
سري

شباط يف فاس، والكل يف فاس ..  وقد تفرقت 
يدعم  من  بني  االستقالل  حزب  داخل  السبل 
عودة حميد شباط إلى املشهد السياسي، ومن 
يدعو إلغالق الباب يف وجهه، غير أن »الدائرة 
الضيقة« التي ستحسم هذا األمر، الزالت يف طور 
التفاوض، رغم أن كل املؤشرات تذهب يف اجتاه صفقة 
حمدي  بني  هش  تصالح  إعالن  بعد  أخرى  سياسية 
وحميد  احلزب،  الحتكار  يسعى  الذي  الرشيد،  ولد 
األمني  مصلحة  مع  مصلحته  تلتقي  الــذي  شباط، 

العام نزار البركة يف احلد من هيمنة ولد الرشيد. مـدير النشر:  
الطيب العلوي

 المؤسس:
مصطفى العلوي

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ 1965

العـدد ملـف 

ربورتاج

التقارب المغربي األمريكي يرعب فرنسا

أسبـوع الحـوادث المفجــعة فـي المـغرب

8

6

النهاية  مؤشرات 

�جلز�ئر تغرق يف �إفريقيا 

هل تتجه الحكومة 
لبيع أشعة الشمس 

للمواطنين ؟

أخطر عملية عسكرية 
في تاريخ المغرب

3

24

تحت األضواء

الضائعة الحقيقة 

غالبا ما يستعمل المغاربة عبارة »هّزوا ْلَما« في إشارة إلى 
وضع ميؤوس منه وال يمكن إصالحه، وقد غرقت الجزائر 

فعال في أطروحاتها المتجاوزة، على المستوى اإلفريقي، 
لتكون النتيجة هي »طردها« ديمقراطيا من أهم لجان االتحاد اإلفريقي 

في القمة التي انعقدت نهاية األسبوع المنصرم، بتقنية »الفيديو 
كونفرونس«، وعلى رأسها مفوضية السلم واألمن لالتحاد اإلفريقي، 

وهي أهم هيئة داخل االتحاد اإلفريقي، اكنت تترأسها الجزائر 
وتستعملها في الدعاية ألطروحات معادية للوحدة الترابية، بالمقابل، 

حقق أصدقاء وأنصار المغرب، نجاحات غير مسبوقة فيما يتعلق بالوصول 
إلى عضوية أهم المؤسسات التقريرية اإلفريقية.. وقد تكون هذه مجرد 

بداية لمسح »تاريخ انحياز« بعض الدول ألطروحة البوليساريو، ولَم ال مسح 
الجمهورية الوهمية من الوجود اإلفريقي، ألن الغريق ال يمكنه إنقاذ 
غريق آخر، وربما لن تغرق جبهة البوليساريو وحدها، بل ستغرق معها 

أيضا دولة الجزائر، طالما أن الرياح تتحرك فوق البحر)..(.

تفاصيل أخرى  يف     »حتليل إخباري« 
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كـواليـس األخبــار

    

عندما مت�سك الطبيعة 

بزمام الأمور
بعد أن دخلت »كورونا« للمغرب في الثاني من مارس 
2020، والتي يمكن تصنيفها من بني الكوارث الطبيعية 
خسائر  إلى  وأدت  البشر-  صنع  من  فعال  تكن  لم  إن   -
فادحة، بشرية ومادية، تكون من ناحية أخرى، قد عرت 
كل  وعلى  الصحية)...(،  املنظومة  يسكن  عيب  كل  على 
أبانت،  للبالد، كما  نقص يخّل بموازين األنظمة األخرى 
ومن زاوية أخرى، عن مكامن القوة، كاالقتصاد الوطني 
شيئا  املعهودة  مكانته  استعادة  في  بــدأ  الــذي  مثال، 

فشيئا.
سنة  وبعد  األسبوع،  هذا  سمعنا  حتى  األيام  ومرت 
»طبيعية«  بكارثة  »كورونا«،  فيروس  قدوم  من  تقريبا 
أخرى، تجلت هذه املرة، وبكل بساطة، في تسرب األمطار 
إلى معمل لصناعة النسيج في طنجة، كائن بمرآب تحت 
عاملة   28 مصرع  إلى  أدى  مما  »سكنية«،  لفيال  أرضي 
وعامال منهم كانوا »منغمسني« في عملهم.. حتى املوت، 
مما أثار غضب الجميع، إلى درجة أن أول قرار للسلطات 
في هذا الشأن، كان هو دفن الضحايا ليال وسط الظالم 
الداكن للمقبرة، تفاديا بال شك للموكب الجنائزي الذي 
كان سيسفر عن موجات فوضى »نهارية« قد تؤدي إلى 
الواحد  يدفع  الذي  الظالم  هذا  عقباه)...(،  يحمد  ال  ما 
إلى التساؤل بعد أي صالة تمت الصالة على الضحايا، 
خضعوا  قد  العمال  هؤالء  ليبقى  والوتر..  الشفع  ربما 

للظلم أحياًء، وأمواتا..
وكما قال بعض الزمالء الصحفيني، كيف يمكن ملصنع 
يوميا حركة دؤوبة وتنقالت مئات  الحجم، يعرف  بهذا 
املواد  إلفــراغ  تأتي  التي  الشاحنات  وعشرات  العمال 
األولية وجمع السلع من قلب حي سكني نشيط الحركة 
وفي إحدى كبريات املدن، )كيف له( أن يسّمى بالسري، 
املتحدة  الــواليــات  األمني  جهازه  فيه  ينصح  بلد  في 
شخص  مــن أي  ويحذرهم  مثال،  فرنسا  أو  األمريكية 

ينوي القيام بعملية إرهابية، عن بعد.. في بلدهم.
الفاجعة  فهذه  سرّيا)...(،  فعال  املصنع  هذا  كان  وإن 
وحده،  السري  الطنجاوي  املصنع  عن  كشفت  قد  تكن  لم 
وإنما عن مغرب سري بأكمله، يعيش باملوازاة مع املغرب 
العلني الذي تراه األعني، مغرب ثان بدأ ينال ثقة املغاربة 
أكثر من »املغرب العلني«، حيث بدأ املغربي يشرع لنفسه 
كل ما هو سري، من الهجرة السرية إلى الصفقات السرية، 

مرورا بالبناء العشوائي... أي السري.
تأخذ  اإلنسان،  يغيب  عندما  أنه  أحد  على  يخفى  ال 
ذلك،  على  دليل  خير  بطنجة  جرى  وما  مكانه،  الطبيعة 
إذ حتمت الظروف وغياب التدخالت البشرية)...(، على 
الطبيعة، كشف املعمل »السري«، الذي ليس هو الوحيد 
طبعا، مما يجعل اإلنسان يخشى من هذه الطبيعة التي 
فقدانها  بعد  األمــور  بزمام  تأخذ  يبدو،  ما  على  بــدأت، 

لألمل في البشر..
عّرت  وكما  طنجة،  مرآب  عن  األمطار  كشفت  فكما 
هذا  على  أخشى  أخــرى،  عيوب  عدة  على  »كورونا« 
الوطن من هذه الوتيرة املتسارعة لتدخل الطبيعة، من 
حفاة  الناس  أرضية  هزة  فيه  ُتخرج  قد  الذي  اليوم 
الذي  اليوم  أو  »السرية«،  الهوى  بيع  دور  من  عراة 
سُتخرج فيه عواصف الرياح القوية، امللفات والوثائق 
السرية املدفونة تحت بعض اإلدارات منذ مدة)...(، أو 
ُتخرج األوراق النقدية املنهوبة عقب مختلف القضايا 
الكبرى)...( واملدفونة هي األخرى في شتى املغارات، 
فيه حريق  الذي سيكشف  اليوم  الخشية من  كما هي 
»طبيعيا«، عن حقول زراعة الحشيش، التي  قد يشب 

ال يعلم عنها أحد)...(.
َقَسْت  َولِكْن  ُعوا  َتَضَرّ َبْأُسنا  جاَءُهْم  ِإْذ  ))َفَلْوال 
َيْعَمُلوَن((  كاُنوا  ما  ْيطاُن  الَشّ َلُهُم  ــَن  َوَزَيّ ُقُلوُبُهْم 

)سورة األنعام: اآلية 43(.

األسبوعكاريكاتير

بقلــم               الطيب العلوي

العدد: 1547 من 11 إلى 17 فبراير 2021

دبلوماسي مغربي في إسرائيل

الرباط. األسبوع

حل الدبلوماسي املغربي عبد الرحيم بيوض 
االتصال  مكتب  رئاسة  مهام  لتولي  بإسرائيل، 
تطبيع  عقب  افتتح  والذي  أبيب،  بتل  املغربي 
ــة  ودول املــغــرب  بــني  الدبلوماسية  الــعــالقــات 

االحتالل اإلسرائيلي.
تدوينة  بالعربية«  »إسرائيل  ونشرت صفحة 
»تويتر«،  االجتماعي  الــتــواصــل  مــوقــع  عبر 
اإلسرائيلي،  الخارجية  »وزيــر  أن  فيها  قالت 
الدبلوماسي  باملسؤول  رحب  أشكنازي،  غابي 

املغربي«.

مناصب  عـــدة  تــولــى  أن  لــبــيــوض  وســبــق 
مستشار  منها  الدول،  من  عدد  في  دبلوماسية 

ومكلفا  واشنطن،  في  املغربية  السفارة 
شغل  كما  الكونغريس،  مع  بالعالقات 

في  ــعــام  ال القنصل  منصب  أيــضــا 
نيويورك، وقنصال عاما في أمستردام 

ولندن.
رئيس  منصب  في  تعيينه  وقبل 

أبيب،  بتل  املغربي  االتــصــال  مكتب 
ــرف بــيــوض عــلــى رئــاســة  أشـ

الشمالية  ــا  ــك أمــري ــســم  »ق
وزارة  في  الكرايبي«  ودول 
ــاون  ــعـ ــتـ الـــخـــارجـــيـــة والـ

اإلفريقي.

المستشارون 
يتسابقون على 
كعكة 4 ماليير

الرباط. األسبوع

أقدم أعضاء مجلس املستشارين 
على إلغاء وتصفية نظام املعاشات 
أن  اعتبروا  لكنهم  املجلس،  في 
هي  الصندوق  في  التي  األمــوال 

ملك لهم، من بينها أموال الدولة.
وتــبــلــغ مــســاهــمــة الـــدولـــة في 
 4 املستشارين  تقاعد  صــنــدوق 
أعــضــاء  رفـــض  سنتيم،  مــاليــيــر 
صندوق  ــى  إل تحويلها  املجلس 
»كورونا«، وصوتوا باإلجماع على 
توزيع هذا املال العام فيما بينهم.

املالية  لجنة  أعــضــاء  وصــادق 
االقتصادية  والتنمية  والتخطيط 
بمجلس املستشارين، التي يرأسها 
يوم  املكاوي،  رحــال  االستقاللي 
باإلجماع  املــاضــي،  الــثــالثــاء 
ماليير   4 غنيمة  توزيع  على 
باإلضافة  الدولة،  أمــوال  من 
مــســاهــمــة  ــر  ــي ــالي م  9 إلــــى 
البرملانيني املستشارين 

في الصندوق.

