارات  وق املجهول 
واالجتماعية،  املادية  واملشاكل  الضغوطات  من 

وتزيد من تراكم الديون والضرائب عليهم.
أربــاب  بعاش، ممثل  محمد  يــرى  جهته،  من 
حماماتهم  أن  البيضاء،  ــدار  ال في  الحمامات 
اإلغاق،  تداعيات  نتيجة  احتضار  حالة  تعيش 
أن  على  مؤكدا  الديون،  عليهم  تراكمت  بعدما 
البيضاويني  واملــواطــنــني  الــحــمــامــات  أربـــاب 
هذه  مــن  حرمانهم  بعد  تذمر  حالة  يعيشون 

الخدمة التي يقدمها الحمام.
هذا  من سلبيات  يشتكي  الجميع  أن  وأضاف 
املواطنني  لدى  مطلب  إلى  تحول  الذي  اإلغــاق 
لهذه  االلتفاتة  ضــرورة  على  املسؤولني  يحث 
هناك  وأن  السيما  املياومة،  االجتماعية  الفئة 
حمامات في مدن أخرى اشتغلت في فترة الحجر 
أن  أبانت  الصحي  البروتوكول  وفق  الصحي 
فيروس  تفشي  بؤر  عن  البعد  كل  بعيد  الحمام 
الصحية  الخدمة  فــإن  وبالتالي،  ــا«،  ــورون »ك

والنظافة والتعقيم كفيلة بالوقاية.
والخاطئ«،  بـ»الجائر  السلطات  قرار  واعتبر 
ــاب الــحــمــامــات فــي عـــدة مــدن  ــ ألنـــه وضـــع أرب
أمام  والقنيطرة(  أكادير  فاس،  البيضاء،  )الدار 
العوز  من  يشتكون  أصبحوا  إذ  كارثية،  حالة 
التي  املقاربة غير االجتماعية  والهشاشة بسبب 
مضيفا  أرزاقهم،  من  الحمامات  أصحاب  حرمت 
أن وزارة الصحة ظلمت الحمام الذي يعد موروثا 
للمواطنني  اجتماعية  خدمات  يقدم  اجتماعيا 

أكثر بكثير من خدمات اقتصادية وتجارية.
وأشار نفس املتحدث إلى أن دوال مثل تونس 
وتركيا، تسمح باشتغال الحمامات ألنها فضاءات 
ضرورية للنظافة الصحية والبدنية، متمنيا رفع 
الحمامات،  على  املــضــروب  والحجر  الحصار 
الذي اتخذ بدون معطيات علمية دقيقة، فقط وفق 

استنتاج وقراءة بسيطة لوزارة الصحة.
لدى  غضب  مــوجــة  ــاق  اإلغـ قـــرار  خلق  لقد 
املواطنني في مواقع التواصل االجتماعي، حيث 
كثيرة  انتقادات  »الفايسبوك«  نشطاء  أطلق 
بسبب  الصحة،  ووزارة  السلطات  إلى  موجهة 
فضاءات  تعتبر  التي  الحمامات  إغــاق  تمديد 
من  كبير  لعدد  اليومية  الحياة  فــي  ضــروريــة 
للقرارات  املواطنني، مما يتطلب مراجعة جديدة 
التي ال تواكب مصالح املواطنني وتزيد من تأزيم 
العاملني  لفئة عريضة من  االجتماعية  الوضعية 

في القطاع.

 نقابة تقاضي الحكومة

عبرت نقابة أرباب الحمامات )املهنيني( التابعة 
استغرابها  عن  واملهن،  للمقاوالت  العام  لاتحاد 

الحمامات  إغاق  على  باإلبقاء  الحكومة  قرار  من 
تشكل  ال  الفضاءات  هذه  أن  مؤكدة  التقليدية، 
الوباء، ولم تسجل فيها أي حالة  بؤرة النتشار 
بعدة  بالعمل  لها  املسموح  الحمامات  خال  من 

مدن.
ضد  قضائية  دعـــوى  ــع  رف النقابة  وتعتزم 
الحكومة قصد التعويض عن الضرر، والخسائر 
داعية جميع  بالحمامات،  بالعاملني  لحقت  التي 
حجم  على  للوقوف  خبرات  إجــراء  إلى  املالكني 

األضرار التي لحقت بحماماتهم وتجهيزاتها.
على  الشامل  اإلغاق  قرار  أن  النقابة  وأكدت 
الصعيد الوطني، له تأثير كبير على القطاع الذي 
1500 مؤسسة على صعيد اململكة، تشغل  يضم 
الذي  الشيء  واملستخدمني،  العمال  من  اآلالف 
املسؤولة  الجهات  قبل  من  أكثر  اهتماما  يتطلب 
تجاه القطاع عوض خلق أزمة اجتماعية أخرى.

فقد نظمت العديد من الوقفات االحتجاجية من 
العديد  في  الحمامات،  وأرباب  املستخدمني  قبل 
من املدن، للمطالبة بإعادة فتح الحمامات ورفع 
تداعيات  من  له  ملا  عليهم،  املضروب  الحصار 
والعائات  األســر  من  اآلالف  على  وانعكاسات 

التي تعيش من هذه املرافق.
 

ضحايا إغالق الحمامات
وقــعــت الــعــديــد مــن الــحــوادث فــي األشهر 
السابقة بسبب إغاق الحمامات الشعبية، حيث 
توفي العشرات من املواطنني بسبب االستحمام 
في منازلهم، نتيجة االختناق الناتج عن تسرب 
يؤدي  الذي  املائي«،  »السخان  من  القاتل  الغاز 
وقد  الوعي،  وفقدان  اإلغماء  حاالت  إلى  أيضا 

وقعت حاالت كثيرة في مختلف املدن املغربية.
في  شهر  كل  يموتون  الناس  من  فالعشرات 
أغلقت  بعدما  املائي،  السخان  بسبب  بيوتهم 
السلطات،  قبل  من  أمامهم  الشعبية  الحمامات 
مما يدفع الكثير للمجازفة بحياته جراء استعمال 
أوكسيد  أحــادي  غــاز  يصدر  الــذي  »الشوفو«، 
العديد من املواطنني  الكربون السام، وقد طالب 
بإعادة فتح الحمامات، ألنها تتوفر على معايير 
السامة والوقاية، عكس الحمامات املنزلية التي 

تفتقد للتهوية، ولوسائل التدفئة اآلمنة.
السخان  لطفلني ضحية  أم  سيدة  وقعت  فقد 
املائي خال الشهر املاضي بسا، بعدما قررت 
االستحمام في منزلها، حيث خلف هذا الحادث 
تاركة  وأهلها،  جيرانها  لــدى  كبيرا  استياء 
في  رجــل  توفي  كما  يتامى،  الصغار  أطفالها 
البيضاء بسبب استحمامه  الدار  منزله بمدينة 
التواصل  مواقع  نشطاء  دفع  مما  منزله،  في 
إلنقاذ  الحمامات  بفتح  املطالبة  حملة  إلطاق 
»القاتل الصامت«، أال وهو السخان  الناس من 

املائي.

 إغالق 
الحمامات 

أزمة اجتماعية 
يتحول إلى 
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كـواليـس صحراوية
العدد: 1546 من 4 إلى 10 فبراير 2021

احلمو�شي يعزز تواجد ال�شرطة بالكركرات
بوعيدة تعود لنشاطها 

الدبلوماسي

كلميم. األسبوع 

جهة  مجلس  رئيسة  بوعيدة،  امباركة  نجحت 
السفراء  عــشــرات  إقــنــاع  فــي  نــون،  واد  كلميم 
املعتمدين في الرباط بزيارة الجهة واملساهمة في 
التعريف بثرواتها الطبيعية، وهي التي سبق أن 
الخارجية،  وزارة  في  للدولة  كاتبة  مهام  شغلت 
السلك  ممثلي  من  عدد  مع  وطيدة  عالقات  ولها 
أعضاء  خاللها  من  وعبر  بالرباط،  الدبلوماسي 
االستثمارات  حجم  مــن  اندهاشهم  عــن  الــوفــد 
إلى  وقوفهم  نفسه  الوقت  في  مؤكدين  باملنطقة، 

جانب املغرب في الحفاظ على وحدته الترابية. 
املحطة  الصحراء،  بــاب  كلميم  إقليم  وشكل 
من  الــوفــد  تمكن  حيث  الــزيــارة،  لــهــذه  ــى  األولـ

الترابي  التسويق  على  التعرف 
أجل  من  الجهوية  للمؤهالت 
للمنطقة،  االستثمارات  جلب 
بوعيدة  لهم  قــدمــت  حيث 
شــروحــات حـــول عـــدد من 
بالجهة،  املهيكلة  املشاريع 
ــدة،  ــعـ ــى جــمــيــع األصـ ــل ع
اقــتــصــاديــا واجــتــمــاعــيــا 
وثقافيا، السيما منها تلك 

ــي إطــار  الــتــي تــدخــل ف
التنموي  النموذج 
لألقاليم  الــجــديــد 

الجنوبية. 

عبد اهلل جداد. أوسرد

الكركرات  منطقة  ساكنة  تلقت 
إقليم أوسرد، بارتياح كبير،  بعمالة 
املدير  الحموشي،  اللطيف  قرار عبد 
وتقوية  دعم  الوطني،  لألمن  العام 
الوطني  ــن  األمـ مــصــالــح  وتــطــويــر 
بها  ــاء  ــق واالرت ــحــدودي،  ال باملعبر 
وذلك  لألمن،  خاصة  مفوضية  إلى 
الكبير  التطور  مواكبة  من  لتمكينها 
بهذه  والبضائع  األشخاص  لحركة 

النقطة الحدودية الهامة للمملكة.
الحموشي  واهتمام  وجاء حرص 
تعززت  التي  الصحراوية  باألقاليم 
القنصليات  مـــن  عـــدد  بــافــتــتــاح 
اللتني  والداخلة،  العيون  بمدينتي 

وسياحيا  حضريا  قطبا  تشكالن 
باملنطقة  االرتــقــاء  أجــل  من  ــدا،  واع
يتميز  جــهــوي  أمـــن  إلـــى  األمــنــيــة 
كبير  ودعــم  جديد،  هيكلي  بتنظيم 
ــشــري واملـــعـــدات  ــب لــلــحــصــيــص ال

اللوجستيكية، كما تم أيضا االرتقاء 
إلى  النظام  على  املحافظة  بفرقة 
للمحافظة  متنقلة  جهوية  مجموعة 
عــلــى الـــنـــظـــام تــضــم عــــدة فــرق 

متخصصة.

ــت مــديــنــة أكـــاديـــر بعض  ــرف وع
شملت  التي  الهيكلية  اإلصالحات 
ــن بــمــيــنــاء املــديــنــة،  ــ مــصــالــح األم
مفوضية  من  بها  االرتقاء  تم  والتي 
تضم  أمــنــيــة  منطقة  إلـــى  خــاصــة 
جميع التشكيالت األمنية من شرطة 
وأمــن  قضائية  وشــرطــة  لــلــحــدود 

عمومي ومصالح أمنية خدماتية.
ــات  ــالحــ ــذه اإلصــ ــ وتــــنــــدرج هـ
الوطني  األمـــن  ملصالح  الهيكلية 
في  للمملكة،  الجنوبية  باملناطق 
والعميق  الشامل  اإلصــالح  سياق 
في  وكــذا  ككل،  الشرطية  للمرافق 
بهذه  الشرطية  البنيات  تدعيم  إطار 
لتمكينها  وذلك  الجنوبية،  املناطق 
من االضطالع األمثل بخدمة قضايا 
جهة،  مــن  املحلية  الــســاكــنــة  أمــن 
املتسارعة  التطورات  مسايرة  وكذا 
وأوراش التنمية التي تشهدها هذه 

املدن من جهة ثانية.

زلزال تنظيمي لحزب االستقالل باألقاليم الجنوبية

السمارة. األسبوع 

لحزب  التنفیذیة  اللجنة  عــضــو  أكــد 
االستقالل منسق الجھات الجنوبیة الثالث، 
حمدي ولد الرشید، في لقائه التواصلي مع 
بمدينة  االستقالل  حزب  وقياديي  منتخبي 
السمارة، بأنه يؤمن باالختيار الديمقراطي 
في ما يختاره حمد الشيكر، املفتش السابق 
بخصوص  بالسمارة  واملنتخب  للحزب 
زيارته  وأن  مغادرته،  أو  الحزب  في  بقائه 
للعاصمة العلمیة لألقالیم الجنوبیة، تھدف 
إلى التأكید على أن حزب االستقالل موحد 
ما  أن  ــى  إل مشیرا  الــصــفــوف،  ومــتــراص 
جرى تداوله مؤخرا من إشاعات عن وجود 
أساس  ال  افــتــراءات  محض  هو  خــالفــات، 
لھا من الصحة، معلنا عن قناعته أن حزب 

االستقالل سیبقى ثابتا ومتماسكا، متشبثا 
بقیمه ومبادئه.

االستقالل  حزب  أن  الرشيد  ولد  وقــال   
الشيكر،  حمد  أمام  مفتوحة  دائما  أبوابه 
أمام  ومفتوحة  القرار،  ھذا  عن  للتراجع 
مهام  من سيتولى  هو  وأنه  الطاقات،  كافة 
تسییر شؤون الحزب باإلقلیم بشكل مؤقت 
وذلــك  املحلیة،  السلطات  ــام  أم وتمثیله 
ومناضلي  أطر  قبل  من  التوافق  حین  إلى 

الحزب باإلقلیم على تسمیة مفتش جدید.
عن  تخلى  ــذي  ال الشيكر،  حمد  وخــرج 
أكد فيه طالقه  »امليزان«، بتصريح صحفي 
الرشيد  ولد  شاكرا  نهائي،  بشكل  للحزب 
على دعمه وشهادته، دون أن يعلن عن اسم 
الحزب الجديد الذي سيرتمي في أحضانه.
يتحدث  الحزبي،  الترحال  سياق  وفي 
بنموسى،  الحسني  مــغــادرة  عن  الجميع 
رجل األعمال عضو مجلس جماعة السمارة 
بسبب  لــألحــرار  الوطني  التجمع  حــزب 

مــن طــرف  ــر  األخــي لقيه  ــذي  الـ الــتــجــاهــل 
خصوصا  السمارة،  جماعة  مجلس  رئيس 
ولــديــه  واســعــة  بشعبية  يــحــظــى  ــه  ــ وأن
وبمغادرة  السمارة،  بإقليم  ثابتة  قاعدة 
املنتخبني املؤثرين لسفينة األحرار، وتزايد 
الجماني،  محمد  مجلس  عن  االنفضاض 
منافسني  ودخــول  السمارة  جماعة  رئيس 
حظوظ  على  كثيرا  سيؤثر  للساحة،  جدد 
الجماعة  مجلس  برئاسة  الظفر  في  األخير 
لوالية أخرى، ومن جهته قد يترشح بشكل 
القادمة  لالنتخابات  الدرهم  حسن  رسمي 
الرقم  بذلك  يحطم  وقد  بوجدور،  إقليم  في 
انتخب  أن  بعد  الترشيحات،  في  القياسي 
رئيسا لبلدية املرسى، ثم برملانيا عن إقليم 
كما  إفني،  سيدي  بإقليم  وسابقا  العيون، 
بغرفة  انتخابية  بدائرة  ترشح  أن  سبق 
األحــرار،  باسم  الداخلة  بمدينة  الفالحة 
االشتراكي،  االتــحــاد  باسم  برملاني  وهــو 

ويختتم سيرته االنتخابية ببوجدور.

السمارة. األسبوع 

الشریف،  إبراھیم  البرملاني،  املستشار  طالب   
الحلول  باتخاذ  الوطني  الــتــراب  إعـــداد  وزیـــرة 
الناجعة للقضاء على ظاھرة دور الصفیح بمدينة 

السمارة ضمن برنامج »مدن بدون صفیح«.

ــفــریــق االســتــقــاللــي لــلــوحــدة  ــال عــضــو ال ــ وق
جلسة  خــالل  املستشارین،  بمجلس  والتعادلیة 
مجلس املستشارین لإلجابة عن األسئلة الشفھیة، 
تقدیم  بوشارب،  نزھة  الوزيرة  على  يتوجب  أنه 
توضیحات بخصوص الخطة املوضوعة من طرف 
السمارة،  بمدینة  الصفیح  مشكل  لحل  وزارتھا 
مؤكدا على أن الفصل 31 من الدستور املغربي شدد 
على حق كل مواطن مغربي في الحصول على سكن 
الدولة  بھا  قامت  التي  باملجھودات  منوھا  الئق، 

لتدارك الخصاص في هذا املجال.
ساكنة  معاناة  عن  املستشار  نفس  وكشف 
مما  العشوائي،  السكن  مع  »اربييب«  مخيمات 
صفیح،  بدون  مدينة  السمارة  اعتبار  دون  حال 
أجل  من  تعلیماته  أعطى  أن  سبق  امللك  أن  رغم 
ورغم   ،2004 سنة  منذ  البرنامج  هــذا  إنجاز 
األعلى  املجلس  طرف  من  املنجزة  التقاریر  أن 
لبرنامج  السلیم  السير  عرقلة  تؤكد  للحسابات 

»مدن بدون صفيح«.

صـفيح السمارة يصل إلى البرلمان

طانطان. األسبوع

نتائج  تتحقق  بـــدأت 
بالسيادة  أمريكا  اعتراف 
املــغــربــيــة عــلــى كــامــل 
الصحراء، وهو ما ترجمه 
قيام وفد عسكري أمريكي 
رفــيــع املــســتــوى بــزيــارة 
العسكرية  »املــنــطــقــة  ـــ  ل
ــيــة« فـــي إطـــار  ــجــنــوب ال
ملــنــاورات  التحضيرات 
املنتظر  اإلفريقي«  »األسد 

أن تتم شهر يونيو القادم، 
ــد مــن 10  بــمــشــاركــة أزيـ
اململكة  من  عسكري  آالف 
ــات  ــ ــوالي ــ املــغــربــيــة وال
ــدة األمـــريـــكـــيـــة  ــحـ ــتـ املـ
ودول  والسنغال  وتونس 

أخرى.
مــن   2021 نـــســـخـــة 
مـــــــنـــــــاورات »األســـــــد 
ــون  ــك اإلفــــريــــقــــي« ســت
ــارة،  ــقـ ــي الـ ــم فـ ــخـ األضـ
تمارين  تنظيم  وستعرف 
ــة وبــحــريــة  بــريــة وجــوي
لعمليات  إضافة  متنوعة، 

طبية وإنسانية.

و  تعليقصــورة

املغربية  اململكة  بسيادة  األمريكية  املتحدة  الواليات  اعتراف  بعد 
على الصحراء املغربية، والذي يعد تتويجا لنهج الرباط الدبلوماسي 
أقدمت بعض عناصر  السنوات،  امللف عبر  الحكيم مع هذا  والتعاطي 
وباكستان،  وأندونيسيا  الصني  يمثلون  »املينورسو«،  األممية  البعثة 
وهي  كاملة،  املغربية  اململكة  خريطة  مع  جماعية  صورة  التقاط  على 

صورة غنية عن كل تعليق.

أعضاء من »المينورسو« يعترفون بمغربية الصحراء

أوسرد.  األسبوع

إقليم  في  اآلن  الحقيقي  الــرهــان 
املغرب  بوابة  يعتبر  الــذي  أوســرد، 
وجماعاته  اإلقليم  هذا  إفريقيا،  نحو 
الصعيد  على  األفقر  تعتبر  الترابية 
تتحول  أن  أجــل  مــن  هــو  الــوطــنــي، 
واملراقبة  والــخــروج  الــدخــول  نقطة 
إلى موقع متقدم  الحالي  من موقعها 
التي  الدولية  للمعايير  يستجيب 
حدود  بني  محددة  مسافة  على  تبقي 

الدولتني، وما حدث بمعبر »الكركرات« 
من تدخل للجيش املغربي الذي حرر 
اليوم  تعد  لم  التي  العازلة  املنطقة 
جعل  املــغــرب،  أمنها  أن  بعد  عازلة 
على  عيونها  تفتح  الداخلية  وزارة 
الربط  عدم  من  تعاني  التي  املنطقة 
الشروب،  واملاء  الكهربائية  بالشبكة 
الشاحنات  على  فيه  يعتمد  الــذي 
تؤدي  كهربائي  ومولد  الصهريجية 
ــة تــكــالــيــف املــحــروقــات،  ــي ــداخــل ال
وعجزت جماعة بئر كندوز التي تضم 
منطقة الصيد املهيريز في أن تباشر 
برامج استعجالية بمعبر »الكركرات« 
النعدام اإلمكانيات والوسائل املادية.

مطالب عاجلة في أوسرد آخر الترتيبات لمناورات »األسد اإلفريقي«

الحموشي

بوعيدة



هكذا انقلبت الجزائر على بالغ
 4 يوليوز 1975 الشهير

سنة  مطردة  بكيفية  األحـــداث  تسارعت 
الصحراء  قضية  ملف  بخصوص   1975
املغربية، غير أن األمر الذي ظل غامضا، هو 
موقف الجزائر منها، وفي خضم هذا الحذر، 

ووزير  الجزائرية  الثورة  مجلس  عضو  قام 
ما  بوتفليقة،  العزيز  عبد  آنــذاك،  الخارجية 
بني فاتح و4 يوليوز 1975، بزيارة للمغرب، 
فإن  معلوم،  هو  وكما  الشكوك،  هذه  لتبديد 
وزيــر  مــجــرد  ليس  بوتفليقة  العزيز  عبد 
خارجية الجزائر فقط، بل يكفي أن نذكر أن 
الرئيس الجزائري هوراي بومدين، قال لوزير 

العراقي،  أحمد  موالي  املغربي،  الخارجية 
لصاحب  ))قــولــوا  للمغرب:  زيــارتــه  خــال 
الجالة بأن يثق بما سيقوله له عبد العزيز، 

ألنه هو وأنا كأخوين توأمني ملتصقني((.
بعد نهاية الزيارة التي دامت ثاثة أيام، 
األشياء،  حقيقة  لآلخر  طرف  كل  ووضح 
الزيارة، باغ مشترك  إثر هذه  صدر على 

وجــاء  رسمية،  بصفة  جــزائــري  مغربي 
أرشيف  به  يحتفظ  الذي  الباغ  نص  في 
وزارة الخارجية الجزائرية كما هو الحال 
بالنسبة لنظيرتها املغربية، أن ))استقبال 
الخارجية  لــوزيــر  الثاني  الحسن  امللك 
واملــودة((،  بالصراحة  اتسم  الجزائري 

ــاف نــص الــبــاغ أن ))وزيـــر  وأضـ

8

ملف األسبوع

قال أوتو فون بسمارك Otto von Bismarck، موحد ألمانيا سنة 
1871، ومؤسس ما يعرف بالرايخ األلماني الثاني: ))كل شيء قابل 

للتغيير ما عدا الحدود الجغرافية((، وقد قال هذه القولة المأثورة وهو 
منتشي بانتصار بلده في الحرب األلمانية الفرنسية سنة 1870، والتي انتهت 
بفوز األلمان وانهيار اإلمبراطورية الفرنسية، وتدل هذه المقولة على نظرة 

الرجل المتشائمة للمستقبل حتى بعد فوزه في الحرب على فرنسا، يوم 
كانت سماء أوروبا ملبدة بغيوم الحرب التي من الممكن أن تشتعل في أي 

لحظة، وكان في ذلك تلميح لالستعداد للحرب في كل لحظة، ألن الحدود 
الجغرافية غير قابلة للتغيير، وألن الجار هو عدو لدود دائما، وليس هناك ما 

هو أسوأ من الجار الخالق للمتاعب.
وتنطبق مقولة أوتو فون بسمارك على العالقات بين المغرب والجزائر، 

حيث ال تنطفئ نار نزاع بينهما حتى تشتعل أخرى أقوى منها، غير أن أطول 
مرحلة ود شهدتها العالقات بين البلدين، هي فترة حكم الرئيس الجزائري 

هواري بومدين، والتي دامت ثالثة عشر سنة، إال أنه من غريب الصدف، 
أن نهاية حكم هذا الرجل شهدت بداية أقوى أزمة بين البلدين، والتي 

مازالت مستمرة إلى اآلن، ويتعلق األمر بقضية الصحراء المغربية، وهي 
األزمة التي تتطور كل يوم وتتخذ أبعادا أخرى، غير أن مرور الزمن أنسانا 

بعضا من أهم تفاصيلها، وهو كيف كان موقف الرئيس الجزائري قبل 
المسيرة الخضراء؟ ولماذا أصبح هكذا؟ لذلك، ال بأس من التذكير ببعض 
تفاصيل هذه القضية، وال بد من الوقوف على بعض الحقائق، كما يجب 

التذكير ببعض الرسائل القوية بين زعيمي البلدين.

إعداد:  سعد الحمري

العدد: 1546 من 4 إلى 10 فبراير 2021

عندما يخذلك األشقاء قبل األعداء

اأ�سرار العداء بني نظام 
احل�سن الثاين �ر�ؤ�ساء اجلزائر

يوم قال الحسن الثاني للرئيس 
الجزائري هواري بومدين:

»إن الجزائر يعادل مدلولها 
مدلول التقلب وعدم الوفاء 

بالعهود«



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
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ملف األسبوع
العدد: 1546 من 4 إلى 10 فبراير 2021

الخارجية الجزائري صرح أن بالده تؤكد 
أن ال مطمع لها في الصحراء املغربية التي 
اإلسباني((،  االستعمار  نير  تحت  ترزح 
))الجزائر  أن  الوثيقة،  نفس  أكدت  كما 
تسجل بكامل االرتياح، التفاهم الحاصل 
بني البلدين الشقيقني املغرب وموريتانيا 
توطيد  إلى  والهادف  املنطقة،  شأن  في 
واالستقرار  والطمأنينة  ــن  األم دعــائــم 
بالخير  شك  وال  سيعود  الذي  والتعاون 
من  الحيوية  الناحية  هذه  على  العميم 

املغرب العربي((.
كثب،  عن  الوضع  تراقب  أمريكا  كانت 
األمريكي  الخارجية  وزيــر  أرســل  فقد 
هيئة  لدى  الدائم  أمريكا  لسفير  رسالة 
 ،1976 يونيو   19 يــوم  املتحدة،  ــم  األم
وزير  زيــارة  بعد  أنه  خاللها  من  أخبره 
والتي  املغرب،  إلى  الجزائري  الخارجية 
على  تؤكد  الجزائر  أن  أثناءها  صــرح 
أنه ال مطمع لها في الصحراء، فإنه بعد 
أن  ))يــبــدو  الجديد  الجزائري  املوقف 
كيفية  مسألة  إلى  وصل  القضية  غليان 
إلى  إسبانيا  من  الصحراء  سيادة  نقل 
املغرب وموريتانيا، وفقا لخطة التقسيم 
التي وضعت من طرف املغرب وموريتانيا 
تأييد  خالل  من  علنا،  الجزائر  وأيدتها 
املشترك  البيان  لذلك من خالل  بوتفليقة 
يوم  الثاني  والحسن  هو  أصــدره  الــذي 

رابع يوليوز 1975((. 
ورغم اعتبار أن تصريح بوتفليقة لقي 
والدولية،  املغربية  األوساط  في  ارتياحا 
أكد  األمريكي،  الخارجية  ــر  وزي أن  إال 
من خالل رسالته، أنه على الرغم من أن 
مؤكدة  تفاصيل  أية  لديها  ليست  أمريكا 
على املوقف الجزائري الجديد، فإنه يمكن 
افتراض أن الجزائر قادرة على نهج كل 
للحكومة  اإلحــبــاط  يسبب  أن  يمكن  ما 
أمريكا  أن  تأكيده  رغــم  وذلــك  املغربية، 
موقفا   1975 يوليوز   4 بيان  أن  تعتبر 
جزائريا صريحا، ذلك أن الجزائر أعلنت 
املغربي  االتفاق  على  رضاها  خالله  من 

املوريتاني حول مستقبل الصحراء.
فعال،  أمريكا  منه  ما خشيت  حدث  لقد 
أن  إال  الواضح،  املشترك  التصريح  فرغم 
الجزائر استمرت في غموض موقفها من 
القضية، حيث أظهرت الجارة الشرقية بعد 
ففي  تخفيه،  كانت  ما  الخضراء،  املسيرة 
بداية األمر، خرجت عن العادة بخصوص 
تهنئة املغرب بحلول ذكرى 18 نونبر، حيث 
الثاني  للحسن  بومدين  هواري  يبعث  لم 
بعث  وملا  االستقالل،  بعيد  تهنئة  برقية 
بمناسبة  تهنئة  برقية  الثاني  الحسن  له 
انطالق الثورة الجزائرية في فاتح نونبر 
من نفس السنة، أجابه بومدين في برقية 
هو  عما  خــارج  وهــذا  أسطر،  أربعة  من 
الدبلوماسية،  األعراف  في  عليه  متعارف 
عودة  أن  صراحة  اعتبرت  ذلــك،  بعد  ثم 
للثورة  تهديدا  تعتبر  للمغرب  الصحراء 
األوســاط  في  الحديث  وبــدأ  الجزائرية، 
بني  حــرب  نشوب  إمكانية  عن  الدولية 
الصحراء  قضية  بفعل  واملغرب  الجزائر 

املغربية.
عقد امللك الحسن الثاني ندوة صحفية 
وكانت  1975م،  نونبر   25 يوم  بالرباط 
العاهل  موقف  ملعرفة  سانحة  املناسبة 
وعلى  الجزائري،  التحول  من  املغربي 
لــه أحــد الصحفيني  ــال  هــذا األســـاس ق
أن  أعلنت  تايمز«  »نيويورك  مجلة  أن 
املغرب  على  حرب  لشن  تستعد  الجزائر 
أنه  امللك  فأجابه  الــصــحــراء،  أجــل  مــن 
على  الــحــرب  الجزائر  تشن  أن  ينتظر 
هواري  الجزائري  الرئيس  ألن  املغرب، 
»لومانيتي«، أن  بومدين صرح لصحيفة 
عودة الصحراء إلى املغرب تعتبر تهديدا 

للثورة الجزائرية.

انكشاف القناع الجزائري خالل معركة 
»أمغاال« أواخر يناير 1976

وحالة  األزمـــة،  ــواء  أجـ تخييم  ورغـــم 
أن  إال  الجانبني،  من  القصوى  االستنفار 
واحد  أمر  على  يؤكد  ظل  الثاني  الحسن 
طيلة شهري نونبر ودجنبر من سنة 1975، 
وهو عدم وجود أي جندي جزائري يشارك 

مع البوليساريو في حرب العصابات.
حادث   ،1976 يناير   27 يوم  وقع،  وقد 
الذي أثبت  يمكن اعتباره األول من نوعه 
الحرب  فعال  بــدأت  الجزائر  أن  بوضوح 
وليس  سرا  ولكن  بها،  تهدد  كانت  التي 
القوات  من  عناصر  كانت  فعندما  علنا، 
ناحية  بــدوريــة  تــقــوم  امللكية  املسلحة 
ــســمــارة، وجــدت  أمــغــاال بــالــقــرب مــن ال
هذه  أحست  وملا  هناك،  مسلحة  جماعة 
اختفت  املغربية  القوات  باقتراب  األخيرة 
القوات  أمام  يكن  ولم  النواحي،  تلك  في 
التصدي  من خيار سوى  امللكية  املسلحة 
لها وإخراجها من مكانها، وذلك في إطار 
كانت  التي  االعتيادية  الدورية  العمليات 
املفاجأة وقعت، عندما  أن  بها، غير  تقوم 
املنطقة  املغربية  العناصر  اســتــعــادت 
وأسرت عناصر من تلك الجماعة املسلحة، 
الجنود  من  عدد  كان ضمن صفوفها  فقد 
العسكري  اللباس  يرتدون  الجزائريني 
الخبر  وشاع  الشعبي،  الوطني  للجيش 
اإلعالم  وسائل  مختلف  وتناقلت  بسرعة 
يشارك  الجزائري  الوطني  الجيش  أن 
مباشرة في حرب العصابات التي تشنها 
فسارعت  ــرب،  ــغ امل ضــد  الــبــولــيــســاريــو 
من  ورد  ما  تكذيب  إلى  مباشرة  الجزائر 
أنباء، فقد أصدرت وكالة األنباء الجزائرية 
أخبار،  تردد من  ما  نفت من خالله  بالغا 
من  بقافلة  يتعلق  كــان  األمــر  أن  ــدت  وأك
الشاحنات الحاملة للمؤن واملواد الغذائية 

واألدوية ضلت طريقها.
وكالة  به  زعمت  عما  املغرب  رد  بدوره، 
األنباء الجزائرية، من خالل إصدار وزارة 
اإلعالم املغربية بالغا يوم 27 يناير 1976، 
أي خــالل نفس يــوم الــحــادث، أكــدت من 
خالله أن ))القوات املسلحة امللكية أسرت 
باللباس  جــزائــريــا  عسكريا  عشر  اثنا 
الجزائري((،  الوطني  للجيش  العسكري 
الجزائرية  األنباء  وكالة  مزاعم  وكذبت 
من  بقافلة  يتعلق  ــر  األمـ أن  كـــون  ــن  م
الشاحنات املدنية الحاملة للمؤن الغذائية 
أن  البالغ  ضلت طريقها، حيث ذكرت في 
الصحراء  داخــل  توجد  أمغاال  ))منطقة 
الكيلومترات من  مئات  بعد  املغربية على 

الحدود مع الجزائر((. 
))إلقاء  أن  ــالم،  اإلع وزارة  بــالغ  وأكــد 
يوضح  خريطة،  أي  على  بسيطة  نظرة 
الواقع  بجالء أن منطقة أمغاال توجد في 
الحدود  مــن  كيلومتر  مائتي  بعد  على 
كيلومترا   80 مسافة  وعلى  الجزائر،  مع 

هذا  وعلى  السمارة،  مدينة  جنوب 
األساس، فإن منطقة أمغاال أقرب 

إلى الحدود بني موريتانيا واملغرب منها 
إلــى الــحــدود بــني املــغــرب والــجــزائــر((، 
وختم البالغ بـ))التشديد على أن خطورة 
الوضع التي خلفها هذا الحادث، هو أسر 
الوطني  الجيش  من  جنديا  عشر  اثني 
ضمن  املغربي  الــتــراب  فــوق  الــجــزائــري 

جماعة من املتمردين((.
ــل منهما  ك الــجــانــبــني  ــدار  ورغـــم إصــ
فإن  اآلخــر،  اتهامات  على  فيه  يرد  بالغا 
طيلة  أمــغــاال  فــي  استمرت  االشتباكات 
اليوم،  1976، وخالل نفس  28 يناير  يوم 
أصدرت وزارة اإلعالم املغربية بالغا آخر 
املسلحة  ))القوات  أن  خالله  من  أعلنت 
امللكية أسرت سبعة عشر جنديا جزائريا 
إضافيا، وعليه بلغ العدد تسعة وعشرين 
الجزائري  الوطني  الجيش  مــن  أســيــرا 
خــالل يــومــني فقط مــن االشــتــبــاكــات في 

منطقة أمغاال((.
))الجنود  أن  الــبــالغ،  نفس  وأضـــاف 
الــواحــد  الفيلق  إلــى  ينتمون  األســـرى 
الشعبي  الوطني  الجيش  من  واألربعني 
ونيس،  اليوتنان  يــقــودهــم  ــان  ك الــذيــن 
تلك  خــالل  قتل  قد  يكون  أن  يمكن  الــذي 
ــالغ أن  ــب ــر ال االشــتــبــاكــات((، كــمــا ذكـ
في  استعملت  الــجــزائــريــة  ــوات  ــقـ ))الـ
واملعدات  املــدافــع  املــذكــورة  االشتباكات 
املغربية  اإلعالم  وزارة  وقدمت  الثقيلة((، 
الئحة بأسماء الجنود األسرى الجزائريني 
عباد  الحويرن،  بن  نحيلة  كاآلتي:  وهم 
الهواري  حجيل  الطاهر،  بنسليمان  عمر، 
الدويمي، بوقصايد محمد، الفقراوي عبد 
الحق، بن عبد الهادي محمد، ريمت أحمد، 
مربوش  أحمد،  العبدالي  حنبل،  رحــال 
محمد،  النسيب  محمد،  باكادي  محمد، 
بن  إبراهيم،  شرشوم  محمد،  بوشيشي 
مهيب  بــالل،  ســادة  بن  مصطفى،  صالح 
عمار، بن تيكسنة أهير، بن حمان مصطفى، 
محمد،  غوماد  املطراشي،  بن  املفتاح  بن 
شاغول  أحمد،  سعيد  القادر،  عبد  صياد 
الحبسي،  طراد  أحمد،  العيساوي  رزقي، 

بن كيدوسا الطيب، سال ريب.
لم يقف األمر عند هذا الحال، بل استمرت 
املعركة لليوم الثالث على التوالي يوم 29 
يناير، وهو اليوم الذي أصدرت فيه وزارة 
اإلعالم بالغا ثالثا، أكدت من خالله نجاح 
جميع  إجالء  في  امللكية  املسلحة  القوات 
أصبحت  وبالتالي،  أمغاال،  من  املتمردين 
كامل،  بشكل  مراقبتها  تحت  املنطقة 
عدد  حــول  جديدة  حصيلة  البالغ  وقــدم 
أسر  امللكي  الجيش  أن  ذكر  فقد  األســرى، 
من  الجزائريني،  الجنود  من  وواحد  مائة 
بينهم مالزم أول واحد، ومريد واحد وعدة 
ضباط صف، كما تم إحصاء العشرات من 

القتلى في صفوف البوليساريو.
وختم البالغ بالتأكيد على أن ))القوات 
من  هامة  كميات  غنمت  امللكية  املسلحة 
الشاحنات  تتضمن  واألســلــحــة  العتاد 
مجموعة  سيما  وال  املدفعية،  وقطع 
كبيرة من صواريخ أرض-جو((.

الرسالة التي ذّكر من خاللها
 الحسن الثاني هواري بومدين بعدم 

وفائه بالعهد

عــلــى األرض،  ــطــورات  ــت ال دفــعــت هـــذه 
احتجاج  رسالة  بعث  إلى  الثاني،  الحسن 
إلى الرئيس الجزائري هواري بومدين، يوم 
الرسالة  هذه  كانت  وقد   ،1976 فبراير   15
فيها  خاطب  مــرة  وألول  اللهجة،  شديدة 
بهذه  الجزائري  نظيره  املغربي  العاهل 
الطريقة التي ال تخلو من صراحة ووضوح، 
فطيلة مدة إحدى عشر سنة من حكم هواري 
بومدين، لم يحدث صدام بني الرجلني، ولم 
بهكذا  خاطبه  أن  الثاني  للحسن  يسبق 
طريقة، ونظرا ملا تحمله الرسالة من حقائق 
التي  والبراهني  للحجج  ونظرا  تاريخية، 

تتضمنها، ارتأينا نشرها كاملة:
))سيادة رئيس مجلس الثورة، ال يسرني 
ال  ألنه  ذلك  الخطاب،  هذا  إليكم  أوجــه  أن 
يرضيني أن أكون كاتب نصه، وألنه ال محالة 
لن يبعث في نفسكم الرضى واالرتياح. لقد 
سبق لفخامتكم أن أنبأتموني رسميا ثالث 
مرات، خالل صيف سنة 1975، بقولكم الذي 
مللك  »قولوا  الواحد:  بالحرف  عليكم  أعيده 
املغرب، ثم قولوا له بالتأكيد، إنه مهما كانت 
وكيفما  الصحراء،  مشكل  حول  خالفاتنا 
إسبانيا،  وبني  بينه  النزاع  نهاية  كانت 
جنديا  أبــدا  يــرى  ال  بــأن  له  أتعهد  فإنني 
فوق  جزائريا  عسكريا  عتادا  أو  جزائريا 
تراب الصحراء ملحاربة الشقيق املغربي«.. 
هذه هي أقوالكم فخامة الرئيس، ومن كانوا 
الخطاب؟  ذلــك  حملوا  الذين  رسلكم  إذن 
الزمني:  الترتيب  سأسرد أسماءهم حسب 
بورقيبة، وفخامة  الحبيب  الرئيس  فخامة 
الرئيس ليوبولد سيدار سينغور، وفخامة 
فيما  فهؤالء  دادة،  ابــن  املختار  الرئيس 
أعتقد هم الشهود الذين ال يحتاجون إلى 
املثالية وحكمتهم، ومن  التنويه بأخالقهم 
أجل إعطائكم بيانات أدق، أضيف إلى ذلك 

أن هذا التعهد نفسه قد تم تأكيده لي 

انتظر الحسن الثاني ومعه المغرب جوابا من هواري بومدين 
على رسالته، التي بعثها الملك يوم 15 فبراير 1976، غير أن هذا 

األخير رد بطريقة غير تقليدية ومبتكرة إلى حد كبير، فبعد اثني 
عشر يوما من االنتظار، وصل الجواب، وهو اإلعالن في العاصمة 

الجزائر عن قيام »الجمهورية الصحراوية الديمقراطية« أو ما 
يعرف بالبوليساريو، وذلك يوم 27 فبراير 1976، وبهذا تكون 

الجزائر قد أخلت بالتزامها، وهو عدم التدخل في قضية الصحراء

تنطبق مقولة أوتو فون 
بسمارك على العالقات بني 

املغرب واجلزائر، حيث ال 
تنطفئ نار نزاع بينهما حتى 

تشتعل أخرى أقوى منها، غري 
أن أطول مرحلة ود شهدتها 

العالقات بني البلدين، هي 
فرتة حكم الرئيس اجلزائري 

هواري بومدين، والتي دامت 
ثالثة عشر سنة، إال أنه من 

غريب الصدف، أن نهاية حكم 
هذا الرجل شهدت بداية 

أقوى أزمة بني البلدين، والتي 
مازالت مستمرة إىل اآلن، 

ويتعلق األمر بقضية الصحراء 
املغربية
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من لدن وزيركم في الشؤون الخارجية خالل 
لألمانة  تأدية   - أيضا  وأقول  الفترة،  نفس 
صرحتم  أن  لكم  سبق  بأنه   - التاريخية 
لزيارتكم  جاء  الذي  العراقي،  أحمد  ملوالي 
بالجزائر العاصمة بقولكم: »قولوا لصاحب 
الجاللة بأن يثق بما سيقوله له عبد العزيز، 
ملتصقني«،  توأمني  كأخوين  وأنا  هو  ألنه 
الدهشة  إلــى  حقا  يدعو  ما  حــدث  أنــه  إال 
أن  الرئيس،  سيادة  يا  ذلك  واالستغراب، 
يوم  نفسها  امللكية وجدت  املسلحة  القوات 
29 يناير 1976 في مواجهة الجيش الوطني 
الشعبي في أمغاال التي هي جزء ال يتجزأ 
من الصحراء، وسال الدم بني شعبينا، ألنكم 
أيضا  تــرون  أنتم  وها  بعهدكم،  توفوا  لم 
التي  املغربية  الحامية  أن  القريب  باألمس 
بقيت في عني املكان بأمغاال قد أخذت غدرا، 
ألنني أجعل ضباطي وجنودي على بينة من 
الذي  املوقف  تبرير  يقدروا  لكي  سياستي 
أسمى  في  والتضحية  االستماتة  يتطلب 
لدن وحدات  من  غدرا  أخذت  قد  درجاتهما، 
الجزائري  الشعبي  الوطني  الجيش  من 
ثقيلة ومعدات يكشف  متوفرة على أسلحة 
للقيام  املبيتة  النية  عن  ومستواها  نوعها 
بعملية تدمير تسببت في عشرات الضحايا 
بلدي،  أجل  من  واملكافحني  أبنائي  بني  من 
أيــام،  عشرة  عن  تقل  مــدة  فخالل  وهــكــذا، 
ناقضت أفعالكم يا سيادة الرئيس تعهداتكم 

مرتني اثنتني.
اللذين  وشعبكم  بالدكم  شرف  أجل  فمن 
التاريخية،  النعوت  مــن  كثير  تطبعهما 
أناشدكم أن تجنبوا املغرب والجزائر مأساة 
تعملوا  أن  إما  كذلك  منكم  وأطلب  أخــرى، 
بحرب مكشوفة ومعلنة جهارا، وإما بسالم 
مضمون دوليا، على جعل حد في املستقبل 
للقول السائد في بالدي وبني أفراد شعبي: 
التقلب  مدلول  مدلولها  يعادل  الجزائر  »إن 

وعدم الوفاء بالعهود«.
الصراحة  خــالل  مــن  فخامتكم  فلتقبل 
تغمر  التي  واملغربية  واإلسالمية  العربية 
روح هذا الخطاب، التقدير الذي أكنه لها((.

رد مبتكر من هواري بومدين
 على رسالة الحسن الثاني

انتظر الحسن الثاني ومعه املغرب جوابا 
من هواري بومدين على رسالته، غير أن هذا 
األخير رد بطريقة غير تقليدية ومبتكرة إلى 
حد كبير، فبعد اثني عشر يوما من االنتظار، 
العاصمة  في  اإلعالن  وهو  الجواب،  وصل 
الصحراوية  »الجمهورية  قيام  عن  الجزائر 
بالبوليساريو،  يعرف  ما  أو  الديمقراطية« 
تكون  وبهذا   ،1976 فبراير   27 يوم  وذلــك 
عدم  وهــو  بالتزامها،  أخلت  قد  الجزائر 
التدخل في قضية الصحراء، ومعنى إعالن 
التراب  فــوق  الوهمية  الجمهورية  قيام 
تتدخل  لــم  األخــيــرة  ــذه  ه أن  الــجــزائــري، 
بطريقة غير مباشرة أو مباشرة إلى حد ما 
في قضية الصحراء، بل أصبحت الحاضنة 

للبوليساريو فوق ترابها.
بعد يوم واحد من هذا الحدث، أرسل امللك 
القوات املسلحة  إلى  الثاني رسالة  الحسن 
امللكية حول إنشاء الجزائر لحكومة وهمية 
في الصحراء، حيث أعلم العاهل الجيش في 
بداية الرسالة بالخبر الذي أذيع في الجارة 
الشرقية، وأكد من خاللها أنه لم يندهش من 
القرار الجزائري، فقد عبر عن ذلك بالقول: 
في  يثير  ال  الجديد،  األخرق  العمل  ))وهذا 
دجنبر   25 يوم  من  فابتداء  دهشة،  نفسنا 
قد  الجزائرية  الحكومة  كانت   ،1975 سنة 
أهمية  ذي  حدث  وقــوع  اقتراب  إلى  ملحت 
من  دجنبر  و30   25 بني  بتندوف  قصوى 
أن  الكثيرون  وافــتــرض  املاضية،  السنة 
سيتم  املنفى  فــي  صــحــراويــة«  »حــكــومــة 
إنشاؤها، غير أن افتراضهم قد خاب، ألنهم 

يوجدون اآلن أمام »دولة صحراوية«((.
لم يتأخر رد فعل الحكومة املغربية كثيرا، 

عليها  أقدمت  التي  للخطوة  مماثال  وكــان 
الجزائر، فقد أعلنت يوم 7 مارس من نفس 
الدبلوماسية  العالقات  قطع  عن  السنة، 
الجارة  على سلوك  احتجاجا  البلدين،  بني 

الشرقية الغير مسؤول.

تأكيد الحسن الثاني عن استعداده 
للقاء بومدين ألن ليس لديه ما يخجله

وقعت القطيعة بني البلدين بصفة رسمية، 
بني  حرب  وقــوع  إمكانية  هاجس  وسيطر 
بالوضع،  مهتما  كله  العالم  وبدأ  البلدين، 
إمكانية  عن  يــروج  بذلك  الحديث  وأصبح 
قيام حرب عاملية ثالثة في حالة نشوب أي 

أي  تبادر  لم  كما  البلدين،  بني  مسلح  نزاع 
من الجارتني املعنيتني باألمر، إلى مد جسور 

الحوار.
طيلة  عليه  هو  ما  على  الوضع  واستمر 
سنة 1976، وباملوازاة مع ذلك، لم يقم امللك 
الحسن الثاني بأي حوار صحفي من شأنه 
بعث رسائل إلى الجزائر كما تعود على فعل 
ذلك باستمرار، وظل الجمود قائما إلى يوم 
حديثا  امللك  أجرى  عندما   ،1976 نونبر   21
صحفيا بالرباط مع ممثلي نادي الصحافة 
سؤال  أول  كــان  وقــد  بباريس،  الفرنسية 
الجارة  مــع  العالقة  حــول  امللك  استقبله 
جون  الفرنسي  الصحفي  مــن  الشرقية، 
فييرجون، كالتالي: »يا صاحب الجاللة، بما 
تظهروا  لكي  الوضع  على  تسيطرون  أنكم 
لاللتقاء  مستعدون  أنتم  هل  نيتكم،  حسن 
بالرئيس بومدين؟«، فأجاب العاهل املغربي 

لفتح  االستعداد  أحرفها  بني  تحمل  إجابة 
قنوات الحوار مع الجزائر، والتذكير بإخالل 
حيث  تحمل،  بما  للعهد  بومدين  هــواري 
كان رده كالتالي: ))إنني من أتباع املدرسة 
اإلسالمية في السياسة، وجدي األكبر النبي 
أن  علمنا  والــســالم،  الــصــالة  عليه  محمد 
ونتحاور  ذلك،  بعد  ونتحاور  أوال،  نتحاور 
قبل أن نتشاجر، وسألتقي بالرئيس بومدين، 
خصوصا وأنه ال يوجد ما يخجلني، وذلك 
ألنني لم أخل أبدا بأي تعهد من تعهداتي((.
مناسبة  الصحفي  الحديث  نفس  ــان  ك
التي  الشائعات  مختلف  عن  للحديث  أيضا 
وعلى  البلدين،  بني  العالقة  حــول  أثيرت 
السؤال  وهو  حرب،  وقوع  إمكانية  رأسها 

فور،  روالن  الفرنسي  الصحفي  الذي وجهه 
مغربية  وقوع حرب  إمكانية  عن  الذي سأل 
الشطر  خالل  الصحفي  وتساءل  جزائرية؟ 
الثاني من نفس السؤال عن صحة الفرضية 
بني  الــحــرب  وقـــوع  ــال  ح فــي  ــه  أن القائلة 
إلى حرب  أن تؤدي  املمكن  البلدين، هل من 

عاملية ثالثة؟
في رد امللك عن هذا السؤال، لم ينف هذه 
الفرضية كما أنه لم يؤكدها، حيث أوضح أن 
لكنها  دائما،  ممكنة  عامة،  بصفة  الحروب، 
حالة  بخصوص  أكد  ثم  فيها،  مرغوب  غير 
املغرب والجزائر، أن نشوب نزاع مسلح بني 
وفي  إطالقا،  فيه  مرغوب  غير  أمر  البلدين 
إجابته عن الشطر الثاني من السؤال، أشار 
حرب  أي  تكون  أن  يتوقع  ال  أنه  إلى  امللك 
مغربية جزائرية سببا في اندالع حرب عاملية 

أن  وأوضــح  األمــر،  استدرك  أنه  غير  ثالثة، 
الحرب من شأنها أن تخلق بلبلة في املنطقة، 
مؤكدا أن إفريقيا الشمالية والغربية والبحر 
األبيض املتوسط بشماله وجنوبه، سيتأثر 

بقوة من جرائها.
بنفس  عــالقــة  لــهــا  أخـــرى  قضية  وفـــي 
املنطقة،  سماء  فــوق  خيم  الــذي  املــوضــوع 
املغربي  العاهل  على  الصحفي  نفس  طرح 
بمدى  يتعلق  املـــرة  وهـــذه  آخـــر،  ســـؤاال 
فكان  للحرب،  املغربي  الجيش  استعداد 
ذلك  عــن  عبر  حيث  حــازمــا  املــلــك  ــواب  جـ
الجيش  يكون  أن  يجب  ))مبدئيا،  بالتالي: 
دائما مستعدا، وأعتقد أن جيشنا كذلك كما 
هو الحال بالنسبة للجيش الجزائري، وكما 

الجزائري والجيش  الجيش  أن يكون  يجب 
تكون  أن  يجب  وكما  مستعدين،  املغربي 
جميع جيوش العالم مستعدة، ذلك أن جيشا 
غير  جيش  من  أكثر  منقاد  دائما  مستعدا 
مستعد، وإنني أكثر مناصرة لقوة الردع من 

قوة اإلقناع((.
وانطالقا من هذه السنة، أغلقت كل أبواب 
االتصال والحوار بني البلدين، غير أنه بدأ 
اتصاالت  عن  املوالية  السنة  في  الحديث 
والرئيس  الثاني  الحسن  امللك  بني  سرية 
تتوج  أن  كادت  بومدين،  هواري  الجزائري 
بلقاءات بني الزعيمني، غير أن وفاة الرئيس 
الجزائري، عطلت كل شيء، وظل الجمود هو 
الحديث  استمر  كما  املوقف،  على  املسيطر 
عن إمكانية نشوب حرب بني البلدين، وبقي 

التوتر هو السائد إلى اليوم. 

انطالقا من سنة 1976، أغلقت كل أبواب االتصال والحوار بين البلدين، غير أنه بدأ الحديث 
في السنة الموالية عن اتصاالت سرية بين الملك الحسن الثاني والرئيس الجزائري هواري 
بومدين، كادت أن تتوج بلقاءات بين الزعيمين، غير أن وفاة الرئيس الجزائري، عطلت كل 

شيء، وظل الجمود هو المسيطر على الموقف، كما استمر الحديث عن إمكانية نشوب 
حرب بين البلدين، وبقي التوتر هو السائد إلى اليوم

المركز الحدودي زوج ابغال
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مغاربة العالم
العدد: 1546 من 4 إلى 10 فبراير 2021

من السهل الترويج لبعض الترهات التي يكون هدفها 
دغدغة مشاعر املسلمني في كل بقاع العالم بالعزف على 
إطالق  السهل  ومن  والقدس،  الفلسطينية  القضية  وتر 
عندما  واإلســالمــي  العربي  الشارع  وتجييش  الوعود 
يتعلق األمر بالقضية الفلسطينية، ومن السهل استغالل 
القضية الفلسطينية من طرف بعض األنظمة للتنفيس عن 
لتعليق  مشجبا  واعتبارها  الداخلية  السياسية  أزماتهم 
فشلهم في تحقيق شروط التنمية والنماء داخل بلدانهم، 
وهي  لذلك،  الكافية  املالية  املـــوارد  على  توفرهم  رغــم 
»الشعبوية«  من  تتخذ  التي  األنظمة  لتلك  بشعة  صورة 
من  لكن  الداخلية،  مشاكلها  لتصريف  مفضوحة  طريقة 
نفس  على  والبقاء  االلــتــزام  بنفس  االحتفاظ  الصعب 
القضية  تخص  عديدة  لعقود  الجهد  نفس  وبذل  العهد 
السياسية  الضغوطات  رغــم  ــدس،  ــق وال الفلسطينية 
الصعب  من  كما  واالجتماعية،  االقتصادية  واإلكراهات 
النظر  بغض  املالي  والدعم  السياسي  بااللتزام  الوفاء 
عن الوضعية االقتصادية واملالية الداخلية، إذ لم يسجل 
التاريخ أن املغرب قد باع جارا أو شقيقا أو صديقا مقابل 
شاهد  نفسه  التاريخ  إن  بل  مالية،  أو  سياسية  مصالح 
كمعركة  عن جيرانه  دفاعا  املغرب خاض حروبا  أن  على 
سبيل  في  الحدود  خارج  شهداؤه  وسقط  مثال  »إيسلي« 
الحرية والكرامة باسم املشترك الديني واإلنساني، وهو 
نفس املشترك الذي كان كافيا لسقوط شهداء مغاربة في 
منذ  العادلة  الفلسطينية  القضية  عن  الدفاع  كل محطات 
وقبلها   ،1973 سنة  الجوالن  ومعركة   1967 سنة  النكبة 
صالح  الفاتح  جيش  من  الربع  حوالي  املغاربة  شكل 
يثبتون  من  هنا  »أسكنت  عنهم  قال  الذي  األيوبي  الدين 
على  يؤمنون  من  وخير  البحر،  في  ويبطشون  البر  في 
أن  نعتقد  وألننا  املدينة«..  هذه  وعلى  األقصى  املسجد 
الرياضيات ليست رأيا، بل تساعد في تشكيله والوقوف 
القضية  وُتجار  املشككني  ندعو  فإننا  صلبة،  أرض  فوق 
عشرين  ــام  أرق في  التأمل  إلــى  والــقــدس،  الفلسطينية 
سنة  وعشرين  امللكي،  االلتزام  من   )2020/1999( سنة 
عن  الدفاع  من  سنة  وعشرين  الدبلوماسي،  العمل  من 
قضية يعتبر عاهل البالد ومعه كل الشعب املغربي، أنها 
العلني ملرتزقة احترفوا  املزاد  قابلة ألن تكون في  ليست 
الدولي حتى أصبحوا مصدر  املجتمع  عالة على  العيش 
 1999 فبني سنوات  الدولي،  املجتمع  لسلم  وتهديدا  قلق 
والدفاع عن حقوق  الفلسطينية  القضية  و2020، شكلت 
الشعب الفلسطيني وقضية القدس والدعوة للمفاوضات 
ولحل الدولتني، أهم محاور الخطابات والرسائل امللكية، 
التنبيه  إشارات  من  والرسائل  الخطابات  كل  تخل  لم  إذ 
الدفاع، كما شكلت حيزا هاما في كل تلك  التذكير أو  أو 
لغة  إن  والدبلوماسية.  والدستورية  القانونية  القنوات 
السادس  محمد  امللك  أن  ُتخبرنا  واإلحصائيات  األرقــام 
والقضية  القدس  حول  والتزامات  ونــداءات  خطبا  وجه 
في  للعالم  جاللته  وتوجه  مناسبة،   114 في  الفلسطينية 
مدينة   33 ومن  دولــة،   31 من  وفلسطني  القدس  قضايا 
الخطب  تضمنت  كما  مغربية،  مدن   8 ومن  مغربية،  غير 
فكرة   473 من  أكثر  و2020   1999 بني  امللكية  والرسائل 
عرفت  الفترة  ونفس  الفلسطينية،  والقضية  القدس  تهم 
الفترة  تلك  خالل  جاللته  استعمل  كما  نداءا،   13 توجيه 
477 مرة كلمة فلسطني و387 مرة كلمة القدس، واستعمل 
في خطبه ورسائله في نفس الفترة، تعبير »حل الدولتني« 
17 مرة، ونبه إلى االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق الشعب 
القدس  لقضية  جاللته  تطرق  كما  مرة،   214 الفلسطيني 
الدول،  لزعماء  استقباله  حفالت  في  مرة   19 وفلسطني 
في خطب  مرة   17 والقدس  الفلسطينية  القضية  وتناول 
إلى  رسالة  جاللته  بعث  فعندما  ذلك،  لكل  العرش..  عيد 
دجنبر   20 يوم  مــازن،  أبو  عباس  الفلسطيني  الرئيس 
القضية  من  الثابت  املغرب  بموقف  فيها  يخبره   ،2020
الفلسطينية والتزام املغرب الدائم واملوصول بالدفاع عن 
حقوق الشعب الفلسطيني، ومذكرا إياه باملكاملة الهاتفية 
بالسيادة  األمريكي  االعتراف  إعالن  بعد  10 دجنبر  ليوم 
املغربية الكاملة على صحرائه إلى حدود موريتانيا، فإن 
قضية  بعدالة  واإليمان  االقتناع  صميم  في  يدخل  هذا 
لدن  وحقوق شعب مشروعة، استحقت عناية خاصة من 
حبل  يقطع  ما  وهو  العصور،  مر  على  املغرب  ملوك  كل 
السياسية،  املواقف  أمام تجار  الكذب وترويج اإلشاعات 
فالصحراء مغربية وفلسطني بعاصمتها القدس الشرقية 

اليوم وغدا.. فال نامت أعني الجبناء.

المغرب ال يبيع 
أصدقاءه وجيرانه 

عبد الله بوصوف* 

* األمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، 
باحث وكاتب مغربي 

إطالق منصة »بالدي في قلبي«

مبادرة لتقريب امل�سافات بني مغاربة العامل يف زمن اجلائحة 

الرباط. األسبوع

أطلقت الوزارة املنتدبة لدى وزير الشؤون 
واملغاربة  اإلفــريــقــي  والــتــعــاون  الخارجية 
املقيمني  باملغاربة  املكلفة  بالخارج  املقيمني 
»بالدي  الرقمية  املنصة  أيام،  منذ  بالخارج، 
املغاربة  ارتــبــاط  تقوية  بهدف  قلبي«،  فــي 
وبثقافته  األصلي  ببلدهم  بالخارج  املقيمني 
الصاعدة،  األجيال  وتاريخه، خاصة  وهويته 

خالل فترة الجائحة.
املسافات  تقريب  بهدف  تأتي  التي  املنصة 
التي صارت أبعد مع توقف الرحالت الجوية 
فيديو  مقاطع  نشر  تتيح  بــلــدان،  عــدة  فــي 
بالخارج،  املقيمني  املــغــاربــة  مــن  ــزوارهــا  ل
ومشاريعهم  أفكارهم  خاللها  من  يقدمون 
تهم  التي  املواضيع  بخصوص  واقتراحاتهم 
األم  بلدهم  وأيضا  وانشغاالتهم،  قضاياهم 
شبكات  على  القوي  الحضور  مع  املــغــرب، 
استعمال  خــالل  مــن  االجتماعي  التواصل 

.bladifqalbi#هاشتاغ: #بالدي فقلبي
وقالت نزهة الوافي، الوزيرة املنتدبة لدى 
اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزير 
باملغاربة  املكلفة  بالخارج  املقيمني  واملغاربة 
على  حرصت  الــوزارة  أن  بالخارج،  املقيمني 
إلى  تهدف  متجددة  برامج  ومواصلة  تنفيذ 

وذلك  والثقافية،  اإلنسانية  الروابط  تعزيز 
مع  التواصل  لتقوية  رقمي  مخطط  بتنفيذ 
مستوى  ورفــع  بالخارج،  املقيمني  املغاربة 
شكاياتهم،  ومعالجة  وتتبع  لتلقي  اليقظة 
وتيسير الولوج إلى بعض الخدمات املوجهة 
إليهم، وكذا تعبئة الكفاءات املغربية بالخارج 
التنموية  األوراش  في  مساهمتها  لتعزيز 

الوطنية.
املنصة  »هـــذه  أن  ــرة،  ــوزيـ الـ وأضـــافـــت 
الفئة  هــذه  مع  التواصل  تعزيز  إلــى  ترمي 
االقتراحات  وتقاسم  وتبادل  املواطنني،  من 
ــي تهم  ــت ــع ال ــي ــواض والـــتـــجـــارب حـــول امل

قضاياهم، وكذا تلك التي تهم بالدنا وتساهم 
الجهوي  املستوى  على  إشعاعها  تعزيز  في 
إحــداث  إلــى  باإلضافة  ــي،  ــدول وال والــقــاري 
املواطنات  لفائدة  االجتماعية  املواكبة  آلية 
املغربيات املقيمات بالخارج واملتواجدات في 
وضعية هشاشة، لتلقي طلباتهن ومعالجتها 
التوجيه  وتــقــديــم  مــواكــبــتــهــن  ــالل  خـ ــن  م
املتعلقة  ــحــاالت  ال حسب  لــهــن،  واإلرشــــاد 
واإلدارية  والقانونية  االجتماعية  بالقضايا 
ذات الصلة بالقانون املغربي، وذلك بتنسيق 
تام مع املراكز القنصلية واملؤسسات الوطنية 

املعنية ، حسب قول الوزيرة. 

إغالق قنصلية المغرب 
في مونتريال 

الرباط. األسبوع

املغربية  للمملكة  العامة  القنصلية  أعلنت 
تقديم  في  تشرع  ســوف  أنها  بمونتريال، 
بسبب  بعد،  عن  للعموم  القنصلية  خدماتها 
بفيروس  موظفيها  أحــد  إصابة  اكتشاف 

»كورونا« املستجد.
املواطنني  ــى  إل املــوجــه  الــبــيــان  وأشـــار 
املرتفقني،  وعموم  بكندا،  املقيمني  املغاربة 
احترام  إطــار  في  يأتي  القرار  هذا  أن  إلى 
وحفاظا  اإللزامية،  الصحية  البروتوكوالت 
أكــدت  كما  للجميع،  الصحي  األمـــن  على 
القنصلية أن أبوابها ستظل مغلقة إلى حني 
الطبية  للفحوصات  املوظفني  كافة  إخضاع 
بالحجر  والتقيد  ــالزمــة،  ال واالخــتــبــارات 
الصحي الضروري، وإخضاع مقر القنصلية 
للتعقيم الكامل، وهي العملية التي لن تنتهي 

إال يوم 12 فبراير الجاري.

اللجنة االستطالعية تكشف 
مشاكل مغاربة الخارج

الرباط. األسبوع
 

املؤقتة  االستطالعية  اللجنة  تقرير  كشف 
املشاكل  من  العديد  عن  القنصليات،  حول 
القاطنني  املغاربة  املواطنون  يواجهها  التي 
البشرية  املــوارد  قلة  أبرزها  من  بالخارج، 
وبعد القنصليات وتأخر املواعيد واإلشكالية 

املتعلقة بالزواج وتسوية الوثائق.
ــدم أعــضــاء الــلــجــنــة االســتــطــالعــيــة  ــ وق

القنصليات  تــقــريــب  مــنــهــا  ــرحــات،  ــت ــق م
ــر الــبــشــريــة،  ــ ومــلــحــقــاتــهــا، وتــوفــيــر األط
واعتماد  اإللكترونية،  الخدمات  وتطوير 
حد  بوضع  مطالبني  املتنقلة،  القنصليات 
يواجهون  الذين  املغاربة  املهاجرين  ملعاناة 
الوثائق  على  الحصول  في  كبيرة  صعوبات 

اإلدارية.
االســتــطــالعــيــة  الــلــجــنــة  أعــضــاء  وزار 
ميالنو،  في  املتواجدة  اململكة  قنصليات 
باإلضافة  وبرشلونة،  مارسيليا،  أمستردام، 
مركزا  و12  بفرنسا،  العامة  القنصليات  إلى 
قنصلية  مراكز  و7  إسبانيا،  في  قنصليا 

بإيطاليا.

اتهام الحرس المدني اإلسباني بتعنيف قاصرين مغاربة

الرباط. األسبوع

نددت الرابطة املغربية للمواطنة 
باالنتهاكات  ــســان،  اإلن وحــقــوق 
التي ارتكبها رجال الحرس املدني 
اإلسباني في حق قاصرين مغاربة 
في  والعنف  للضرب  وتعريضهم 
شريط فيديو تم تداوله عبر مواقع 

التواصل االجتماعي.
الحقوقية  ــطــة  ــراب ال وقــــررت 
اإلسباني  املدني  الحرس  متابعة 

عبر مطالبة االدعاء العام اإلسباني 
بــفــتــح تــحــقــيــق حـــول الــفــيــديــو 

على  االعتداء  لواقعة  يوثق  الذي 
ترتيب  مــع  املــغــاربــة،  القاصرين 

الجزاءات القانونية واإلدارية ضد 
رجال الشرطة املتورطني.

وزارة  ــة  ــ ــط ــ ــراب ــ ال ودعـــــــت 
لتوجيه  ــتــعــاون،  وال الــخــارجــيــة 
اإلسبانية،  للخارجية  استفسار 
يتعرض  التي  املــمــارســات  حــول 
داعية  املــغــاربــة،  الــقــاصــرون  لها 
اإلسبانية  الحقوقية  املنظمات 
ــوع، وحــمــايــة  ــوضــ ــ ملــواكــبــة امل
الذين  املغاربة  القاصرين  ومراقبة 
القاسية  للمعاملة  يــتــعــرضــون 
طــرف  مــن  واملمنهجة  واملــهــيــنــة 

الشرطة اإلسبانية.