صراع جمعية »فاس سايس« ومؤسسة »روح فاس« 

خالفات تهدد مستقبل 
مهرجان فاس 

الذي يحضره األمراء 

فاس. األسبوع

مهرجان  ــو  وه نفسه،  هــو  املــهــرجــان 
باعتباره  املتحدة  األمم  باحترام  يحظى 
لكن  الثقافات،  حــوار  في  تساهم  محطة 
»أعضائه«،  بني  نشبت  التي  الخالفات 
التي  الــتــظــاهــرة  هـــذه  مستقبل  تــهــدد 
وبشرف  امللكية،  بالرعاية  حظيت  طاملا 
ظهر  حيث  األمـــراء،  ــدن  ل مــن  حضورها 
هذا العام خالف غير مسبوق بني جمعية 

»فاس سايس« ومؤسسة »روح فاس«.
إلى  سايس«  »فاس  جمعية  بادرت  وقد 
التي  العربي لألنباء،  املغرب  تكذيب وكالة 
نشرت قصاصة تعلن فيها بداية التحضير 
لدورة جديدة من لدن مؤسسة »روح فاس«، 
ال  املذكورة  »املؤسسة  أن  الجمعية  لتقول 
بعد  ــدت  »ول وأنها  التنظيم«،  حق  تملك 
وجاء  املهرجان«،  من  دورات  عدة  تنظيم 
بنمخلوف  الحميد  عبد  وقعه  بــالغ  فــي 
سايس«:  »فاس  جمعية  رئيس  األندلسي، 
املؤسسة  لــهــذه  األســاســي  الــقــانــون  »إن 
)مؤسسة روح فاس(، يحمل تاريخ يونيو 
أي  فــاس  روح  ملؤسسة  يكن  ولــم   ،2006
هذا  عند  الــوقــوف  ويكفي  قبله،  تــواجــد 

ما  مضمون  أن  الجميع  ليعلم  التصريح، 
نشر )حول تنظيم املهرجان( مجرد كذب«.

اإلدارة،  »مجلس  أن  الجمعية،  وأضافت 
ممثال في رئيسه الجديد، وجه مراسلة عن 
مؤسسة  لرئيس  قضائي،  مفوض  طريق 
روح فاس، يخبره بموجبها بقرار الجمعية 
ملكية  تسجيل  شــهــادة  على  الحاصلة 
في  الحق  من  املؤسسة  تجريد  املهرجان، 
لها  مخوال  كــان  ــذي  ال التنظيم  ممارسة 
تنظيم  فإن  عليه،  وبناء  باسمها،  سابقا 
كان  وكما  يبقى  فــاس،  ومنتدى  مهرجان 
مسؤولية جمعية  منذ سنوات،  األمر  عليه 

فاس سايس«.

بيوض

alousboue.com
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كـواليـس األخبــار تحت األضواء

العدد: 1547 من 11 إلى 17 فبراير 2021

ما خفي

مجهودات  أن  خاصة،  مصادر  قالت 
كــبــيــرة بــذلــت لــيــعــود الــرئــيــس األمــريــكــي 
باب  من  للتغريد  ترامب،  دونالد  السابق، 
املساعي  لكن  الصيني«،  توك  »التيك  تطبيق 
توك«  »التيك  لحظر  سابق  بقرار  اصطدمت 
تميزت  قد  األخيرة  األيام  أمريكا، وكانت  في 
بعودة ترامب للواجهة، بعد أن علقت شبكات 
التواصل االجتماعي البارزة مثل »فيسبوك« 
ليظهر  حساباته،  و»يــوتــيــوب«  و»تويتر« 
فيها  قال  التي   )Gab( »غــاب«  منصة  على 
في  التورط  بشأن  تالحقه  التي  »املزاعم  إن 

أحداث الكونغريس، ال يمكن إثباتها«.

املعطيات  مع  العاملي  التفاعل  يتواصل 
ــقــاح  ــدة بــخــصــوص مــســتــقــبــل ل ــديـ ــجـ الـ
»أسترازينيكا« الذي اقتنى منه املغرب حتى 
اآلن مليوني جرعة، حيث بدأت بعض الدول 
تشكك في فعاليته، بينما لم يصدر عن املغرب 
تقرير عن مضاعفات جانبية  أو  أي تصريح 
فيما يتعلق باستعماله.. لكن انتصار اللقاح 
الصيني »سينوفارم« في السوق الدولية، قد 

يقلب وجهة الصفقات خالل األيام املقبلة.

جــددت  املغربية،  الــرؤيــة  غرار  على 
بحل  تمسكها  على  التأكيد  العربية  الــدول 
الفلسطيني  الــصــراع  لتسوية  الــدولــتــن، 
اإلسرائيلي، وذلك في اختتام اجتماع طارئ 
ملجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء 
الخارجية بمبادرة مصرية وأردنية مشتركة، 
القاهرة لجولة  وذلك بالتزامن مع استضافة 
الفلسطينية،  الفصائل  بن  للحوار  جديدة 
استعدادا  الداخلي«  البيت  »ترتيب  بهدف 
وسائل  تتحدث  بينما  العامة،  لالنتخابات 
عدم  املــغــرب  اشــتــراط  عــن  الدولية  اإلعـــالم 
تقارب  أي  في  الفلسطينية  القضية  تغييب 
»لجنة  ملــبــادئ  وفـــاء  إســرائــيــل،  مــع  ممكن 

القدس«.

ملجلس  ــعــام  ال ــن  األمـ ــوة  دعـ وجدت 
الــجــالــيــة املــغــربــيــة فــي الــخــارج، عــبــد هلل 
بوصوف، لضمان حقوق املشاركة السياسية 
ملغاربة العالم كمبدأ دستوري، صدى لها في 
تحركات الحكومة واألحزاب السياسية، حيث 
تسرب إلى الصحافة اعتزام عدة أطراف رفع 
الداخلية، لضمان مشاركة  إلى وزارة  مذكرة 
وكان  املقبلة،  االنتخابات  في  العالم  مغاربة 
بوصوف قد نجح في تحويل مجلس الجالية 
إلى مؤسسة استشارية بعيدة عن الصراعات 

السياسية)..(.

سقطت بعض املواقع املغربية سقطة 
كبرى، عندما كتبت مؤخرا أن »البوليساريو 
تندوف  بينما  الجزائرية«،  تندوف  احتلت 
بعض  والزال  مــغــربــيــة،  مــديــنــة  نــفــســهــا 
مللوك  بــالــوالء  يدينون  املناطق  تلك  سكان 
ملف  إطار  في  تدخل  كلها  والقضية  املغرب، 
»الصحراء الشرقية« التي لم تتحرك القنوات 

الدبلوماسية املغربية للمطالبة بها)..(.

التخفيف  إسبانية  مواقع  عدة  تحاول 
منع  موضوع  في  املغربية  الصرامة  قوة  من 
أرجاء  وسائر  املحتلة  الثغور  بن  التهريب 
اقتصاديا  اختناقا  خلق  ما  الوطني،  التراب 
ملدينتي سبتة ومليلية، عبر الترويج لتنامي 
تقدم  حيث  إسبانيا،  نحو  الهجرة  ظاهرة 
جحيم  مــن  هــاربــون  أنهم  على  »الــحــراكــة« 
العيش بعد إغالق معبر »باب سبتة«، بينما 
سبتة  مدينة  في  فأكثر  أكثر  تتفاقم  األزمــة 

املحتلة.

فيه الرئيس  كــان  ــذي  ال الوقت  في 
تشيسيكيدي،  فــيــلــيــكــس  ــي،  ــول ــغ ــون ــك ال
كان  اإلفريقي،  االتحاد  داخل  يتولى منصبه 
»مغرب  اإلفريقي عبر منظمة  املدني  املجتمع 
يعقد   ،)OMA( والتنمية«  للثقافات  إفريقيا 
الكونغولي  لفرعه  التأسيسي  العام  الجمع 
فبراير   6 السبت  ــوم  ي  )OMA-RDC(

الجاري في العاصمة كينشاسا.

الرباط. األسبوع

ــادر، عن  ــصـ تــحــدثــت بــعــض املـ
عـــزم الــحــكــومــة فـــرض »إتــــاوات« 
الشمسية  ــواح  األل مستعملي  على 
لتغطية حاجياتهم من الطاقة، وهي 
أحياء،  عدة  في  املنتشرة  الظاهرة 
أكدت  الراقية، حيث  خاصة األحياء 
تحركات  ــود  وجـ املـــصـــادر،  نــفــس 
إذ  رافضة لهذا املقترح من أساسه، 
في  به  معمول  غير  اإلجراء  هذا  أن 

شتى أنحاء العالم.
نفس املصادر، استغربت محاولة 
النوع  هــذا  مــن  مقتضيات  إقــحــام 
الوقت  في  الوطنية  التشريعات  في 

إلى  كله  الــعــالــم  فيه  يتجه  الـــذي 
البديلة،  الطاقات  استعمال  تشجيع 
استعمال  إشــكــاالت  طــرح  يجب  إذ 

البرملان  على  املــتــجــددة  الــطــاقــات 
املغربي، ملناقشة املوضوع من كافة 

جوانبه، توضح ذات املصادر.

واعدا  بلدا  يعد  املغرب،  أن  يذكر 
الطاقات الشمسية، حيث  إنتاج  في 
تم اعتبار السنة املاضية )2020(، 
اململكة  نجاح  مدى  لتقييم  معیارا 
ــجــددة،  ــت ــات امل ــاق ــط ــجــال ال فــي م
بعدما أعلن عن زيادة حصة الطاقة 
بحلول  املائة  في   42 إلى  املتجددة 
بحلول  املائة  في  و52  العام،  هذا 
تحديد  إلــى  إضــافــة   ،2030 عــام 
الطاقة  استهالك  لخفض  أهـــداف 
 ،2020 عــام  املــائــة  فــي   12 بنسبة 
 ،2030 سنة  بحلول  املائة  في  و15 
استخدامها،  تحسن  خـــالل  مــن 
مجمع  أكبر  أطلق  أن  له  سبق  كما 
»نور«  العالم  في  الشمسية  للطاقة 
 ،2016 سنة  من  بداية  ورزازات  في 
عالقة  لها  مشاريع  عدة  إغفال  دون 

بالطاقة الشمسية.

هل تتجه الحكومة لبيع أشعة الشمس للمواطنين ؟

هل نحتاج إلى سنتين 
أو ثالثة لتعويض مناصب 

الشغل المفقودة 
في سنة 2020 ؟

الرباط. األسبوع

املــنــدوب  الحليمي،  أحــمــد  أكـــد 
االقتصاد  أن  للتخطيط،  السامي 
سنوات  ثــالث  إلــى  يحتاج  املغربي 
لتعويض مناصب الشغل التي فقدت 
خالل سنة 2020، والتي بلغت 432 
جائحة  أزمـــة  بسبب  وظيفة  ــف  أل

كورونا والجفاف.
وقــــال الــحــلــيــمــي فـــي تــصــريــح 
الفرص  ــذه  ه ضــاعــت  إذا  صحفي 
طويال  وقتا  األمر  يستغرق  فسوف 
إلعادة خلق فرص الشغل التي فقدت 
في سنة 2020، قد يصل إلى سنتن 

أو ثالثة.
يصل  البطالة  معدل  أن  وكشف 
12 في املائة، حيث تصل  حاليا إلى 
في  و24(   15( الشباب  صفوف  في 
املناطق الحضرية إلى 45 في املائة، 
في  املعدل  استمرار  املمكن  من  إذ 

االرتفاع خالل العامن القادمن.
أن  إلى  التخطيط  مندوب  وأشــار 
هو  املــغــرب،  ــام  أم الكبير  التحدي 
حصلت  الــتــي  الخسائر  تعويض 
من  واالستفادة  املاضية،  السنة  في 
صناعية  دينامية  وضع  عبر  األزمة 
وحل  الشغل  مناصب  لخلق  جديدة، 

مشكلة البطالة.