األحــزاب بضرورة  نلح على  ونحن  منذ سنوات 
تكوين وتدريب مرشحيهم لالنتخابات على مستوى 
ــة والـــبـــرملـــان، وتــفــرض  ــهـ اجلـــمـــاعـــة واملــقــاطــعــة واجلـ
يف  بنجاح  مشاركتهم  تثبت  بــشــهــادة  اإلدالء  عليهم 
احلصول  »مباراة«  الجتياز  املؤهلة  للهيأة  التحضير 
على صفة منتخب مقابل تزكية احلزب، ومع حلول 
2021، فاجأنا حزبان بقبول الفكرة  السنة اجلديدة 
وتــطــبــيــقــهــا مــســتــقــبــال عــلــى كـــل مــنــخــرط يــرغــب يف 
أعلن  حزبا  أن  حتى  معني،  انتخاب  خلــوض  تزكيته 
عــن إحــــداث »أكــادميــيــة لــتــكــويــن املــنــتــخــبــني«، وطبعا 
االنــدمــاج يف  عليهم  الــصــفــة،  لــهــذه  يتأهلوا  أن  قبل 
هذا التكوين عند كل استحقاق حتى يتعلموا »فن« 
وطرق  السياسية،  وخطاباتها  االنتخابية  احلمالت 
ــنـــاع الــنــاخــبــني، واســتــمــالــة املـــواطـــنـــني لــالهــتــمــام  إقـ
»أكـــادميـــيـــة« بثقافة  تــكــن  لـــم  بــحــمــالتــهــم، والـــتـــي إن 
بــتــواريــخ،  املــجــدولــة  بــالــبــرامــج  يتعلق  فيما  اإلقــنــاع 
ومردوديتها  ومــصــدرهــا  املــاديــة  بالتكاليف  واملقيمة 
على العاصمة، وانعكاساتها على حياة كل الرباطيني، 
والعلمي،  التكويني  بدورها  األكادميية  دور  هو  وهذا 
ــرد »ســـيـــاســـة« لــلــتــحــايــل عـــلـــى املـــواطـــنـــني  فـــهـــي مـــجـ
و»املــنــاضــلــون  واحملــاســبــة«  »الشفافية  مثل  بــشــعــارات 
ــق يف  ــ يف خـــدمـــة الـــشـــعـــب« و»حـــريـــة الــتــعــبــيــر« و»احلــ
إلخ، فكل  التزوير«...  و»النزاهة« و»محاربة  املعلومة« 
منها،  وال جــدوى  أصبحت فضفاضة  الشعارات  هذه 
البرامج  مثل هذه  تستميلهم  تعد  لم  املواطنني  ألن 
الواقع، ألنها  أرض  لها على  التي ال وجــود  احلزبية 

تستعمل فقط لـ»الصعود« بها إلى املناصب..
ثقيلة  بحمولة  وهــو  »األكــادميــيــة«،  مصطلح  فهل 
ثقل »أكادميية اململكة« بعلماء وخبراء، أو »أكادميية 
التعليم« بنبغاء التربية وتكوين األجيال، سيكون من 
عائلة املعرفة والعرفان والثقافة العامة، أم هو مجرد 
خدعة انتخابية جديدة؟ وحتى ال تكون كذلك، على 
يكون  وحتى  السياسية  الطفرة  بهذه  املعني  احلــزب 
صادقا، تسجيلها رسميا يف أهداف قانونه األساسي، 
ويضع لها شروط االلتحاق بها، فإن فعلها، سيعطي 
ألننا  بـــأس..  فــال  يفعل،  لــم  وإن  املصداقية،  املثل يف 
الرنانة  بـ»اللعب« باملصطلحات  استأنسنا منذ عقود 

قبل كل انتخابات.

شهادات من
الرواد

القباج،  توفيق  األستاذ  الرائد  من  شهادة 
جاءت في مقدمة كتاب: »أبحاث وشهادات«، وقد 
علي  مــوالي  الكبير  الشاعر  تأبني  خالل  ألقاها 
السطور:  هذه  منها  نقتطف  هلل،  رحمه  الصقلي 
قام  الذي  األربعاء«،  »نادي  فضاء  كان  وقد   ..((
خيرة  إليه  وضم  تأسيسه  بمبادرة  علي  موالي 
األساتذة واألدباء والشعراء، ملتقى رحبا ومرتعا 
الرصني،  الشعر  من  نفحات  فيه  تتهادى  ساميا، 
املتألق،  شاعرنا  فيه  كــان  الحصيف،  واألدب 
أخونا علي، قطب الرحى وفارس الشعر وأميره، 
ولست أدري، في واقع األمر، أنني كلما حضرت 
إلى  الذكريات  وتأخذني  إال  النادي  ذلك  مجلس 
لألندية  مرتعا  كــان  الــذي  الجميل،  الزمن  ذلــك 
أو   - نادي  بينها  من  كان  التي  الرفيعة  األدبية 
كما قيل - »صالون مي زيادة«، الذي كان مسرحا 
جبران  أمثال  كبار  وشــعــراء  أدبــاء  ملساجالت 
الرفاعي  وصادق  العقاد  ومحمود  جبران  خليل 
وأحمد شوقي وحافظ إبراهيم ولطفي املنفلوطي 
»نادي  يزال  وال  انتهى،  وغيرهم((  حسني  وطه 
وشعراء  أدباء  لكبار  ملتقى  اليوم  إلى  األربعاء« 

اململكة في عاصمة الثقافة املغربية واإلفريقية.
الباقني  أعمار  وأطال  األجالء  روادنا  رحم هلل 
منهم على قيد الحياة، والذين رفعوا علم املعرفة 

فوق أسوار رباط الفتح.

يتضمن قانون الجماعة قسمني مكلفني 
محتملة  كـــوارث  مــن  الــربــاطــيــني  بــوقــايــة 
الوقوع، لذلك عليهما من اآلن أن يشرعا في 
املوضوع،  في  االحترازية  اإلجراءات  اتخاذ 
التي  الغزيرة  األمطار  عواصف  هدوء  بعد 
املــنــازل  بعض  شــك،  وال  منها،  تــضــررت 
تفعيل  منها  والتجهيز،  البناء  العتيقة 
املهددة  املنازل  لتحديد  التقنية  اللجنة  دور 

باالنهيار الستباق أي حادث فجائي. 

وباء  ظهور  بداية  في  الرباطيون  تتبع 
شك  دون  ــشــوارع  ال تعقيم  عملية  »كــورونــا«، 
الوحيدة  العملية  وهي  الفيروس،  من  لتطهيرها 
للمفعول  ربما  أشهر،  عشرة  منذ  تتكرر  لم  التي 
كلتا  وفي  للنسيان،  ربما  أو  املــادة،  لتلك  الدائم 
الصحية  املكاتب  مع  تحقيق  فتح  ينبغي  الحالتني، 
من  هــل  االخــتــصــاصــات،  متعددة  االجتماعية 
ساكنة  »رعاية«  فقط  أم  الجائحات،  اختصاصها 
من صالحية  التي هي  الصحي  الصرف  مجاري 

»ريضال«؟

الحالي  الجماعي  المجلس  من  وفاء 
املجلس  من  ورثــه  ما  على  حافظ  لسابقه، 
ــوت لــه املجلس  ــدوره ف الــســابــق، الـــذي بـ
املجالس  تعاطف  تعري  )كأمانة  األسبق 
املقر  تسمية  على  )حافظ(  بينها(،  فيما 
خطأ،  باسم  فيه،  وتجتمع  يجمعها  الــذي 
بلدية  »مجلس  إداريــا:  وليس  قانوني  غير 
بأن  القوانني  قسم  يعرف  بينما  الرباط«، 
بالجماعات  يتعلق   113-14 رقــم  القانون 

وليس بالبلديات. 

حي  ــى  إل املحيط  حــي  سيتحول  قريبا 
أفخم  بناء  من  االنتهاء  بعد  بامتياز،  سياحي 
غير  الساحل،  على  اململكة  في  »بــالص«  فندق 
له  برمج  الذي  العشوائي،  »لندن«  زنقة  أن سوق 
املشروع امللكي »سوقا راقيا«، لم يتخلص بعد من 
العثور  واستحالة  اجتماعية  إلكراهات  عشوائيته، 

على قطعة أرضية إلقامة السوق املنتظر.

ظلم فرض زيادة في السومة الكرائية لك 3 سنوات

من المسؤول عن ضبابية العالقة 
التعاقدية بين المكري والمكتري ؟

القانون رقم 12-67 الصادر بتاريخ 19 نونبر 
2013 واملتعلق بتنظيم العالقات التعاقدية بني 
أو  للسكنى  املعدة  للمحالت  واملكتري  املكري 
ما  منه   32 املادة  في  حدد  املهني،  لالستعمال 
يلي: ))ال يجوز االتفاق على رفع مبلغ الوجيبة 
الكرائية خالل مدة تقل عن ثالث سنوات ابتداء 
من تاريخ إبرام عقد الكراء، أو من تاريخ آخر 
مراجعة قضائية أو اتفاقية((، فهذه املادة هي 
أصبحت  إذ  الرباط،  في  املكترين  محن  سبب 
ــا«، حــســب بــعــض أصــحــاب  ــي ــون ــان ــررا »ق ــب م
املحالت، لفرض زيادة تلقائية على املكترين عند 
مرور ثالث سنوات من الزيادة األخيرة، وطبعا 
أسندت للمحاكم مهمة هذه الزيادة، إذ تحددها 
في نسبة 8 % للمحالت املعدة للسكنى و10 % 
في  وتنظر  املهني،  لالستعمال  املعدة  للمحالت 

النزاعات بني الطرفني.
من  الرفع  طلب  بدعاوى  املحاكم  عجت  وقد 
مما  تخفيضها،  أو  الكرائية  السومة  قيمة 
للمكري  املعنوي  االستقرار  عدم  من  جوا  خلق 
بمصاريف  وإرهــاقــهــمــا  جــهــة،  مــن  واملــكــتــري 

تسجيل القضايا في املحكمة والدفاع والتنفيذ 
هذه  وتتجدد  أخـــرى،  جهة  مــن  واالستئناف 
سلسلة  أصبحت  حتى  سنوات   3 كل  املعاناة 

مترابطة في كل األعوام.
إن قصر مدة مراجعة ثمن الكراء واملحددة في 
تمديدها  ينبغي  لذلك،  منصفة،  غير  سنوات،   3
إلى 5 سنوات ملزمة بدال من إذكاء النزاعات بني 
يجعل  مما  باألحكام،  أو  باالتفاق  إما  الطرفني 
إليها  ليعودوا  إال  املحاكم  يفارقون  ال  املعنيني 
نواب   9 يؤطرها  العاصمة  أن  وبما  جديد،  من 
برملانيني، كان عليهم اقتراح حل يرضي املكري 
املدة  هذه  يحدد  قانون  مشروع  عبر  واملكتري، 
في 5 سنوات أو أكثر، تجنبا للمعاناة واملشاكل 
التي يقع فيها الطرفان، وهذا واحد من األسباب 
التي يمكن أن نحاسب عليها نوابنا اليوم، فماذا 
التي  السمينة  أجورهم  مقابل  للرباطيني  قدموا 
سترتفع بعد حذف اقتطاعات التقاعد؟ وقد كان 
عليهم كذلك طلب إعفاء املحالت السكنية من كل 
الكرائية  القيمة  على  ذلك  لينعكس  الضرائب، 

والسلم االجتماعي بني املكري واملكتري.

متى تستيقظ »األخوة الدائمة« بين العاصمتين 
القاهرة والرباط؟

الربـاط

صورة جميلة تعود إلى بداية الستينات 
من القرن املاضي، لرجل استحق مكانته 
عمره  أطال هلل  فكان  الرباط،  تاريخ  في 
رئيس بلديتها من سنة 1976 إلى 1983، 
من  الرياض  ــدال  أك ملقاطعة  رئيسا  ثم 
عبد  األســتــاذ  إنــه   ..1997 إلــى   1992

الوهاب ملني رفقة والده رحمه هلل.
في  اإلنجازات  أعظم  للتاريخ  سجل  وقد 
أكدال  منطقة  بتأسيس  وقام  العاصمة، 
انتهاء مأموريته، انسحب  الرياض، وبعد 
ــزم الــصــمــت، والزالـــت  ــت ــى الــظــل وال إل
عن  ابتعاده  وحكمة  وتواضعه  إنجازاته 
في  الصامت  الرئيس  عن  تنوب  الظهور، 
التعريف بعهده الزاهر، أطال هلل عمره.

أر شيف 

»أكاديمية لتكوين 
ثقافة  المنتخبين«.. 

حزبية أم لعبة 
سياسة جديدة؟

 بقلم:          بوشعيب اإلدريسي

وثــيــقــة تــاريــخــيــة 
شـــاهـــدة عــلــى أخـــوة 
ــاهــرة  ــق ــني ال ــت ــن ــدي امل
من  ممهورة  والرباط، 
طرف محافظ القاهرة، 
يــوســف صــبــري أبــو 
ــب، ورئـــيـــس  ــ ــالـ ــ طـ
املــجــلــس الــشــعــبــي 
املـــحـــلـــي ملــحــافــظــة 
القاهرة، عبد اللطيف 
ــي  وال ومـــن  بلطية، 
على  الجاللة  صاحب 
عمر  الــربــاط،  عمالة 
وأيضا  بنشمسي، 
بلدية  مجلس  رئيس 
ــزة  ــم الـــــربـــــاط، ح
الـــكـــتـــانـــي، ووقـــع 
منها  األول  الــشــق 
عاصمة  رحــاب  فــي 
ــة،  ــان ــن ــك ال أرض 
بتاريخ  ــقــاهــرة،  ال
 ،1966 شتنبر   25
ــادف ذلــك  ــد صــ وقـ
ــاد املــؤتــمــر  ــق ــع ان
للعواصم  الــعــام 
اإلسالمية  ــدن  وامل
الــذي صــادق على 

ــام املـــدن  ــم ــض ان
الـــصـــحـــراويـــة 
املـــغـــربـــيـــة إلـــى 
ــاله  املــنــظــمــة، وت
في  الثاني  الشق 
اململكة  عــاصــمــة 
بتاريخ  املغربية 
 ،1987 يوليوز   8
احتفاالتها  فعزز 
ــة عــيــد  ــب ــاس ــن ــم ب
فكانت  ــاب،  ــشــب ال
تـــلـــك الـــوثـــيـــقـــة 
الـــرســـمـــيـــة هــي 
ــرة  ــى واألخــي ــ األول
توقيع  حملت  التي 
بنشمسي  ــي  ــوال ال
الفعلي  وحــضــوره 
التآخي  مراسيم  في 

في القاهرة.
هي  املقدمة  وهذه 
إبراز مكانة  من أجل 
في  األهـــــرام  أرض 
اململكة على املستوى 
والشعبي،  الرسمي 
ــى نص  ــوا إلـ ــال ــع وت
تقول  التي  الوثيقة 
فــي مــادتــهــا األولـــى: 

التاريخ  أمام  الدائمة  األخوة  الطرفان  ))يعلن 
القاهرة((  ومدينة  الــربــاط  مدينة  سكان  بني 
)انظر الصورة املرفقة(، لكن ماذا بعد ذلك؟ فقط 
شارع »القاهرة« في أهم موقع أمام مقر الوالية، 
وحديقة رباطية في قلب عاصمة مصر، ومعرض 
لآلثار الفرعونية هنا في مسرح محمد الخامس 
ملدة 3 أشهر، ثم تغير املؤسسون املشرفون عندنا 
فتغيرت سياستهم  ليحل غيرهم،  العاصمة،  في 
هذه  مثل  كانت  لو  حقهم  من  وهذا  الخارجية، 
ولكنها  ــزاب،  أح أو  أشخاص  بني  االتفاقيات 
موقعة بني مؤسسات رسمية وبضمانة حكومية 
تثبتها توقيعات ممثليها على الوثيقة، وهذا ما 
واالتفاقيات  يتغيرون  فاألشخاص  له،  نستغرب 
املصادق عليها من أعلى سلطة في اململكة تبقى 
من مستوى  قرار  ألغاها  إذا  إال  املفعول  سارية 
أكبر،  مناصب  في  هم  ممن  أو  عليها  املوقعني 
شؤون  تدبير  على  تعاقبت  التي  املجالس  فكل 
مسؤولية  تتحمل  هــذا،  يومنا  إلــى  العاصمة 
مدت  التي  القاهرة،  مع  الرباط  توأمة  »تنويم« 
 9 فــي  وتــعــاون  دائــمــة  أخــوة  لبناء  لنا  يدها 
مجاالت، إذ تقول املادة الخامسة من االتفاقية: 
التوقيع  تاريخ  من  ابتداء  التنفيذ  في  ))يشرع 
لذلك،  رسمية((،  تعتبر  التي  الوثيقة  هذه  على 
لتفعيل هذه  القادم،  املجلس  فأملنا معقود على 
ناخبي  اختيار  رهينة  وهي  جديد،  من  األخوة 

العاصمتني التوأمني.

العدد: 1546 من 4 إلى 10 فبراير 122021

الرباط ياحسرة



نقولقالوا

و
أسبوعيات كريم إدبهي

13بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

األسبوع الرياضي

الوداد يختبر العبا سابقا لريال مدريد
الصباح
صاحب  ياكما  النفيخ،  من  باراكا  الشيطان،  ولعنوا 

ولد زيدان؟

متولي يتمرد على الرجاء
صحف

باراكا من الفتنة، السيد قال غير احلق.

تسريح الالعب البكاري تم بدون علمي
السالمي، مدرب الرجاء

مهمتك؟ هيَّ  واْشَنا 

35 مليار لتهيئة ملعب طنجة الكبير
جرائد

35 مليار يف زمن اجلائحة...؟ والش كاع؟ 

رئيس االتحاد الجزائري زطشي يتجه إلى »طاس« بعد 
رفض »الفيفا« ترشيحه ملكتبها التنفيذي

واكالت
ميشي حتى »املاص« السيد عندو سوابق...

إفريقيا  كأس  نهائيات  يلعب  لن  الجزائري  املنتخب 
لكرة اليد بمدينة العيون

رئيس االتحاد الجزائري لكرة اليد
العسكرية... فالثكنات  تلعبوا  سيروا  والشطابة..  املا 

3 ماليير إلقناع »نجوم« الرجاء
الصباح
الحول والقوة إال باهلل، واش كاين شي جنوم بهاذ املبلغ؟

منتخب كرة اليد ينهي املونديال في املرتبة 29
واكالت

البركة...!!! اهلل يجعل 

لن أعود ألدرب في املغرب
عبد السالم وادو

أملانيا، اهلل يعطينا وجهك. أو  سير إلجنلترا 

العدد: 1546 من 4 إلى 10 فبراير 2021

صفعة جديدة للجزائر

اجلزائري زط�سي خارج اأ�سوار »الفيفا« 
وداين جوردان يكيل املديح لفوزي لقجع

رفض االتحاد الدولي لكرة لقدم 
رئيس  ترشيح  ملف  قاطعا  رفضا 
اتحاد الكرة الجزائري، خير الدين 
زطشي، لعضوية املكتب التنفيذي 

لـ»الفيفا«.
ــض تــرشــيــح هــذا  ــد تــم رفـ وقـ
بسبب  لــلــجــدل،  املثير  الــرئــيــس 
من  أكثر  خــالل  لإليقاف  تعرضه 
لفريق  رئيسا  كان  عندما  مناسبة 
انتقد  حيث  الــجــزائــري،  ــارادو  بـ
الجزائرية  الرابطة  رئيس  بشدة 

التي أوقفته ملدة 6 أشهر.
االتصاالت  له  تشفع  لم  زطشي 
املكثفة، التي قام بها في الكاميرون، 
كأس  نهائيات  حاليا  تنظم  التي 
كــان  حــيــث  للمحليني،  إفــريــقــيــا 
مع  تحالفات  بعقد  النفس  يمني 
إفريقيا،  كجنوب  املغرب،  خصوم 
ونيجيريا، قبل أن يصدمه االتحاد 

الدولي.
لم  الــجــزائــري،  االتــحــاد  رئيس 
سارع  حيث  الــقــرار،  هــذا  يهضم 
إلى تقديم استئناف في املوضوع، 
الذي سُيبث فيه في غضون األيام 

القادمة.
خير الدين زطشي، ستتضاعف 
»الفيفا«  صادقت  بعدما  صدمته 
رئيس  لقجع،  فوزي  ترشيح  على 
لكرة  املغربية  امللكية  الجامعة 
القدم، لعضوية مجلسها التنفيذي، 

لكل  دقــيــق  وبــحــث  تفحص  بعد 
الترشيحات التي توصلت بها.

أبرز  من  لقجع  فــوزي  ويعتبر 
بمجلس  بمنصب  للفوز  املرشحني 
التي  االنتخابات  خالل  »الفيفا«، 
املغربية  العاصمة  ستحتضنها 
على  القادم  مارس   12 يوم  الرباط 
هامش الجمعية العمومية لالتحاد 

اإلفريقي.
وقد وصف رئيس اتحاد جنوب 
فــوزي  ــوردان،  جــ دانــي  إفريقيا، 
لقجع، بالداهية، ويستحق منصبا 
رفيعا داخل االتحاد الدولي، وبأنه 
اإلفريقية  القارة  تمثيل  على  قادر 
قدمه  ما  بفضل  »الفيفا«،  داخــل 
لكرة القدم في بالده املغرب، وكذلك 

في إفريقيا بشكل عام.
تصريح جوردان سيصدم، وال شك، 
يعول  كان  الــذي  زطشي،  أخــرى  مرة 
تكن  الــذي  الشخص  هذا  على  كثيرا 

بالده عداء كبيرا للمملكة املغربية.
ــرة الــقــدم  ــك صــفــعــة جـــديـــدة ل
املدوي  السقوط  فبعد  الجزائرية، 
للرئيس السابق، راوراوة، املطرود 
من جميع األجهزة الكروية القارية 
زطشي  مواطنه  هو  ها  والعاملية، 
يلقى  الــوقــت،  نفس  فــي  ــدوه  وعـ
نفس املصير، ليتم إبعاده بطريقة 
الدولي  االتحاد  طرف  من  مهينة 

لكرة القدم.
راوراوة الرئيس السابق، وزطشي الرئيس الحالي لجامعة 

كرة القدم الجزائرية أسقطهما فوزي لقجع بـ»الكاو«

لقجع

قافلة »العائلة الودادية« تحل بشيشاوة

واألجــواء  القارس،  البرد  هذا  عز  في   ...
»كــورونــا«،  ــاء  وب إلــى  باإلضافة  املمطرة، 
كل  تتحدى  أن  إال  الودادية«  »العائلة  أبت 
مجاط  بجماعة  الــرحــال  لتحط  الصعاب، 
يناير   31 ــد  األحـ يــوم  شــيــشــاوة،  بإقليم 
املنصرم، من أجل تقديم يد املساعدة ألبناء 

هذه املنطقة املهمشة.
فقد تم توزيع 120 غطاء جديدا، ومالبس 
وقفازات  العمرية،  الفئات  لجميع  مختلفة 
الودادية«  »العائلة  ساهمت  كما  رياضية، 
في تأثيث مسجد وخزانة، فضال عن قيامها 
بالعديد من األنشطة الرياضية واالجتماعية.

بادرة نبيلة نالت استحسان أبناء جماعة 
النفيس والحس  املعدن  مجاط، وأبانت عن 
النشيطة  الجمعية  هذه  ألعضاء  اإلنساني 
التي تتكون من خيرة الشباب، الذين قاموا 
معظم  فــي  الخيرية  األعــمــال  مــن  بالعديد 

مناطق اململكة، وخاصة بالقرى النائية.

استدراك

تــفــاعــل الــعــديــد 
الكرام،  القراء  من 
ــار  خـــاصـــة أنـــصـ
ــاع  ــ ــدف ــ ــق ال ــ ــري ــ ف
الحسني الجديدي، 
التي  الــصــورة  مــع 
ــا بــركــن  ــاه ــشــرن ن
»حــديــث الــصــورة« 
املاضي  العدد  في 
ــوع  ــ ــبـ ــ ــن »األسـ ــ مـ

الرياضي«.
الدكاليون تذكروا املاضي الجميل لفريقهم 
في فترة الستينات، ليوضح لنا أحد املحبني 
مشكورا، بأن رئيس الفريق آنذاك، الذي ظهر 
في الصورة، السيد توفيق، مازال حيا يرزق، 

ويقطن حاليا بمدينة الدار البيضاء.
والعافية،  الصحة  توفيق  للسيد  نتمنى 
خاصة  وتحية  الوقت،  نفس  في  له  ونعتذر 

لكل محبي الدفاع الحسني الجديدي.

بالشفاء العاجل لإلطارين اللوزاني والسكيتوي
اإلقليمي  باملستشفى  يــرقــد 
املنتخب  مــدرب  الــصــويــرة،  ملدينة 
الوطني السابق، عبد الخالق اللوزاني، 
الذي يعاني من وعكة صحية ألزمته الفراش خالل 

األيام األخيرة.
الخالق  عبد  السابق،  املدربني  وداديــة  رئيس 
بفريق  الستينات  منتصف  في  احترف  اللوزاني، 
مغربي  العب  أول  كان  حيث  البلجيكي،  أندرلخت 
يحمل قميص هذا الفريق الكبير، كما لعب لبعض 
ليخوض  املغرب،  إلى  يعود  أن  قبل  هناك  الفرق 
انطالقا  التدريب،  مجال  في  التجارب  من  العديد 
الفتح  ذلك  1983، وبعد  التطواني سنة  املغرب  من 
طنجة،  ــحــاد  وات خريبكة،  وأوملــبــيــك  الــربــاطــي، 
وشباب  الرياضي،  ــوداد  وال املراكشي،  والكوكب 

املسيرة.
اللوزاني فاز بلقب البطولة الوطنية مع الكوكب 
بكأس  فاز  كما   ،1993-1992 موسم  في  املراكشي 
املنتخب  درب  كما  خريبكة،  أوملبيك  مع  العرب 
الوطني بعد أن عوض املدرب األملاني فيرنر، وحصل 
معه على نتائج جد إيجابية، حيث كان قاب قوسني 
أو أدنى من كسب ورقة التأهل إلى مونديال أمريكا 

1994، قبل أن يعوضه املرحوم عبد هلل بليندة في 
آخر مباراة خاضها منتخبنا ضد زامبيا.

مدرب آخر يعاني حاليا من املرض، وهو اإلطار 
له  يشهد  الــذي  السكيتوي،  الهادي  عبد  الوطني 

الجميع بكفاءته وأخالقه العالية.
األطر  خيرة  من  اآلخــر  هو  يعتبر  السكيتوي 
الوطنية،  الفرق  من  العديد  درب  حيث  الوطنية، 

واتحاد  املــراكــشــي،  والكوكب  أكــاديــر،  كحسنية 
الفاسي،  واملــغــرب  التطواني،  واملــغــرب  طنجة، 
والوداد وأوملبيك أسفي، كما خاض تجربة ناجحة 

في الخليج العربي.
اللذين  اإلطارين  لهذين  العاجل  الشفاء  نتمنى 
إلى  ماسة  حاجة  في  الوطنية  القدم  كرة  مازالت 

تجاربهما.

هذا الخبر

اللوزانيالسكيتيوي

صورة تذكارية ألفراد »العائلة الودادية« مع بعض سكان جماعة مجاطسعيد رؤوف رئيس  جمعية »العائلة الودادية«

...



))بتاريخ 26 فبراير 1986، نشرت الجريدة الرسمية اإلسبانية تحت عدد 1.191، مشروع قانون يضم جزيرة »المعدنوس« )ليلى(، إلى 
دائرة تراب سبتة المحتلة، وبعد اطالعي على هذا المشروع، حاولت االتصال على عجل بالمسؤولين في وزارة الداخلية، وكنت آنذاك 
مستشارا بمقر الشؤون القروية، مطالبا بمقابلة السيد الوزير أحمد رضى اكديرة..((، هذا الكالم ليس لمناضل سياسي، بل هو كالم 

رجل سلطة، تابع لوزارة الداخلية، وشتان بين شجاعة المناضلين وشجاعة رجل السلطة، الذي يجب أن يحيط كافة تصرفاته بواجب التحفظ.

محمد املعزوزي الذي وافته املنية نهاية 
األسبوع املنصرم، وصاحب الكالم السالف 
الذكر أعاله، هو واحد من رجال السلطة 
الثاني،  املقربني من امللك الراحل الحسن 
أنه  فرغم  رجاالته،  زمن  لكل  أنه  ومعلوم 
كان رجل سلطة، إال أنه كان يمتلك سلطة 
يعرفون  يعرفونه  والذين  أيضا،  الكتابة 
األخيرة  اللحظات  حتى  يكتب  ظل  أنــه 
ليست  الذكر  السالفة  والفقرة  من حياته، 
سوى مقدمة ملا حكاه فيما بعد عن جذور 
األزمة بني املغرب وإسبانيا حول جزيرة 

»ليلى«.
وفــاة  على  كثيرا  الصحافة  تقف  لــم 
املعزوزي، وهو واحد من أصدقاء جريدة 
يــقــرأ األخــبــار  كــان  ــبـــوع«، حيث  »األسـ
حتى  مختلفة،  بطريقة  معها  ويتفاعل 
أنه لم ينم ذات ليلة من أواخر شهر ماي 

يتحدث  خبرا  قرأ  عندما  املاضية،  السنة 
عن إجالء مواطنني أفارقة علقوا بجزيرة 
السرية  الــهــجــرة  بــصــدد  وهــم  »لــيــلــى« 

أن  الصحافة  كتبت  حيث  ــا،  أوروبـ إلــى 
السيادة  على  اتفقا  واملغرب  ))إسبانيا 
 15 بــعــد  ليلى  ــرة  جــزي عــلــى  املــشــتــركــة 

مع  واالتــصــاالت  املفاوضات  من  ساعة 
فوق  العالقني  املهاجرين  إلجــالء  مدريد 
الجزيرة((.. ))من كان يفاوض من؟ ومن 
فوق  نفسها  وضعت  التي  الجهة  هــي 
الجميع لتقتص من السيادة املغربية على 
الجزيرة املذكورة؟ وملاذا سكتت الحكومة 
املغربية عن هذا املوضوع الخطير؟ ماذا 
تحولت  واليوم، حيث  األمس  بني  حصل 
إلى  ليلى  جزيرة  على  الكاملة  السيادة 
الدولة؟  أجهزة  هي  أين  سيادة؟  نصف 
وأين  الداخلية؟  وزارة  أجهزة  هي  وأين 
الوطني؟  الــتــراب  مراقبة  مصالح  هــي 
كلها أسئلة فرضت نفسها بقوة بعد هذا 
الحادث، الذي ال يعلم ما إذا كان عرضيا، 
الــســيــادة  ــن  لــالقــتــصــاص م ــرا  ــدب أم م

الراحل  تساءل  هكذا  املغربية؟((.. 
ــدا من  املـــعـــزوزي، بــاعــتــبــاره واحـ

تحليل  إخباري
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على هامش وفاة المعزوزي.. 
قراءة في شهادات قيدوم
 والة وعمال الحسن الثاني

لم تقف الصحافة كثيرا على وفاة المعزوزي، وهو واحد من أصدقاء 
جريدة »األسبوع«، حيث كان يقرأ األخبار ويتفاعل معها بطريقة 

مختلفة، حتى أنه لم ينم ذات ليلة من أواخر شهر ماي السنة الماضية، 
عندما قرأ خبرا يتحدث عن إجالء مواطنين أفارقة علقوا بجزيرة 

»ليلى« وهم بصدد الهجرة السرية إلى أوروبا، حيث كتبت الصحافة 
أن ))إسبانيا والمغرب اتفقا على السيادة المشتركة على جزيرة ليلى 

بعد 15 ساعة من المفاوضات واالتصاالت مع مدريد إلجالء المهاجرين 
العالقين فوق الجزيرة((..