تصويب

حقوقيون يطالبون بمحاسبة المسؤول عن فاجعة طنجة

الرباط. األسبوع

االستغالل  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  الهيئة  استنكرت 
الالإنساني للفئات الفقيرة في املصانع واملعامل دون وثائق 
بالبشر  بـاالتجار  الظاهرة  هذه  واصفة  ــة،  إداري وحقوق 
وقعت  التي  الفاجعة  حول  لها  بيان  في  وذلك  واالستعباد، 

في مصنع طنجة.
استرخاصا  حــصــل،  مــا  الحقوقية  الهيئة  واعــتــبــرت 
املكلومة،  العائالت  آلالم  واستصغارا  املواطنن  ألرواح 
حماية  في  التقاعس  على  كبيرا  مؤشرا  اعتبرتها  التي 
الحقوق  أسمى  من  يعتبر  والذي  الحياة  في  املواطنن  حق 

الكونية التي تضمنها املواثيق الدولية والدستور.
عظمى،  وطنية  كارثة  يعتبر  حصل  ما  أن  الهيئة  وقالت 
املسؤولن  كل  تستوقف  أن  يجب  املغاربة،  بــأرواح  وعبث 

لفتح تحقيق عاجل وفوري مع الجهات املعنية، التي أثبتت 
بقانون  املتعلقة  سواء  الخروقات،  مواجهة  في  تقاعسها 
الشغل أو املتعلقة باإلجراءات التي يجب اتخاذها للحد من 
أخطار الفيضانات، أو ذات العالقة باختصاصات السلطات 

املحلية والشرطة اإلدارية.
بتحديد  اإلنــســان  لحقوق  الوطنية  الهيئة  وطــالــبــت 
املسؤوليات في انعدام تفعيل حالة الطوارئ، ولجان اليقظة، 
إلى  دعت  التي  الطقس  أحوال  بنشرة  التوصل مسبقا  رغم 
اتخاذ الحيطة والحذر حيث تم التعامل معها باستهتار تام، 
عن  للكشف  املراقبة  إجــراءات  تفعيل  ضرورة  على  مشددة 
املعامل التي ال تحترم قانون الشغل وتعرض حياة العمال 
للحماية  الفوري  العمل  إلى  داعية  بهم،  واالتجار  للخطر 
االجتماعية للمواطنن ومحاربة جميع الظواهر املاسة بها.
مسؤول  وكل  املعمل  لصاحب  املسؤولية  الهيئة  وحملت 
جميع  اتخاذ  إلــى  داعية  بصمته،  شجع  أو  الطرف  غض 
من  الجريمة  عن  املسؤولن  إفالت  بعدم  الكفيلة  اإلجراءات 

املحاسبة والعقاب.

و  تعليقصــورة

هل هو مشروع فاجعة أخرى في طنجة ؟
وكأنه مشروع فاجعة أخرى 
يف مدينة طنجة، حيث يظهر 

يف الصورة مصنع مشيد فوق 
أرض ساللية يستعمل قنينات 

غاز ضخمة تهدد حياة سكان 
حي »مغاير« والسيارات املارة من 
طريق أشقار، ورغم أنه يتواجد 

وسط الفيالت، فإن األرجح أنه ال 
يتوفر على شروط السالمة ودفتر 

التحمالت، ويضع قنينات الغاز 
الثالثة قرب الطريق العمومية 
»على عينك آ بن عدي«، فماذا 

سيحدث لو وقع أي تسرب للغاز ؟

الضائعة«  »احلقيقة  ركــن  إلــى  تسلل 
الصورة  تعليق  يف  خطأ  املاضي،  العدد  من 
بينما  باجلنرال،  عبابو  بوصف  املرفقة 

الصحيح أنه كولونيل.
مدينة  يف  املدعم  الدقيق  كيس  أن  كما 
كما  وليس  درهما،   150 إلى  وصل  سطات، 
الكيلوغرام  أن  على   18 الصفحة  يف  جاء 
بلغ  الذي  هو  املدعم  الدقيق  من  الواحد 

هذا الثمن.
التصحيح،  هــذا  »األســبــوع«  تنشر  وإذ 
اخلطأين  هذين  عن  لقرائها  تعتذر  فإنها 

غير املقصودين.

عرقلة تحقيق برلماني في صفقات »كورونا«

الرباط. األسبوع

املكلفة  الــبــرملــانــيــة  الــلــجــنــة  وجـــدت 
صفقات  الفتحاص  االستطالعية  باملهمة 
أجل  من  عراقيل  عدة  أمامها  »كورونا«، 
توصلها  عــدم  بسبب  بمهامها،  القيام 
باملستندات والوثائق املتعلقة بالصفقات 

من وزارتي الصحة واملالية.
االستطالعية  اللجنة  مهمة  وأصبحت 
مـــهـــددة بـــاإللـــغـــاء، نــتــيــجــة الــعــقــبــات 

سبيل  فــي  تعترضها  الــتــي  والــصــعــوبــات 
واملعطيات،  املعلومات  بعض  إلى  التوصل 
مع  اجتماع  أي  عقد  مــن  تتمكن  لــم  حيث 
الصحة  وزارة  فــي  واملــســؤولــن  ــر  ــوزي ال
عدم  ــى  إل بــاإلضــافــة  الصفقات،  إبـــرام  عــن 
الزيارة  موعد  بخصوص  جواب  أي  تلقيها 

االستطالعية.
اللجنة  أعضاء  لدى  عارم  استياء  ويسود 
مــن تــصــرفــات مــســؤولــي وزارتـــي الصحة 
لتسهيل  اللجنة  مع  تعاونهم  وعدم  واملالية، 
عليها  التي وافق  االستطالعية،  العملية 
الوزير، بعدما أثارت الصفقات ضجة كبيرة 

لدى الرأي العام الوطني.
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كـواليـس األخبــار
مؤشرات مقاطعة االنتخابات 

في استطالعات الرأي

الرباط. األسبوع

املعهد  أصــدره  ــذي  ال الثقة«  »مؤشر  تقرير  ــرز  أب
من  املــائــة  فــي   98 أن  السياسات،  لتحليل  املغربي 
املغاربة الذين شملهم االستطالع، ليست لهم انتماءات 
أنهم  املــائــة،  فــي   64 ــد  أك بينما  سياسية،  حزبية 

مقاطعون لالنتخابات.
وأوضح التقرير أن 74 في املائة من املغاربة ال يثقون 
يثقون  ال  املائة  في   38( السياسية  األحزاب  جميع  في 
إطالقا(، فيما كانت هذه النسبة في حدود 69 في املائة 
في  يثقون  ال  أنهم  املائة  في   70 وقال  املاضية،  السنة 

املؤسسة التشريعية )33 في املائة ال يثقون إطالقا(.
الحكومية،  املؤسسات  في  املغاربة  ثقة  وبخصوص 
أوضح التقرير أن الثقة جاءت في الجيش بنسبة 89 %، 
وفي الشرطة بنسبة 86 %، بينما انخفضت تلك النسبة 

لدى الحكومة املنتخبة لتصل إلى 50 %.
في  األولوية  أن  االستطالع،  في  املشاركون  وأكــد 
يجب  املقبلة،  سنوات  العشر  خالل  الحكومي  العمل 
 56 بنسبة  الصحية  للخدمات  الولوج  على  ترتكز  أن 
كاختيار  أفضل  تعليم  على  الحصول  ويليها  باملائة، 

ثان بنسبة تصل إلى 56 في املائة.

العدد: 1547 من 11 إلى 17 فبراير 2021

لوبيات تتحالف حلرمان املغاربة من حقهم يف الدواء

تقرير أسود من مجلس المنافسة

الراحل مصطفى العلوي، مؤسس 
جريدة »األسبوع« محاطا بثلة 
من المحامين والقراء المحبين 

للجريدة.. ويتواصل الحب 
وتتواصل الرسالة عبر »األسبوع«. 

»األسبوع« رسالة
 من جيل لجيل

توصية أمريكية لبايدن 
من أجل الصحراء المغربية

الرباط. األسبوع

أن  األدنــى«،  الشرق  لسياسة  واشنطن  »معهد  أكد 
مدعوة  بايدن،  جو  الجديد،  األمريكي  الرئيس  إدارة 
ودعم  صحرائه،  على  املغرب  لسيادة  دعمها  لتأكيد 

مسلسل تسوية النزاع الذي ترعاه األمم املتحدة.
بني  تناقض  يوجد  ال  أنه  األمريكي  املعهد  واعتبر 
األمم  وساطة  ودعــم  الصحراء  بمغربية  االعــتــراف 
تحث  بأن  مطالبة  بايدن  إدارة  أن  موضحا  املتحدة، 
جديد  مبعوث  تعيني  على  املتحدة  لألمم  العام  األمني 

إلحياء املفاوضات.
ــرورة  وشــــددت الــتــوصــيــة عــلــى ضـ

لشراكتها  األمريكية  اإلدارة  تعزيز 
»أعــرق  املــغــرب:  مــع  االستراتيجية 
حليف عربي ألمريكا«، ودعم مسلسل 
من  خاصة  اململكة،  في  الدمقراطية 
املتقدم  الــذاتــي  الحكم  تعزيز  خــالل 

وحقوق اإلنسان والحكامة املحلية.
أهمية  إلــى  املعهد  تقرير  وأشــار 

للحضور  بــايــدن  إدارة  تشجيع 
وأن  السيما  إفريقيا،  في  املغربي 
دبلوماسي  حضور  لديه  املغرب 
غرب  أنــحــاء  جميع  فــي  وأمــنــي 
القارة وفي دول جنوب الصحراء 

الكبرى.

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

الرباط. األسبوع

حول  أســـود  تقريرا  املنافسة  مجلس  ــدم  ق
من  مجموعة  فيه  يبرز  باملغرب،  األدويــة  سوق 
وتضارب  املنافسة  شــروط  وغياب  االختالالت 
املــواطــنــني مــن حقهم في  املــصــالــح، وحــرمــان 

الوصول إلى الدواء.
وأبرز التقرير أن سوق األدوية باملغرب متحكم 
فيه من قبل لوبيات تتحكم في األسعار وفي مدى 
هذه  بعض  أن  حيث  لــلــدواء،  املواطنني  ولــوج 
اللوبيات تتدخل لدى األطباء والصيادلة لوصف 
شروط  فيها  تنعدم  عالقات  عبر  معني،  دواء 
الشفافية، مقابل منح األطباء والصيادلة رحالت 
في  ومشاركات  الفنادق  في  وإقامات  وسفريات 

محاضرات بالخارج.
في  املنافسة  شــروط  أن  التقرير،  كشف  كما 
جدا،  ضعيفة  العمومية  والطلبيات  الصفقات 
موضحا أن العروض إما تكون مطابقة للمعايير 
اإلدارية، أو تتجاوز بإفراط سعر املشاركة، فيما 
رغم  مــواد  تحتكر  مختبرات  طلبات  قبول  يتم 

سعرها املفرط الذي يصل إلى ماليني الدراهم.
االختالالت  بني  من  أن  املجلس،  وأضــاف 
مفرط  بشكل  الــلــجــوء  ــة،  ــ األدويـ ســـوق  فــي 
بعض  ملخزون  املتكرر  واالنقطاع  لالستيراد، 
األدوية  مشكل  واستمرار  األساسية،  األدوية 
باهظة الثمن وغير املتاحة للمواطنني، وأيضا 
تحديد  كيفيات  فــي  البيروقراطية  ســيــادة 
أسعار األدوية التي ال تتوافق كليا مع الواقع 