الراحل محمد المعزوزي العامل المقرب من الملك الحسن الثاني

إخباريتحليل 

عندما قاومت السلطات 
المناورات  المحلية 
اإلسبانية الحتالل 

جزيرة »ليلى«

إعداد : سعيد الريحاني

ال�سلطة املحلية تفك لغز 

املحاولة االنقالبية 

التي قادها احتاديون 

�سد امللكية  
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لديهم  كان  الذين  الداخلية،  وزارة  رجال 
للجزر  اإلسباني  االحتالل  بتفاصيل  إملام 

املغربية.
»مذكرات  عنوان  تحت  النادر  كتابه  في 
عامل إقليم«، حكى املعزوزي عن تدخالته 
املكلف  الــدولــة  ــر  وزي لــدى  سلطة  كرجل 
من  ليحد  اكديرة،  الخارجية،  بالشؤون 
التراب  على  اإلسبانية  السلطات  تطاول 
له  فقال  »ليلى«،  جزيرة  خاصة  املغربي، 
أن  املعلوم  من   ..(( خاصة:  رسالة  عبر 
احتلت  أن  لها  يسبق  لم  الجزيرة  هــذه 
ــن طــرف  ــجــزر املــســتــعــمــرة م ــن ال ــن ب م
بن  نــزاع  موضوع  هي  والتي  اإلسبان، 
الجزيرة  هــذه  ونجد  وإسبانيا،  املغرب 
في الخرائط تحت اسم ليلى، أما اإلسبان 
تعرف  بينما  بيرخيل،  جزيرة  فيسمونها 
وقد  ــورة..  تـ باسم  املنطقة  سكان  ــدى  ل
بوضع  مؤخرا  اإلسبانية  السلطات  قامت 
مشروع قانون خاص بمدينة سبتة يعتبر 
بلديتها،  ــراب  ت ــل  داخ بيرخيل  جــزيــرة 
سكوتنا  استغلوا  اإلســبــان  أن  والشــك 
هذه  بإلحاق  الواقع،  األمر  أمام  لجعلنا 
الجزيرة بباقي الجيوب املحتلة، فكان من 
تأخذ  أن  املحلية  السلطات  على  الواجب 
املغرب،  استقالل  منذ  الالزمة  التدابير 
إعــانــات  ومــنــح  الــجــزيــرة،  هــذه  لتعمير 
مادية للمقيمن فيها.. وفي تصوري، فإن 
احتالل  على  محالة  ال  مقبلون  اإلسبان 

الجزيرة إذا لم نفعل شيئا.
املــنــاورة  هــذه  نــواجــه  أن  يمكن  كيف 
فال  الوخيمة؟  العواقب  ذات  اإلسبانية 
االستعماري  املشروع  هذا  إحباط  يمكن 
الجزيرة،  هــذه  في  الفعلي  بالوجود  إال 
لنا  أينبغي  انتظار،  ــدون  وب الحن  في 
املفاجئة  الحوادث  أمام  السكوت  نلزم  أن 

على  اإلسبان  يصادق  أن  إلى  والخطيرة 
يعني  ما  وهــو  املقترح؟  التشريع  نص 
الشروع في بتر جزء من التراب الوطني، 
وال شك أن إسبانيا عازمة على هذا األمر 
من  مقتطف  )املصدر:  قريب..((  وقت  في 
مستشار  الــوزيــر  إلــى  املــعــزوزي  رسالة 
 21 بتاريخ  اكديرة،  الثاني،  الحسن  امللك 

يوليوز 1986(.
بن  السلطة  رجال  بن  للفرق  وانظروا 
السلطة  رجــال  من  فمن  والــيــوم،  األمــس 
التنبيه  في  ــدوره  ب يقوم  اليوم  املحلية 
إلى محاولة الترامي على جزء من التراب 

الوطني؟
وهو  وقتها،  املعزوزي  تدخل  كان  لقد 
صياغة  وراء  األزمنة،  لكل  صالح  تدخل 
وزارة  طــرف  من  اللهجة  شديدة  رسالة 
السلطات  إلـــى  املــغــربــيــة،  الــخــارجــيــة 
على  يخفى  ))ال  فيها:  تقول  اإلسبانية 
ال  تــورة  جزيرة  أن  اإلسبانية  السلطات 
من  مترا   250 مسافة  على  سوى  توجد 
اليابسة، وعلى بعد حوالي 4 كيلومترات 
غرب جيب سبتة، وبالتالي، فهي تقع ليس 
وفي  بل  اإلقليمية،  املياه  نطاق  في  فقط 
املغربية،  للمملكة  الداخلية  املياه  نطاق 
رقم  املــرســوم  مقتضيات  بموجب  ــك  وذل
يوليوز   21 بتاريخ  الصادر   311/75/2
1975..(( )من رسالة إلى سفيرة إسبانيا 
عن  ــادرة  ص  1987 يناير   5 الــربــاط.  في 
تفاصيل  نشر  سبق  الخارجية/  وزارة 

أكثر في أعداد األسبوع(.
دائما  كان  املعزوزي،  مثل  سلطة  رجل 
ليس  فالنضال  الــثــمــن،  لــدفــع  مستعدا 
معن،  حزب  إلى  االنتماء  على  مقتصرا 
ــان مــوضــوع جــزيــرة »لــيــلــى« من  ــد ك وق
فاملعزوزي،  دائــمــا،  الشائكة  املواضيع 

الراحل  امللك  من  مقربا  كــان  أنــه  ورغــم 
حساسة  بملفات  ومكلفا  الثاني،  الحسن 
وملف  الشرقية  الــصــحــراء  ملف  مثل 
الصحراء، وشؤون الحدود.. إال أنه وجد 
لصاحب  كعامل  عمله  عن  مبعدا  نفسه 
ــل مــن شهر على  أق ــرف  فــي ظ الــجــاللــة 
بالسيادة  التحرش  هذا  على  احتجاجه 
املغربية من طرف إسبانيا، ليقول له أحد 
اإلبعاد  أن  الداخلية،  بــوزارة  املسؤولن 
تقليص  وبــضــرورة  بــاألجــور  عالقة  لــه 
ال  أمر  وهو  املركزية،  ــاإلدارة  ب امللحقن 
األسبوع  أكثر:  )تفاصيل  أحــد.  يصدقه 

عدد 8 يونيو 2019(.
أسقطت  ــي  ــت ال املــغــربــيــة  ــات  ــالق ــع ال
املعزوزي في وقت من األوقات، كانت هي 
نفسها التي أسقطت بعض رموز الحكومة 
فقد  القصر،  مع  عالقتهم  رغــم  املغربية 
اليازغي،  محمد  ليدفع  دورته  الزمان  دار 
املثال،  سبيل  على  السابق،  الدولة  وزير 
ثمن التدخل في هذه القضية، حيث وجد 
ليكتب  صــارم،  ملكي  تدخل  أمــام  نفسه 
السادس  محمد  امللك  ))إن  سنوات:  بعد 
مع  األزمة  ملناقشة  وزاريا  مجلسا  ترأس 
يبعث  أن  قــرر  حيث  اإلسباني،  الطرف 
ــوات املــســاعــدة  ــق فــريــقــا صــغــيــرا مــن ال
دون  الجزيرة،  لحراسة  امللكي  والـــدرك 
الرحمان  عبد  آنذاك،  األول  الوزير  إخبار 
اليوسفي.. وقتها رأى اليازغي، أن شعبية 
رئيس الوزراء خوسي ماريا أزنار، كانت 
غير  الــوقــت  أن  مبينا  الحضيض،  فــي 
له  الفرصة  املغرب  يعطي  لكي  مناسب 
املغرب..  تواجه  قوية  كشخصية  ليظهر 
اليازغي،  نهر  السادس  محمد  امللك  لكن 
الواقعة  هذه  وكانت  إليقافه)..(،  وتدخل 
الــذي  الــيــازغــي،  انهيار  ملسلسل  بــدايــة 

جزيرة »ليلى« التي يسميها اإلسبان جزيرة »البقدونس«

كيف ميكن أن نواجه هذه 
املناورة اإلسبانية ذات العواقب 

الوخيمة؟ فال ميكن إحباط 
هذا املشروع االستعماري 
إال بالوجود الفعلي يف هذه 

اجلزيرة، يف احلني وبدون انتظار، 
أينبغي لنا أن نلزم السكوت أمام 

احلوادث املفاجئة واخلطرية 
إىل أن يصادق اإلسبان على نص 

التشريع املقرتح؟ وهو ما يعني 
الشروع يف برت جزء من الرتاب 

الوطني، وال شك أن إسبانيا 
عازمة على هذا األمر يف وقت 

قريب..(( )املصدر: مقتطف 
من رسالة املعزوزي إىل الوزير 

مستشار امللك احلسن الثاين، 
اكديرة، بتاريخ 21 يوليوز 1986(.
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االتحاد  من  الناعمة  النسخة  إلى  ينتمي 
املغاربة  من  كثير  نسي  وربما  االشتراكي، 
وبعض  الــحــزب،  لــهــذا  الــثــوريــة  النسخة 
الراحل  لدى  شك  بال  توجد  كانت  أسرارها 
»األسبوع«  خص  أن  سبق  الذي  املعزوزي، 
بمعطيات حصرية عن محاولة االنقالب ضد 

الحسن الثاني بمنطقة موالي بوعزة((.
املــعــزوزي  أكــدهــا  الــروايــة التي  وتــقــول 
عايش  عيان  شاهد  ))يــروي  لـ»األسبوع«: 
الفقيه  بأن  بوعزة،  موالي  أحداث  قرب  عن 
البصري كان قد عقد لقاء مع معمر القذافي، 
من أجل التهييء إلطالق شرارة الثورة ضد 
البصري  كــان  وقــد  الثاني،  الحسن  نظام 
النجاح،  تحقيق  بإمكانية  جــدا  متفائال 
املواطنني  أن  للزعيم األخضر  أكد  أنه  حتى 
كلهم سينخرطون في الثورة بمجرد إطالق 
الرصاص ضد قوات النظام، غير أن العكس 
هو الذي حصل، حيث يثير الشاهد جزئية 
مع  اجتمع  »ص«  أن  وهــي  معروفة،  غير 
مبلغا  القذافي  »م«، وأعطاهم  رفقة  القذافي 
كبيرا من املال لم يستطع أحد تحديده إلى 
»م«  هو  كان  ذلك  على  املؤتمن  ألن  اليوم، 
أنه  على  »ص«  قدمه  األخير  هــذا  لوحده، 

سيكون وزيرا لدفاع الثورة.
النهاية  رسمت  أن  كتابات  لعدة  سبق 
اليوم  وهو   ،1973 مارس   3 ليوم  الحزينة 
الذي قاد فيه محمد بنونة انقالبا بالسالح 
ضد نظام الحسن الثاني.. في إطار ما عرف 
بأحداث موالي بوعزة: لقد كان محمد بنونة 
القائد امليداني ألحداث مارس، أحد أعضاء 
للقوات  الوطني  لالتحاد  السري  التنظيم 
الشعبية، الذي كان يقوده االتحادي الفقيه 
بالثورة  يحلم  كان  الذي  الرجل  البصري، 
الرحيم  عبد  رفقاء  ينجح  أن  قبل  املسلحة، 
أفكاره)..(  ومن  منه  التخلص  في  بوعبيد 
الــذي  الشهير  االستثنائي  املؤتمر  بعد 
الديمقراطي  بالخيار  التزامهم  فيه  أعلنوا 
تفاصيل  )املصدر:  الثوري((  الخيار  بدل 

»األسبوع« عدد 22 مارس 2012(.
أكدت  سابق،  وقت  في  املعزوزي  شهادة 
تورط االتحاديني في محاولة االنقالب على 
املواطنني  من  قليال  لكن  الثاني،  الحسن 
املعزوزي،  مثل  للسلطة  ممثال  أن  يعرفون 
القبض  إلقاء  يتم  ال  حتى  تدخل  الذي  هو 
على كافة االتحاديني، بل إنه كان يميز بني 
املتورطني، ومن ال ينتمون  املتورطني وغير 
أصال لالتحاد االشتراكي، ومع ذلك، كان من 
سنوات  حسابات  حسب  اعتقالهم،  املمكن 

الرصاص)..(.
بنونة،  محمد  ومنهم  ــون،  ــادي ــح ))االت
في سياق  اليوم  عنهم  الحديث  يتم  والذين 
الحديث عن املؤرخ ورجل السلطة املعزوزي، 
يمكن الوقوف على قصتهم املؤملة من خالل 
االطالع على كتاب »أبطال بال مجد« ملؤلفه 
وهو  بنونة،  محمد  ــن  اب بنونة،  املــهــدي 
الكتاب الذي تمت ترجمته إلى اللغة العربية 
من طرف الكاتب علي أيت حماد، لكن إعادة 
ترتيب شريط األحداث، قد يقود إلى بعض 
بنفس  رواية  لكنها  الرواية،  في  الخالفات 
ومحمد  بنونة  محمد  من  فكل  األشخاص، 
أوشن  ومحمد  قدور  أيت  ومحمد  بنيحيى 
املانوزي ومحمد  ولحسن مختبر والحسني 
وعبد  الــســرايــري  الغني  وعــبــد  الفالحي 
وموالي  التزنيتي  وإبراهيم  الدامون،  هلل 
هلل  وعبد  دهكون  وعمر  العلوي  سليمان 
بن  ومحمد  تاغجيجت  ولحسن  أمــحــزون 
اتحاديون  منه«،  بـ»هوشي  امللقب  الحسني 
طريق  عن  بـ»الثورة«  أسماؤهم  ارتبطت 
بنونة  يقودها  كان  مسلحة،  كوماندوهات 
أمــالكــو،  قــريــة  ــي  ف حتفه  يلقى  أن  قــبــل 
والحكاية كلها تفرض التساؤل عن النسوة 
كن  ســواء  الــرجــال،  هــؤالء  رافقن  اللواتي 

أمهات أو زوجات أو حاملات بالثورة)..(.

كان هدف الثوار الثائرين في منطقة موالي 
بوعزة، هو الهجوم على منزل قائد املنطقة، 
موالي  وكانت  السالح)..(،  على  للحصول 
عنها  ينقطع  وهادئة  مدينة صغيرة  بوعزة 
الثانية  الساعة  حدود  عند  يوميا  الكهرباء 
السلطات  أمــر  يصدر  عندما  ليال،  عشر 
الضخم  الكهرباء  مولد  بإيقاف  املحلية 

من  بحاجياتها  املنطقة  ــزود  ي كــان  ــذي  ال
الكهرباء.. وفي ليلة 2 و3 مارس 1973، كان 
التخطيط قد وصل إلى أوجه.. وقبل تنفيذ 
شرعت  قد  خنيفرة  خلية  كانت  الهجوم، 
بضيعة  شهرين  حوالي  منذ  التدريب  في 
موحى أولحاج، في مكان يسمى »الكعيدة«، 
باملقابل، اختارت خلية محمد بنونة، املسير 
)دائرة  أمالكو  بقرية  االستقرار  الرئيسي، 

لم  املخابراتية  التقارير  أن  غير  كلميمة(، 
تكن لتعرف ذلك إال بعد فوات األوان، ليظهر 
هناك  كان  املتورطني  بني  من  أن  للمحققني 
ساعة  جــاءت  املــحــلــيــة)..(،  للسلطة  عــون 
مركز  مهاجمة  هو  الهدف  ــان  وك الصفر، 
على  االستيالء  بغرض  املساعدة  القوات 
املطلوب  كان  ذلك،  مع  وباملوازاة  السالح، 

املنطقة،  قائد  منزل  على  هجوم  تنفيذ  هو 
ما  وكل  ذريعا،  فشال  فشل  الهجوم  أن  غير 
املساعدة  الــقــوات  رجــل  مقتل  هو  حصل، 
)السي موح(، الذي كان يحرس منزل ممثل 
في  الرصاص  دوي  ساهم  بينما  السلطة.. 
إيقاظ سكان القرية، ليهرع رئيس الجماعة، 
الحاج بوعزة، لنجدة ممثل السلطة املحلية، 
كانوا  الذين  املواطنني  من  بعدد  مصحوبا 

في  الرصاص  ويطلقون  البنادق  يحملون 
الهواء، كدليل على االستعداد للمواجهة..(( 
)هذه الجزئية أكدها املعزوزي قيد حياته(.

أن  الطبيعي  من  ــان  ))ك لذلك،  ونتيجة 
تشرع قوات األمن في تمشيط املنطقة، ذلك 
السبعينات  مغرب  في  الرصاص  إطالق  أن 
لقانون  حــاجــة  دون  هــكــذا،  ليمر  يكن  لــم 
اإلرهاب)..(، وقد كان القدر املحتوم ينتظر 
كان  حيث  »املقدم«  منزل  في  بنونة  محمد 
كان  الخلية  سر  ألن  رفقائه..  رفقة  يختبئ 
واثنني  »املقدم«  منزل  داخــل  افتضح..  قد 
األخيرة،  للمواجهة  مستعدون  رفقائه،  من 
هما سليمان العلوي وفريكس.. كلهم كانوا 
فرقة  مواجهة  في  النار  إلطالق  مستعدين 
املالزم  يقودها  كان  التي  املساعدة  القوات 
ملا  النار  إطالق  تبادل  واستمر  أوعرجي.. 
5 ساعات، ولم يكن الحوار لينفع  يزيد عن 
موت  أمــام  أنه  بنونة  محمد  أيقن  أن  بعد 
هي  كانت  الوحيدة،  املشكلة  ولكن  حتمي.. 
عندها  يختبئ  كــان  التي  »املــقــدم«  زوجــة 
تعيش  أن  الالزم  من  وكان  ورفقاؤه،  بنونة 
بنونة  لها  قاله  ما  أبنائها، حسب  أجل  من 
»نحن  املــوت:  أمــام شجاعة  لها  قــال  الــذي 
أجل  من  تعيشي  أن  يجب  وأنــت  سنموت 
يحدث  لن  واخرجي،  طفليك  خذي  أبنائك.. 
من  سابقة  تفاصيل  )املصدر:  شــيء«((  لك 
 14 عدد  األسبوع  مجد«/  بال  »أبطال  كتاب 

مارس 2019(.

شهادة المعزوزي في وقت سابق، أكدت تورط االتحاديين 
في محاولة االنقالب على الحسن الثاني، لكن قليال من 

المواطنين يعرفون أن ممثال للسلطة مثل المعزوزي، هو 
الذي تدخل حتى ال يتم إلقاء القبض على كافة االتحاديين، 

بل إنه كان يميز بين المتورطين وغير المتورطين، ومن ال 
ينتمون أصال لالتحاد االشتراكي، ومع ذلك، كان من الممكن 

اعتقالهم، حسب حسابات سنوات الرصاص)..(.

الفقيه البصري القائد التاريخي للجناح الثوري لالتحاد االشتراكي
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انعقاد املوؤمتر الدويل حول تعلم اللغات 
يف جامعة �سطات

»حلقة الفكر المغربي«
تطلق »جائزة محمد السرغيني 

للشعر العربي«
الفكر  »حلقة  تنظم 
ــي«، بــشــراكــة  ــربـ ــغـ املـ
الجهوية  املديرية  مع 
مكناس،  فاس  للثقافة 
محمد  الشاعر  »جائزة 
للشعر  الــســرغــيــنــي 

املغربي« دورة 2021:
األولــى:  الجائزة   -
ودرع  درهــم،  آالف   10
الـــحـــلـــقـــة وشـــهـــادة 

تقديرية.
الثانية:  الجائزة   -
املشارك  الديوان  طبع 
ودرع  ــزة  ــجــائ ال فــي 
ــادة  ــهـ الــحــلــقــة وشـ

تقديرية.
ينظم ضمن  في حفل  النتائج،  عن  اإلعالن  وسيتم 
مارس   21  -  19( الثامن  العربي  املنتدى  فعاليات 
مارس   21 للشعر  العاملي  اليوم  بمناسبة   )2021

2021 بدار الثقافة بفاس.

لتأسيسها،  العاشرة  بالذكرى  احتفاال 
في  للمتاحف،  الوطنية  املؤسسة  تنظم 
 15 إلــى  يناير   20 مــن  املــمــتــدة  الــفــتــرة 
في  ــتــاج  واإلن لــإبــداع  مسابقة  فــبــرايــر، 
مجال الرسوم البيانية، وذلك بهدف إعادة 
على  ونشرها  البصرية  هويتها  تشكيل 

وسائط االتصال.
ــرزت املــؤســســة أنــهــا »تــرغــب في  ــ وأب
إبــراز  خــالل  من  املميزة  عالمتها  تجديد 
أهدافها الرئيسية، بما في ذلك صون اإلرث 
املتاحف،  رصيد  إثراء  خالل  من  املتحفي 

الــقــائــم والــحــفــاظ عليه،  ــراث  ــت ال وجـــرد 
وتشجيع التكوين، وعرض وتعزيز التراث 
إلى  الــوصــول  وتعميم  املغربي  الثقافي 
الفن والثقافة«، وأضافت أن »هذا التجديد 
البصرية  الــهــويــة  فــي  التفكير  يــواكــبــه 
توضيحها  بهدف  للمؤسسة«،  الشاملة 
وضمان حسن تناسقها لتالئم أي نوع من 
إلى  التغيير،  بهذا  والتعريف  الوسائط، 
الوطنية  املؤسسة  صورة  »تحديث  جانب 

للمتاحف وإضفاء دينامية عليها«.
كما أن هذه املسابقة تهدف إلى تحديث 

الوطنية  للمؤسسة  املــمــيــزة  الــعــالمــة 
مع  مهامها،  مع  يتماشى  بما  للمتاحف 
الحفاظ على أصالتها بغية جعلها مرجعا 
في  والفن  الثقافة  عالم  في صميم  حقيقيا 

املغرب وخارجه.
البصرية  والهوية  الشعار  ويتوخى 
اســتــخــدام جــمــيــع وســـائـــط االتـــصـــال، 
والرقمية،  والورقية  والخارجية  الداخلية 
الوطنية  »املؤسسة  في حني سيظهر نص 
العربية  باللغات  الشعار  على  للمتاحف« 

والفرنسية وأيضا بحرف تيفناغ.

الهندسة  ــي  ف الــبــحــث  مختبر  يــنــظــم 
التعليمية وريادة األعمال والفنون واللغات 
عن  األول،  الحسن  لجامعة  التابع  واآلداب 
اإلنسانية  العلوم  بدار  دوليا  مؤتمرا  بعد، 
وتعلم  »تعليم  مــوضــوع:  حــول  بسطات، 
اللغة في املجال الجامعي في عصر املهارات 
نظر  ووجهات  سياقية  تأمالت  الشخصية: 
وذلك  التعليمية«،  الخبرات  حول  متقاطعة 
بمشاركة  الجاري،  فبراير  و11   10 يومي 

العديد من الباحثني واملحاضرين.
ويروم هذا اللقاء العلمي تسليط الضوء 
ــي املــجــال  ــدريــس الــلــغــة ف عــلــى مــســألــة ت
ــذي أصبح  ــؤال الـ ــس الــجــامــعــي، وهـــو ال
في  مضى  وقت  أي  من  أكثر  اليوم  يطرح 
اللغة  تدريس  طرق  حول  النقاشات  صلب 
ككل،  والتكوين  التعليم  نظام  على  وأثرها 
مما سيمكن املشاركني من صياغة توصيات 
ووجهات نظر من شأنها تحسني ممارسات 

التدريس، ال سيما في السياق الحالي الذي 
الجديد،  البكالوريوس  نظام  بإنشاء  يتسم 
اللغات واملهارات الشخصية تكتسي  حيث 

بعدا خاصا.
بمثابة  العلمي،  الــحــدث  هــذا  ويعتبر 
فرصة للباحثني ملشاركة خبراتهم التعليمية 
ومنصة  جهة،  من  وتقاطعها  والتعلمية 
لعرض نتائج األبحاث الحديثة من مختلف 
واللغوية  التعليمية  والحركات  التيارات 
واالجتماعية، من جهة ثانية، باإلضافة إلى 
ارتباطا  مرتبطة  أخرى  تخصصية  مناهج 
والتواصل«  »اللغات  بتدريس وحدة  وثيقا 
وأننا  خاصة  الجامعية،  املؤسسات  في 
املهارات  نحو  التربوي  التحول  عصر  في 
على  املؤتمر  هذا  يحرص  كما  الشخصية، 
للممارسات  مشتركا  انعكاسا  يكون  أن 
املؤسسات  تجارب  تواجه  التي  التعليمية 
الجامعية الوطنية مع الجامعات األجنبية.

تنظيم مسابقة إلعادة تشكيل الهوية البصرية للمؤسسة الوطنية للمتاحف 

الروائي المغربي استيتو يهدي روايته مجانا لقراء مجهولين 
تحت وسم »# 10_روايات_10_أماكن«، كتب الروائي 
»فيسبوك«:  على  صفحته  في  استيتو  الواحد  عبد  املغربي 
))ما هي الفكرة؟ الفكرة أنني عثرت على بضع نسخ متبقية 
من الطبعة األولى من رواية »على بعد مليمتر واحد فقط«.. 
آلخر،  حني  من  هكذا،  مجهولني..  لقراء  إهدائها  في  ففكرت 
سأترك نسخة ورائي - مع إهداء - في أحد األماكن العمومية 
مع  عمومية..  حديقة  أجرة،  سيارة  حافالت،  موقف  بطنجة: 
إهداءات مختلفة موجهة إلى قراء مفترضني، ليأخذها قارئ 
ما.. من يدري؟ قد تكون تلك بداية عهده بالقراءة.. واألهم.. 

حبه لطنجة!((.
ويقول الكاتب أن الظرفية الحالية التي يعيشها مجتمعنا، 
جعلته يفكر في طريقة ال تعتمد على التواصل املباشر، يوصل 
من خاللها روايته لقراء ال يعرفهم، واسترسل موضحا: ))إن 
الفيسبوك  الرواية قد نجحت في أن تقتحم على رواد  كانت 
عاملهم، فمن الواجب أن يكون لباقي القراء نصيبهم من هذا 
التوريط الجميل.. أعلم أن هناك من سيرمي الرواية في أقرب 
بعض  آخرون  قراء  فيها  يجد  أن  أطمع  لكنني  قمامة،  سلة 

املتعة في ظل ظروف قاسية يعيشها الجميع((.
لن  ))طبعا،  استيتو:  أضاف  الفكرة،  توسع  إمكانية  وعن 
يقتصر األمر على 10 روايات فقط.. هو مجرد رقم رمزي، كما 

أن األمر لن يقتصر على مدينة طنجة، وسيتوسع بحول هلل 
الفكرة  تركيز  بخصوص  وقال  الحقا((،  املدن  باقي  ليشمل 
على تشجيع القراءة: ))أكيد أن الجميع يشتكي من العزوف 
املياه  لتحريك  املبادرة  يتخذون  قلة هم من  لكن  القراءة،  عن 
التواصل فرصة  مواقع  لقد منحتنا  ذلك.  الراكدة بخصوص 
جاز  إن  املعضلة  هذه  من  فــردي،  بشكل  ولو  لنغير،  كبرى 
التعبير.. لقد أصبح لزاما علينا ككتاب، أن نصل إلى القراء 

وأال ننتظر قدومهم أو إقبالهم على إنتاجاتنا((.

تبادل االتهامات بين منظمي 
مهرجان الموسيقى الروحية بفاس

فاس  جمعية  بني  الصراع  اشتد 
سايس ومؤسسة روح فاس، للفوز 
للموسيقى  فاس  مهرجان  بتنظيم 
املقبلة،  دورته  في  العريقة  العاملية 
قادم  في  سيصير  أنــه  يبدو  الــذي 
األيام، برأسني، مما يهدد مستقبله 
بني  املحموم  التنافس  هذا  ظل  في 
املؤسستني والذي طفا على السطح 
تنظيم  مــن  مــعــدودات  أشهر  قبل 

الدورة.
فيما  االتهامات  الطرفان  وتبادل 
بينهما في بالغات وأخرى مضادة، 
التي  املــشــاكــل  غــســيــل  نــاشــريــن 
يتخبط فيها املهرجان، خاصة بعد 
التحقيق  إلى  مسؤوليه  بعض  جر 
بتهم اختالس وتبديد أموال عامة، 
والذين  املؤسسة،  رئيس  بينهم 

كفاالت  مقابل  سراحهم  إطــالق  تم 
مليون   60 إلـــى  وصــلــت  ضخمة 

سنتيم في إحداها.
سايس  ــاس  ف جمعية  وبـــادرت 
بني  لــلــدورة  تنظيمها  ــالن  إع إلــى 
شعار  تحت  املقبل  يونيو  و12   4
ونظمت  ــدة«،  ــديـ جـ ــســيــات  »أنــدل
برنامج  عن  لإعالن  صحفية  ندوة 
مؤسسة  استغربت  فيما  املهرجان، 
روح فاس إعالن الجمعية عن تنظيم 
الدورة، مؤكدة أنها الجهة الوحيدة 
أنها  وأوضحت  ذلــك،  لها  املخول 
القانونية  الخطوات  كل  ستتخذ 
الالمادي  التراث  هذا  على  للحفاظ 
اإلدارة  مجلس  أن  مؤكدة  للمدينة، 
القرارات  التخاذ  قريبا  سيجتمع 

الوجيهة لحماية املهرجان.



مختصرات
شمالية

إحــدى  أن  املــصــادر،  بعض  قالت 
بالطريق  املــتــواجــدة  الــوقــود  محطات 
ــن املــهــدي  ــشــارع حــســن ب ــة ب ــري ــدائ ال
أراضــي  إلــى  ملكيتها  تعود  بتطوان، 
تــم االســتــيــاء عليها  الــتــي  الــحــبــوس 
وتحويلها إلى ملكية خاصة، وقد وقفت 
خال  تطوان  مدينة  زارت  التي  اللجنة 
هذه  وضعية  على  املــاضــي،  األســبــوع 
فوق  أصبح  اآلن  ملفها  وأن  املحطة، 
مكتب وزير األوقاف من أجل النظر فيه.

اإلداريــــة  الــشــرطــة  قــســم  يعرف 
لتطوان،  الترابية  للجماعة  التابعة 
ببعض  تــبــتــدئ  وجتـــــاوزات  خـــروقـــات 
باالبتزاز  وتنتهي  املشبوهة  التوظيفات 
ــل غــض الــطــرف عن  ــاء مــن أج ــش واالرت
ــاب الــدكــاكــن،  ــح ــاوزات بــعــض أص ــ جتـ
املــلــك  ــال  ــتـ احـ مـــجـــال  ــا يف  ــوص ــص خ

العمومي.
ــر مـــن مـــرة بعض  ــث ــد أك ــوه وقـــد ش
مت  قد  الذين  اإلداريـــة  الشرطة  ــراد  أف
توظيفهم بطرق مشبوهة وهم يحملون 
ومــواد  وخضر  حلم  من  ــاوات  اإلتـ بعض 
تابعة  سيارة  يف  ويضعونها  استهاكية، 
البضائع  يــشــتــرون  وكــأنــهــم  للجماعة 

ملنازلهم.

اإلنــارة  أعمدة  من  العديد  تحولت 
إلـــى خــطــر يهدد  بــتــطــوان  الــعــمــومــيــة 
األســاك  بــروز  بسبب  املواطنني،  حياة 
الــكــهــربــائــيــة الــتــي تــحــدث الــتــمــاس 
أغشية  على  تتوفر  ال  ألنها  الكهربائي، 
في  تتسبب  التي  األمــطــار  من  تحميها 
وبالتالي  حواليها،  الكهرباء  انتشار 

تصعق كل من يمسك بها.
عدة  أن  املواطنني،  من  العديد  ويقول 
أعمدة لإلنارة العمومية بتطوان، مكشوفة 
األساك، مطالبني الجهات املعنية بسرعة 

التدخل ملنع وقوع الكارثة.
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سطاتما يجري  ويدور يف المدن

إعداد: زهير البوحاطي

عـــيــــن
الشمالعـــــــــــلى

100 شخصية تطلق »نداء الفنيدق« بعد إغالق »باب سبتة«

من يوقف التالعبات يف الدقيق املدعم باإقليم �سطات ؟

بعدما وصل ثمن الكيلوغرام الواحد 150 درهما

مواطنون ي�سكون عون �سلطة للوايل ويتهمونه بخرق قوانني التعمري

العدد: 1546 من 4 إلى 10 فبراير 2021

نور الدين هراوي

أزمة  مؤخرا،  سطات  بإقليم  تفشت 
مـــادة الــدقــيــق الــوطــنــي املــدعــم الــذي 
ــا  ــوارده ــن م ــه الـــدولـــة م تــخــصــص ل
أمام  مهمة،  مالية  اعتمادات  الخاصة 
وغياب  واملسؤولية  املراقبة  انــعــدام 
على  يعمل  من  كل  ومحاسبة  املتابعة 
هذه  فــي  واالحــتــكــار  املــضــاربــة  خلق 
املصالح  ــرف  ط مــن  الحيوية  ــادة  املـ
املعنية بسطات، الشيء الذي أسفر عن 
املستهلك،  يعيشها  مزرية  جد  وضعية 
املدعم  الدقيق  أصبح  بعدما  خاصة 
طريقة  حول  مجتمعي  نقاش  موضوع 

املخصصة  الــدقــيــق  حصص  تــوزيــع 
بعض  منها  يستفيد  والــتــي  لإلقليم 

االنتهازيني دون وصولها للمستهلك.

الحصة  أن  املصادر،  بعض  وتقول 
الدقيق  من  سطات  إلقليم  املخصصة 
لبعض  منها  جــزء  بــيــع  يــتــم  املــدعــم 

منها  يستفيد  وال  واملخابز  املطاحن 
من  ينشط  مما  »الــكــوطــة«،  أصــحــاب 
السوداء  والسوق  املضاربة  عمليات 
مع زيادة الثمن على املستهلك ومن هم 
على  عاوة  أصا،  معوزة  وضعية  في 
غير  أخــرى  وجهات  املخابر  أصحاب 

معلومة والتي تأخذ حصصها.
ــادر أخــــــرى مــن  ــصــ ــ وتـــضـــيـــف م
عندما  أنهم  لـ»األسبوع«،  السطاتيني 
التجارية  املحات  أصحاب  يسألون 
ــدعــم، يــكــون الــجــواب  عــن الــدقــيــق امل
درهما   120 عــن  يقل  وال  متوفر  أنــه 
إلى  يرتفع  السعر  هذا  إن  بل  أحيانا، 
150 درهما في محات أخرى بالنسبة 
املــدعــم،  الدقيق  مــن  الــواحــد  للكيس 
 100 يقل عن  الذي  الحقيقي  ثمنه  بدل 
ومختوم  موثق  هو  كما  عموما  درهم، 

وغير قابل للبيع.. كل هذه التجاوزات، 
تتم  الجمعوية،  الفعاليات  تقول بعض 
على  املغلوب  املستهلك  حساب  على 
منها  تستفيد  لألسف،  والتي،  أمــره، 
لهذا  مرخصة  غير  تجارية  مــحــات 
القانون،  ذلك  على  ينص  كما  الغرض 
املدعم تتحكم  الدقيق  مما يجعل مافيا 
الفقير  السطاتي  املجتمع  تجويع  في 
أمام مرأى ومسمع السلطات املختصة، 
في  الــحــيــويــة  ــادة  ــ امل هـــذه  وتستغل 
حماتها االنتخابية بتواطئ مع بعض 
واالنتهازيني،  الفاسدين  املنتخبني 
السؤال  ليطرح  املصادر..  نفس  بلغة 
املعنية  الجهات  ستتحرك  متى  امللح: 
والــقــيــام  الــقــانــون  تطبيق  أجـــل  مــن 
في  املتفشية  الخروقات  هذه  بمراقبة 
مدينة سطات، ومعاقبة تجار األزمات؟

بعض  خــروقــات  قصة  أن  يبدو 
بــمــديــنــة طنجة  الــســلــطــة  ــوان  ــ أع
كل  رغــم  بــعــد،  فصولها  تنته  ــم  ل
ــوات املــرتــفــعــة هــنــا وهــنــاك  ــ األص
منددة بتجاوزات تتنافى والقوانني 
ال  اململكة،  تراب  فوق  بها  املعمول 
بحيث  األخــيــرة،  ــة  اآلون في  سيما 
وبقدرة  ســلــطــة)..(،  عــون  أصبح 
البناء  عــرش  عــلــى  يــتــربــع  قـــادر، 
ــب املــنــاطــق  ــل ــعــشــوائــي فــي أغ ال
التابعة ملقاطعة مسنانة، ضاربا كل 
قوانني التعمير والتهيئة العمرانية 
الجاري بها العمل بعرض الحائط، 
األمـــر الـــذي حــذا بــه إلــى تحديد 
عشوائي  منزل  وبناء  إعداد  سومة 
في مبلغ خمسني ألف درهم! وهذا 
استغال  االغتناء عن طريق  معناه 
الساكنة،  وابـــتـــزاز  ســلــطــتــه)..( 
يعيد  مــهــمــة،  أمــــوال  وتــحــصــيــل 
األراضـــي،  شــراء  فــي  استثمارها 
ومـــن تـــم االنـــخـــراط فـــي الــبــنــاء 
املسؤولني،  أعني  تحت  العشوائي 
نص  حسب  ومنتخبني،  سلطات 

ساكنة  بها  تقدمت  التي  الشكاية 
حي مسنانة لوالي طنجة.

الــذي  املتسلط،  السلطة  فعون 
ذلك  فــي  بمن  الجميع  منه  سئم 
مشاكل  في  لهم  »يتسبب  زمــاؤه، 
كثيرة ذات صلة بالبناء العشوائي، 
خارج نطاق عمله ونفوذه« كما أنه 

ال يتورع عن استغال صفته، بحيث 
دكاكني ومحات  عن  عينيه  يغمض 
تجارية محددة، مفسحا لها املجال 
بعد  التجاري  نشاطها  تــزاول  كي 
به  املعمول  الرسمي  اإلغاق  موعد 
الصحية  الطوارئ  قوانني  بموجب 
على  زيادة  الباد،  في  بها  املعمول 

مشبوهة  بأنشطة  يقوم  فإنه  ذلك، 
بوخالف،  مقاطعة  مستوى  على 
»األسبوع«،  مصادر  ذلك  تؤكد  كما 
ــي الــقــيــام  ــن ضــلــوعــه ف نــاهــيــك ع
لفائدة  لــهــا  حــصــر  ال  بــوســاطــات 
املؤلفة  العشوائي،  البناء  لوبيات 
من مستشارين جماعيني وأصحاب 
رؤوس أموال ينحدرون من مختلف 

مناطق طنجة.
وعودا إلى بدء، فإن عون السلطة 
توقيت  وفــي  هاته  بأفعاله  هــذا، 
معلوم، يدشن حمات انتخابية قبل 
لدى  معروفة  جهات  لفائدة  األوان 
عن  السكوت  مقابل  مسنانة  ساكنة 
أكثرها،  وما  وتجاوزاته،  خروقاته 
ــر سبق  ــاألم ــأن املــعــنــي ب عــلــمــا بـ
توقيفه من قبل سلطات الوالية، إال 
مزاولة  إلى  عاد  فاعل،  وبفعل  أنه، 
مهامه، عفوا خروقاته، بشكل أفظع 
وكأن شيئا لم يكن.. فهل من رادع ملا 
السلطوي«  »العون  هذا  عليه  يقدم 
املتوقع، حسب  فاقت  تجاوزات  من 

العديد من املواطنني؟

يناير   27 األربعاء  يوم  الفنيدق  ساكنة  أطلقت 
شخص،   100 توقيع  من  الفنيدق«  »نــداء   ،2021
موجه للحكومة، وذلك من أجل النظر في األوضاع 
بعد  املنطقة  ساكنة  تعيشها  التي  االجتماعية 

إغاق املعبر الحدودي »باب سبتة«.
االستغاثة«،  ــداء  »ن الفنيدق  ساكنة  وأطلقت 
املدينة،  لــهــذه  املــســؤولــون  يلتفت  أن  أجــل  مــن 
بعدما  مهجورة،  قرية  شبه  إلــى  تحولت  التي 
تراكم  بسبب  بها  التجارية  املحات  معظم  أغلقت 
وتأزمت  الضرائب،  وفواتير  الكرائية  السومات 
وضعية الساكنة، وذلك بعد إغاق املعبر الحدودي 
للتهريب  مهما  مصدرا  كان  الــذي  سبتة«،  »بــاب 
املعيشي، ووجهة رئيسية لليد العاملة التي كانت 
املدينة املحتلة مقرا لها لكسب لقمة العيش، علما 
أن عمالة املضيق الفنيدق خالية تماما من املصانع 
املحلي  االقتصاد  تنعش  أن  يمكن  التي  واملعامل 

وتشغل اليد العاملة. 
الفنيدق  أصبحت  الذي  الوضع  هذا  وقد ساهم 
ــع وتــيــرة االحــتــجــاج ورفــع  فــيــه، فــي رف تتخبط 
فضل  كما  سبتة«،  »باب  بفتح  املطالبة  الشعارات 
الثغر  نحو  سباحة  الهجرة  املدينة  شباب  بعض 

أفضل،  وحياة  البديل  عن  البحث  أجل  من  املحتل 
شغلها  مناصب  األســر  من  العديد  فقدت  بعدما 
بسبب استمرار إغاق املعبر إلى أجل غير مسمى.
وكانت الجهات املعنية قد وعدت بإحداث منطقة 
امتصاص  أجل  من  وذلــك  االقتصادية،  لألنشطة 
غضب الساكنة، إال أن األشغال بها توقفت ألسباب 
السكان  ولهذا خرج  توضيح،  أي  وبدون  مجهولة 
بنداء موقع من طرف 100 شخص موجه للجهات 
أجل  من  الحكومة،  رئيس  رأسها  على  املعنية 
تسطير  البيان:  في  جاء  حيث  العاجل،  التدخل 
إلنقاذ  مستعجل  اقتصادي  اجتماعي  برنامج 
تطوان  طنجة  جهة  مجلس  مع  بشراكة  املدينة 
»باب سبتة« وفقا للضوابط  الحسيمة، فتح معبر 
وللشروط  اإلنسان  لحقوق  املراعية  التنظيمية 
حدة  لتنفيس   »19 »كوفيد  جائحة  من  الوقائية 
بإنجاز  والتسريع  بالفنيدق،  االقتصادي  الركود 
بالفنيدق،  االقتصادية  األنشطة  منطقة  أشغال 
باملنظومة  الفنيدق  مدينة  ربــط  على  العمل  ثم 
من  وغيرها  املتوسطي،  طنجة  مليناء  االقتصادية 
املطالب التي نادى املوقعون على »نداء االستغاثة« 
بتحقيقها لتجنيب وقوع الكارثة بمدينة الفنيدق.
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األسبوع

والبوادي  القرى  معظم  تعيش 
التابعة إلقليم سيدي بنور، تهميشا 
البنيات  ناحية  من  ســواء  كبيرا، 
أو  الحيوية،  املرافق  أو  التحتية 
التدبير  ضعف  بسبب  الخدمات، 
الجماعات  ــرف  ط مــن  والتسيير 
مستقبلية  رؤية  وانعدام  الترابية، 
لتطوير  املنتخبني  املسؤولني  لدى 
يشرفون  الــتــي  املنطقة  وتنمية 

عليها.
عامل  هاجم  السياق،  هــذا  فــي 
إقليم سيدي بنور، رؤساء املجالس 
عدم  والجماعات بسبب  املنتخبة 

التي  التنمية  ملشاريع  مسايرتهم 
للمسار  وتعطيلهم  البالد،  تعرفها 
من  يعد  الذي  اإلقليم  في  التنموي 

الوطني  الصعيد  على  األقاليم  أهم 
في امليدان الفالحي واالقتصادي.

دورة  ــالل  خــ ــل  ــام ــع ال ــد  ــق ــت وان

األداء  للعمالة،  اإلقليمي  املجلس 
الــضــعــيــف لــلــجــمــاعــات الــتــرابــيــة 
يعطل  والـــذي  اإلقليمي،  واملجلس 
التنموي باإلقليم رغم املوارد  املسار 
يزخر  التي  والفالحية  الطبيعية 
املجالس  أداء  أن  على  مؤكدا  بها، 
تطلعات  مــع  يتماشى  ال  املنتخبة 
إلى  تطمح  كــانــت  الــتــي  الــســاكــنــة، 
مشاريع تنموية واجتماعية للحد من 
فرص  غياب  في  املتمثلة  معاناتهم، 

الشغل وضعف البنيات التحتية.
ــدي بــنــور  ــيــم ســي ويـــعـــرف إقــل
ــرا وتـــعـــثـــرا في  ــي ــب خــصــاصــا ك
ــدد مــن املــشــاريــع، خــاصــة على  ع
واملرافق  التحتية  البنيات  مستوى 
رغم  سنوات،  عدة  منذ  الضرورية، 
وتعاقب  املالية  االعتمادات  توفر 

العديد من املجالس املنتخبة.

ســوسيةأصـــــداء
ليال بحي  املنزل  من  الخروج  أصبح 
يقدم  ال  مغامرة  بإنزكان،  والجرف  تراست 
عليهم  حتمت  مــن  أو  األشـــداء  إال  عليها 
مجرمني  استقواء  بسبب  ــك،  ذل الــظــروف 
ــدجــجــني بــالــســيــوف  ــرق م ــطـ ــاع الـ ــطـ وقـ
ويبدو  الحديدية،  والسالسل  والسكاكني 
على  ــوى  أق صــداهــا  كــان  الوقائع  هــذه  أن 
ليال  الــدروب  يدخل  ال  الذي  األمني  الجهاز 
ما  ليفعلوا  للمجرمني  التامة  الحرية  تاركا 
هذه  سكان  يــرى  لــذا  بضحاياهم،  شــاؤوا 
األمن  أفراد  لتعزيز  حان  الوقت  أن  األحياء 
بتنصيب قائد شجاع لهم ليترأس حمالتهم 

ضد اإلجرام الذي استأسد باملنطقة.

ــة  ــيـ ــلـ احملـ ــة  ــطــ ــلــ ــســ الــ عــــنــــاصــــر  داهمت 
ــة األولــــى مبــديــنــة إنـــزكـــان، يــوم  ــ بــاملــقــاطــعــة اإلداريـ
اخلـــمـــيـــس املــــاضــــي، مـــنـــزال أقــــــام صـــاحـــبـــه حــفــا 
قرآنيا )سلكة(، مبناسبة ذكرى وفاة والده، وحسب 
ــإن عــــون الــســلــطــة بــاملــقــاطــعــة  مـــصـــادر مــحــلــيــة، فــ
املــــذكــــورة تـــوصـــل بــإخــبــاريــة تــفــيــد بـــوجـــود جتمع 
داهم  الــذي  القائد  ليخبر  املذكور،  باملنزل  بشري 
ــوات املـــســـاعـــدة، فــجــرى  ــقـ املـــنـــزل رفــقــة عــنــاصــر الـ
حترير محضر رسمي لصاحب املنزل واحلاضرين 
مــن بينهم فــقــهــاء بــعــد تــدخــل عــنــاصــر الــشــرطــة، 
خرق  بتهمة  متابعتهم  تتم  أن  املــراقــب  مــن  حيث 

حالة الطوارئ الصحية املفروضة باملدينة.

يشتكي العديد من ساكنة وزوار مدينة 
التي  املشينة  الظواهر  إحــدى  من  إنزكان 
املحلية  للسلطات  التدخل العاجل  تستلزم 
واملتمثلة  استفحالها،  قبل  لها  حد  لوضع 
الذين  األشــخــاص،  بعض  استخالص  في 
السترات الصفراء، واجبات وقوف  يرتدون 
بدون  واألزقــة  الشوارع  ببعض  السيارات 
الشوارع  ضمن  توجد  ال  حق، ألنها  وجــه 
واألزقة التي توجد ضمن دفتر تحمالت كراء 
السيارة  صاحب  يرفض  وحينما  املرابد، 
لالستفزاز  يتعرض  الــركــن،  مقابل  األداء 
املحلية  السلطات  على  لذلك  واملضايقات، 
هذه  من  للحد  بواجبها  وتقوم  تتحرك  أن 

الظاهرة الغير قانونية.

لعمالة  التابعة  القليعة  منطقة  اهتزت 
فتاة صماء  اغتصاب  مــلــول، جلرمية  أيــت  إنــزكــان 
التي  الفاحية  الضيعات  إحـــدى  وســط  وبــكــمــاء، 
أســرة  وتــقــدمــت  بــاهــا،  أيــت  باشتوكة  فيها  تشتغل 
الضحية بشكاية يف املوضوع ملصالح الدرك امللكي 
بــالــقــلــيــعــة، مــشــيــرة إلـــى أن ابــنــتــهــا تــعــيــش ظــروفــا 
نــفــســيــة صــعــبــة جـــــراء االعــــتــــداء الـــــذي تــعــرضــت 
لــــه، حــيــث عــمــد املـــجـــرم إلــــى اغــتــصــاب الــضــحــيــة 
بطريقة  عاما،  ثاثني  حوالي  العمر  من  البالغة 
وحشية، مستغا إعاقتها التي متنعها من الكام 
أو الصراخ، فضا عن انحدارها من أسرة فقيرة، 
وقد أحيلت الضحية على طبيبة مختصة بأكادير 
يف  وحشية،  بطريقة  لاغتصاب  تعرضها  فأثبتت 
حـــني بـــاشـــرت عــنــاصــر الــــــدرك املــلــكــي حتــريــاتــهــا 
ــه رهــن  ــعـ ــن تــوقــيــف املــتــهــم ووضـ ــرت عـ ــفـ الـــتـــي أسـ
النيابة  على  يحال  أن  قبل  االحتياطي  االعتقال 
التحقيق  مــجــربــات  الســتــكــمــال  املختصة  الــعــامــة 

التفصيلي معه يف النازلة.

الصحية  املــراكــز  مختلف  باشرت 
عملية  ماسة  سوس  جهة  وعماالت  بأقاليم 
وذلــك  »كـــورونـــا«،  فــيــروس  ضــد  التلقيح 
الجمعة  يوم  العملية  هذه  انطلقت  أن  بعد 
وكان  بتالبرجت،  الصحي  باملركز  املاضية، 
من بني أول امللقحني، املدير الجهوي للصحة 
واملدير اإلقليمي ومدير املستشفى الجهوي 
على  الوضع  ذات  وانطبق  الثاني،  الحسن 
بها  جــرى  التي  ملول،  أيــت  إنزكان  عمالة 
الصحيني،  املسؤولني  من  مجموعة  تلقيح 
ومدير  للصحة  اإلقليمي  املدير  فيهم  بمن 
أخرى،  صحية  وأطر  اإلقليمي،  املستشفى 
كما أن نفس العملية شهدها إقليم اشتوكة 
كال  باللقاح  التطعيم  باها، حيث شمل  أيت 
من املدير اإلقليمي للصحة ومدير املستشفى 

اإلقليمي وتسعة أطر صحية أخرى.

العامل يتهم املنتخبني بعرقلة م�شاريع تنموية

سيدي بنور

خنيفرة ميدلت

احتجاج شعبي للمطالبة 
بإحداث مقر للوقاية 

المدنية
األسبوع  

تسبب حريق في أحد املنازل بحي الساقية 
لدى  غضب  موجة  اندالع  في  ميدلت،  بمدينة 
الساكنة التي نظمت مسيرة ليلية احتجاجية 
عملية  تأخر  بسبب  القيادة،  مقر  اتجاه  في 
نقطة  أي  على  املنطقة  توفر  وعــدم  اإلطفاء 

للوقاية املدنية.
الذين  املواطنني،  من  كبير  عدد  وتجمهرا 
من  للحد  املدنية  الوقاية  غياب  استنكروا 
الحريق الذي أسفر عن دخان كثيف أدى إلى 
دفعهم  مما  لالختناق،  السكان  بعض  تعرض 
بتماطل  منددين  القيادة  مقر  أمام  لالحتجاج 
املدنية  للوقاية  وحــدة  إنجاز  في  املنتخبني 
تفتقد  سكانية  كثافة  تعرف  التي  باملنطقة، 

للمرافق والخدمات الضرورية.
إال  امللكي،  والدرك  السلطات  ورغم حضور 
الوقاية  أفــراد  بحضور  طالبت  الساكنة  أن 
املدنية، السيما وأنها ليست املرة األولى التي 
إال  الشعبي،  الحي  بهذا  حريق  فيها  يحصل 
صاغية  آذان  أي  تلق  لم  الساكنة  مطالب  أن 
وزارة  تدخل  انتظار  في  املنتخبني  قبل  من 
في  املدنية  للوقاية  مقر  إلحــداث  الداخلية، 

القريب العاجل.

العدد: 1546 من 4 إلى 10 فبراير 2021

 العمال املطرودون من �شركة النقل 

احل�شري يدخلون يف اعت�شام

األسبوع

قرر العمال املطرودون من شركة حافالت النقل 
اعتصام  في  الدخول  خنيفرة،  بمدينة  الحضري 
بعد  االجتماعية،  وضعيتهم  بتسوية  للمطالبة 
بضرورة  الشركة  تمسك  بسبب  الحوار  فشل 
في  اإلقليمية  اللجنة  وفشل  منهم  التخلص 
أصبحت  حيث  الجميع،  يرضي  التفاق  التوصل 

ظروف العمال صعبة بعد توقيفهم عن العمل.
وضغوطات  أساليب  الشركة  مــارســت  وقــد 
استقاالت  على  التوقيع  منها  الــعــمــال،  على 
املصادقة  ضــرورة  مع  العمل،  في  الشروع  قبل 
عليها، وطرد الرافضني لهذا القرار، بحيث تقوم 
باالحتفاظ باالستقاالت دون إرسالها إلى مفتش 

باملستقلني  التصريح  في  واستمرارها  الشغل، 
لدى صندوق الضمان االجتماعي.

الشركة،  كما خلفت إجراءات أخرى من طرف 
حرمان  منها  املستخدمني،  لدى  كبيرا  استياء 
األجراء من حقهم في الدفاع عن أنفسهم بسبب 
التأديبية،  املجالس  على  وعرضهم  االتهامات 
الشغل،  عــقــود  نسخ  مــن  الــعــمــال  تمكني  ــدم  ع
وبطاقات الشغل، وعقوبة تتمثل في االقتطاع من 
الحوادث  مسؤولية  السائقني  وتحميل  األجور، 
األعطاب،  إلصالح  رواتبهم  من  مبالغ  واقتطاع 
واألجر،  األداء  ورقة  املستخدمني  تسليم  وعدم 
ودفعت  الوضع،  تفاقم  من  زادت  تجاوزات  كلها 

العمال لالحتجاج.
الحضري  النقل  شركة  ملستخدمي  وسبق 
بخنيفرة، أن نظموا وقفات احتجاجية أمام مقر 
العمالة خالل األيام املاضية، للمطالبة بحقوقهم 

وإيجاد حل لقضيتهم.

مكناس

إقصاء أحياء سكنية من مشاريع التهيئة

األسبوع  

القاطنني بعدد من  املواطنني  العديد من  عبر 
من  استيائهم  عن  بمكناس،  الشعبية  األحياء 
تجاهل مطالبهم، املتعلقة بتأهيل أزقة وشوارع 
في  توجد  والتي  بها،  يقطنون  التي  األحياء 

حالة مزرية منذ عدة سنوات.
ــن الــشــكــايــات  ــم تــقــدمــهــم بــالــعــديــد م ــ ورغ
مكناس  جــمــاعــة  مــجــلــس  ــى  إلـ واملـــراســـالت 
ضمن  أحيائهم  إدراج  ــل  أج مــن  والــعــمــالــة، 

برامج ومشروع التأهيل الحضري، إال أن هذه 
قبل  من  املطلوب  االهتمام  تلق  لم  الشكايات 
التي  اإلمكانيات  من  بالرغم  املدينة،  مجلس 
في  اإلسكان  وزارة  من  الجماعة  عليها  تحصل 

إطار هذا املشروع املشترك.
اهتمام  عــدم  جمعوية  فعاليات  وانــتــقــدت 
املتعلقة  السكان،  بمطالب  الجماعة  مجلس 
ــشــوارع  وال التحتية،  بالبنيات  بالنهوض 
الرئيسية واألزقة، حيث تعاني عدة تجزئات من 
الشهدية،  االنبعاث،  تجزئة  مثل  كبير،  إهمال 
العثمانية، وكامليا، كما تدهورت شوارع أحياء 
السوسي،  ديــور  الــســالم،  حــي  مثل  شعبية، 
ضمن  ــا  إدراجــه يتم  لــم  إذ  مكناس،  وجــنــان 

مشاريع التهيئة.
الذي  الوضع  املواطنني  من  العديد  ويستنكر 
عهد  في  اإلسماعيلية  العاصمة  عليه  أصبحت 
املدينة  تحولت  حيث  الحالي،  الحضري  املجلس 
األحياء  مستوى  على  خاصة  قــريــة،  شبه  إلــى 
للنظافة  تفتقر  والتي  الضواحي،  في  املترامية 
واملرافق الحيوية والخدمات، بينما تهتم الجماعة 

فقط بمركز املدينة وتهمل التجمعات السكنية.
إلى  حاجة  في  أصبحت  مكناس  فمدينة  لذلك، 
مجلس مسؤول يعمل على توسيع مشاريع التنمية، 
األحياء  جميع  لتشمل  الحضرية،  التهيئة  وخاصة 
من  العديد  وإقــصــاء  بالتمييز  ولــيــس  السكنية 

التجزئات من االستفادة من املشاريع التنموية.
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كواليس جهوية

عمال زراعيون يحتجون
 في الشارع

األسبوع

ــون  ــخــدم خـــــرج مــســت
ــاملــجــمــوعــة  يــعــمــلــون ب
اإلنتاجية »أزورا« بمنطقة 
شــتــوكــة أيــت بــاهــا، إلــى 
ــجــاج  ــاحــت ــارع، ل ــ ــشـ ــ الـ
ــوا  ــال ــا ق ــم والـــتـــنـــديـــد ب
اإلداري  »التضييق  ــه  إن
ــى الــعــمــل  ــل ــارس ع ــ ــم ــ امل
مستنكرين  ــي«،  ــاب ــق ــن ال
التي  االنتقامية  »الطريقة 
ضد  اإلدارة  تــنــهــجــهــا 
بعد  السيما  النقابيني، 
تــعــرض أحــدهــم العــتــداء 
قبل  مــن  والــطــرد  جسدي 

حراس الشركة«.
ونظم العمال والعامات 

ــام  وقــفــة احــتــجــاجــيــة أم
بمنطقة  الــشــركــة  ــر  ــق م
بجماعة  مــنــصــور«  ــني  »ت
بالظلم  منددين  إنشادن، 
يطال  ــذي  ــ ال والــتــعــســف 
العمال  وممثلي  النقابيني 
قيام  بعد  اإلدارة  قبل  من 
الــحــراس بــاالعــتــداء على 
النقابي املعتصم عبد هلل، 
ــات في  ــاب مــمــا خــلــف إص
جسده نقل على إثرها إلى 

املستشفى.
ــل املــحــتــجــون  ــ ــم ــ وح
األوضاع،  تردي  مسؤولية 
والسلطات  الشركة  إلــى 
ــت عــن  ــ ــم ــصــ ــ الـــــتـــــي ت
بها  تقوم  التي  الخروقات 
العامات  تــجــاه  اإلدارة 
والــعــمــال الــزراعــيــني في 
ــة مــشــاكــلــهــم مع  ــســوي ت

مشغلهم.

العدد: 1546 من 4 إلى 10 فبراير 2021

زاكورة

�سالليون يطالبون بتدخل وزير الداخلية 
لتنزيل »التحديد الإداري«

اشتوكة أيت باها

أزيالل

األسبوع
 

وجــــه ســـالـــيـــون مــن 
أيت  الــربــع،  أيــت  قبائل 
أيت  أمازير،  أيت  باها، 
إلقليم  التابعة  مناصف، 
تظلم  رســالــة  ــورة،  ــ زاك
ــر الــداخــلــيــة،  إلـــى وزيـ
عن  فيها  يعبرون 
من  قلقهم 
التماطل 

اإلداري  التحديد  تنزيل  فــي  الحاصل 
تأجيل  مستغربني  السالية،  ألرضــهــم 
كان  والذي  الجموعية  أراضيهم  تحديد 
نونبر   22 بتاريخ  عنه  اإلفـــراج  مقررا 
2016، بعدما نص عليه املرسوم املنشور 

بالجريدة الرسمية عدد 6494.
بمنطقة  القاطنون  الساليون  وقــام 
بمراسلة  زاكــورة،  عمالة  إقليم  تازارين 
ــدة مــــرات، من  ــة عـ ــســؤول ــجــهــات امل ال
لكنهم  التحديد،  بمسطرة  القيام  أجــل 
قائلني  فقط،  التسوية  بتأجيل  قوبلوا 
متوفرة  والقوانني  الــشــروط  جميع  أن 
لألرض  اإلداري  التحديد  مسطرة  لتنفيذ 
وزيــر  مناشدين  الجماعية،  السالية 
الداخلية بالتدخل قصد إصدار تعليماته 
لتسوية  باملنطقة  الوصية  للسلطات 

املشكل.
في  السالية  القبائل  سكان  وينتظر 
اإلداري  التحديد  إخراج  تازارين،  منطقة 

مــشــاريــع  ــاء  ــش إن ــن  م تمكينهم  قــصــد 
أمام  املجال  وفتح  أرضهم،  فوق  تنموية 
خاصة  مشاريع  إلقامة  املنطقة  شباب 
وتعاونيات وجمعيات محلية اقتصادية، 
ورفع  االجتماعية  التنمية  تحقيق  بهدف 
مداخيل  وتحقيق  املعيشي  املستوى 
أرضهم،  فوق  بالبقاء  لهم  تسمح  مادية 
تعرفه  الذي  الهجرة  لنزيف  حدا  وتضع 
املنطقة بسبب الفقر والتهميش والبطالة.
ــواب  ــاق، راســـل ن ــســي وفـــي نــفــس ال
املــذكــورة،  للقبائل  السالية  األراضـــي 
توفير  بــهــدف  زاكـــــورة،  إقــلــيــم  عــامــل 
الجهات  ومــراســلــة  املــائــمــة  ــظــروف  ال
املعنية إلجراء التحديد االداري رقم 671، 
يستفيد  حتى  القضية  بمعالجة  مطالبني 
ذوو الحقوق من أرضهم، وفق التعليمات 
األولــويــة  إعــطــاء  ــى  إل الــرامــيــة  امللكية 
للبرامج التي تساهم في تحقيق التنمية 

االقتصادية واالجتماعية للمواطنني. لفتيت

األسبوع
 

 30 طالبت ساكنة أزيد من 
دوارا بالجماعة القروية أيت 
أزيال،  إلقليم  التابعة  تمليل 
ــة عــنــهــم ورفـــع  ــزل ــع بــفــك ال
والتهميش  واإلقصاء  الضرر 
الذي تعاني منه املنطقة، رغم 
»الزائفة«  االنتخابية  الوعود 
املجالس  بها  ــدت  وعـ الــتــي 

املنتخبة منذ سنوات.
املعنية،  الدواوير  وتعاني 
األساسية  املرافق  غياب  من 
ــات، حــيــث مــازالــت  ــرق ــط وال
تنتظر افتتاح املركز الصحي 
ــذي انــتــهــت أشــغــالــه منذ  الـ
تستفيد  أن  دون  ــوات،  ســن
النساء  خاصة  الساكنة،  منه 
ــاص  ــ ــخ ــ ــل واألش ــ ــوام ــحــ ــ ال

املصابني بأمراض مزمنة.
نداءها  الساكنة  ووجهت 
للتدخل  اإلقليم،  عامل  إلــى 
من أجل رفع املعاناة والعزلة 
سنوات،  منذ  تعيشها  التي 
ــاب الـــبـــرامـــج  ــيـ ــب غـ ــســب ب
تساهم  مشاريع  أو  التنموية 
في خلق رواج تجاري، خاصة 
طرقية  مــســالــك  غــيــاب  وأن 
عن  املنطقة  عزل  في  يساهم 

املدن املجاورة.
ــرت فــعــالــيــات  ــ ــب ــ ــت ــ واع
الساكنة  مطالب  أن  حقوقية، 
مقاربة  وتتطلب  مــشــروعــة 
السلطات  قبل  من  اجتماعية 
مشاريع  وبرمجة  الوصية، 
املنطقة  تنمية  فــي  تساهم 
الــدواويــر  لساكنة  وتسمح 
واالستفادة  التنقل،  بحرية 
ــات الــصــحــيــة  ــدمـ ــخـ مـــن الـ

والتعليمية والشغل.

مطالب بفك 
العزلة عن 30 
دوارا بجماعة 

أيت تمليل

أخبارأزمـــــــــــــور

شكيب جالل 

بمدينة  الخامس  محمد  ــارع  ش سكان  يشتكي 
أزمور، من كثرة حوادث السير بشكل يومي، مما يسفر 
عن ضحايا وجرحى وعرقلة كبيرة لحركة املرور، بعدما 
حركة  إعادة  السكان،  رغبة  ضد  البلدي،  املجلس  قرر 

املرور والسير في نفس االتجاهني بهذا الشارع.
وقد اتخذ املجلس البلدي قراره ضد رغبة السكان مما 
زاد من ارتفاع حوادث السير بشكل دائم على مستوى 
شارع محمد الخامس، ليصبح هذا الخط يشكل خطرا 
بسبب  الــدراجــات،  وأصحاب  والراجلني  ــارة  امل على 

السرعة املفرطة للسيارات في اتجاهني معاكسني.
هذا  مستوى  على  السير  حــوادث  وقوع  من  وللحد 
وجد حا،  أن  السابق  البلدي  للمجلس  الشارع، سبق 
تمت  حيث  والجوالن،  السير  مسار  تعديل  في  يتمثل 
في  للسيارات  بالنسبة  السير  تحديد  على  املصادقة 
آخر  اتجاه  في  السير  يتم  أن  على  فقط،  واحد  اتجاه 
محمد  لشارع  املــوازي  املسيرة  شــارع  مستوى  على 
تراجع  بعد  السكان  لدى  ارتياحا  خلف  مما  الخامس، 

الحوادث.
 

من  اجلــدوى  عن  أزمــور  مدينة  سكان  يتساءل 
األطفال  أللعاب  محطة  بإقامة  البلدي  املجلس  سماح 
تقع  األحباس  ملكية  يف  أرضية  بقعة  فوق  والترفيه 
عمد  حيث  الربيع،  أم  وحي  اخلامس  محمد  شارع  بني 
املساحة  ــذه  ه مــن  كبير  ــزء  ج حتــويــل  ــى  إل املجلس 

األرضية إلى حديقة عمومية.
وقد اعتبرت مصادر، أن هذا االستغالل رمبا يدخل 
يتم  لم  التي  األرضية،  البقعة  لهذه  املؤقت  السياق  يف 
استغاللها كما يجب، حسب مهتمني، إذ كان من األجدر 
من  للحد  للقرب  أســواق  أو  منوذجية  مشاريع  إقامة 
عام  بفضاء  يطالبون  الذين  املتجولني،  الباعة  غضب 

يسمح لهم مبمارسة نشاطهم التجاري بشكل منظم.
الباعة  قضية  مبعاجلة  اجلــهــات  بعض  وتطالب 
تشييد  أو  جديد،  فضاء  تخصيص  عبر  املتجولني 
ويوفر  املتجولني  الباعة  يجمع  للقرب  منوذجي  سوق 

حركة جتارية واقتصادية يف املدينة.
 

السياحي  منذ عدة سنوات، مازال مكتب اإلرشاد 
مرشدين  يضم  كــان  بعدما  مجهولة،  ألسباب  مغلقا 
للتعريف  األجانب،  للسياح  خدمات  يقدمون  سياحيني 
باملآثر التاريخية ملدينة أزمور، لكن هذا املكتب أصبح 
حول  التساؤالت  من  العديد  يطرح  مما  كان،  خبر  في 

أسباب إغاقه؟
ــزوار  وال السياح  بني  وصــل  صلة  املكتب  كــان  وقــد 
ويبقى  املدينة،  معالم  أهم  على  للتعرف  واملرشدين 
مصيره مجهوال في انتظار اتخاذ مبادرات حية إلعادة 

إحيائه من جديد.

سكان جماعة أوالد العياشي يشتكون سال
حرمانهم من الكهرباء

األسبوع

أوالد  جــمــاعــة  ســكــان  يعيش 
سا،  ملدينة  التابعة  العياشي 
جراء  صعبة  اجتماعية  ظروفا 
انــعــدام الــكــهــربــاء وحــرمــانــهــم 
ــفــادة مــن هــذه املــادة  مــن االســت

الضرورية في الحياة.
ــن تــقــدم ســكــان  وبـــالـــرغـــم مـ
رئيس  إلى  طلبات  بعدة  الجماعة 
تزويد  قصد  القروية  الجماعة 
هذا  أن  إال  بالكهرباء،  منازلهم 
استجابة  أي  يــلــق  ــم  ل املــطــلــب 
طالبوا  كما  املسؤولني،  قبل  من 
السابق  العامل  قــرار  بمراجعة 
ملدينة سا والقاضي بوقف الربط 
انتشار  بعد  الكهرباء  بشبكة 
البناء العشوائي في املنطقة، لكن 

سنة  العمالة  من  آخر  قــرار  جاء 
بالحصول  للسكان  2014، يسمح 
أساس  على  الكهرباء  خدمة  على 

تأدية تعريفة الربط.
من  الساكنة تمكينها  وتنتظر 
بعد موافقة  للشرب  الصالح  املاء 
رئــيــس املــجــلــس الـــقـــروي، لكن 
تأخرا  تعرف  ــة  اإلداريـ املساطر 
يزيد  مما  الوثائق،  تسوية  في 
من استمرار معاناتهم في التنقل 
الحصول  قصد  بعيدة  ملسافات 

على املاء الشروب.
ووجهت ساكنة أوالد العياشي، 
التي تعيش في زمن التكنولوجيا 
مرور  رغم  كهربائية  خدمة  بدون 
الوطني  البرنامج  على  سنوات 
والنائية  القروية  املناطق  لتزويد 
أن  إال  والكهرباء،  ــاء  امل بشبكة 
انتظار  في  معلقا  زال  ال  مطلبهم 
سا  مدينة  عامل  قبل  من  تدخل 
للماء  الــوطــنــي  املــكــتــب  ــر  ومــدي

والكهرباء.