املفروض في السوق.
وتطرق التقرير أيضا إلى تداخل االختصاصات 
وهم  السوق،  تقنني  في  املتدخلني  من  عدد  بني 
وزارات الصحة، الصناعة والتجارة، واالقتصاد 
صناديق  الصحي،  التأمني  وكالة  ثم  واملالية، 
التأمني، فضال عن التبعية القوية لسوق األدوية 
وطنية  سياسة  انعدام  مؤكدا  الصحة،  ــوزارة  ل
برؤية  مرفقة  األدويـــة  ســوق  لتدبير  حقيقية 
على  والتحقيق  للقياس  قابلة  وأهـداف  واضحة 

املديني املتوسـط والبعيـد.
على  تــقــريــره،  فــي  املنافسة  مجلس  ــد  وأكـ
وتحسني شروط  تدابير إلصالح  اتخاذ  ضرورة 
ممارسة املنافسة في سوق األدوية الوطنية، عبر 
السلطات  تدخل  طريق  عن  السوق  تقنني  إعادة 
األسعار  مستويات  تنظيم  بهدف  العمومية 

املطبقة من لدن املؤسسات الصناعية، من خالل 
تعزيز تطوير نماذج جديدة من األدوية املماثلة 
في  ثــورة  إحـــداث  فــي  تساهم  التي  الحيوية 
إليها،  املواطنني  ولوج  وتحسني  األدوية  قطاع 
قطاع  فــي  االستثمار  تشجيع  إلــى  باإلضافة 
في  املتوفرة  اإلمكانيات  دعم  خالل  من  األدويــة 

مجال تصدير األدوية نحو السوق اإلفريقية.
منظومة  دعائم  إرســاء  على  املجلس  وشــدد 
معززة  ــة،  ــ األدوي ســوق  لتدبير  فعالة  وطنية 
بصناعة دوائية قوية ومنظومة وطنية لالبتكار 
يكمن  حيث  املجال،  هذا  في  املالئم  والتكوين 
تأهيل  في  املنظومة  هــذه  إحــداث  من  الغرض 
ملشكل  حل  إيجاد  قصد  الذاتية  بالدنا  قــدرات 
تأمني تموين السوق الداخلية باألدوية واألجهزة 

الطبية بأسعار مناسبة وجودة عالية.

بايدن

أمـــــام املـــصـــاب اجلـــلـــل بـــوفـــاة احلـــاج 
مـــحـــمـــد املــــــعــــــزوزي، مــــؤســــس جــمــعــيــة 
ضــحــايــا مـــجـــزرة الــصــخــيــرات، يــتــقــدم 
عمر باحنيني، أصالة عن نفسه ونيابة 
احلــارة  بتعازيه  اجلمعية،  أعــضــاء  عــن 
ــوم، وأبـــنـــائـــه وجـــيـــه،  ــ ــرحـ ــ ــرة املـ ــ ــى أســ ــ إلـ
ــع، ســائــا اهلل عــز وجــل أن  وجــدي ووديـ
ويسكنه  رحمته  بواسع  الفقيد  يتغمد 
الصبر  أهــلــه  يلهم  وأن  جــنــاتــه،  فسيح 

والسلوان. 
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

ًة  َمْرِضّيَ َراِضَيًة  َرّبِِك  ِإلَى  اْرِجِعي  ُة  الُْمْطَمِئّنَ ْفُس  الّنَ ُتَها  َأّيَ َيا   (
الله العظيم. َجّنَِتي ( صدق  ِعَباِدي َواْدُخلِي  َفاْدُخلِي ِفي 
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طالب املجلس الوطني لالتحاد الوطني للشغل، الدراع 
تقاسم  لعبة  إطار  في  والتنمية،  العدالة  لحزب  النقابي 
الحوار  الستئناف  العثماني  حكومة  )طالب(  األدوار، 
للتصدي  مسؤوليتها  وتحمل  والقطاعي،  االجتماعي 

ملختلف أشكال املس بالحريات النقابية والتضييق 
على الحق في االنتماء النقابي، داعيا إلى 
االجتماعية  الحماية  ورش  استكمال 
ــظ الــصــحــة  ــز إجـــــــراءات حــف ــزي ــع وت
وتقوية  واملصانع  باملعامل  والسالمة 

آليات التتبع واملراقبة.

القوانني  إحالة  في  التسريع  ضرورة  على  النقابة  وأكدت 
مع  عليها،  للمصادقة  البرملان  على  بذلك  الخاصة 
وإجراءات  تنظيمية  نصوص  من  يلزم  ما  إعداد 
على  املفتوحة،  التشريعية  األوراش  الستكمال 
رأسها قانون النقابات، مع األخذ بعني االعتبار 
مالحظات املنظمات النقابية كما نص على ذلك 
ملدونة  الشاملة  املراجعة  مع  أبريل،   25 اتفاق 

الشغل والنظام األساسي للوظيفة العمومية.
تحديد  إلى  الحكومة  »البيجيدي«  نقابة  ودعت 
موعد انتخابات املأجورين، وتوسيع املشاورات 
بخصوص  الــنــقــابــيــة  املــنــظــمــات  مـــع 
لهذه  والتنظيمي  القانوني  ــار  اإلط
اإلجـــراءات  غــرار  على  االنتخابات 
االنتخابات  بخصوص  املتخذة 

التشريعية والجماعية.

نقابة العثماني تدعو العثماني للحوار االجتماعي

العثماني
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كـواليـس األخبــار

العالم يتحدث عن فيروسات شبيهة بـ»كورونا«

 :Nipah virus »فيروس »نيباه
ضجة  وخلق  كبير،  بارتياب  عنه  الحديث  تم  فيروس  أول 
»نيباه«  فيروس  هو  كان  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على 
من  ينتقل  املنشأ،  حيواني  فيروس  وهو   ،)Nipah virus(
طريق  عن  ينتقل  أن  أيضا  ويمكن  البشر،  إلى  الحيوانات 
وفيات  معدل  ويقدر  الناس،  بني  مباشرة  أو  امللوث  الطعام 
%، وفق معطيات منظمة   75 % إلى   40 اإلصابة به حوالي 

الصحة العاملية.
كتبته  الــذي  التقرير  دولية،  إعــام  ووسائل  وكــاالت  عدة  وتناقلت 
جوليا كوليوي في »الغارديان« البريطانية، عند بداية هذا الشهر، تحت 
مستعدة  ليست  العماقة  األدوية  شركات  أن  من  يحذر  »تقرير  عنوان: 
الكاتبة عن تقرير  »نيباه«، وتحدثت  القادم« تناولت فيه فيروس  للوباء 
مستقل حذر من أن أكبر شركات األدوية في العالم ليست مستعدة للوباء 

القادم، على الرغم من االستجابة املتزايدة لتفشي »كوفيد 19«.  
املديرة   ،Jayasree K Iyer آيير  كي  جايسري  عن  ونقلت 
 Access to Medicine »التنفيذية ملؤسسة »أكسيس تو ميديسني
تمولها  ربحية  غير  منظمة  وهــي  هــولــنــدا،  فــي  يــوجــد  ومقرها 
عن  حديثها  )نقلت(  وغيرهما،  والهولندية  البريطانية  الحكومتان 
»نيباه« في الصني، مع معدل وفيات يصل إلى  تفشي فيروس 
75 %، كخطورة جائحة كبيرة محتملة، وقالت: »فيروس نيباه 
مرض معد آخر ناشئ، يسبب قلقا كبيرا.. يمكن أن يهب في أي 
لألدوية،  مقاومته  عدوى  التالي  الوباء  يكون  أن  ويمكن  لحظة، 
الدماغ،  والتهاب  حادة  تنفسية  مشاكل  نيباه  يسبب  أن  ويمكن 
وتورم الدماغ، ومعدل الوفيات من 40 % إلى 75 %، حسب مكان 
خفافيش  هو  نيباه  لفيروس  الطبيعي  املضيف  الفاشية،  حدوث 

.»)Fruit bats(  الفاكهة
وأضافت الكاتبة، إنه »ربما ارتبط تفشي املرض في بنغاديش 

والهند بشرب عصير نخيل التمر«.

فيروس »كورونا المتحور« 
أبلغت عدة دول عن وجود نسخة جديدة من فيروس »كورونا«، 
قد تجتاح العالم بدورها، ورغم عدم يقينية مثل هذه األخبار، إال 
والدنمارك،  وإيطاليا  وإيسلندا وهولندا  أستراليا  مثل  بلدان  أن 

أبلغت عن وجود السالة الجديدة من الفيروس.
الفيروس  أن  إلى  املتحدة،  اململكة  عن  معطيات صدرت  وأشارت 
 %  70 بمقدار  تزيد  بنسبة  لانتقال  قابلية  أكثر  يكون  قد  املتغّير 
مقارنة بالفيروس األصلي، فماذا يعني زيادة االنتقال بنسبة 70 %؟
انتشارها  )أي  العدوى  تكاثر  فإن  املتحدة،  اململكة  بحسب 
من  االنتقال  )كان  املائة،  في   0.4 بمقدار  ارتفع  األشخاص(  بني 
شخص  من  اآلن  وأصبح  األشخاص  من   1.1 إلى  واحد  شخص 
التقني  الفريق  رئيسة  وقالت  األشخاص(،  من   1.5 إلى  واحــد 
فان  ماريا  العاملية،  الصحة  منظمة  في   »19 بـ»كوفيد  املعني 
شخص،  من  ألكثر  العدوى  ونقلت  مصابة،  كنُت  »إذا  كيرخوف: 
ساعتها ستكبر الجائحة.. نموذجيا، نريد أن يكون االنتقال ألقل 

من شخص واحد، ووقتها ستنحصر الجائحة«.
وكانت معظم وسائل اإلعام قد تحدثت أيضا عن سالة جديدة 
من فيروس »سارس - كوف - 2« املسبب ملرض »كوفيد 19«، تنتشر 
بسرعة البرق حاليا في أوروبا، مصدرها إسبانيا، وكما هو حال 
جميع الفيروسات، تحول فيروس »سارس - كوف - 2«، وفق خبراء 
أن  دون  لكن  جديدة،  سالة  ألف  عن  يقل  ال  ما  إلى  الفيروسات، 
في  تتناقل  منها  الجينية، مئات  تركيبته  في  اختراقة  ذلك  يحدث 
.» أوروبا، لكن أقواها انتشارا هي سالة يطلق عليها »

فيروس آخر في جنوب إفريقيا
 

لقاح  استعمال  علقت  إفريقيا  جنوب  أن  إعام،  وسائل  عدة  قالت 
ليس  القرار  هذا  أن  غير  فعاليته،  في  شكوك  بعد  زينيكا«  »أسترا 
فيروس  من  فتكا  أشد  عن ظهور سالة  لحديث سابق  تكريسا  سوى 
جديدا  نوعا  أن  التقارير  وتقول  إفريقيا،  بجنوب  ظهرت  »كورونا«، 
الواضح  غير  ومن  إفريقيا،  جنوب  في  ينتشر  »كورونا«  فيروس  من 
على  سيؤثر  الجديد  النوع  هذا  ظهور  كان  إذا  ما   - اللحظة  -حتى 
إفريقيا،  جنوب  في  الصحة  وزير  وقال  ال،  أم  املستقبلية  اللقاحات 
عليه  تعرف  املكتشف  النوع  »إن  متلفزة:  كلمة  في  مخيزي،  زويلي 
املختصون خال فحص جيني لعينات أخذت من مقاطعات مختلفة.. 
وفرضت الحكومة قيودا على الخروج في أرجاء الباد، أواخر مارس 
املاضي، الحتواء انتشار الفيروس، وشددت اإلجراءات مرة أخرى بعد 
مدمر  تأثير  للقيود  وكان  العطل،  موسم  بداية  ومؤقت  بسيط  انفتاح 

على اقتصاد الباد«.