أصحاب القاعات الرياضية يلتمسون اإلنصاف
 في مواجهة البطالة واإلفالس

األسبوع

وأصحاب  الرياضيني  مــن  كبيرة  شريحة  تعاني 
القاعات الرياضية، كرياضة فنون الحرب وكمال األجسام 
تفرضه سلطات  التي  اإلغاق  تداعيات  من  واأليروبيك، 
مدينة القنيطرة ووزارة الداخلية على مؤسساتهم، مما 
وعرضهم  واجتماعية  مادية  مشاكل  منهم  للكثير  خلق 
الذي  الرياضي  للنشاط  نهاية  تم، وضع  لإلفاس، ومن 

يعد مورد رزقهم.
واملدربني  السابقني  الرياضيني  من  الكثير  نظم  وقد 
احتجاجية،  وقــفــات  الــريــاضــيــة  الــقــاعــات  وأصــحــاب 
للمطالبة بتسوية وضعيتهم والسماح لهم بفتح قاعاتهم 
وفق طاقة استيعابية محدودة، إلعادة النشاط الرياضي 
الذي يعد مصدر رزقهم، حتى يتمكنوا من تأدية واجبات 
الكراء واالنخراط لدى الجامعات الرياضية، واستخاص 

فواتير املاء والكهرباء واملصاريف األخرى املوازية.
مصاريف  لديهم  أن  الرياضيون،  املــدربــون  ويقول 
ومدارس  البنكية،  القروض  منها  ومسؤوليات،  كثيرة 
أشهر  لثاثة  اإلغــاق  استمرار  أن  معتبرين  أبنائهم، 
يزيد من تفاقم أوضاعهم ومعاناتهم الكبيرة، متسائلني 

عن قرارات اإلغاق في حني أن السلطات في مدن أخرى 
بممارسة  لهم  وتسمح  القاعات  ألرباب  تسهيات  تقدم 
النشاط الرياضي بعدد محدد من املمارسني، حيث تقول 
صاحبة قاعة رياضية: » لقد تضررنا كثيرا جراء اإلغاق 
القاعات  بفتح  يسمحوا  أن  أشهر، وننتظر  أربعة  ملدة 
جواب،  دون  لكن  الجهات  جميع  وراسلنا  الرياضية، 
الوقائية،  واالحتياطات  بالتباعد  ملتزمون  أننا  رغم 
لدينا مستخدمني منهم مدربني وتقنيني ولديهم عائات 
مشاكل  لهم  يسبب  اإلغــاق  واستمرار  ومسؤوليات، 

وأضرار اجتماعية كبيرة«.
سا  الرباط  جهة  والية  قرار  رياضي،  مدرب  وانتقد 
وتكبيد  الرياضية  القاعات  إغاق  باستمرار  القنيطرة، 
مستقبل  على  ــاز  واإلجــه مــاديــة،  خسائر  أصحابها 
مــورد  مــن  املــدربــني  وحــرمــان  واألبــطــال،  الرياضيني 
رزقهم، متسائا عن سبب استهداف القاعات الرياضية 
بينما مراكز تجارية تواصل نشاطها  فقط،  والحمامات 
رغم  بالحصانة  تتمتع  شركات  جانب  إلــى  التجاري 

مخالفتها إلجراءات التباعد.
القاعات  نشاط  توقف  منذ  املدربني  غالبية  ويعيش 
صعبة،  اجتماعية  وظروفا  بطالة  الرياضية،  واألندية 
أي  غياب  في  الــكــراء،  وواجــبــات  الــديــون،  تراكم  بعد 
مبادرة أو دعم من قبل الجامعات والوزارة الوصية عن 

القطاع الرياضي.
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اإلبقاء  حول  سجال  أي  في  ندخل  أن  قبل 
للشباب،  الوطنية  الالئحة  على  اإلجهاز  أو 
»الكوطا«  نظام  تقييم  إلى  حاجة  في  فنحن 
وضرورة  مرحلي  كإجراء  اعتماده  تم  الذي 
ملحة في غياب اآلليات التي بإمكانها إعطاء 
فرصة النجاح للشباب وحتى للمرأة في إطار 
الالئحة الوطنية للنساء، تماشيا ما أقرت به 
املحكمة الدستورية بتدابير التمييز اإليجابي 

بطابع مؤقت.
القيمة  ننكر  أن  نستطيع  ال  أننا  صحيح 
املضافة واملتميزة للنساء والشباب في العمل 
جدية  بكل  اشتغالهم  عن  ناهيك  البرملاني، 
واملساهمة  باملشاركة  والتزامهم  ومسؤولية 
قضايا  عن  للترافع  والجلسات  اللجن  في 
تاركني  مالئمة  قوانني  واقــتــراح  املواطنني 
أتاح  قد  السياسي  الحقل  في  فخر  بصمة 
لولوج مواقع مهمة في تدبير  للبعض فرصا 
وقطاعات  وطنية  )مؤسسات  الــبــالد  شــأن 
هي  الضعيفة،  الحلقة  تبقى  لكن  حكومية(، 
الدستورية،  الهيئات  إخــراج  وتأخر  غياب 
كهيأة املناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز 
االستشاري  النساء واملساواة واملجلس  ضد 
للشباب والعمل الجمعوي، كآليات وضمانات 
»الكوطا«، وتحليل تطور  لتتبع وتقييم نظام 
املشاركة السياسية للنساء والشباب، وكذلك 
دراسة مدى تأثير النساء والشباب في الحياة 
جسور  خلق  في  تأثيرهم  ومــدى  السياسية 
االنخراط  ثم  السياسي،  بالشأن  االهتمام 
والنفور  العزوف  من  الحد  في  واملساهمة 
تقديم حلول  مع  ككل،  السياسية  العملية  من 
والقضاء  التمييز  منابع  الستهداف  عملية 
أشكالها،  بمختلف  منها  والــوقــايــة  عليها 
من  الرفع  سبل  تصور حول  إعطاء  وبالتالي 
قانونية  تدابير  ــداع  إب إطــار  في  التمثيلية 
جديدة تفرض على األحزاب السياسية تقوية 
الحضور االنتخابي لهاتني الفئتني، ألنه بكل 
بساطة، إذا ما بقينا على هذا الحال، بالعمل 
أننا  اإلقــرار  من  بد  فال  الحصيص،  بنظام 
فشلنا في سياسة »الكوطا« مادام أن حضور 
الشباب والنساء يرتبط بهذه اآللية، وبدونها 
من  بالرغم  ستتبخر  أو  التمثيلية  ستتراجع 
قناعتنا بحمولة نبل وقيم التمييز اإليجابي.

مرحلة  »الكوطا«  نظام  أن  ألؤكد  وسأعود 
لتعبيد  فرصة  هي  الوقت  نفس  وفي  مؤقتة، 
ملا  نظرا  والشباب،  للمرأة  السياسي  الطريق 
راكموه من رصيد نضالي يمنحهم القدرة على 
والكفاح  االنتخابية  الحمالت  غمار  خوض 
محليا بالدوائر من أجل إثبات ذواتهم وحقهم 
حتى يكونوا جديرين بثقة املجتمع، ثم الظفر 
بمقعد في الدوائر، علما أن صفتهم البرملانية 
ستمهد وتسهل لهم القيام بعمليات تواصلية 
الجماعات  مــع  ســـواء  محليا،  وتنسيقية 
املدني،  املجتمع  جمعيات  مع  أو  الترابية 
حتى يستطيعوا تحقيق ذواتهم بذاتهم بدون 
مساعدة أو وصاية، وهكذا يكونوا قد تفوقوا 
في كسب ثقة املواطنني ونجحوا في مسارهم 
السياسي الذي عرف انطالقته من االستفادة 

من الالئحة.
سياسي  ــراغ  ــ ف أي  ــض  ــ أرف شــخــصــيــا، 
وحتى  الشباب  بالنساء،  األمر  تعلق  سواء 
ما  ضمن  مشاركتهم  وأتــمــنــى  الــشــابــات، 
وكفاءتهم  وحركيتهم  حــضــورهــم  يـــوازي 
في  األحـــزاب  دور  يتجلى  وهــنــا  العلمية، 
الحزب  داخــل  الديمقراطية  الحياة  تعزيز 
إدارية  تجربة  ذات  سياسية  كــوادر  وتأهيل 
في  متميزة  وخبرة  جمعوية،  وتجربة  مهنية 
تدبير السياسات العمومية، فأنا دائما أؤمن 
لتأطير  مدارس  هي  السياسية  األحزاب  بأن 
املناضلني واألطر أو الكوادر ومراكز للتدريب 
تنظيمية،  هياكل  مجرد  وليست  السياسي 
ــن بــأن الــتــدرج داخــل الــحــزب مهم  كما أؤم
إلبراز قيادات متمرسة نشيطة، واعية، مدركة 
بعيدا  صالحيتها  ومستخدمة  مسؤوليتها 
عن أي إسقاطات خارج التنظيم الحزبي وعن 

منطق الريع واملحاباة.

نحو تقييم 
شامل لتجربة 

»الكوطا« 
رشيد حموني 
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املغاربة  يتساءل  بيننا،  البقاء  استطاب  أن  بعد 
ومما  بعده؟  ما  له  وهل  »كورونا«  وباء  منابع  عن 
تفلت  لم  الفيروس  هذا  أن  استغرابهم،  من  يزيد 
وهناك  األرضية،  الكرة  من  قطعة صغيرة  ولو  منه 
هلل  غضب  أنــه  يقول  من  فمنهم  كثيرة،  تأويالت 
سلطه على عباده لتنبيههم أنهم ابتعدوا عن تعاليم 
باقي  وعــن  للمسلمني،  بالنسبة  اإلسالمي  الدين 
الديانات السماوية بالنسبة لغير املسلمني، ومنهم 
الكوارث  ضمن  يدخل  الــوبــاء  هــذا  أن  يعتبر  من 
وهي  وغيرها،  والفيضانات...  كالزالزل  الطبيعية 
العائالت،  آالف  وتشريد  قتل  في  تتسبب  ظواهر 
قواعد  تحترم  تعد  لم  كلها  البشرية  أن  والحقيقة 
الطبيعة التي تفرض شروطا كثيرة من أجل الحفاظ 
على البيئة، كالتقليل من استعمال املواد الكيماوية 
وعقلنة  الجو،  تلوث  في  كبير  بشكل  تساهم  التي 
التي  املختلفة  النقل  ووسائل  السيارات  استعمال 
وهكذا،  حاليا،  البيئة  ما وصلته  في  كبير  دور  لها 
فإن اإلنسان الذي يبحث عن حياة الرفاهية، يسير 
نحو التقليص من عمره، وقد أجمع العلماء وفقهاء 
الكون،  خالق  من  الرحمة  طلب  على ضرورة  الدين 
إلى ما كان يفعله أجدادنا باللجوء  فلماذا ال نعود 
إلى إقامة الصالة والطواف نحو املصلى مشيا على 
أبناءهم  مصطحبني  رثة  مالبس  وارتــداء  األقــدام، 
الديانات  معتنقي  أن  ويبدو  الغيث،  لطلب  الصغار 
األخرى، قد اهتدوا إلى هذه الوسيلة بإقامة الصالة 
في الكنائس ومختلف املعابد، ابتهاال وتضرعا لقوة 
وبهيمتك  أرضك  اسقي  »اللهم  مرددين:  الرحمان 

واحيي بلدك امليت«، وإذا كان امللجأ األول واألخير 
هو الحق سبحانه وتعالى، فال مناص من االستنجاد 
تعالى:  لقوله  مصداقا  ومغفرته  عفوه  وطلب  به 
عز  سبحانه  يضيف  ثم  لكم((،  أستجب  ))ادعوني 
))وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب  وجل: 
وليومنوا  لي  فليستجيبوا  دعان  إذا  الــداع  دعوة 
بي لعلهم يرشدون((، وقد عرف املسلمون في شبه 
فنصحهم  الطاعون،  وباء  انتشار  العربية  الجزيرة 
حل  ))إذا  قــائــال:  وســلــم  عليه  هلل  صلى  النبي 
الطاعون بأرض فال تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض 
من  ويتضح  منه((  فرارا  تخرجوا  فال  بها،  وأنتم 
هذه اآليات البينات، أن اإلنسان مسؤول عن صحته 
))وال  الكريم:  القرآن  في  جاء  كما  سالمته،  وعلى 
تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا فإن هلل يحب 
املحسنني((، فنمط العيش اليوم يرتكز على تغذية 

كاملعلبات  األصل،  مجهولة  مواد  تستعمل  صناعية 
بصحة  مضرة  تكون  قد  مــواد  على  تشتمل  التي 
اإلنسان، فشتان بني ما أصبح اليوم يعرف باملواد 
تركيبتها  في  تتضمن  تغذية  وبني  طبيعية   BIO
 )génétique( جيني  لتغيير  تخضع  مكونات 
الجماعية  التسمم  حاالت  وما  اإلنسان،  جسم  في 
أو الفردية إال دليل على صحة ما نقول، وحتى لو 
في  يباع  ما  تراقب  للدولة  التابعة  املصلحة  كانت 
يختار  املواطن  فإن  مختلفة،  مأكوالت  من  الشارع 
هذا النوع ربحا للوقت ولثمنها البخس، رغم أنها 
الجاهزة  العصائر  أما  على صحتهم،  خطرا  تشكل 
واملشروبات  املأكوالت  هذه  فكل  حرج،  وال  فحدث 
تستهويهم  الذين  هؤالء  يتهدد صحة  خطرا  تشكل 
هذه املواد وقد تتسبب في سوء التغذية، وفقر الدم، 
وغير ذلك، فحذاري إذن، ألنه »ليس كل ما يلمع من 
ذهب«، فخطورة تناول هذه املواد تزداد قوة خالل 
فصل الصيف، الذي يجب أن تحفظ فيه األغذية في 
درجة حرارة معينة باإلضافة إلى النظافة والجودة.
يتساءل  فالكل  »كورونا«،  فيروس  إلى  وبالعودة 
من  يكفي  ما  لدينا  وهل  الوباء؟  هذا  ينتهي  متى 
من  الحد  األقل  على  أو  ملحاربته  الطبية  الوسائل 
بظهوره  امللك  اتخذها  التي  املبادرة  لكن  انتشاره؟ 
على شاشة التلفزة وهو يخضع للتلقيح، أكدت أن 
األمة  لقيادة  صالح  ونموذج  حكيم،  رجل  جاللته 
يترتب  ما  وخصوصا  مكروه،  كل  من  هلل  حفظها 
العالم  استقرار  هدد  الذي  الخبيث  الوباء  هذا  عن 

أجمع.

االستحقاقات  مــوعــد  ــتــراب  اق مــع 
الحالية  الحكومة  تكون  التشريعية، 
في  لها  منعرج  آخــر  فــي  دخــلــت  قــد 
اتجاه إنهاء واليتها الحالية، وفي ظل 
تراهن  القصير،  عمرها  من  تبقى  ما 
بعض  انتزاع  على  التعليمية  الشغيلة 
املكاسب في آخر أنفاس املباراة وربما 
مهمة  وهــي  اإلضــافــي،  شوطها  فــي 
االحتجاج  أسلحة  على  تراهن  شاقة 
وتسطير  والوعيد  والوعد  والتصعيد 
ــبــرامــج الــنــضــالــيــة والـــنـــزول إلــى  ال
الشوارع والتهديد باإلضراب املفتوح، 

دفاعا  واالحتجاج  النضال  بمشروعية  نقر  ما  وبقدر 
عن الحقوق املهضومة وترافعا من أجل تحسني واقع 
سيتحقق  شيء  ال  أن  نرى  ما  بقدر  املهنية،  املمارسة 
هواجس  تسكنها  التي  الحكومة  عمر  من  تبقى  فيما 
مشاهد  من  عنها  سيترتب  وما  القادمة  االنتخابات 
إقفال  التصور،  هــذا  يقوي  ومــا  والخسارة،  الربح 
وتراجع  الوصية  ــوزارة  ال جانب  من  الحوار  أبــواب 
النضالي  املشهد  في  االجتماعيني  الشركاء  تأثير 
تحملت  التي  املهنية  التنسيقيات  وتناسل  التعليمي، 
الفئة  وتطلعات  مصالح  عن  دفاعا  النضال  مسؤولية 

التي تمثلها.
أبواب موصدة للحوار والتواصل توازيها نضاالت 
تناسلت  تنسيقيات  تقودها  املستويات،  متعددة 
أن  درجــة  إلى  األخيرة،  السنوات  خالل  كالفطريات 
التربوية باتت منضوية تحت  كل فئة داخل املنظومة 
لواء تنسيقية دفاعا عن مطالبها وانتظاراتها، في ظل 
»تغني على ليالها«، وهذه  مشهد نضالي كل فئة فيه 
»البلقنة النضالية« معبرة في شكلها عما بات يعتري 
واملصلحة  األنانية  مفاهيم  من  التعليمية  الشغيلة 
ملشاهد  وجوهرها  مضمونها  في  ومكرسة  الضيقة، 
تغيب  بشكل  والشتات،  والهوان  والضعف  التشرذم 
واملتبصرة  الشمولية  الــرؤيــة  تلك  فقط  ليس  معه، 
شموليتها،  في  املشروعة  املطالب  معها  تتحقق  التي 
الشرس«  و»املفاوض  الوحيد«  »املخاطب  وحتى  بل 
القادر على الترافع عن املطالب في شموليتها، لتكون 
أرض  على  تحققت  مكاسب  ال  امليدانية:  املحصلة 
إربــاك  غير  أنفاسها  آخــر  تعيش  والحكومة  الواقع 
إيقاعات التعلم واملساس الناعم بأحقية املتعلمني في 
التمدرس اآلمن واملستقر، وما تحمله ضريبة النضال 

من تكلفة مادية وجسدية ونفسية. 
ما هو باد للعيان، أن جمر االحتقان آخذ في التوهج، 
تشرذمها  بسبب  التعليمية  الشغيلة  آخذنا  وكما 
نؤاخذ  واألنــانــيــة،  املصلحة  فــي  الــغــارق  النضالي 

الوصية  الوزارة  وتحديدا  الحكومة، 
على القطاع، العتبارات ثالث، أولها: 
تداعيات  مــن  السائد  لالحتقان  مــا 
املدرسة  واقــع  على  وتربوية  مهنية 
املوسم  إيــقــاعــات  وعلى  العمومية 
الثاني،  شوطه  دخل  الذي  الدراسي 
اإلشهادية،  املستويات  على  وخاصة 
من  املنظومة  تعرفه  مــا  وثانيها: 
بتنزيل  مرتبطة  إصالحية  دينامية 
تفرض  اإلطــار،  القانون  مقتضيات 
أوراش  إلنجاح  االحتقان  مع  القطع 
اإلصالح، وثالثها: ما آلت إليه املهنة 
باليأس  اإلحساس  يقوي  مقلق  تراجع  من  التعليمية 
شروط  وانعدام  األفــق  وانسداد  واإلحباط  والتذمر 
أخــرى،  مهن  مع  مقارنة  واإلبــداع  والخلق  التحفيز 
إلخ،  واألمــن…  والصحة  واملالية  القضاء  قبيل  من 
والوظائف  املهن  أكثر  من  التعليم  مهن  يجعل  بشكل 
املهني«  الترقي  »األجور« و»آفاق  على مستوى  بؤسا 
و»تعويضات التحفيز«. هذه مشاهد من ضمن أخرى، 
عاكسة لرؤية من الداخل، حاملة ملشاعر يتقاطع فيها 
العميق بانسداد  بالقلق واإلحباط واإلحساس  اليأس 
األفق، ألننا أبناء الدار وعلى دراية بواقعها وعلى بينة 
االحتجاج  رهينة  املهنة  تبقى  أن  بخباياها، ويؤسفنا 
وحبيسة االحتقان، ويقلقنا أن ال أحد يتحرك في اتجاه 
التوهج  في  اآلخذ  التعليمي  النضالي  الجمر  إطفاء 
واالمتداد، ونحن على أبواب »نموذج تنموي جديد« ال 
يمكن كسب رهاناته إال بالتعليم الناجع والفعال، وفي 
غياب الحلول، كان وسيبقى الشارع، الورقة الوحيدة 
إلسماع الصوت وإيصال الرسالة التي ال تحتاج إلى 
ساعي البريد وال إلى الضغط على »زر اإلرسال«، دون 
أثار على األمن االجتماعي  للغة الشارع من  إغفال ما 
عن  كتبنا  العام.  النظام  على  مباشرة  تداعيات  ومن 
امتداد  على  مناسبة  من  أكثر  في  التعليمي  االحتقان 
نأمل  الحالية، وفي كل مناسبة كنا  الحكومية  الوالية 
التنامي  في  اآلخذ  االحتقان  هذا  إلى  االنتباه  يتم  أن 
منظومة  على  واملهنية  التربوية  وتداعياته  واالنتشار 
استحضار  يتم  وأن  اإلصــالح،  زمن  تعيـش  تعليمية 
الــشــوارع،  بــاتــت  بعدما  الــعــام  النظام  على  ــاره  أثـ
واسعة  لشرائح  مسرحا  العاصمة،  شــوارع  خاصة 
لقمان  دار  الزالــت  واليوم  واملحتجني،  املناضلني  من 
على  الحكومية  الوالية  أن  إدراكنا  ورغم  حالها،  على 
األمل  منسوب  رفــع  معه  يتعذر  مما  االنتهاء،  وشــك 
ليس  القائمة،  للملفات  تسويات  إيجاد  في  والتفاؤل 
أمامنا من خيار سوى األمل في أن تنظر الحكومة إلى 
التربوية بكل فئاتها، واستعجال  واقع حال املنظومة 

الثقة  إرجاع  من شأنها  التي  الالزمة  القرارات  اتخاذ 
املفقودة وتذويب جليد االحتقان املستشري، واإلعالن 
معه  تتحقق  قد  الذي  الجديد«،  األساسي  »النظام  عن 

شروط العدالة واإلنصاف والتحفيز.
املتناسلة  »التنسيقيات«  أن  نؤكد  الختم،  وقبل 
والضعف  والتفرقة  التشرذم  إال  تحقق  لم  كالفطر، 
والشتات، مما أضعف من موقف الشغيلة التعليمية، 
املصلحة  ممارسات  عن  التنازل  من  اليوم  مناص  وال 
من  التي  املمكنة  الصيغ  في  والتفكير  واألنــانــيــة، 
نضالية  رؤيــة  وفق  النضالي  الفعل  توحيد  شأنها 
الشغيلة  وتطلعات  مصالح  تستحضر  مــوحــدة، 
التعليمية«،  »النقابات  أما  فئاتها،  بكل  التعليمية 
النضالي  نهجها  يؤطر  الذي  الناظم  الخيط  دام  فما 
والترافع  التعليمية  الشغيلة  خدمة  على  يتأسس 
مطالبة  فهي  واملشروعة،  العادلة  قضاياها  عن  دفاعا 
مشاهد  مــع  والــقــطــع  واملـــواقـــف،  الــصــف  بتوحيد 
التفرقة والتشرذم والنفور، بعيدا عن لغة الحسابات 
أن  بالقول  ونختم  والتجاذبات،  والنعرات  واملصالح 
متوازيان  مستقيمان  هما  و»االحتقان«،  »اإلصــالح« 
منظومة  في  ويلتقيان  يتقاطعان  لكنهما  يلتقيان،  ال 
إعادة  من  إلى إصالح حقيقي يجعل  تحتاج  تعليمية 
ألنها  األولويات،  أولوية  التعليمية  للشغيلة  االعتبار 
خطوة  وأي  أمانه،  وصمام  ورافعته  اإلصالح  دعامة 
اإلنصات  عدم  أو  فئاتها  بكل  الشغيلة  هذه  لتهميش 
لن  وانتظاراتها،  لتطلعاتها  واالستجابة  لصوتها 
يكون إال هدرا لزمن اإلصالح، واستنزافا للمال العام، 
العمومية  املدرسة  على  اإلصــرار«  »سبق  مع  وحكما 
معها  يظل  وأن  واالحتقان،  االرتباك  رهينة  تظل  بأن 
والتباكي  والبخل  للبؤس  عنوانا  التعليم  رجــل 
أمامنا من خيار سوى  والشكوى واالحتجاج، وليس 
الحاضر  مــن  أفضل  املستقبل  يكون  أن  فــي  ــل  األم
مساحة  هناك  واملستقبل،  الحاضر  وبني  البئيس، 
على  الحكومة  عمر  أوشك  كلما  رقعتها  زمنية تضيق 
النهاية، ستحضر فيها وبدون شك »لغة الشارع« التي 
سيراهن من خاللها املحتجون على لعب آخر األوراق، 
في  النضال،  ثمرات  من  بثمرة  يظفرون  وعسى  لعل 
نقل  لم  إن  »شبه محسومة«  نتيجتها  نضالية  مقابلة 
االنتخابات  من  قليلة  أشهر  بعد  على  »محسومة« 
أن  يمكن  ال  النضال،  حرارة  عن  وبعيدا  التشريعية، 
نساء  أرواح  على  الترحم  دون  تمر  الفرصة  نترك 
ورجال التعليم الذين توقفت عجلة حياتهم إلى األبـد 
الذي   ،)19 )كوفيد  الصغير«  »اإلمــبــراطــور  بسبب 
الزال يبسط سلطته على العالم، سائلني هلل عز وجل 
الرحمة  بواسع  الوباء،  ضحايا  وكافة  يشملهم  أن 

واملغفرة، وإنا لـله وإنا إليه راجعـون.

ما بعد »كورونا«

الحسين الدراجي

نافذة للرأي

االحتقان  التعليمي  والبلقنة  النقابية 

عزيز لعويسي 



في  حاليا  املــتــداولــة  ليلى  قضية 
رأي  قضية  أضحت  الرقمي،  الفضاء 
جريمة  بإشكالية  الرتباطها  ال  عــام، 
نسب  بإشكالية  وال  األمــانــة  خيانة 
وال  الزواج،  إطار  خارج  ازدادت  طفلة 
على  محامي  صفة  يحمل  زوج  بإقدام 
خطبة ليلى دون أن يسأل عن وضعيته 
الزوجة، وهي  باصطدام  العائلية، وال 
أيــضــا مــحــامــيــة، بــزمــاء مــن خــارج 
وال  محتملة،  ضرة  عن  للدفاع  الهيئة 
الطرف  هــذا  عــن  الجماعي  بــالــدفــاع 
على  ملحوظ  بشكل  أثر  الذي  ذاك  أو 
باختال  تتعلق  وإنما  القضية،  مسار 
حسن  بمبدأ  بــدءا  املساطر،  موازين 
األمر في  القانون، خاصة وأن  تطبيق 
أحدهما  بملفني  يتعلق  الحالة  هــذه 
بمبدأ  وانتهاء  مدني،  والثاني  جنحي 
حسن سير العدالة الذي يتعارض مع 

التأخيرات غير املبررة.
وملحاولة فهم ما جرى، نورد بإيجاز 
البداية: فقد تعرف  وقائع القضية من 
فتاة  على  متزوج،  محامي  وهو  رجل 
في ظروف، حسب تصريحه، مشبوهة، 
فتقدم لخطبتها وأقيمت املراسيم التي 
وكأنه،  بمفرده  الخطيب  فيها  استقبل 

كما يقال، »مقطوع من شجرة«.
على  تقتصر  الخطبة  كانت  فــإذا 
فإن  الهدايا،  وتبادل  الفاتحة  قــراءة 
ــم، حــســب الــصــور  ــي ــذي أق الــحــفــل الـ
املتداولة، هو مراسيم زواج وما يحمل 
الذي  الركن  من طقوس اإلشهار، وهو 
كان سائدا إلضفاء شرعية النكاح قبل 
سن شرط إذن القاضي بتوثيق الزواج، 
التي  التعدد  حالة  عن  الحديث  دون 
حددت لها املدونة شروطا تعجيزية في 
عديمة  الخطوبة  مراسيم  تظل  غيابها 
طقوس  الخطيبان  واستغل  املعنى، 
املخطوبة  أحباب  الذي حضره  الحفل 
األجواء  طبوله، وهي  الجيران  وسمع 
وليمة  العامة  يعتبرها  ما  عادة  التي 
إلقامة  ذريعة  منها  فجعل  قــران،  عقد 
حاجة خوض  دون  غير شرعية  عاقة 
في  املحددة  القانونية  التدابير  غمار 
للرجل  وأن  خاصة  دقــة،  بكل  املدونة 
زوجة حقيقية. دخلت هذه األخيرة بكل 
وحنكة  الشخصية  قوة  من  أوتيت  ما 
فرضتها  قضائية  معركة  في  مهنية 
ــي مــواجــهــة  خــصــوصــيــة الــقــضــيــة ف
ملفني  وجود  ورغم  املحتملة،  الضرة 

بجريمة  يتعلق  أحدهما  املحكمة  في 
بدعوى  والثاني  الزوجية  الخيانة 
جعلت  الــذي  املوضوع  وهو  النسب، 
منه الخطيبة ودفاعها حصان طروادة 
املتابعة  ــوارت  ــت ف القضية،  لكسب 
الجنائية على حساب الدعوى املدنية، 
بــإجــراء خبرة  الــحــكــم  حــيــث صـــدر 

الجنائي،  الحكم  صــدور  قبل  جينية 
فساد  املسطرة،  في  بّين  اختال  وهو 
االعتقاد بأن املحكمة تسير على إيقاع 
نور،  الطفلة  نسب   عن حق  املدافعني 
ــذي ينص  عــلــى حــســاب الــقــانــون الـ
في  البت  إيقاف  صراحة على ضرورة 
في  الفصل  حني  إلى  املدنية  الدعوى 
املتابعة الجنائية، وعلى هذا األساس 
يجدر التساؤل عن أسباب الخلل البني 

في املسطرة.
املحامني  كثرة  في  الخلل،  يعزى  أال 
نيابتهم عن زميلتهم  لم تقتصر  الذين 
الضحية، وإنما هبوا للتصدي لزماء 
قاعة  الهيئة فأصبحت  أتوا من خارج 
مفتوحة  ملواجهات  حلبة  الجلسات 
لقسم  الوفاء  قيمة  بني زماء تجمعهم 
يعرض  جنحي  ملف  فتحول  املهنة، 
منه يوميا على املحكمة العشرات إلى 
جمعيات  الخط  على  ودخلت  صــراع، 
منددة  املغرب وخارجه  داخل  حقوقية 
بغطرسة الزوجة املحامية التي تدافع 
وأصبح  األســرة،  ميثاق  عن  بصابة 
كل  فــي  بسهامه  يــرمــي  ليلى  ــاع  دفـ
مواقع  رواد  وانــشــغــل  االتــجــاهــات، 
ال  بمسلسل  االجــتــمــاعــي  الــتــواصــل 
املكسيكية،  املسلسات  إال   تضاهيه 
تشغلنا  أن  شأنها  من  مسكنات  وهي 
الحقيقية؟  يذكرني تلكؤ  عن مشاكلنا 
التي  الباريسية  بالجلسة  القضية، 
مثل فيها املتهم في أول جلسة، فسأله 
ثم  دفاعه،  غياب  سبب  عن  القاضي 
القضية  تؤخر  التالي:  القرار  أصدر 
لجلسة كذا.. ولن يكون بعدها تأخير. 
أعطى  اإللكتروني  اإلعام  أن  صحيح 
البهرجة،  من  نوعا  القضايا  لبعض 
بحقوق  ــر  األمـ يتعلق  حــني  خــاصــة 
ــت بــاألمــس  ــان لــلــفــرد واملــجــتــمــع، ك
كقضية  املنال،  بعيدة  حقوقا  القريب 
خارج  مولود  حاجة  أو  العازبة،  األم 
قضية  لكن  نسب،  إلــى  ــزواج  ال إطــار 
والزواج  الخطبة  فيها  تتداخل  ليلى 
مفاهيم  وهــي  ــفــســاد،  وال والــتــعــدد 
حددها القانون بكل دقة، وحني تصبح 
وجب  القضاء،  على  معروضة  قضايا 
مكان  ال  ــذي  ال القانون  في  حصرها 
في  أحــكــام  ــدار  وإصـ للمزايدة،  فيه 
غير  لتداعيات  تفاديا  معقولة،  آجال 

محسوبة العواقب.

قضية ليلى وتداعيات تأخير المحاكمة

فقد الطعم الذوق، بمن كان من تحت فأصبح 
مثل  تمنحه  كفاءة  وال  مستوى  بغير  فوق،  من 
وثيرا  فــراشــه  ــان  ك مهما  بيت  داخـــل  الــحــق، 
والخارج  أحمق،  مغامر  داخله  الَبّق،  استوطنه 
أفــاق،  مرعب  كابوس  من  كأنه  بأعجوبة  منه 
مشلول اللسان مسلوب األعماق، جسد من عظم 
ودم ُوضع في قالب حتى بنفسه من نفسه ضاق، 
مستغنى عنه باملطلق، من قلده فكرا معارضا عن 
جدارة واستحقاق، تعرض ملا ذكره سبق، ومهما 
سباق،  ألغرب  السريع  بمرورها  الفائزة  األيام 
التصق،  طولها  على  بالذي  مكانها  تبارح  لم 
إن  البرق،  صعقه  وإال  مضى  عما  عبر  تكّلم  إذا 
ُيَعلق من فروة رأسه بمسمار مبتكر ال يدق،  لم 
ليهدأ  األعناق،  برؤيته(  تعذيب  )عن  له  تشرئّب 
األخاق،  بأفضل  املتشبثني  زنزانة  زوار  كهؤالء 
الصابرين في بعض الباد جد الغنية على تحمل 
به  تمنوا  مستقبل  عن  املبعدين  اإلماق،  ويات 
االلتحاق، بالعيش الكريم كما تنص عليه طبيعة 
كسواهم  تخصهم  خيرات  مع  بزواج  االنطاق، 
مشروعة  حقوق  وبممارسة  طــاق،  يسبقه  ال 
جزء  باستثناء  أربع  جهات  في  الَخلق،  كعامة 
الحرق،  تنافس  قاعدة  الذبح  حيث  الشرق،  من 
بني  أو  دمشق،  عاصمته  وطــن  في  كالحاصل 
الدم  حيث  اليمن  لدى  أو  العراق،  وفرات  دجلة 
أو  مهرق،  املــجــاري  بني  رحمة  بغير  البشري 

أعوام  )منذ  الباكية  فلسطني  في 
سرق،  منها  العدو  عما  طويلة( 
ــي لــبــنــان املــرشــحــة ألســوء  أو ف
لشمال  الــعــدوى  لتصل  ــزالق،  انـ
العنف  ملزيد  األعنف  كما  إفريقيا 
تونس  فــي  ــع  ــواق ــال ك ــاق،  مــشــت
بــني تيك وتــلــك وهــن والــرئــاســة 
حبل  حيث  والبرملان  والحكومة 
أو  يتمزق،  وبطء  بُتؤدة  االتفاق، 
في ليبيا ملا فضلوا البدء بتوزيع 
من  اتجاه  في  والهرولة  املناصب 
يزكيهم ملمارسة نفوذها بما يطاق 

على أوسع نطاق، بغير تسوية املتنامي انطاقا 
الشروط  خالي  اتفاق،  كل  الجاعل  بنغازي  من 
األخرى يظل مجرد إنشاء منمق، مكتوب بأسود 
وردية مصقول  بوعود  معطر  ورق،  بياض  على 
في  بها  يستأنس  مجدية  غير  أحــام  بوجود 

مسيره بني باد أجنبية جهاز معاق.
هم بعض ُعْربان استحضروا عينات االستمرار 
اقترحت  بما  سياساتهم  عن  حجبت  تقارير  من 
بأكل  االنــفــراد  به  أرادوا  ما  يطبق،  أن  عليهم 
يعوضهم  ثمني  كنز  من  الطبق  ذاك  احتواه  ما 
يصارع  والغير  مــرق،  في  سابح  لحم  أي  عن 
الباد  كأن  تــاق،  إليه  مما  حافي  بخبز  الجوع 
تصديها  في  تمادت  نخب  على  ريعها  مقتصر 

ملن يحاولون بهم اإلحداق، حتى 
الزمن  ليس  الزمن  أن  يشعرون 
اإلصاح  متطلبات  تلبية  وعدم 
سابقه  كاملطر  االنــفــجــار  يولد 
شاء  إن  الــحــل  بيدهم  ــراق،  ــ إب
فيهم العقل وتراجعوا عما ظنوا 
الليل  إذ  لهم  كالغد  البارحة  أن 
يحقق  يعقبه  الفجر  ق،  َروَّ مهما 
بأس  فا  اختراق،  أيسر  بنوره 
نفوذهم  وراجــعــوا  اكتفوا  إن 
مساءلة  ألصعب  تعرضهم  قبل 
ترفهم  ينهي  استنطاق،  وأطول 
سينطق،  به  العادل  ُحكم  واحــد  ملصير  الزائد 

تلبية لنداء الدالئل املنصفة الحق بالحق.
أرضها  فوق  وما  أستراليا  في  التمعن  يكفي 
طرق،  لبابها  من  لكل  ود  في  الحاضنة  تحقق، 
طالبا تحسني حاله بحسنى األحسن مقاما كان 
أتى  حيث  من  فيه  كان  مما  أو  العمل  أو  املــراد 
الحرية في أستراليا شقيقة  بأن  االنعتاق، ملما 
غير  الفرصة  أن  بها  عمل  من  يقدر  للمسؤولية، 
أرضها  فــوق  صــدق  حلما  أوصلته  إن  كافية، 
بتحقيقه أبعد أمنية، وإنما رغبة كبرتها إرادته 
األكيد  شغلها  إنسانية  سمات  من  يملك  بما 
بعرق  ويكّد  الخير  بمقام يحب من يحب  مرتبط 
ملن  مهيأة  وجدها  صافية،  أجــواء  في  جبينه 

بتلقائية على شركاء  املركبة  للحرية  كان عاشقا 
عقلية، ال مكان وسطها لحاقد مستبد طاغية.

في  مــحــددة  غير  أستراليا  فــي  املسؤولية 
إدراك  بل  صاحبه،  نفوذ  تسامى  مهما  منصب 
داخل  مستواه  كان  مهما  الغير  خدمة  لقابلية 
املحلي،  القانون  له  خــول  بما  متمتع  مجتمع 
املكتسبات  على  املــحــافــظ  التصميم،  الــقــوي 
ــخــاصــة، والــســمــاح  واملــمــتــلــكــات الــعــامــة وال
الرسمي،  الترخيص  بمشروعية  يحظى  ملــن 
دينية  شعائر  شكل  على  الفعلية،  للممارسة 
ملعتقدات ثاث بغير فرق، أو ما يدخل في تدبير 
الثقافية، أو  الجمعيات  أو  الحقوقية،  املنظمات 
بالتفصيل  تتضمن  قائمة  الرياضية، أو  األندية 
ما يتمتع به املواطن األسترالي بنظام وانتظام، 
لهذا  زيــارة  أول  خال  بالرهبة  اإلحساس  وما 
نبيل  شعور  غير  محترم،  والجد  الكبير  البلد 
فقدتها  حقيقة  لنور  به  مفعما  اإلنسان  يدخل 
في  ليست  السعادة  أن  عــربــان،  بعض  أقــطــار 
لكسبه،  املستعملة  الكيفية  في  ولكن  املال  كسب 
وأن الراحة ال تتوفر بكثرة الحراس األمنيني من 
وإنما  وعلنيني،  سريني  ومخبرين  ودرك  شرطة 
عليها  وافد  لكل  واحتضانها  األرض  رضى  في 
بنية اإلقامة بني أحضانها، كما شاءت قوانينها 
العاملة ملصلحته طبعا، حتى وإن كان غير متكلم 

باللغة املكتوبة بها.

يــــغــــــرق الـــــشـــــرق 

مصطفى منيغ

لقد ترك نزول ثاثة فرق لكرة القدم بجهة بني مال خنيفرة من القسم املمتاز 
إلى القسم الثاني، استياء عميقا في األوساط الرياضية واملهتمني بكرة القدم.

رجاء  نادي  وبعده  خنيفرة،  شباب  نادي  نزل  متتاليتني،  سنتني  ظرف  ففي 
هو  واحد  فريق  وبقي  الثاني،  القسم  إلى  خريبكة  أوملبيك  ونــادي  مال  بني 
القبعة بفضل انضباطه واستماتة العبيه  له  الذي ترفع  زم،  نادي سريع وادي 
وحسن تسيير وتدبير مسؤوليه، بخاف الفرق األخرى، التي أبان مسيروها عن 
االستهتار وقلة التجربة، وقلة الخبرة ملواكبة التطورات واملستجدات الرياضية.
فريق أوملبيك خريبكة عانى األمرين خال ثاث سنوات متتالية، رغم االستقرار 
املادي الذي يتميز به، والاعبني الامعني املخضرمني الذين يلعبون له، وبسبب 
الفريق وأصبح  اندحر  املسير،  املكتب  أفراد  املجانية واملتعنتة بني  الصراعات 

لقمة سائغة للخصوم، ما جعله يقارع فرق القسم الوطني الثاني هذا املوسم.
وهنا يمكن الرجوع إلى الوراء، ملا كان قطاع الفوسفاط يشرف على الفريق 
أو  ملعبه  داخل  ألف حساب، سواء  لألوملبيك  كان يحسب  وإداريا، حيث  ماديا 
واملحبني  الفريق  ذاكرة  في  خالدة  ستبقى  ألقابا  يحقق  أن  واستطاع  خارجه، 

واملشجعني له.
يتصف  التي  والامباالة  االستهتار  هو  النفس،  في  يحز  الــذي  والشيء 
شهرة  من  تجلبه  وما  الرياضة  بقيمة  آبهني  غير  الجهة  بهذه  املسؤولون  بها 
محتشمة  تدخاتهم  كانت  حيث  الجهة،  لشباب  وتنمية  للمنطقة  واستثمار 

وخجولة تجاه املشاكل واإلكراهات التي كانت تعرقل مسيرة الفرق الثاثة.
ومن جهة أخرى، عرفت الجهة كذلك مؤخرا إنهاء مهام ثاثة مدراء إقليميني 
لوزارة التربية الوطنية بكل من الفقيه بن صالح وخريبكة وبني مال، بسبب 
بعض  عرفت  التي  املديريات  وتدبير  تسيير  مستوى  على  مردوديتهم  ضعف 

االختاالت.
على  مولود«  مفقود والخارج  »الــداخــل  املشهور  املثل  ينطبق  أن  ويمكن 
مديرية وزارة التربية الوطنية بخريبكة، نظرا للمواكبة والتتبع الدائم لشؤون 
تناقش  والتي  باإلقليم  املشاكسة  التعليمية  النقابات  بعض  قبل  التعليم من 
وتفاوض املدير اإلقليمي باستمرار، باإلضافة إلى الحركة اإلعامية التي توثق 

وتنشر كل صغيرة وكبيرة.
بهذه  العهد  حديثي  كانوا  بخريبكة،  عينوا  الذين  املدراء  معظم  أن  املاحظ، 
لبعض  مــدراء  كانوا  أو  التربوية  املراقبة  مهمة  يمارسون  كانوا  فقد  املهمة، 
التربوية وبني  املراقبة  مزاولة  أو  إدارة مدرسة  الجهوية، وشتان بني  املدارس 
تسيير وتدبير مديرية إقليمية بكل مكوناتها املالية واإلدارية والتربوية، ورغم 
نهاية  جاءت  فقد  باململكة،  إقليمية  تعليمية  بمديريات  النواب  بعض  تجربة 
إلى   1981 سنة  من  نواب  خمسة  إعفاء  عرفت  التي  خريبكة،  مهامهم بمديرية 
2021، بينما ابتسم الحظ لنائبني، حيث تقلد األول منصب مدير مديرية الحياة 
املدرسية بالوزارة، مباشرة من خريبكة، والثاني مدير مديرية املوارد البشرية 

بالوزارة نفسها.
التربوية  املــردوديــة  ضعف  سبب  عن  الجهة  عن  املسؤولون  تساءل  فهل 
التسييرية والتدبيرية للمديريات التعليمية؟ وهل يفكرون في إيجاد حلول لذلك، 
والعمل على استقطاب أطر كفؤة قادرة على تنمية الجهة؟ هل تساءلوا كذلك عن 
في  يفكرون  الرياضية؟ وهل  األندية  بمختلف  الكروية  املردودية  أسباب ضعف 

محاسبة املتاعبني واملسؤولني عن فرق كرة القدم بالخصوص؟

الكسل الرياضي والكسل التربوي 
يخلقان مدينة بال روح

سعيد الهوداني

ذ. عبد الصمد المرابط

قضية ليلى المتداولة 
حاليا في الفضاء الرقمي، 
أضحت قضية رأي عام، ال 

الرتباطها بإشكالية جريمة 
خيانة األمانة وال بإشكالية 

نسب طفلة ازدادت خارج 
إطار الزواج، وال بالدفاع 

الجماعي عن هذا الطرف 
أو ذاك الذي أثر بشكل 

ملحوظ على مسار القضية، 
وإنما تتعلق باختالل موازين 

المساطر، بدءا بمبدأ حسن 
تطبيق القانون، خاصة 

وأن األمر في هذه الحالة 
يتعلق بملفين أحدهما 
جنحي والثاني مدني، 

وانتهاء بمبدأ حسن سير 
العدالة الذي يتعارض مع 

التأخيرات غير المبررة

* محامي بهيئة الرباط 
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التأطير السياسي وتوابع جياللة بالّنافخ!!
نجد  أن  مقبوال  يعد  لم 
املغربي  الشباب  خــيــرة 
ــادات  ــه ــش مـــن حــمــلــة ال
وفي  العليا،  الجامعية 
ــة  ــي ــؤول ــس مـــنـــاصـــب امل
ــجــاالت ليس  ــي عـــدة م ف
لــديــه وعــيــا ســيــاســيــا، 
حقوقيا  مــؤطــر  وغــيــر 
وقانونيا)..(، مما يجعله 
االصطياد،  سهلة  فريسة 
دغـــدغـــة  أي  ويــتــقــبــل 
حقيقة  وكأنها  ملشاعره 

ثابتة ويسّلم بها.
لقد أصبح التأطير السياسي والنقابي 
يفرض ذاته اليوم أكثر من أي وقت مضى، 
واملسألة هنا في ذمة األحزاب السياسية 
تقوم  أن  املفترض  من  التي  والنقابات، 
بمهمتها، لكنها في املقابل تركت الساحة 
وشرخ  هوة  حصلت  لذلك  وتبعا  فارغة، 
املجال  وتركت  الشباب،  بينها وبني  كبير 
مفتوحا للحركات ذات املواقف الراديكالية 
التي تنهل من الفكر املتهالك، الذي انتهى 
زمنه وسقط منذ سقوط جدار برلني وتفكك 
إلى  إضافة  السوفياتي،  االتحاد  منظومة 
املواقف التي تستمد مرجعيتها من الفكر 
الخرافي والرؤيا في املنام وأحالم اليقظة 
الحركات  فهذه  الشيخ)..(،  وهلوسات 
ويتم  الشباب،  بعقول  العبث  على  تعمل 
بالواقع  لها  عالقة  ال  بأفكار  تقييدهم 

السياسي واالجتماعي والثقافي للبلد.
العتاب كله هنا ليس على هؤالء الشباب 
الذين ال يمتلكون وعيا سياسيا وحقوقيا، 
وإنما العتاب كله على األحزاب السياسية 

تنصلت  التي  والنقابات 
هذا  في  مسؤوليتها  من 
تعتبرهم  إنها  بل  املجال، 
انتخابية،  ورقـــة  مــجــرد 
ــحــة  ــا ضـــمـــن الئ ــ ــم ــ ورق
جعل  مــمــا  منخرطيها، 
يفقدون  الشباب  هـــؤالء 
الثقة)..(، وأصبح كل من 
بكلمات  مشاعرهم  دغدغ 
معتقدين  تبعوه،  حاملة 
والصواب  الحق  معه  أن 
بالنافخ«  »جياللة  كتوابع 
لكن هذه  التشبيه، رغم قساوته،  إذا جاز 
هي الحقيقة، والحقيقة يجب أن ُتقال على 

أية حال.
محاولة  ليست  الباب  هذا  في  اإلشارة 
السياسية  األحــزاب  على  الطاولة  لقلب 
قدمته  الذي  للجميل  والتنكر  والنقابات 
لهذا البلد، ولكن هي محاولة فقط لتحريك 
املؤسسات  ــذه  ه ــث  وح ــة،  اآلســن املــيــاه 
هذا  في  جهودها  مضاعفة  على  املدنية 
انتظار  ال  الشباب،  عند  والخروج  الباب، 

مجيئهم، وطرق أبواب مقراتهم.
املؤسسات،  بوجود  يؤمن  من  كل  إن 
والعدالة  الحرية  قيم  بــأن  كذلك  يؤمن 
االجــتــمــاعــيــة والــديــمــقــراطــيــة وحــقــوق 
ــان)..(، قــيــم تــمــر عــبــرهــا ال من  ــســ ــ اإلن
الحقيقي  ــالح  اإلص هو  وهــذا  خارجها، 
الذي ينشده كل رجل حكيم وامرأة رشيدة 
املرء  أصلح  »إذا  وطبعا  البلد،  هذا  في 
فلسفة  وفق  املجتمع«  أصلح  فإنه  ذاتــه، 
مهاتما  الحكيم،  والقائد  املصلح،  املعلم 

غاندي.

خليل البكراوي

وصفة وقائية
 من وباء أقلق العالم

رسوله وأعداء  أعدائه  من  تخف  وال  اهلل  من  خف  أخي،  يا 
وتزود بتقواه وكن مجدا يف طاعته وطاعة سنته وتشريعه
به  املــصــابــن  جميع  يتعب  عــضــال  داء  والــهــلــع  فــاخلــوف 
وخوفك من اهلل كفيل بإيقاف الوباء والتخفيف من حدته 
وظــامــه  ظلمته  رداء  الــلــيــل  بــســط  كــلــمــا  ــذرا  ــ ح ــن  وكـ
كوابيسه ومــن  اللعن  إبليس  وســواس  مــن  بــاهلل  واستعذ 
وحــمــايــتــه  اهلل  رعـــايـــة  حتـــت  أنـــك  أخـــي  يـــا  تــنــس  وال 
مسيرته وإيقاف  العنيد  الفيروس  هــزم  على  قــادر  واهلل 
وترتيله بــقــراءتــه  أخـــي  ــا  ي فانتفع  اهلل  كــتــاب  بــيــدك 
حقوقه مــن  عليك  مــا  إخـــراج  يف  تتماطل  ال  وافــر  ومــال 
وسجوده ركوعه  يف  فاجتهد  خالقك  مع  التواصل  وفرض 
ــه ــام ــي ــر كــــرمي فــكــن مـــثـــابـــرا عــلــى صــيــامــه وق ــهـ وشـ
استطاعته على  تــوفــرت  إذا  ــرام  احلـ اهلل  لبيت  ــاب  وذهـ
هجومه يف  متهور  وبــاء  لهواجس  أخــي  يــا  تستسلم  وال 
ــوذه ــف ــه ون ــوت ــي مــتــمــســك بــبــســط ق ــون فــهــو فـــيـــروس ك
ــعــالــم وتــســيــد عــلــى جــمــيــع شــؤونــه ومــصــاحلــه ــق ال ــل أق
ــن وبـــاء كــثــر الــقــيــل والــقــال يف مــصــدره إنــهــا مــعــركــة ب
وبن شعوب األرض وقادتهم إلجبارهم على تطبيق تعاليمه
ــن أوامـــره ــر م ــة أمـ ــاي ــوق ــن تــدابــيــر ال فــغــســل الــيــديــن م
ــن ارتــــــداء كــمــامــتــه ــل ممــتــنــع عـ وغـــرامـــة يــؤديــهــا كـ
حللقاته املــتــتــبــعــن  ــب  ــع أت ــل  ــوي ط ــب  رعـ مــســلــســل  ــه  إنـ
حملته يف  عـــاملـــي  ــروس  ــيـ فـ ــن  ــ وب ــر  ــش ــب ال ــن  بـ ــزل  ــ ونـ
ساحته يف  ضحايا  بــدون  فيه  النصر  يتم  ال  نــزال  وكــل 
غيره بــيــد  ولــيــس  اهلل  بــيــد  ــر  ــي واألخ األول  يف  والــعــمــر 
وإذا طال ليل األهوال على الناس سيظهر ضياء النهار بصباحه

بندريس عمراوي الطيب

�ملنازل ت�صقط على روؤو�س �أ�صحابها

نجيبة بزاد بناني 

إلى  حــاجــة  فــي  لسنا  املــغــرب،  فــي 
وقصف،  وغارات  صواريخ  أو  حروب 
فوق  تسقط  فاملنازل  الــزالزل،  وحتى 
تهاطل  بــمــجــرد  أصــحــابــهــا،  رؤوس 
تسببت  فقد  الثلوج،  وتساقط  األمطار 
ــة املــصــحــوبــة  ــي ــان ــطــوف األمـــطـــار ال
مواطنني  مصرع  في  رعدية،  بعواطف 
وإصابة آخرين بجروح، وقد حدث ذلك 
العاصمة  البيضاء،  الــدار  مدينة  في 

االقتصادية وأكبر مدينة في املغرب.
ــا ســنــني طــويــلــة في  ــالدن عــاشــت ب
ولكن  الخير،  أمطار  وغياب  الجفاف 
من املالحظ أنه عندما ترحمنا السماء 
مشاكل  البالد  تعيش  العباد،  وتسقي 
التي  الــفــيــضــانــات  أهــمــهــا  عـــديـــدة، 
تتسبب في انهيار عدد من املنازل في 
األحياء العتيقة، وتشرد عائالت يبيت 
أفرادها في العراء رغم قساوة الطقس، 
كما تساهم في اضطراب حركة السير، 

وتدمير القناطر في البوادي.
أو  حارا،  مشمسا  الجو  كان  فسواء 
التحتية  البنية  فغياب  ممطرا،  باردا 
والغش في البناء واإلبقاء على املنازل 
والبناء  والقرى  الدواوير  في  الطينية 
ذلك  كــل  الصفيح،  ودور  العشوائي 
كل  مع  عقباه  تحمد  ال  ما  إلــى  يــؤدي 

فصل شتاء.
السنة  ــة  ــداي ب ــي  ف ــا  ــالدن ب شــهــدت 
الحالية، موجهة من التقلبات املناخية، 
وأمطار  رعدية  عواصف  قوية  ريــاح 

الكبرى،  املـــدن  بعض  ــي  وف ــرة،  غــزي
ــشــوارع  ــال ب الــســيــر  ــة  حــرك تعطلت 
الرئيسية وسقطت األعمدة الكهربائية 
وعالمات السير، حقيقة لسنا في قطاع 
غزة وال في بالد الرافدين، ولكن بالدنا 
يذهب  آخــر،  نــوع  مــن  تعيش حــروبــا 
املواطنني،  مــن  كبير  عــدد  ضحيتها 
والــبــنــاء  الــصــفــيــح  دور  ــد  ــرب ض حـ
وحــوادث  الــطــرق  حــرب  العشوائي، 
والجهل  األمــيــة  حــرب ضــد  الــســيــر، 
تجاه  العنف  ضــد  حــرب  والتخلف، 
حرب  واألطــفــال،  والخادمات  النساء 
تلوث  ضد  حرب  املدرسي،  الهدر  ضد 
واختالس  الفساد  ضد  حرب  البيئة، 
ــرشــوة، حــرب ضد  أمـــوال الــدولــة وال
جنسيا،  املتنقلة  واألمـــراض  السيدا 
حـــرب ضــد الــهــجــرة الــســريــة، حــرب 
ضد  حرب  املخدرات،  في  االتجار  ضد 
اإلرهاب، حرب ضد وباء »كورونا«، وال 

زالت الالئحة طويلة.
ــني  ــون املــســؤول ــ وكــــان هلل فـــي ع
املدني،  واملجتمع  الــقــرار  وأصــحــاب 
إليجاد حلول ناجعة لكل هذه الحروب 
كبيرة  استراتيجيات  تتطلب  التي 
لتجاوز  جــاد  وعمل  طموحة  وأفــكــار 
تنفيذ  دون  تــحــول  الــتــي  الــعــقــبــات 
املخططات على أرض الواقع، فلن تكون 
عندما  إال  العالم  في  بلد  أجمل  بالدنا 
أوزارها،  وتحط  الحروب  هذه  تنتهي 
ويتمكن املواطنون، سواء في املدن أو 
القرى، من العيش في أمن وأمان،  في 
كل  البعض،  يقول  وقد  وكرامة،  وعز 
شيء يبعث على التفاؤل.. أجل، ولكن 
يظهر أن كل شيء يمشي ببطء، وقطار 

التنمية واالزدهار ال ينتظر أحدا. 

ُمَوّزع �خلبز يف ظل جائحة »كورونا«!!

الطيب آيت أباه 

»تُفوْت َغا الّراْس وتجي فاْيْن ّما بَغاْت«.. 
هكذا كان املغاربة يواسون بعضهم البعض 
منها  الــعــاديــة  »كـــورونـــا«  اكــتــشــاف  قبل 
واملتحّورة، لكن اليوم، ومع ظهور الڤيروس 
تدابير  من  رافقه  وما  رسمي  بشكل  بيننا 
الوضع  تفاقم  انتشاره،  من  للحد  موفقة 
املادي وتعدى سقف سالمة الرأس معنويا! 
فمرض  الناس،  جيوب  العوز  مس  عندما 
الجيب، واشتكى، ومعه تداعى سائر الجسد 

بالضعف والضيق!
السيد  الخبز،  موزع  كان  »كورونا«،  قبل 
إبراهيم، يزور املخبزة ثالث مرات في اليوم، 
صباحا  الخامسة  الساعة  في  منها  ليجلب 
600 قطعة خبز، وفي الساعة الثانية عشر 
زواال 700 قطعة خبز، وفي الساعة الثانية 
يومه  يقضي  فكان  قطعة،   500 الزوال  بعد 
في توزيعها بسيارته الـR4  على نقط البيع 
مع  وباملوازاة  باملدينة،  واملنتشرة  املختلفة 

إبراهيم  السيد  كان  التجاري،  النشاط  هذا 
إلحياء  ــواش«  ــ »أح فــرقــة  ضمن  منخرطا 
له  كلما سنحت  يجني  واألعــراس،  األفــراح 
الفرصة بذلك من ورائها دراهم قليلة، وينال 
بها قسطا من التنفيس عن معاناته، كما هو 

شأن باقي زمالئه في الحرفة.
اليوم، وبعد ما خلفته أزمة »كورونا« من 
انهيار مس بشكل فظيع اقتصاد املغرب، لم 
يعد السيد إبراهيم يوزع بصعوبة كبيرة إال 
بعد  أخرى  و400  قطعة خبز صباحا   400
الزوال، مع ما يرافقها من مجازفة فيما يتعلق 
في  يتعذر تصريفه  قد  الذي  البارد،  بالخبز 
نقط البيع، وذلك لضيق الوقت لدى البائع، 
ولضيق ذات اليد لدى املستهلك، املحكومان 
على حد سواء بالتدابير االحترازية وفرض 
اإلغالق الليلي مبكرا ملواجهة تفشي فيروس 
»كورونا«، ناهيك عن منع األعراس واألفراح 
كمورد  »أحــواش«  فرقة  أنشطة  جمد  الذي 
القابع  األسر  إعالة  على  يعني  موازي  رزق 
أغلب أفرادها في تمازيرت، وأيضا كمتنفس 
تفرغ من خالله كثير من الشحنات السلبية 
بما فيها ضغوطات الحياة وضنك العيش!! 

هلل يكون في َعون الجميع.

العتاب لكه هنا ليس على 
هؤالء الشباب الذين ال يمتلكون 

وعيا سياسيا وحقوقيا، وإنما 
العتاب لكه على األحزاب 

السياسية والنقابات التي 
تنصلت من مسؤوليتها في 

هذا المجال، بل إنها تعتبرهم 
مجرد ورقة انتخابية، ورقما ضمن 

الئحة منخرطيها، مما جعل 
هؤالء الشباب يفقدون الثقة)..(، 

وأصبح لك من دغدغ مشاعرهم 
بلكمات حالمة تبعوه، معتقدين 
أن معه الحق والصواب كتوابع 

»جياللة بالنافخ« إذا جاز التشبيه، 
رغم قساوته، لكن هذه هي 

الحقيقة، والحقيقة يجب أن 
ُتقال على أية حال.
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أكبر صراع بين المحافظين والحداثيين

 

أصوات نسائية
تطالب بتعديل 

مدونة 
األسرة

تسعى الجمعيات الحقوقية والنسائية لحث الفرق البرلمانية 
على مراجعة قوانين مدونة األسرة، بهدف معالجة العديد من 

اإلشكاالت المعقدة، المطروحة في المجتمع، والتي تخلق نقاشا بين 
مختلف الفاعلين سواء المنظمات أو األحزاب السياسية، قصد تسوية 

اإلشكاالت العالقة، سواء في المجال الحقوقي المدني أو القضائي، خاصة 
وأن العديد من المحاكم تزخر بملفات متراكمة ناتجة عن هذه المشاكل.

فالعديد من المختصين يرون أن عدة مواد في مدونة األسرة تساهم 
في تنامي الظواهر والمشاكل المرتبطة بحقوق الفتيات والزوجات 

واألزواج واألطفال، وبالتالي، فهي تؤثر على األسرة ومحيطها، وعلى 
المجتمع أيضا، لهذا السبب أخذت العديد من المنظمات الحقوقية النسائية 
وغيرها، المبادرة عبر توجيه مذكرات ومراسالت ومقترحات إلى المؤسسة 

التشريعية، قصد مراجعة مدونة األسرة وإدخال تعديالت عليها، لرفع 
الغموض واللبس، وحل اإلشكاالت الموجودة فيها، فما هي المقترحات 
المطروحة؟ ما رأي المختصين والحقوقيين؟ وأين تكمن هذه االختالالت 

داخل المدونة؟

إعداد:  خالد الغازي 

إشكاليات في المدونة
 

مدونة  في  املــوجــودة  األمــور  من  العديد 
الوطني  الــنــقــاش  دائـــرة  جعلت  ــرة،  ــ األس
الــقــاصــرات  زواج  مسألة  ســـواء  تــتــوســع، 
وإعطاء القاضي السلطة التقديرية للموافقة 
على الزواج، ومسألة التعدد وتوثيق الزواج، 
املقيمني  الجالية  ــراد  ألفـ ــزواج  ــ ال وعــقــود 
تتعلق  أخــرى  ــور  أم جانب  إلــى  بــالــخــارج، 
باألسرة واألطفال، وممتلكات الزوجني خالل 

فترة الزواج.
اعتبرت املحامية والحقوقية نعيمة الكالف، 
أن مدونة األسرة منذ سنة 2004 إلى اليوم، 
لتعديلها،  سنة(   17( طويلة  مــدة  تطلبت 
بعدما شهدت مجموعة من االختالالت، أكدها 
أربع سنوات  بعد  العدل صدر  لوزارة  تقرير 
يجب  فصول  عن  وكشف  املدونة  تطبيق  من 
إزالتها ومواد يجب مراجعتها، مشددة على 
حي  قانون  ووضــع  املدونة  تعديل  ضــرورة 
هذه  لتفادي  املجتمع،  في  التطور  يساير 

النواقص واالختالالت. 
مناسب  الحالي  الــوقــت  أن  على  وأكـــدت 

من  مجموعة  وحـــذف  ــون،  ــان ــق ال لتعديل 
ويصعب  متجاوزة  أصبحت  التي  الفصول 
الشكل،  بهذا  املدونة  في  نصوص  تبقى  أن 
يجب  التي  ــور  األم بني  من  أن  إلــى  مشيرة 
الزواج،  سن  تحديد  عدم  فيها،  النظر  إعادة 
للقاضي  التقديرية  السلطة  ترك  أن  بحيث 
أوقعت مجموعة من االختالالت في ما يتعلق 
األصل  هو  أصبح  الذي  القاصرات،  بتزويج 
وليس االستثناء، داعية إلى رفع سن الزواج 
ترك  أو  تقديرية  سلطة  بــدون  سنة   18 إلــى 
التي  بالكيفية  النص  لفهم  مفتوحا  الباب 

نريد.
الرباح،  خديجة  الجمعوية  قالت  بدورها، 
املغرب،  لنساء  الديمقراطية  الجمعية  عضو 
مشكال  ليس  القاصرات  تزويج  إشكال  أن 
قانونيا فقط، بل هو مشكل اجتماعي مرتبط 
بحرمان الفتيات من متابعة دراستهن، حيث 
الفتيات  من  املائة  في   30 تفوق  نسبة  أن 
يغادرن الفصول الدراسية، بسبب تزويجهن 
في سن مبكرة، أو خادمات بيوت، مضيفة أن 
املدونة تتطلب تغييرا شامال وجذريا، خاصة 
بعد مرور أكثر من 15 سنة على التعديل األول، 
التي  التناقضات  جل  مراجعة  إلى  باإلضافة 

استحضارها  ويجب  التطبيق،  خالل  برزت 
والبحث عن حلول لها.

املقدمة  التعديالت  أن  الرباح  وأوضحت 
املدونة،  من  و22  و21   20 املواد  بخصوص 
املتعلقة بتزويج القاصرات، تأتي في ظرفها، 
املدرسي  الهدر  ظاهرة  عــودة  بعد  السيما 
مبرزة  الفتيات،  وســط  »كــورونــا«  زمــن  في 
املغرب،  لنساء  الديمقراطية  الجمعية  أن 
النسائية، قامت بدراسات وأبحاث  والحركة 
ومذكرات مطلبية واقترحت تعديالت متعددة 
تعديل  أجــل  من  والــبــرملــان،  الحكومة  على 
أنه  معتبرة  األســرة،  ملدونة  وجــذري  شامل 
إرادة جوهرية وكبيرة ألجل تعديل  ال توجد 
واملذكرات  والبالغات  الرسائل  رغم  شامل 
إال  النسائية،  الحركة  بها  أصدرتها  التي 
النساء  تتعامل مع حقوق  مازالت  الدولة  أن 
التنمية،  جوهر  تعتبرها  وال  ظرفية،  بصفة 

حسب قولها.
من جهتها، قالت الحقوقية عائشة شويقر، 
عضو جمعية »عدالة«، أن هناك مجموعة من 
ارتفاع  أبرزها  من  للنقاش،  مطروحة  األمور 
ظاهرة زواج القاصرات واملرتبطة باملادة 20 
من املدونة، التي تنطوي على تعسف وضياع 

لحقوق الفتيات، مبرزة أن تطبيق هذه املادة 
يتضمن إشكاالت، منها قضية الخبرة الطبية 
التي تنظر فقط لجسد الطفلة التي قد يكون 
أكبر من سنها، بينما الزواج هو مؤسسة لها 
على  الصعب  ومن  كبيرة  ومسؤولية  قدسية 
أن  18 سنة،  أو حتى  15 سنة  في سن  طفلة 
تنتقل لبيت الزوجية، وهي في مرحلة مهمة 
ونفسية  فيزيولوجية  تغيرات  فيها  تحصل 

للطفالت.
مساعد  الــحــبــيــب،  مــحــمــد  ــرى  يـ بينما 
اجتماعي وخبير أسري، أن املادة 20، يجب 
لم  املغربي  املجتمع  ألن  هي،  كما  تبقى  أن 
يتغير ولم يرق إلى املستوى املطلوب إللغاء 
أعــراف  هناك  ــت  الزال إذ  الــقــاصــرات،  زواج 
القرى  املجتمع، خصوصا في  وتقاليد تحكم 
ــي عــدد مــن املــنــاطــق، بحيث  ــوادي وف ــب وال
سنة  عشرين  سن  في  الطفلة  عندهم  تعتبر 
شابة تأخرت عن الزواج، وما يمكن إضافته 
البحث  بضرورة  إلــزام  هو  ــادة،  امل هذه  في 
االجتماعي قبل مسطرة زواج القاصرات، ثم 
السن، مشددا  فارق  ومراعاة  الطبية  الخبرة 
على أن يكون فارق السن بني الزوجني بشكل 

سنوات،  عشر  يتجاوز  ال  وأن  مقبول، 



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
25

متابعات
العدد: 1546 من 4 إلى 10 فبراير 2021

حتى  تقريبا  الجيل  نفس  مــن  يكونا  أو 
إلغاء  أن  معتبرا  القاصر،  زواج  قبول  يمكن 
ألوانها،  سابقة  نقطة  هو  تام  بشكل  املــادة 
توقف  الذي  الزوجية  ثبوت  بنموذج  مستدال 
وملفات  مشاكل  هناك  ومازالت   ،2019 سنة 
هو  اآلن  املطلوب  أن  بحيث  بعده،  متراكمة 
تقنني هذه املادة فقط وليس بحذفها وإعادة 

النظر فيها بهذه الصيغة.

مطالب نسائية
عدة اختالالت موجودة في مدونة األسرة، 
بتعديلها  للمطالبة  حقوقية  أصواتا  دفعت 
خديجة  الحقوقية  أكدت  حيث  ومراجعتها، 
اإلشــكــاالت  مراجعة  ضــرورة  على  الــربــاح، 
عدم  مشكل  منها  ــة،  ــدون امل فــي  ــوجــودة  امل
ملف  تدبير  ومشكل  املمتلكات،  اقــتــســام 
الطالق، ومشكل بيت الحاضنة، والحضانة، 
باإلضافة إلى مشاكل مرتبطة بالتعدد رغم أن 
القانون يتطلب نيل موافقة الزوجة، لكن في 

التطبيق تحصل أمور أخرى.
البرملان  في  املطروح  النقاش  أن  واعتبرت 
يرى  مــن  فهناك  مختلفني،  رأيــني  يتضمن 
بينما  للنقاش،  املطروحة  املواضيع  تعديل 
طرف آخر مع التعديل الشامل، فيما أطراف 
نترك  أن  أســاس  على  تناور  ــت  الزال أخــرى 

املواد مفتوحة.
من جانبها، أبرزت نعيمة الكالف، أن مسالة 
الوالية في الزواج ال يجب أن تظل في املدونة، 
رغم أنها اختيارية، إلى جانب مسألة اإلرث، 
األسرة  ثــروة  في  تساهم  املــرأة  وأن  خاصة 
تسيير  في  بدورها  وتعمل  األبناء  وتربية 
شؤون البيت، ويجب على القانون أن يعترف 
بمساهمتها، مشيرة إلى ضرورة وضع نص 
في عقد الزواج يؤكد على أن جميع األموال 
املكتسبة خالل الفترة الزوجية هي للزوجني 
عقد  إبــرام  أو  الغموض  لتفادي  وذلــك  معا، 
الحد  جانب  إلى  باملمتلكات،  يتعلق  منفصل 

من التعدد ومنعه بمقتضى القانون.
مدونة  قانون  يظل  أن  يجب  ال  أنه  وقالت 
األسرة قانونا استثنائيا، بل يجب أن يصبح 
التشريع  ملسطرة  ويخضع  عــاديــا  قانونا 
ــة، وقــانــون مــصــدره هــو الــقــانــون  ــادي ــع ال
الوضعي وليس القانون الشرعي، خاصة في 
لذلك،  واملتطلبات،  الحاصلة  التغييرات  ظل 
يجب أن تظل مدونة األسرة خاضعة للقانون 

األخـــرى  ــقــوانــني  ال مــثــل  مثلها  الــوضــعــي 
التجاري  مثل  الوضعي  للقانون  الخاضعة 

واإلداري.
وتابعت أن األمور في مدونة األسرة يجب 
الطرفني،  صالح  في  تكون  حتى  تنظم  أن 
التي  النفقة  الرجل واملرأة، سواء في مسألة 
يجب أن تشمل حتى املرأة لكي تنفق بدورها 
الرجل  مثل  القانون،  إطار  في  أطفالها  على 
وخلق  الحيف  لتجنب  وذلك  بأدائها،  امللزم 

التوازن في قانون مدونة األسرة.