ظهور أولياء عهد فيروس »كوفيد 19«
رغم شروع عدة دول في تلقيح شعوبها ضد فيروس 

»كورونا«، إال أن الجدل الزال متواصال حول فعالية بعض 
اللقاحات.. لكن ذلك ال يرقى إلى مستوى الجدل والهلع 

الذي يخلقه الحديث عن فيروسات أخرى يمكنها أن تتحول 
إلى جائحة لتغزو العالم، حسب قصاصات وكاالت األنباء.

األسبوع: وكاالت 

A.EU1.20
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ربورتاج

جريمة مروعة هزت 
الرأي العام

راحــت  الــتــي  ســا  جريمة  شكلت 
أفــراد،   6 من  مكونة  عائلة  ضحيتها 
يرى  حيث  قاطبة،  للمغاربة  صدمة 
الناس أن الفاعل هو عنصر من العائلة 
سوابق  ــه  ول ــخــدرات  امل على  مــدمــن 
عدلية، يتاجر في املتاشيات واملعدات 
ما  غالبا  والتي  واملستعملة،  القديمة 
املتاشيات  جامعو  مصدرها  يكون 

الذين يسمون بـ»امليخالة«.
يوم  صباح  الجريمة  وقعت  وقــد 
في  الــرحــمــة  بحي  املــاضــي  السبت 
مدينة سا، حيث أقدم »الجاني« على 
قبل  العائلة،  أفراد  من   6 وحرق  ذبح 

أن يضرم النار في املنزل إلخفاء معالم 
بني  مــن  ــه  أن يظهر  حتى  الجريمة، 
الضحايا، ويدفع املحققني للتفكير في 
حسب  لكن  مجهولني،  آخرين  فاعلني 
القضائية،  الشرطة  ضباط  معاينة 
بــارزة  عامات  أي  وجــود  عــدم  تبني 
املنزل  ونــوافــذ  ــواب  أبـ على  للكسر 
املكون من طابقني، والذي يتوفر على 
سطح  فــي  للحراسة  شرسني  كلبني 

املنزل.
هم  ضحايا،  ستة  الجريمة  وخلفت 
»الجاني« املفترض، وهو جندي  والد 
متقاعد، ووالدته الخمسينية، وزوجة 
لم  ــذي  ال رضيعها  جانب  إلــى  أخيه 
إخوته  وأحــد  أشــهــر،   3 الـــ  يتجاوز 
والذين  سنوات،   5 العمر  من  البالغ 

املنزل،  داخــل  حتفهم  جميعهم  لقوا 
بينما توفي أحد أفرد األسرة فور نقله 

إلى املستشفى، بسبب االختناق.
بحثا  األمنية  السلطات  وفتحت 
الغامضة  الجريمة  لغز  لفك  قضائيا 
القضية،  ومابسات  ظروف  وتحديد 
استبعاد  املصادر  بعض  تؤكد  حيث 
وجود عصابة أو جهة مجهولة قامت 
تشير  بينما  الشنيع،  الفعل  بهذا 
أصابع االتهام إلى ابن العائلة »بائع 
بنية  على  يتوفر  الذي  املتاشيات«، 
التغلب  الصعوبة  ومن  قوية  جسدية 

عليه.
الجرائم  أن  النفس  علماء  واعتبر 
غالبا  والفروع،  األصول  املرتكبة ضد 
ما تكون ناتجة عن أسباب متعددة، من 
قبيل اإلدمان على املخدرات، والتفكك 
ــل االجــتــمــاعــيــة،  ــري، واملــشــاك ــ األسـ
املبنية على  املتينة  العاقات  وانعدام 
االحــتــرام واملـــودة، ويــؤكــدون أن من 
يرتكب هذه الجرائم، يكون إنسانا غير 
النفسي  االضــطــراب  يعيش  طبيعي 
العاقات  أصبحت  حيث  والعقلي، 
العائلية تتحكم فيها العوامل املادية، 
ــذات  ال فــرض  املـــال، وحــب  توفر  أي 
ورفض الرأي اآلخر داخل األسرة، مما 
يخلق تشنجات ومشادات تتطور إلى 

أفعال إجرامية.

حادثة »معمل« طنجة..
 من المسؤول ؟

بمدينة  الشنعاء  الجريمة  عقب 
سا، وقعت حادثة أخرى أكثر فظاعة، 
ويتعلق األمر بحادثة »مصنع« طنجة 
بعد يومني فقط، والتي راحت ضحيتها 
29 عاملة في »مصنع« للنسيج يوجد 
تسرب  بسبب  سكنية،  لفيا  قبو  في 
حصول  إلى  أدت  التي  األمطار  مياه 
في  الــورشــة،  وســط  كهربائي  تماس 
حول  وتساؤالت  صدمة  خلف  حادث 
مصنع  فــي  العمال  عــشــرات  وجـــود 

للنسيج دون علم السلطات؟
ــاة  وف ــي  ف الــحــادثــة  تسببت  فــقــد 
تتراوح  اللواتي  العامات  عشرات 
وذلك  عاما،  و40   20 بني  أعمارهن 
كهربائية  تجهيزات  تضرر  بسبب 
الضحايا  عرض  مما  األمطار،  بمياه 

تمكن  بينما  الــكــهــربــائــي،  للصعق 
ــن الــنــجــاة من  بــعــض األشــخــاص م
الغرق واملوت، بمساعدة بعض سكان 

املنطقة، وأفراد الوقاية املدنية.
تحت  جــنــائــي  تحقيق  فــتــح  وتـــم 
عن  للكشف  العامة،  النيابة  إشــراف 
وتحديد  الــحــادث  وحيثيات  ظــروف 
إيقاف صاحب  تم  حيث  املسؤوليات، 
من  عــدد  فــي  معه  للتحقيق  املصنع 
يطالب  بينما  إلــيــه،  املوجهة  التهم 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  رواد 
بــمــحــاســبــة املـــســـؤولـــني ومــمــثــلــي 
عن  املسؤولة  والقطاعات  السلطات، 
مراقبة املنشآت الصناعية والورشات، 
بـ»السري«،  املعمل  وصف  منتقدين 
العامات  عشرات  على  يتوفر  لكونه 
والعمال الذين يشتغلون منذ سنوات 

في هذا املصنع.
كبيرة  صدمة  الــحــادث  شكل  فقد 
الضحايا  لكون  املواطنني،  كافة  لدى 
ظروف  في  يشتغلون  فقيرة،  أسر  من 
مزرية تفتقر ألدنى شروط السامة في 
قبو فيا، تم استغال حاجتهم للعمل، 
مؤسسات  لــدى  بهم  التصريح  دون 
الــضــمــان االجــتــمــاعــي، حــيــث حمل 
املسؤولية  التواصل  مواقع  نشطاء 
وملندوبيتي  الوالية،  لسلطات  الكاملة 

وزارتي الشغل والصناعة.
لحقوق  الــشــمــال  مــرصــد  وانــتــقــد 
ــه، تــغــاضــي  ــ اإلنـــســـان فـــي بــيــان ل
املصنع  هــذا  نــشــاط  عــن  السلطات 
املتواجد في قبو فيا، متسائا، كيف 
أن  والعامات  العمال  لعشرات  يمكن 
سكنية  بناية  مرآب  لسنوات،  يلجوا، 
وسط حي سكني بدون انتباه ومراقبة 
السلطات املحلية؟ وكيف يمكن لوحدة 
على  الحصول  فيا  بمرآب  صناعية 
ــدون  الــتــيــار الــكــهــربــائــي املــرتــفــع ب
السلطات  من  الرخص  على  الحصول 
ومتابعة  بتوقيف  مطالبا  املختصة؟ 
املــتــورطــني واملــتــســبــبــني فـــي هــذه 

الحادثة األليمة.

نزاع حول أرض يتطور 
إلى محاولة قتل 

وفي نفس سياق الحوادث املؤسفة، 
األســبــوع  فــي  أخـــرى  وقــعــت جريمة 

قتل  مــحــاولــة  فــي  تمثلت  ــاضــي،  امل
ببندقية صيد، بمنطقة  حارس ضيعة 
دائرة سيدي عزوز بمشرع بلقصيري، 
مازالت  مجهولني،  أشخاص  قبل  من 
قوات الدرك امللكي تبحث عنهم، قاموا 
بمهاجمة الحارس في »البراكة« التي 

يقطن فيها.
ــت الــجــريــمــة عــنــدمــا سمع  ــع ووق
األرض،  مالك  عم  ابن  وهو  الحارس، 
املنزل  بوابة  أصابت  طائشة  حجرة 
األمــر،  ليستطلع  فخرج  الصفيحي، 
تصيب  طائشة  بــرصــاصــة  ليفاجأ 
أصابته  أخرى  رصاصة  تلتها  الباب، 
في رأسه وأسقطته أرضا مضرجا في 

دمائه.
وبعد ذلك، هرع أحد جيران الضيعة 
إلى مكان الحادث بعد سماعه لصوت 
فوجده  الحارس،  وصــراخ  الرصاص 
الــدرك  بــرجــال  ليتصل  عليه،  مغمى 
املكان  لعني  حــضــروا  الــذيــن  امللكي 
خاصة  وفرق  مدربة  بكاب  مرفوقني 
للبحث عن الفاعلني، إلى جانب ممثلي 
بتمشيط  قــامــوا  الــذيــن  الــســلــطــات، 
املنطقة، خاصة وأن الجريمة استعمل 
نقل  ــم  ت بينما  ــاري،  ــ ن ســـاح  فيها 

الضحية إلى املستشفى اإلقليمي.
وحسب مصادر مطلعة، فإن محاولة 
القتل التي تعرض لها ابن عم صاحب 
الضيعة، لها عاقة بنزاع حول أرض 
في  هكتار  مائة  مساحتها  فاحية 
االستعمار،  عهد  منذ  العائلة  ملكية 
ــد تــمــكــن عــم الــضــحــيــة مــن نيل  وقـ
تؤكد  لفائدته  نهائية  قضائية  أحكام 
ولديها  الورثة،  ملكية  في  األرض  أن 
املحافظة  لدى  مسجل  تحفيظ  مطلب 
العقارية منذ ستينيات القرن املاضي 

باسم جدهم.
وأوضحت نفس املصادر، أن حارس 
للتهديد  تعرض  أن  سبق  الضيعة 
من  البيضاء  واألســلــحــة  بالسيوف 
من  أنهم  يبدو  ملثمني،  أشخاص  قبل 
ألجل  استخدامهم  تم  املنطقة  سكان 
عنها،  للرحيل  الضيعة  حــارس  دفــع 
له  سبق  الضحية  عم  أن  إلى  مشيرة 
أن تعرض العتداء بالضرب رفقة عون 
قضائي من قبل أشخاص يعملون في 
طلب  بعدما  لــأرض،  مجاورة  شركة 

منهم مغادرة أرضه.

أسبوع الحوادث المفجـــعة في المغرب
 بين »مجزرة« سال وحادث »مصنع« طنجة

اهتز الرأي العام الوطني لوقع حوادث 
خطيرة خالل األيام الماضية، خلفت 

استياء كبيرا وموجة استنكار لدى المواطنين 
الذين عبروا عن امتعاضهم من الجرائم التي 

تحصل في المجتمع والتي ال تتماشى مع 
األعراف والتقاليد والعالقات اإلنسانية التي 

تجمع بين المغاربة، معتبرين أن هذه الحوادث 
التي تقع بين الفينة واألخرى، هي أفعال دخيلة 

على المجتمع المغربي الذي تسوده الرحمة 
والتضامن بين الناس.

فقد وقعت ثالث جرائم مؤخرا، جعلت المواطنين 
يتساءلون عن سبب االنحراف الذي يحصل 

في المجتمع، وفي مصير المتضررين، وكذا 
المسؤولين بسبب عدم تحمل المسؤولية، وأيضا 

بسبب الجشع والطمع والرغبة في االمتالك 
واالستحواذ وتحقيق األرباح على حساب حياة 

اآلخرين، مما أدى إلى انتشار العنف واالستغالل 
والسطو على حقوق الغير.

ربورتاج: خالد الغازي
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�شكايات تدعو وزير الداخلية اإىل اإنقاذ االنتخابات 

يف اإقليم اآ�شا الزاك 

الجـزائر تحـاول 
فـرض رأيـها 
عـلى أمـريكا

األسبوع

الفرنسي  اإلخباري  املوقع  أكد 
أفريك(،  )موند   »Mondafrique«
بمغربية  األمريكي  »االعــتــراف  أن 
ــة ذات  ــدول ــرار ل الــصــحــراء هــو قـ
الجزائري  للبرملان  وليس  سيادة، 

أي حق للتدخل في هذا املسار«.
اهتمامه  أفريك«  »موند  وأبــدى 
توجيهها  تم  مسبوقة  غير  برسالة 
جو  الــجــديــد،  األمــريــكــي  للرئيس 
البرملانية  الفرق  قبل  من  بــايــدن، 
قرار  بـ»إلغاء  تطالبه  الجزائرية، 
ــد تــرامــب بــشــأن االعــتــراف  ــال دون
تراب  كامل  على  املغربية  بالسيادة 
»مرسوم  أن  بدعوى  الــصــحــراء«، 
املغربية  الــصــحــراء  حــول  تــرامــب 
املتحدة  الــواليــات  مــبــادئ  ينتهك 

بشأن هذا امللف«.

هل يبحث وزير العدل في إغراق القوائم االنتخابية بأسماء ال وجود لها على أرض الواقع ؟

آسا الزاك. األسبوع

السياسية  األحــزاب  بعض  وجهت 
املنتخبني  وبعض  املدنية  والفعاليات 
الزاك، رسائل  إقليم آسا  الزاك  ببلدية 
لوزير الداخلية، ووزير العدل، من أجل 
الخاصة  االنتخابية  اللوائح  تنقيح 
أسماء  تتضمن  والتي  الــزاك  ببلدية 
بهذه  إقامتهم  عالقة  انتفت  أشخاص 
قداماه  تطأ  لم  من  ومنهم  بل  املدينة، 
للتصويت  حافلة  في  محمال  إال  الزاك 
أتى  حيث  من  العودة  ثمة  ومن  فقط 
يدي  بني  ــزاك  ال مدينة  مصير  تاركا 
بإرادة  أي عالقة  تربطهم  ال  أشخاص 

ناخبي الزاك الحقيقيني. 

وتعود أطوار هذا اإلنزال االنتخابي 
ناخب   400 يــفــوق  ــذي  ــ وال الكبير 
وطانطان  بكلميم  يقطنون  وناخبة 
ــر، إلـــى عهد  ــاديـ ــا وطــاطــا وأكـ وآسـ
تسجيلهم  تم  حيث  السابق،  الرئيس 
رجال  مع  بتواطئ  »مشبوهة«  بطرق 

سلطة سابقني.. 
الرسالة  أصحاب  يطالب  والــيــوم، 
بالتدخل  العدل،  ووزير  الداخلية  وزير 
اللجنة  فــي  ممثليهم  لــدى  الــعــاجــل 
االنتخابية  باللوائح  املكلفة  ــة  اإلداري
من  اللوائح  لتطهير  الــزاك،  لجماعة 
ــب الــعــالــقــة بــهــا حــتــى تمر  ــشــوائ ال
وديمقراطية  شفافية  في  االنتخابات 
ذلــك  ــي  ف مرجعهم  ــفــرص  ال وتــكــافــؤ 
بمناسبة  السادس  محمد  امللك  خطاب 
الذكرى 17 لعيد العرش املجيد، حسب 
ما تؤكده مصادر مطلعة من عني املكان.

تسريع الخطوات إلنجاز 
مشاريع بالداخلة

الداخلة. األسبوع 

في  خطواتها  الذهب  وادي  الداخلة  جهة  تسارع 
التي  الكبرى  املشاريع  كافة  الزمن، إلنجاز  مع  سباق 
تتوالها الجهة، وهو ما جعل الرئيس ينجا الخطاط، 
املركب  بناء  ورش  أشغال  سير  على  بنفسه  يقف 
اجتماعي  402 سكن  يضم  الذي  »تاورطة«،  السكني 
و54 محال تجاريا، في إطار الشطر األول من برنامج 
مشروع  وهو  بالجهة،  اجتماعي  سكن   1500 بناء 
ومرافق  وتجهيزات  خضراء  مساحات  يضم  متكامل 

سوسيواقتصادية ورياضية. 
الدولية  املصحة  إنجاز  مراحل  الخطاط  ويتابع 
الذي وصل مشروعها مراحل متقدمة في إطار تحسني 
صمت  في  تعاني  التي  للساكنة  الصحية  الخدمات 
التخصصات  املتعددة  املصحة  هذه  في  أملها  وكل 
بئر  بمركز  سكنية  وحــدة   94 بناء  وأيضا  الطبية، 

َكندوز و50 وحدة سكنية بمركز بئر أنزران.
بمشروع  املغربية  الفرنسية  العالقات  وتــعــززت 
والكركرات،  كندوز  بئر  في  والتجارة  التوزيع  مناطق 
استثمار  إلى  تحتاج  والتي  منهما  لكل  هكتارا   30 بـ 

160 مليون درهم في مرحلة الدراسة التقنية.

األسبوع 

األســبــق،  التونسي  الــرئــيــس  ــا  دع
ــة له  ــن ــدوي ــي، فـــي ت ــ ــرزوق ــ مــنــصــف امل

عــبــر »الــفــيــســبــوك«، املــغــاربــيــني، 
إلى  خصوصا،  والــصــحــراويــني 
واالجتزاء  والحدود  التفرقة  نبذ 
لجبهة  إشـــارة  فــي  والــتــفــكــيــك، 

البوليساريو.
األسبق  التونسي  الرئيس  وأكد 
الــوحــيــد  ــحــل  ال ــه، أن  ــت ــي رســال ف
الــذي  الــصــحــراء  نـــزاع  فــي خضم 

باملصالحة  أساسا  يرتبط  االندماج،  يعيق 
ــني املــغــربــي  ــام ــظ ــن ــني ال الــحــقــيــقــيــة بـ
التعليم  تحسني  خالصتها  والجزائري، 
من  الشباب  ماليني  وانتشال  والصحة 
وإحياء  ملجاريها  املياه  وعودة  العطالة، 
استدراك  أجل  من  املغاربي،  االتحاد 

عقود ُمهدرة.
»ال  املرزوقي:  منصف  وقال 
املغاربيني  أمــام  اليوم  حل 
جميعا إال مصالحة حقيقية 
الجزائري  النظامني  بــني 
إال  لــشــيء  ال  ــي،  ــرب ــغ وامل
التسلح  اعتمادات  لتوجه 
املتزايدة للتعليم والصحة، 
من  الشباب  وإنقاذ ماليني 

اسمها  لجثة  والحياة  الدفء  إعادة  ثم  البطالة، 
العقود  هذه  كل  نستدرك  لعلنا  املغاربي،  االتحاد 

الضائعة«.
رسالته  في  األسبق  التونسي  الرئيس  وقــال 
الواقعي  الحل  أن  البوليساريو،  لجبهة  املوجهة 
الشعوب  حقوق  حفظ  على  يقوم  العالق،  للملف 
وتوجيه  والفقر  التبعية  إلنهاء  كاتحاد  املغاربية 
بموجب  وطن  في  ذلك  كل  تحقيق  نحو  البوصلة 
ينتمي  املغربية  السيادة  تحت  الــذاتــي  الحكم 
واقعي  حل  »ال  أنه  على  وشدد  املغاربي،  للوطن 
ويحفظ  حقوقهم  يحفظ  الصحراويني  لإلخوة 
أملنا الوحيد للخروج من  حقوقنا في اتحاد هو 
الحقوق  هذه  كامل  ممارسة  إال  والفقر  التبعية 
الذاتي،  الحكم  وطن  دوائر:  ثالثة  له  وطن  داخل 

الوطن املغربي والوطن املغاربي«.

منصف المرزوقي يدعو للمصالحة بين المغرب والجزائر

تلقيح مسؤولي إدارة السجون ضد »كوفيد 19«

العيون. األسبوع 

التامك، شخصيا على عملية  السجون، صالح  إدارة  يسهر مندوب 
السجون  إلدارة  العامة  املندوبية  موظفي  تستهدف  التي  التلقيح 
املؤسسات  بينها  من  السجنية،  املؤسسات  بمختلف  اإلدماج  وإعادة 

عدد  ووصــل  والداخلة،  للعيون  الجهوية  ــإلدارة  ل التابعة  السجنية 
املوظفني املستهدفني بالتطعيم إلى ما يفوق 2385 موظفة وموظفا من 
بني الفئة املستهدفة خالل املرحلة األولى، وشملت العملية 57 مؤسسة 
واملركز  املركزية  اإلدارة  إلى  إضافة  مديريات جهوية،  سجنية وخمس 

الوطني لتكوين األطر بتيفلت وملحقاته بإفران.
السجنية،  للمؤسسات  الطبية  األطقم  تعبئة  عملية  التامك  ويباشر 
للمساهمة في إنجاح هذه العملية التي تتم تحت إشراف مصالح وزارة 

الصحة والسلطات املحلية.

قام القنصل العام لدولة اإلمارات 
لوالي جھة  بزيارة  املتحدة  العربیة 
عبد  الــحــمــراء،  الساقیة  الــعــیــون 
الجانبان  وبحث  بیكرات،  السالم 
وتطویرھا،  الثنائي  التعاون  سبل 
باملنطقة،  التنمیة  من  مزید  لتحقیق 
وكانت فرصة هنأ فيها الدبلوماسي 
الجهة وسلمه درعا  اإلماراتي والي 
جھوده  على  تقدير  عربون  تذكاریا 
القنصلیة،  افتتاح  أثناء  املبذولة 
أبوظبي  بدعم  الوالي  نوه  وبدوره، 
للمملكة  الترابیة  للوحدة  الثابت 
املغربية، وتجسیدا ملوقفھا الراسخ 
ــن مــديــنــة الــعــیــون،  ــي الــدفــاع ع ف
الدبلوماسیة  التمثیلیة  تعد  والتي 
یتم  لبلد خلیجي  نوعھا  من  األولى 

افتتاحھا باألقالیم الجنوبیة.