مقترحات في البرلمان
بــدوره  واالشتراكية  التقدم  فريق  تقدم 
بمقترح من أجل تعديل املواد 20 و21 و22 من 
مدونة األسرة، قصد الحد من مسألة تزويج 
القانوني  النص  وأن  خاصة  الــقــاصــرات، 
الحالي يتيح للسلطة التقديرية للقضاء حق 

الترخيص لهذا النوع من الزيجات.
وكشف الفريق النيابي أن االستثناء الذي 
زواج  بخصوص  األسرة  مدونة  عليه  تنص 
قاعدة، بحيث وصلت  إلى  القاصرات، تحول 
أي  املائة،  في   9 إلى  الطفالت  تزويج  نسبة 
25 ألفا و514 حالة من مجموع عقود الزواج 

املبرمة خالل سنة 2018 فقط.
ودعا الفريق النيابي إلى مالءمة مقتضيات 
واالتفاقيات  الدستور،  مع مقتضيات  املدونة 
ذات الصلة التي صادق عليها املغرب بهدف 
يعتبرن  اللواتي  والفتيات  الطفالت  حماية 

ضحايا هذا النوع من الزواج.
كما تم تقديم مقترح برملاني لتعديل املادة 
15 من القانون رقم 70.03 من مدونة األسرة، 
القاطنني  املــغــاربــة  زواج  بعقود  املتعلقة 
الصعوبات  تجاوز  بهدف  وذلــك  بالخارج، 
في  املقيمون  املــغــاربــة  منها  يعاني  الــتــي 
))يجب  أنه  على  املادة  تشدد  الخارج، حيث 
على املغاربة الذين أبرموا عقد الزواج طبقا 
يودعوا  أن  إقامتهم،  لبلد  املحلي  للقانون 
نسخة منه داخل أجل ثالثة أشهر من تاريخ 
التابع  املغربية  القنصلية  باملصالح  إبرامه 
التسجيل،  طالب  أو  طالبة  سكنى  محل  لها 
هذا  أن  بحيث  الــعــقــد((،  إبـــرام  محل  أو 
القانون تترتب عنه صعوبات واقعية يعاني 
يتعلق  ما  في  خاصة  املهجر،  مغاربة  منها 
عقود  نسخ  إليـــداع  املكاني  باالختصاص 

الزواج املدنية وتسجيلها بقنصليات املغرب.
البرملانية  النائبة  دعت  السياق،  هذا  وفي 
بالجرأة  التحلي  إلــى  العينني،  مــاء  أمينة 
يضم  ــذي  الـ األســـرة  مــدونــة  نــص  لتعديل 
اختالالت كبيرة، مشيرة إلى أن مدونة األسرة 
ال  متكامال  ورشــا  تعد  ولم  اختالالت  تعرف 

يمكن تعديله.
تعديل  ورش  فتح  ضـــرورة  على  وأكـــدت 
مدونة األسرة، ألن األمر يتعلق بنص خاضع 
النقاش  أن  معتبرة  املجتمعية،  للتحوالت 
حول املدونة تأخر كثيرا بعدما ظلت لسنوات 

كأنها نص مقدس. 
الزهراء  فاطمة  البرملانية  قالت  بدورها، 
من  كــان  ــرة  األس مدونة  ورش  أن  بــرصــات، 
 ،2011 دســتــور  ــالل  خ يفتح  أن  ــروض  ــف امل
عن  متخلفة  ظــهــرت  ــة  ــدون امل أن  موضحة 
الدستور وعن االتفاقيات الدولية التي صادق 
الذي  الظلم  بـ«توقيف  املغرب، مطالبة  عليها 

يطال األطفال والنساء بحكم القانون«.

التعدد بين الرفض والقبول 
الزوجات جدال واسعا  تخلق مسألة تعدد 
واألحــزاب  الجمعيات  بني  املجتمع  داخــل 
إلى  تــدعــو  الــتــي  الحقوقية،  واملــنــظــمــات 
16 في مدونة األسرة، بهدف  املادة  مراجعة 
جهات  تــرى  بينما  التعدد،  مسألة  إنــهــاء 
من  ألنه  التعدد،  استمرار  ضرورة  محافظة 
األمور املنصوص عليها في املذهب املالكي، 
بتعديل  نسائية  جمعيات  تطالب  بينما 
األزواج  لبعض  الفرصة  إتاحة  لعدم  املادة، 
موافقة  مسألة  رغم  القانون،  على  للتحايل 

ضرورة أخذ موافقة املرأة.
عائشة  املحامية  تــرى  ــار،  اإلطـ هــذا  فــي 
املــادة  تعديل  الــضــروري  من  أنــه  شويقر، 
للقيام  األشخاص  قبل  من  التي تستغل   ،16
بالتعدد، عبر التقدم بدعوى لثبوت الزوجية 
لتزويج  أيضا  تستغل  والتي  املحكمة،  في 
تــوقــيــف قضايا  إلــى  داعــيــة  ــاصــرات،  ــق ال
التعدد،  باب  إلغالق  وذلك  الزوجية،  ثبوت 
التي  االستثنائية  الحاالت  بعض  باستثناء 
تحتاج لدعوى ثبوت الزوجية وأخذ مصلحة 

األطفال بعني االعتبار لضمان النسب.
وأضافت أن املحكمة ال تأذن بالتعدد الذي 
بموضوع  مرتبطة  شــروط  بتوفر  إال  يكون 

استثنائي، الذي يظل بيد السلطة التقديرية 
املالية  القدرة  توفر  يتطلب  والذي  للقاضي، 
من  ــه  أن مــبــرزة  بالتعدد،  املطالب  لــلــزوج 
تكون  حتى   41 ــادة  املـ تعديل  ــضــروري  ال
البد  محصورة  بشروط  التعدد  منح  أسباب 
رفض  يتم  أو  التعدد  طالب  في  تتوفر  أن 

طلبه.
التعدد  أن  الحبيب،  قال محمد  من جهته، 
في إطار ثبوت الزوجية تم إلغاؤه منذ يوم 
لم يعد قبول دعاوى  2019، حيث  4 فبراير 
ثبوت الزوجية، لكن مع ذلك، مازالت إلى غاية 
سنة 2021 امللفات تتراكم على املحاكم بعدد 
من القضايا املتعلقة بثبوت الزوجية، بحكم 
أن هناك عالقات رضائية ينتج عنها أحيانا 
أبناء أو حمل أثناء الخطبة، حيث تريد هذه 
الزيجات،  أو  املعاشرة  هذه  توثيق  األســر 
مما  انتهى،  قد  الزوجية  ثبوت  تجد  لكنها 
يدفع األسر إلى سلوك مسطرة ثبوت النسب 

الذي يبقى هو السبيل الوحيد.
وأوضح أن وزارة الداخلية، بعد مواكبتها 
عنها  ينتج  التي  الرضائية  العالقات  لهذه 
يقضي   2017 سنة  مرسوما  أصدرت  أبناء، 
املدنية  الحالة  في سجالت  األبناء  بتسجيل 
ــزواج،  ال بعقود  وليس  اإلقـــرار  طريق  عن 
والتي تعتبر سابقة محمودة في حدود شهر 
الطرفان هذه  إذا تجاوز  الوالدة، بحيث  من 
ألجل  املحكمة  إلى  اللجوء  فعليهما  املــدة، 
وفق  املدنية  الحالة  سجالت  في  التسجيل 
إمكانية  إلى  مشيرا  املدنية،  الحالة  قانون 
الداخلية  وزارة  لــدى  مهمة  أرقــام  وجــود 
للمسجلني باإلقرار في الحالة املدنية وليس 
بعض  نظرية  يزكي  مما  الـــزواج،  بعقود 
من   490 الفصل  بإلغاء  املطالبة  الجمعيات 
القانون الجنائي القاضي بتجريم العالقات 

الرضائية بني الراشدين.
وأبرز الحبيب أن إحصائيات وزارة العدل 
ضئيلة  نسبة  هي  التعدد  نسبة  أن  تؤكد 
املائة  في  و1  املائة  في   0.26 بني  ملا  تصل 
بعض  هناك  أن  حيث  الــزيــجــات،  عــدد  مــن 
األشخاص من أخذوا اإلذن بالتعدد، ولكنهم 
من  ملجموعة  نــظــرا  عــقــودهــم،  يوثقوا  لــم 
»التعدد  أن  قائال  والصعوبات،  اإلكراهات 
تام، ألن  إلغائه بشكل  يبقى حال ولست مع 
وبموافقة  كالعقم  استثنائية  حاالت  هناك 

الزوجة األولى«.

مدونة   األسرة   بين   مؤيد   ومعارض
خديجة الرباح:

محمد الحبيب:

نعيمة الكالف:

عائشة شويقر:

ضرورة مراجعة اإلشكاالت 
الموجودة في المدونة، 

منها مشكل عدم اقتسام 
الممتلكات، ومشكل تدبير ملف 
الطالق، ومشكل بيت الحاضنة، 
باإلضافة إلى مشاكل مرتبطة 

بالتعدد

إحصائيات وزارة العدل تؤكد 
أن نسبة التعدد هي نسبة 

ضئيلة تصل لما بين 0.26 
في المائة و1 في المائة، 

والتعدد يبقى حال ولست مع 
إلغائه بشكل تام، ألن هناك 
حاالت استثنائية مثل العقم.

 من بين األمور التي يجب إعادة 
النظر فيها، عدم تحديد سن 
الزواج، بحيث أن ترك السلطة 

التقديرية للقاضي، أوقع 
مجموعة من االختالالت في ما 
يتعلق بتزويج القاصرات الذي 

 أصبح هو األصل وليس االستثناء

هناك مجموعة من 
األمور مطروحة للنقاش، من 

أبرزها ارتفاع ظاهرة زواج 
القاصرات والمرتبطة بالمادة 

20 من المدونة، التي فيها 
تعسف وضياع لحقوق 

 الفتيات



سري

هم  وال  الداخلة  في  مصرية  قنصلية  ال 

يحزنون، حيث لم تثبت صحة األخبار 

املروجة على نطاق واسع والتي تقول 

قنصلية  ستفتتح  املصرية  الدولة  إن 

سيد املوقف..جديدة في الداخلة، ليظل التذبذب هو 

وقد تجنبت املصالح الدبلوماسية املصرية 

الخوض في أية تفاصيل حول املوضوع، رغم 

واســع  انتشار  مقابل  نشيط  سفير  وجــود 

ترحب  رسمية  مصرية  لتغريدات  للدعاية 

بالتقارب املغربي اإلسرائيلي.
الطيب العلويمـدير النشر:

 المؤسس:
مصطفى العلوي

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ 1965

  

الـســنة تمغربيتبالمغربشــخصــية 
في

تحت األضواء

تحليل إخباري

3

12 الرئيس دونالد ترامب اقتنع 

بالبيعة فاعترف بمغربية الصحراء

الوفد اإلسرائيلي يدفن حزب 

العدالة والتنمية في دار المخزن 

«

»

عجز وزير الصحة، خالد أيت الطالب، حتى اآلن عن 

تحديد موعد للشروع في عملية تلقيح المواطنين 

ضد فيروس »كورونا«، ليتواصل فشل وزارة الصحة في تدبير الجائحة، 

ما جلب عليه غضبة كبرى، اكدت أن تعجل برحيله عن الوزارة لوال أن 

الظروف ال تسمح )..(، ورغم أن المغرب أعلن في وقت سابق عن 

التعاقد مع العمالق الصيني »سينوفارم« لتوفير لقاحات للمغاربة، إال أنه 

لم يصل إلى المغرب بخالف دول أخرى، رغم أن العملية لكفت تسبيقا ماليا 

كبيرا.. بالمقابل، تم الشروع في الترويج لـ»اللقاح األوروبي«، 

والنتيجة ال هذا وال ذاك..

المغاربة ينتظرون، ووزارة الصحة ال تملك الجواب، 

باستثناء عودة الحجر الجزئي وربطه بإجراءات رأس 

السنة، وفيروس »كورونا« طور نفسه ليخلق 

موجة جديدة تسببت في إغالق جديد للحدود مع 

دول قوية مثل المملكة المتحدة، وربما لم يستفد 

المغرب من دروس الموجة األولى لجائحة 

»كوفيد 19«، وقد يكرر نفس األخطاء، ما دام 

مصدرها نفس الوزارة، وها هي »كورونا« 

عاشت بيننا ما يناهز السنة، ما يجعل من وزير 

الصحة شخصية السنة بال منازع.. 
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ملف العدد

الضائعة الحقيقة 

النمل يقتات على دماء ضحايا 
مجزرة الصخيرات

التطبيع مع إسرائيل يهندس لخارطة 

أمريكية جديدة للدواء في المغرب
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اشتركوا في األسبوعية رقم 1 في المغرب
تصدر منذ 1965

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

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

توصلوا بها ليلة صدورها أينما كنتم!

290 درهمعوض
االسم الكامل:

العنوان الكامل:

رقم الهاتف:
البريد اإللكتروني:

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

للعنوان التالي:
Al Ousboue Assahafi

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

للتسديد عبر البطاقة البنكية
kiosque.alousboue.com

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

»DOUNIA PRESSE« بنكي  لصالح شركة
RIB: 011.810.0000.11.2100.11.6263.95

SWIFT: BMCEMAMC
اشتراككم سيكون مقبوال مباشرة بعد توصلنا بنسخة

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

)عرض خاص(190 درهم

للراغبين في التوصل بـ                    عبر اإليميل
  

للتسديد عبر الشيك البنكي 

contact@alousboue.com
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منـوعـات

لنور الدين الرياحي

ــان  ــروم وال الفينيقيني  ــار  آثـ ــت  زالـ ال  قديم،  عهد  منذ 
والبرتغاليني واألفارقة واألوروبيني واآلسيويني واألمريكان، وكافة 
األجناس التي أعجبت باملغرب وتناسلت فيه، وقد وقع لها مزيج 
أخيه  على  املنفتح  املغربي  اإلنسان  طبع  منبعه  وثقافي  حضاري 
املعمارية  حضارتنا  فشكلت  وإبداعه،  إلنسانيته  فقط  اإلنسان، 
والثقافية والفنية والفالحية والصناعية مرجعا من املراجع التي 
اعترفت بها كل املنظمات العاملية اليوم كرصيد عاملي يكاد املغرب 
من  والفنون  املوسيقى  تلك  فتتشكل  األرضية،  الكرة  في  به  ينفرد 
لوحة وطنية مكونة من فسيفساء فني يجد فيه كل مغربي وأجنبي 
ضالته وروحانيته وأدبه.. إنه زمن جميل بحق، إذ كان التلفزيون 
حكايات  روادهــا  تناول  التي  العيطة  أصناف  بمختلف  يتحفنا 
ولطبيعة  واالستعمار  الحماية  لفترة  تؤرخ  والزالت  كانت  ووقائع 
عيش املغاربة في مختلف مناطق اململكة، كما كنا نضحك ونسعد 
بفرقة مسرح البدوي وأحمد الطيب لعلج واملسرحي الكبير عفيفي، 
التي  العاملية  املسرحيات  »هاملت« وروائع  في  الصديقي  والطيب 

لم نفهمها إال بعد أن أعدنا قراءتها كبارا.
والــزعــري  الـــرؤوف  وعــبــد  القدميري  أحــمــد  طبيعة  أن  كما 
ال  كانت  وغيرهم،  لهرنونية(  )ّمي  لحريزي  واملفضل  والداسوكني 

تحتاج إلى نصوص، ألن كالمهم العادي كان فكاهة في حد ذاته. 
التقيت باملرحوم عفيفي يوما، وكان صديقا حميما لخالي  وملا 
السمفونيات في أواخر  الحاج بوبكر، وهو يعزف إحدى  املرحوم 
إلى مدينة  تنقله شابا  بواقعة  الحفالت، وذكرته  حياته في إحدى 
تطوان ليحيي حفل زواج خالي سنة 1956، فأنزل نظارته وسألني: 
إنه  فأجبته:  قبلها؟  النور  رأيت  قد  تكن  لم  بواقعة  تذكرني  كيف 
التاريخ، يجب فقط أن يحفظه اإلنسان، وفعال، التاريخ يحفظ الفن 

املغربي األصيل الذي كان متقدما في وقته وفي جميع أصنافه.
وقد كان السهر يتوقف بتوقف البث التلفزي أو بأوامر صارمة 
نشرة  من  االنتهاء  في  دوره  كان يحصر  الذي  التلفاز  من صاحب 
بناني  أحمد  أمثال  مذيعون مشهورون،  يقدمها  كان  التي  األخبار 
ولطيفة  ريــان  وبديعة  والعلوي  معنينو  والصديق  ددوش  وبن 
القاضي والبوعناني، مكتشف البحار واألسماك، وصاحب الصوت 
والالئحة  ليلى..  والسيدة  مشبال،  خالد  إذاعة طنجة،  في  الرخيم 

تطول والذاكرة تخون.
يتذكر اإلنسان وقائع جميلة وقصصا لهؤالء الفنانني والفنانات 
الذين تطول الئحتهم والئحة حكاياتهم الجميلة التي ترجع للنفس 
األمل في عودة العيش الجميل ونسيان األحزان في زمن »كورونا« 

كما قال إيليا أبو ماضي:
قال السماء كئيبة وتجهما قلت 
ابتسم يكفي التجهم في السما 
قال الصبا وّلى فقلت له ابتسم

لن يرجع األسف الصبا املتصرما
قال التي كانت سمائي في الهوى
صارت لنفسي في الغرام جهنما

خانت عهودي بعدما ملكتها
قلبي فكيف أطيق أن أتبسما

قال الصبا ولى فقلت له ابتسم
لن يرجع األسف الصبا املتصرما

فالجمال والصبا ال يطيقان الحزن واأللم والعبوس، فهما آياتان 
من آيات هلل ال يعطيهما إال ملن أراد له صفاء النفس واإلقبال على 

الحياة وعشق كل ما هو جميل فيها.

اإن اهلل يحب ال�سهل طلق الوجه 

يتبع

العدد: 1546 من 4 إلى 10 فبراير 2021

صباحكم صباح 
ابتسامة جميلة

الزوج السابق للفنانة سميرة سعيد
 يرد على هجوم منتقدي تصريحاته

بها  أدلى  التي  التصريحات  أثــارت 
حول  مهنا،  هاني  املصري  املوسيقار 
سعيد  سميرة  الفنانة  عــن  انفصاله 
واحدة  غرفة  في  للبقاء  واضطرارهما 
إلحياء  سفرهما  أثناء  الفنادق  بأحد 
الجدل  مــن  الكثير  الــحــفــالت،  إحـــدى 

واالنتقادات.
وفي أول رد له على تلك االنتقادات، 
مهنا،  ــي  ــان ه ــار  ــق ــوســي امل اســتــنــكــر 
بعد  بأنه  وقال  عليه،  الجمهور  هجوم 
انفصالهما، ظال صديقني 
حتى أنهما بقيا معا 

وأردف  الفندق،  في  واحــدة  غرفة  في 
موضحا: »من يهاجموني ليست لديهم 
تماما،  بعكسي  أنفسهم  على  سيطرة 
غرفة  في  سميرة  مع  مكثت  وبالفعل، 
واحدة وعلى سرير واحد، حتى ال أكلف 

املتعهد حجز غرفة أخرى في الفندق«.
»ما  قائال:  حديثه  مهنا  واسترسل 
بالنجمة  للغاية  جيدة  عالقة  على  زلت 
سميرة سعيد، فهي إنسانة أكن لها كل 
زوجتي  كانت  وقد  والتقدير،  االحترام 
أن  علي  كان  ولكن  األيــام،  من  يوم  في 
أفصل بني العمل والعالقات الشخصية، 

استطعت  وبالفعل 
أن أنفذ هذا التحدي 

على  انفصلنا  أن  إلى 
صعيد العمل«.

ــارة  تــجــدر اإلشـ
الــديــفــا  أن  ــى  إلـ
ســــمــــيــــرة لــم 
هذه  على  تعلق 

الـــتـــصـــريـــحـــات 
الصمت  والتزمت 
ــدل  ــجــ ــ تــــجــــاه ال

القائم.

أن  لــلــمــزادات،  كريستيز«  »دار  أعلنت 
جولي  أنجلينا  الشهيرة  األمريكية  املمثلة 
لوحة  تعرض  بيت،  براد  السابق،  وزوجها 
تشكيلية من رسم رئيس الوزراء البريطاني 
مارس  في  للبيع  تشرشل،  ونستون  الشهير 

املقبل بلندن.
))املــنــظــر  أن  كــريــســتــيــز«،  »دار  ــت  ــال وق
هو  الكتبية«،  »برج مسجد  املغربي  الطبيعي 
لوحة هدية من تشرشل إلى الرئيس األمريكي 
جولي  أنجلينا  ستبيعها  روزفلت،  فرانكلني 
2.1 مليون  الشهر املقبل بسعر يقدر بحوالي 

دوالر إلى 3.4 ماليني دوالر((.
بوست« رسمها  »واشنطن  حسب  اللوحة 
مدينة  ــي  ف تــشــرشــل  الشهير  الــســيــاســي 
مراكش باملغرب في يناير 1943، بعد مؤتمر 

الرئيس  أيضا  حضره  الذي  البيضاء  الدار 
مراكش  روزفــلــت، وزارا  فرانكلني  األمريكي 
بعد املؤتمر حتى يتمكن تشرشل من إظهار 

جمال املدينة لروزفلت.
وحسب نفس الجريدة، فإن صورة مسجد 
غروب  عند  مراكش  في  عشر  الثاني  القرن 
الخلفية،  في  األطلس  جبال  مع  الشمس، 
زعيم  أكملها  التي  الوحيدة  اللوحة  هي 
الثانية  العاملية  الحرب  في  بريطانيا 

خالل نزاع 1939 - 1945.
أن  بوست«،  »واشنطن  وأوضحت 
ابن روزفلت باع اللوحة بعد وفاة أبيه 
العديد  1945، وكان لها  الرئيس سنة 
الفنانة  تشتريها  أن  قبل  املالكني  من 

األمريكية وزوجها سنة 2011.

أنجلينا جولي تعرض لوحة 
لمراكش للبيع بـ 3.4 ماليين دوالر

اشتعال حرب كالمية
 بين ملكات جمال المغرب

انتقد كثير من متتبعي أخبار املشاهير على مواقع  
التواصل االجتماعي، الحرب الكالمية التي اشتعلت 
بني ابتسام مومني، ملكة جمال املغرب وملكة جمال 
انتقدت  بعدما  الشلواطي،  شروق  املغربية  العرب، 
الفرنسية، وألسماء  للغة  األخيرة جهل مومني  هذه 

بعض املاركات األجنبية في العديد من املرات.
أن  إعــالمــي  تصريح  فــي  الــشــلــواطــي  وكشفت 
ابتسام مومني جميلة شكال، لكن ملكة الجمال يجب 
أال  العيب  من  أنه  مؤكدة  ومثقفة،  واعية  تكون  أن 
و2019   2009 بني  التفريق  جمال  ملكة  تستطيع 
ابتسام مومني  الذي استفز  األمر  الفرنسية،  باللغة 
وجعلها ترد عبر مقطع فيديو نشرته عبر »ستوري« 
حسابها الشخصي على موقع التواصل االجتماعي 
بأقبح  الشلواطي وتصفها  فيه  تهاجم  »إنستغرام«، 

النعوت.
قامت  بــل  الــحــد،  هــذا  عند  األمـــر  يقتصر  ولــم 
على  الشخصية  صفحتها  عبر  بـ»سونداج«  مومني 
»اإلنستغرام«، سألت من خالله متابعيها عن أجمل 

ملكة جمال في املغرب، هي أم الشلواطي؟



فكــرة عبابــو لال�ستيــالء 
عــلى حــكــم املــغرب

محمد  ــشــارع  ب الــكــائــنــة  املسلحة 
الشاحنات  توجهت  بينما  الخامس، 
نحو  فوج  االتجاهات،  مختلف  في 
وزارة الداخلية على بعد بضع مئات 
وفوج  العليا،  القيادة  من  األمــتــار 
نحو اإلذاعة على بضع مئات األمتار 
قليل  عدد  ودخل  العليا،  القيادة  من 

كانت  حيث  العليا،  القيادة  مقر  إلى 
من  الثورية  العناصر  بعض  هناك 
العساكر قد دخلتها من قبل، فلم يجد 
أبدا،  مقاومة  الشلواطي  وال  عبابو 
العام  املفتش  مكتب  الجميع  فدخل 
اجتماع  عقد  املسلحة، حيث  للقوات 
عاجل كان عبابو هو املتكلم الوحيد 
فيه، وال يتوقف عن الحركة وكان له 
الزناد،  على  وأصبعه  يفارقه  ال  ظل 
السرجان  الــخــاص،  حــارســه  وهــو 
في  املترين  يقارب  طويل  رجل  عقا، 
مالمح  إلــى  أقــرب  مالمحه  الــطــول، 
اإلنسان األول منها إلى إنسان القرن 
وشمة  أنفه  قسمت  وقد  العشرين، 
بديهي  الحاجبني  مقطب  خضراء، 
على  أصابعه  تضغط  التصرفات، 
زناد رشاشته في كل اتجاه يشير به 

عليه رئيسه عبابو..
عبابو  كان  قصيرة،  لحظات  وفي 
الضباط  على  املــســؤولــيــات  يـــوزع 
الذين كانوا معه، وقد لبسوا بسرعة 
رئيس  وكأنه  فعني  عسكرية،  بــذالت 
مهمة  فــي  حبيبي  الــجــنــرال  ــة،  دولـ
مراكش،  فــي  الجيش  عــن  املــســؤول 

عن  مسؤوال  بوكرين  الجنرال  وعني 
الجنرال  وعني  مكناس،  في  الجيش 
فاس،  في  الجيش  عن  مسؤوال  حمو 
وعني الكولونيل الفنيري مسؤوال عن 
وزارة الداخلية، وعني الكولونيل بن 
البصير مسؤوال عن الجيش في إقليم 
بااللتحاق  واحد  كل  وأمر  القنيطرة، 
بمهامه، وطلب من الكولونيل بوبري 

أن يرافقه إلى اإلذاعة.
كانت السرعة واالرتجال تطبع كل 
كان  الذي  الثورة،  رئيس  تصرفات 
يفكر في كل شيء إال في الصخيرات 
كان  ولكنه  الــصــخــيــرات،  ــرى  وأسـ
منتهي،  الصخيرات شيء  أن  يعتبر 
ــة، وجد  ــ ــى اإلذاع ــل إل وعــنــدمــا دخ
ــر، حــيــث كــان  مــســرحــا دامــيــا آخــ
القبض  وألقوا  احتلوها  قد  جنوده 

كان  من  وكل  فيها،  كان  من  كل  على 
امللحن  على  وعثروا  بجوارها،  مارا 
مارا  عامر  السالم  عبد  املوسيقي 
بالغ  عليه  وأملوا  فاعتقلوه  ببابها، 
وعندما  بصوته،  وسجلوه  الثورة 
األستوديو،  داخل  إلى  عبابو  دخل 
لم يرض عن ذلك البالغ، وسأل عمن 

إلى  بنفسه  أن يسجله، ودخل  يمكن 
عشرات  كان  حيث  التحرير،  مكاتب 
بطونهم  على  منبطحني  الناس  من 
تحت رشاشات جنود عبابو، وهناك 
وقال  الصغار  الضباط  أحــد  وقــف 
الحليم  عبد  هو  ها  انظر  لعبابو: 

حافظ املغني املصري.
الحليم  عبد  املصري  الفنان  وكان 
الساعة  في  لإلذاعة  جــاء  قد  حافظ 
الثالثة ليتمرن مع الجوق على أغنية 
عبد  محمد  املوسيقار  لحنها  جديدة 
الوهاب، يقال أن الحسن الثاني هو 
املفروض  وكان  كلماتها،  أملى  الذي 
الحفلة  في  الحليم  عبد  يغنيها  أن 
تحيى  أن  مقررا  كــان  التي  الليلية 
الليلة،  تلك  في قصر الصخيرات في 
وعــنــدمــا فــاجــأ جــنــود عــبــابــو عبد 

باقي  مــع  أرغــمــوه  حــافــظ،  الحليم 
جاء  أن  إلــى  االنبطاح  على  الناس 
الحليم،  عبد  وجود  واكتشف  عبابو 
ــي مكتب  ف ــيــه  إل ــإحــضــاره  ب ــأمــر  ف
وعبد  عبابو  بني  دارت  وقد  خــاص، 
أهمية،  من  تخلو  ال  مقابلة  الحليم 
بنفسه  الحليم  عبد  تفاصيلها  حكى 
»الصخيرات  كتاب  ملؤلف  بعد  فيما 
ــذي كــان  املــجــزرة الــســيــاســيــة«، الـ
فقد  املصري،  للمغني  صديقا حميما 
حيا عبابو املغني املصري ببشاشته 
وقال له: لقد قمنا بثورة، ومن حسن 
املحبوب،  املصري  الفنان  أنت  حظك 
لثورتنا  تأييدك  لتذيع  هنا  تكون  أن 
ــة، وكـــان عبد  ــ ــواج اإلذاعـ ــ عــلــى أم
الحليم بقامته القصيرة يقلب عينيه 
فوهة  وبني  عبابو  الكولونيل  فم  بني 
الرشاش الذي كان يرتعش بني أنامل 
لكني  لعبابو:  فقال  عقا..  السرجان 
لي  عالقة  ال  أجنبي  رجــل  سيدي  يا 
بهذا املوضوع، أنا رجل فنان ولست 
فنان  قائال:  عبابو  فأسرع  بمذيع.. 
رجل  أمــامــك  ــذي  ال ــا  وأن ومحبوب، 
وأخشى  وبأغانيك..  جدا  بك  معجب 
أنك  أعــرف  ــي  إن غضبي..  تثير  أن 
له  لتغني  وجئت  الحسن،  صديق 
إلى  انظر  لكن  الفلوس،  منه  وتأخذ 
بدم صديقك  ملطخة  إنها  هاته،  يدي 
ألن  سأضطر  أنني  وأظــن  الحسن، 
إذاعــة  تقرر  لم  إذا  بدمه  دمــك  أمــزج 
أحد  دخل  خاطفة،  وبسرعة  البيان، 
خبرا  عبابو  ــى  إل ليحمل  الضباط 
استغل  يكلمه،  كان  وعندما  سريعا، 
عبد الحليم الفرصة، فتمارض وسقط 
إلى  شبه مغمي عليه، والتفت عبابو 
عبد الحليم مرميا على األرض، ولكنه 
عبد  وســيــق  بسرعة،  املكتب  غـــادر 
املليئة  املكاتب  إلى  جديد  من  الحليم 

باألسرى املنبطحني على بطونهم.
لقد كان الخبر الذي نقله الضابط 
إلـــى الــكــولــونــيــل عــبــابــو وهـــو في 
كان  الذي  البيان  من  أخطر  اإلذاعة، 

من املفروض أن يذيعه عبد الحليم.
ــو، تــنــاقــش  ــاب ــب وعــنــد خــــروج ع
إذاعة  موضوع  في  الباقون  الضباط 
بيان الثورة، فلمح واحد منهم تواجد 
امللحن  الحاضر،  الجوق  أعضاء  أحد 
األعمى عبد السالم عامر، فجروه إلى 
يملي  منهم  واحد  وأخذ  امليكروفون 

على املذيع كلمات بيان الثورة.
لقد انقلب الوضع على ما يظهر في 
لهذا،  استبعاده  ورغم  الصخيرات، 
فقد نط عبابو في سيارته العسكرية 
حيث  العليا،  القيادة  مقر  إلى  وعاد 
يبعث  الشلواطي  الكولونيل  كــان 
البرقيات باألوامر الجديدة إلى قادة 
الجيش في مختلف النواحي، فماذا 

حدث في الصخيرات؟

مصيف  ــوار  ــثـ الـ ــب  ــوك م ــادر  ــ غ
الصخيرات مخلفني وراءهم مسرحا 
واألشــالء،  بالجثث  مسربال  داميا 
املنبطحني  األسرى  من  مئات  وعدة 
املدافع  ــواه  أف تحت  بطونهم  على 

والبنادق والرشاشات.
بأن  موقنا  كان  عبابو  أن  ويظهر 
امللك قد غادر إلى الرباط، خصوصا 
الضابط  قاله  ما  على  اطلع  أن  بعد 
أمقران، الذي كان يقود الهليكوبتر، 
عبابو،  مــن  خــدعــة  كــانــت  ــا  ــم ورب
بأن  مقتنعني  الثوار  قادة  كان  فقد 
امللك قد مات، وأن عبابو بعد موت 
املذبوح، قد أصبح هو سيد املوقف.
يركب  كان  الــذي  عبابو  بدأ  وقد 
الشلواطي،  مــع  عسكرية  ســيــارة 
البالد،  ليحكم  نفسه  تحضير  في 
ردود  معرفة  في  راغبا  كان  وربما 
الفعل، منذ اللحظات األولى، وهكذا 
تــوقــف عــنــد مــخــرج الــصــخــيــرات 
هاربتني  كــانــتــا  ســيــدتــني  ليحمل 
في  معه  فأركبهما  الصخيرات  من 
الشلواطي،  جانب  إلــى  الــســيــارة 
شاهدتا  أنهما  السيدتان  وتقول 
على  جالسا  الفنيري  الكولونيل 
غير  مــوقــف  ــي  ف ــارة  ــســي ال أرض 
يوجه  عبابو  أخــذ  وعندما  مريح، 
من  وهــمــا  السيدتني  إلــى  الــكــالم 
املقربات إلى العائلة امللكية، واحدة 
رشيد  الشاذلية  السيدة  هي  منهما 
ملحمد  صديقا  كان  تونسي  أب  من 
الخامس ساكن في الرباط، أصيبت 
بالهلع، ألن منطق عبابو  السيدتان 
والتهديد،  الكالم  من  مزيجا  كــان 
إليهما  يشير  الفنيري  شــاهــدتــا 

بأصبعه أن اسكتوا.. وال تردوا.
وقد جاءت إلى السيارة التي كان 
راديوفونية  مكاملة  عبابو  يركبها 
ما أصابت عبابو  عسكرية، سرعان 
السائق  فــأمــر  وعصبية،  بــذهــول 
بالنزول،  السيدتني  وأمر  بالوقوف 
لألرض  نهبها  السيارة  واستأنفت 
سيارات  تتبعها  الرباط  اتجاه  في 
الجيش  وشاحنات  كثيرة،  أخــرى 
السيارات  أفــواج  وصلت  أن  إلــى 
للقوات  العليا  الــقــيــادة  مقر  ــى  إل

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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الجنرال  عبابو

لقد اكن الخبر 
الذي نقله الضابط إلى 
الكولونيل عبابو وهو 
في اإلذاعة، أخطر من 

البيان الذي كان من 
المفروض أن يذيعه عبد 

الحليم.
وعند خروج عبابو، 

تناقش الضباط الباقون 
في موضوع إذاعة 

بيان الثورة، فلمح واحد 
منهم تواجد أحد 

أعضاء الجوق الحاضر، 
الملحن األعمى عبد 

السالم عامر، فجروه 
إلى الميكروفون وأخذ 

واحد منهم يملي على 
المذيع كلمات بيان 

الثورة.