تلكس  من   الصـحراء

انــتــقــلــت إلـــى جــــوار ربــهــا، األســبــوع 
سربوتي،  السعدية  احلــاجــة  املــاضــي، 

بسبب وباء »كورونا« اللعني.
ــهـــذه املــنــاســبــة األلـــيـــمـــة، نــتــقــدم  وبـ
ــتـــعـــازي إلــــى زوجـــهـــا املـــقـــاوم  بـــأحـــر الـ
احلاج مصطفى سربوتي، وإلى جميع 
الــبــاري  مــن  طالبني  وبناتها،  أبنائها 
وأن  جناته،  فسيح  يسكنها  أن  تعالى 

يلهم ذويها الصبر والسلوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

َراِضَيًة  َرّبِِك  ِإلَى  اْرِجِعي  ُة  الُْمْطَمِئّنَ ْفُس  الّنَ ُتَها  َأّيَ َيا   (
) َجّنَِتي  ِعَباِدي َواْدُخلِي  َفاْدُخلِي ِفي  ًة  َمْرِضّيَ

الله العظيم.  صدق 

التفاتة ملكية لعائلة الدبلوماسي إبراهيم الحسين

عبد اهلل جداد. الداخلة

كشف الوالي الغيالني الدليمي، أحد كبار أعيان 
عائلة  إلى  امللكية  االلتفاتة  أن  الصحراء، 

الحسني  إبراهيم  الدبلوماسي،  الفقيد 
التي  التعزية  برقية  أن  أوموسى، 

السادس  محمد  امللك  بها  بعث 
إلى أفراد أسرة املرحوم وأهله 
الفقيد  رفاق  ولجميع  وذويــه، 
الوطنية،  درب  في  السائرين 
ــم الـــفـــراق  ــ ــن ألـ ــ ــت م ــف ــف خ
أســرة  معنويات  مــن  ورفــعــت 

وساكنة  ــه  ــائ وأصــدق الفقيد 
على  الذهب  وادي  الداخلة  جهة 

العموم.

املناسبة  بــهــذه  الــبــرقــيــة  ــي  ف املــلــك  ــرب  ــ وأع
رحيل  في  واملواساة  التعازي  أحر  عن  املحزنة، 
الصادقة،  الوطنية  بالغيرة  له  املشهود  الفقيد، 
دماثة  من  به  يتحلى  ما  تقدير  بكل  مستحضرين 
ما  في  الذات  ونكران  واقتدار  حنكة  ومن  الخلق 
أنيط به من مسؤوليات دبلوماسية، حيث لم يكن 
املهنية  كفاءاته  تسخير  عن  هلل  رحمه  يتوانى 
تشبث  في  ومقدساتها  األمــة  ثوابت  عن  للدفاع 

مكني بالعرش العلوي املجيد.
ــى  ــرع جـــاللـــة املـــلـــك إل وتـــضـ
أســرة  يــعــوض  أن  تعالی،  هلل 
الكبير،  الــراحــل  عــن  املــرحــوم 
العزاء،  وحسن  الصبر  جميل 
األوفــى  الــجــزاء  يجزيه  وأن 
تضحيات  مـــن  ــه  ــدم ق عــمــا 
وأن  لبلده،  جليلة  وخدمات 
الصالحني  عــداد  في  يتقبله 
من عباده املنعم عليهم بالجنة 

والرضوان.

لفتيت

المرزوقي



التقارب األمريكي المغربي: 
نفي مغربي وتخوف فرنسي 

حادثة  على  شهرين  إال  تمر  تكد  لم 
اغتيال الزعيم االتحادي املهدي بنبركة، 
سياسة  أن  األفق،  في  تلوح  بدأت  حتى 
اتباعها  فرنسا  حاولت  التي  الذراع  لّي 
من أجل الضغط على نظام امللك الحسن 
الثاني، انقلبت عليها. فقد بدأ الحديث في 

األوساط السياسية املغربية والفرنسية 
جديدة  خارجية  سياسة  عن  والدولية، 
وقد  نهجها،  املغربي  النظام  يعتزم 
الواليات  جعل  على  بالعمل  األمر  تعلق 
األول  الــشــريــك  األمــريــكــيــة،  املــتــحــدة 
وعسكريا،  وسياسيا  وثقافيا  اقتصاديا 
فرنسا  ستزيح  أمريكا  أن  هذا،  ومعنى 
من املغرب، على املدى القريب، أما على 
من  فرنسا  فستندحر  البعيد،  املستوى 

شمال إفريقيا كاملة.

كان وقع الصدمة كبيرا على املسؤولني 
الفرنسيني، الذين سارعوا إلى التحري 
ذلك،  خبايا  وسبر  املوضوع،  هذا  حول 
الجواب  إعطائهم  على  قادر  غيره  ومن 
امللك  البالد،  في  سلطة  أعلى  الشافي، 
األســاس،  هــذا  وعلى  الثاني.  الحسن 
على  باملغرب  الفرنسي  السفير  عمل 
وبعد  امللك،  مع  لقاء  عقد  إمكانية  بحث 
لقاء  ترتيب  إلى  اهتدى  محاوالت،  عدة 
اإلثنني  يوم  املغربي  العاهل  مع  سري 

االجتماع  مكان  وكان   ،1966 يناير   24
هو منزل وزير الخارجية املغربي، أحمد 
االجتماع،  حضر  وقد  بنهيمة،  الطيب 
مدير  إلــى  إضــافــة  الفرنسي،  السفير 
الديوان امللكي إدريس املحمدي، ثم امللك 
الحسن الثاني شخصيا، الذي جاء إلى 
وحده  املغربي  الخارجية  وزيــر  منزل 
أما  سرية،  وبصفة  خاص  حرس  بدون 

مدة اللقاء، فقد دامت ساعة كاملة.
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ملف األسبوع

كلما حدث تقارب أو قرار أمريكي في مصلحة بلد من بلدان شمال 
إفريقيا، إال وأفزع ذلك فرنسا، على اعتبار أن هذه المنطقة خاضعة 

للنفوذ الفرنسي، ومن شأن أي خطوة أمريكية أن تعتبر محاولة لسحب 
البساط من تحت فرنسا بالمنطقة. والقرار األمريكي األخير باعتراف أمريكا 
بسيادة المغرب على كامل ترابه، لخير مثال على ذلك، حيث كثرت التأويالت 

حول سعي أمريكا للتغلغل في المنطقة، وضرب النفوذ الفرنسي بها، 
والحال أنه ليست هذه هي المرة األولى التي يحدث فيها هكذا وضع، 

فقد عرف تاريخ المغرب القريب بالخصوص، أوضاعا مشابهة لما هو عليه 
اليوم، حيث أنه عندما يحصل تقارب مغربي أمريكي، يثير ذلك التقارب 

الهلع والترقب في األوساط الفرنسية، بل وحتى النخب المغربية المتشبعة 
بالثقافة الفرنسية. 

ولعل أهم مثال على ذلك، األزمة التي خلفها اغتيال الزعيم االتحادي، 

المهدي بنبركة، في أكتوبر 1965 فوق األراضي الفرنسية، حيث هاجم 
الجنرال دوغول الرئيس الفرنسي، الملك الحسن الثاني مباشرة، بسبب 

شناعة الجريمة، واعتبر دوغول يومها أن فرنسا تحولت إلى مسرح لتصفية 
الحسابات الداخلية بين المغاربة، وهو األمر الذي أحدث أزمة عميقة بين 

المغرب وفرنسا، دامت قرابة سبع سنوات من القطيعة.
ويبدو من السهل إصدار حكم جاهز على الطرف الخاسر جراء هذه 

القطيعة، حيث يظهر من المنطقي أنه كان هو المغرب، إال أن ما كشفت 
عنه بعض وثائق وزارة الخارجية الفرنسية، والتي رفع عنها طابع السرية، 

قدم دالئل واضحة بأن فرنسا هي التي أصبحت في موقف حرج، وخرجت 
خاسرة من أقوى وأشهر أزمة شهدها البلدان منذ استقالل المغرب عن 
فرنسا في سنة 1956، وفي هذا الملف، نحاول من خالل استقراء بعض 

هذه الوثائق، إبراز التخوف الفرنسي من التقارب المغربي األمريكي.

أعد الملف: سعد الحمري

العدد: 1547 من 11 إلى 17 فبراير 2021

التاريخ يؤكد عقدة بالد األنوار

المغربي  التقارب 
األمـــريــــكي 

يرعب فرنسا

.



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
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ملف األسبوع
العدد: 1547 من 11 إلى 17 فبراير 2021

ــق الــخــارجــيــة  ــائـ ــد كــشــفــت وثـ ــ وق
الفرنسية، التي رفع عنها طابع السرية، 
اللقاء،  ذلــك  خــال  جــرى  مــا  تفاصيل 
وذكر  إليها،  التطرق  تم  التي  والنقط 
تقريره حول هذا  في  الفرنسي  السفير 
االجتماع الذي رفعه إلى وزير خارجية 
باده، وهو آخر عمل أنجزه باملغرب قبل 
أن يعود إلى فرنسا، بعدما قررت باريس 
سحب سفيرها، أنه تناول عدة مواضيع 
رئيسية ومختلفة، نظرا لطبيعة العاقة 

التي كانت تربط البلدين. 
ــة تــطــرق لها  ــم مــســأل ــ ــى أه ــق ــب وت
القائلة  االدعاءات  االجتماع، هي صحة 
مع  القطيعة  إلــى  يسعى  املــغــرب  بــأن 
فرنسا، وجعل أمريكا الشريك والصديق 
له،  وثقافيا  وسياسيا  اقتصاديا  األول 
الفرنسي  السفير  تقرير  في  جاء  حيث 
نفيا  نفى  الثاني  الحسن  ))املــلــك  أن 
باتا صحة هذه الشائعات، وأكد أنه لن 
ُيقدم على مثل هذه الخطوة، كما حرص 
على التأكيد وبقوة، عزمه على الحفاظ 
األزمة  رغم  البلدين،  العاقات بني  على 
عاقته  مست  التي  والعميقة  الخطيرة 
الفرنسي،  الــرئــيــس  مــع  الشخصية 

الجنرال دوغول((.
خال  ومــن  األمـــر،  فــي  الغريب  لكن 
التنقيب في وثائق الخارجية الفرنسية، 
فرغم تأكيد العاهل املغربي بنفسه على 
عدم رغبته في التخلي عن فرنسا، خال 
االجتماع السالف ذكره، إال أن شك وقلق 
الفرنسيني استمر، واعتبروا أن ما أكد 
عليه امللك هو مجرد تمويه وتاعب بهم، 
وقد كشفت عن ذلك، وثيقة من أرشيف 
الخارجية الفرنسية مؤرخة بـ 18 أبريل 
على  فقط  أشهر  ثاثة  بعد  أي   ،1966
تأكيد العاهل املغربي للسفير الفرنسي 
املغربية  العاقات  من  باده  موقف  عن 

الفرنسية.
ــر، أن  ــري ــق ــت ــذا ال ــ ــاء فـــي ه ــد جــ ــق ف
طمأنة  ورغم  الفرنسيني،  ))املسؤولني 
للتخلي  نية  وجود  بعدم  للسفير  امللك 
إال  أمريكا،  نحو  واالتــجــاه  فرنسا  عن 
املغرب  يتخلى  أن  من  قلقني  أنهم ظلوا 
اقتصاديا  أول  كــشــريــك  فــرنــســا  عــن 
عاقات  عنهم،  عوضا  ويربط  وثقافيا، 
تلك  تنتظر  كــانــت  الــتــي  أمــريــكــا،  مــع 
على  املــغــرب((  استقال  منذ  الفرصة 
هواجس  أن  يبدو  وبهذا  تعبيرهم،  حد 
املغرب عنها،  إمكانية تخلي  فرنسا من 
وربطه عاقات مع أمريكا، أصبح واقعا 
ال مفر منه، خاصة وأنه رغم طمأنة امللك 
بنفسه للمسؤولني الفرنسيني، إال أنهم 

لم يطمئنوا ملا أكد عليه صراحة. 

ال يجب قطع المساعدات االقتصادية 
الفرنسية على المغرب، ألنها أهم 

وسيلة للتغلغل السياسي

ــك، أقــدمــت فرنسا،  ــوازاة مــع ذل ــامل ب
على  الضغط  ــراءات  إجـ من  وكــإجــراء 
بنبركة،  املهدي  اغتيال  بعد  املــغــرب، 
االقتصادية  مساعداتها  قطع  على 
شؤون  مديرية  أن  غير  اململكة،  على 
لـــوزارة  التابعة  الشمالية  إفريقيا 
بدراسة  قامت  الفرنسية،  الخارجية 
حول املوضوع، وبناء عليه، قامت برفع 
الفرنسي  الخارجية  وزيــر  إلى  مذكرة 
تحمل عنوان »حول مشروع املساعدات 
 18 بـــ  مــؤرخــة  للمغرب«  االقتصادية 
أكد  مسألة  أول  وكانت   ،1966 أبريل 
قطع  عدم  هي  التقرير،  منجزو  عليها 
دولة  أي  على  االقتصادية  املساعدات 

كانت مستعمرة سابقة من طرف فرنسا، 
جاء  وقد  معها،  العاقات  تأزمت  مهما 
املستعمرات  استقال  ))بعد  أنه  فيه، 
عن فرنسا، ومن بينها املغرب، أصبحت 
املساعدات االقتصادية الفرنسية تشكل 
للتغلغل  املفضلة  الوسيلة  أو  األداة 
أن  التقرير  وأوضـــح  االقــتــصــادي((، 
التي تقوم على هذا  املشاريع  ))معظم 
األساس، من شأنها أن تكون لها أهداف 
بطريقة  وتــكــون  الطويل،  ــدى  امل على 
تخدم  مــحــددة  أهـــداف  ولها  منظمة، 

االقتصاد الفرنسي((. 
ــك،  ــرب الــتــقــريــر مــثــاال عــلــى ذل وضـ
للدول  املقدمة  العسكرية  باملساعدات 
املستعمرة سابقا من طرف فرنسا، ومن 
اعتبرها  التي  وهــي  املغرب،  ضمنها 
ضرورية إلحداث تراكم وحركية ومجال 
اإلنتاج  خطوط  مــن  كثير  فــي  حيوي 
أما  الفرنسية،  للصناعة  بالنسبة 
التقرير،  اعتبر  فقد  املدنية،  املساعدات 
سنة،  كــل  ــي  ف لفرنسا  تضمن  أنــهــا 
باملشاريع  واالستفراد  االحتكار  حق 
تطرحها  التي  الجديدة،  االقتصادية 
فرنسا مساعدات  لها  تقدم  التي  الدول 

اقتصادية، من بينها املغرب.
وبعد ذلك، انتقل التقرير للحديث عن 
منجزوه  نصح  حيث  املغرب،  وضعية 
أنه ))رغم األزمة السياسية بني البلدين، 
فإنه من الضروري أن نحافظ في املغرب 
على األدوات والوسائل املعتادة للتدخل 
))ضرورة  على  وألحوا  االقتصادي((، 
لصناعتنا  املعتاد  النفوذ  على  الحفاظ 
على  التقرير  شدد  كما  املــغــرب((،  في 
أنه ))من الضروري إعادة تشغيل آلية 
املساعدات املمنوحة للمغرب، بنوعيها، 
انقطعت  والــتــي  واملــشــروطــة،  الــحــرة 
املهدي  مقتل  بعد  العاقات  توتر  منذ 

من  أن  التقرير،  رأى  حيث  بنبركة((، 
املغرب  يشجع  أو  يدفع  أن  ذلــك  شــأن 
على االعتدال في سياسته تجاه الرعايا 
الفرنسيني باملغرب، وذلك بعدما قررت 
أراضــي  استعادة  املغربية  الحكومة 

االستعمار الرسمي والخاص. 
شأن  من  أن  التقرير،  أصحاب  ورأى 
استمرار حركة املساعدات االقتصادية، 
من  االستفادة  حق  لفرنسا  تضمن  أن 
املطرودين  الفرنسيني  املعمرين  قضية 
الذين انتزعت منهم أراضي االستعمار 
الــخــاص والــرســمــي ابــتــداء مــن سنة 
اعتبر  ــاس،  ــ األس هــذا  وعــلــى   ،1963
تقديم  شــأن  مــن  أن  التقرير  منجزو 
حزمة من القروض أن يطمئن الحكومة 
املغربية، التي كان قد ظهر لفرنسا أنه 
من خال مواقفها، أنها تعمل على جعل 
األقل  على  املغرب  بــأن  تعتقد  فرنسا 
االستمرار  بخصوص  موقفه  يغير  لن 
املعمرين  أراضي  استرجاع  عملية  في 
أكد  ــاس،  األس هــذا  وعلى  الفرنسيني، 
أصحاب التقرير على ضرورة استمرار 
الفرنسية  االقــتــصــاديــة  املــســاعــدات 

للمغرب. 
ثــم انــتــقــل الــتــقــريــر لــلــحــديــث عن 
املساعدات  توقف  اســتــمــرار  عــواقــب 
السياسي  الــوضــع  على  االقتصادية 
الداخلي باملغرب، فقد جاء فيه أن هناك 
العديد من الدالئل التي قد تجعل تطور 
بالنسبة  آخــر  منحى  يتخذ  األوضــاع 
للمغرب، ولعل أبرزها أن امللك الحسن 
من  متنامية،  صعوبات  يواجه  الثاني 
جراء الحكم املطلق الذي صار يمارسه 
ابتداء من اإلعان عن حالة االستثناء، 
حيث أصبح الحل الوحيد املتاح أمامه، 
مفاوضة  هو  التقرير،  أصحاب  حسب 
واالنفتاح على االتحاد املغربي للشغل، 

الشعبية،  للقوات  الوطني  االتحاد  أو 
من أجل إشراكهم في الحكومة.

ولم يخف أصحاب التقرير تخوفهم من 
نتائج تحالف امللك مع هذه التنظيمات 
ملحوا  حيث  ذلك،  حدث  إذا  السياسية 
إلى أنه في حال صعد االتحاد املغربي 
للقوات  الوطني  االتــحــاد  أو  للشغل 

شك  فا  السلطة،  إلى  الشعبية، 

الجنرال دوغول

أقدمت فرنسا، وكإجراء من 
إجراءات الضغط على املغرب، 

بعد اغتيال املهدي بنربكة، على 
قطع مساعداتها االقتصادية 

على اململكة، غري أن مديرية 
شؤون إفريقيا الشمالية التابعة 

لوزارة اخلارجية الفرنسية، قامت 
بدراسة حول املوضوع، وبناء عليه، 
قامت برفع مذكرة إىل وزير اخلارجية 

الفرنسي حتمل عنوان »حول 
مشروع املساعدات االقتصادية 

للمغرب« مؤرخة بـ 18 أبريل 1966، 
وكانت أول مسألة أكد عليها منجزو 
التقرير، هي عدم قطع املساعدات 

االقتصادية على أي دولة كانت 
مستعمرة سابقة من طرف فرنسا
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بعض  على  امللك  من  سيحصلون  أنهم 
حسب  الــتــي  السياسية،  الــتــنــازالت 
تكون  أن  املمكن  من  التقرير،  أصحاب 
ليست  أو  فرنسا،  نفوذ  حساب  على 
بقرارات  األمر  ويتعلق  مصلحتها،  في 
الثقافي  والتغلغل  الحضور  على  تؤثر 
األولى،  بالدرجة  املغرب  في  الفرنسي 
شأن  من  التقرير،  نفس  حسب  فمثال، 
أن  السلطة،  إلى  األحــزاب  تلك  صعود 
يحد من سياسة وقوة اإلخوة بنهيمة، 
إلى  يسعون  الذين  أوفقير،  والجنرال 
وعرقلتها،  التعريب  سياسة  من  الحد 
وهو ما اعتبره أصحاب التقرير يخدم 

مصلحة فرنسا.
ــدد الــتــقــريــر عــلــى أن مــن شــأن  وشـ
أن يجعل سياسة  تلك األحزاب  صعود 
ما  وهو  مسارها،  إلى  تعود  التعريب 
يضر بمصالح فرنسا الثقافية باململكة، 
من  أن  على  التقرير،  أصحاب  ألح  كما 
شأن صعود تلك األحزاب إلى السلطة، 
في  يشرع  املغربي  النظام  يجعل  أن 
برنامج جديد يتعلق باسترجاع أراضي 
وهو  والرسمي،  الخاص  االستعمار 
ولهذا  االستقالل،  لحزب  األول  املطلب 
تسريع  على ضرورة  أخرى  مرة  أكدوا 
االقتصادية،  املساعدات  عــودة  عملية 
من  للمناورة  آخر  هامشا  للملك  لتتيح 

جديد. 
املساعدات  قطع  عواقب  شرح  وبعد 
االقتصادية على املغرب، انتقل التقرير 
هذه  عـــودة  كيفية  عــن  الــحــديــث  ــى  إل
))إذا  أنه  فيه  جاء  حيث  املساعدات، 
ــضــوء األخــضــر الســتــمــرار  أعــطــي ال
املساعدات املمنوحة، فمن الواضح أنه 
وعلى  تكتم  في  العملية  إجراء  ينبغي 
مستوى الخدمات فقط((، كما ألح على 
أن ))الجدول الزمني لهذه املساعدات، 
يجب أن يأخذ في أي حال من األحوال 
اعتبار تطور قضية املهدي بنبركة من 
القضائية((، كما ورد ضمنه،  الناحية 
أنه ))لن يكون من الضروري أن يترك 
جميع  في  التصرف  حرية  للمغاربة 
املساعدات((، وفي املقابل، أيد منجزو 
التقرير أنه ))من الضروري أن تدرس 
مستوى  على  الرباط  في  املساعدات 
السفير، وباقي الدوائر املهتمة بذلك((.
وأشار أصحاب التقرير إلى أنه بعد 
الرباط  من  معقولة  إجـــراءات  ضمان 
ــدات، فإنه  ــســاع بــخــصــوص شــكــل امل
في  فرنسا  تنظر  أن  عندئذ  يمكنهم 
 65 إلــى   50 بــن  مــا  بتقديم  االلــتــزام 
يترك  بينما  املساعدات،  من  املائة  في 
الباقي للحفاظ على سالمة االعتمادات 
املالية، الستخدامها في دفع تعويضات 
للمزارعن املطرودين في أعقاب شروع 
استرجاع  في  رسمية  بصفة  املغرب 
أراضي االستعمار((، كما أشار التقرير 
إلى أنه ))ال يجب إحباط توقعات املغاربة 
بخصوص املساعدات، وال يجب تجنب 
الفرنسية،  املغربية  العالقات  تدهور 
بقدر ما عليهم أن يحافظوا على وسائل 
املقدمة  املساعدات  هذه  عن  التعويض 

وكيفية استثمارها((.

سخط النخبة المغربية ذات الثقافة 
الفرنسية بسبب التقارب المغربي 

األمريكي وأزمة العالقات 
الفرنسية المغربية

األزمة  مخلفات  من  القلق  يقتصر  لم 
ــاط  األوسـ عــلــى  الفرنسية  املــغــربــيــة 
الفرنسية فحسب، بل شمل أيضا حتى 

الفرنسية  الثقافة  النخبة املغربية ذات 
فبعد  باملغرب.  الفرنسي  اللوبي  أو 
الــربــاط،  مــن  سفيرها  فرنسا  سحب 
الــدبــلــومــاســي  اعــتــمــادهــا  وتقليص 
الحكومة  بأعمال  قائم  إلــى  باملغرب 
األخير  هــذا  حل  باململكة،  الفرنسية 
حوارات  بعدة  قام  سنة،  وبعد  ببلدنا، 
وخلص  املغربية،  النخب  مع  ولقاءات 
خارجية  وزيــر  إلى  بعثها  نتيجة  إلى 
بلده على شكل تليغراف يوم 19 يناير 
أفكارا  ما شمل،  1967، وشمل من بن 
الفرنسي  املسؤول  جمعها  وانطباعات 
وزراء  مع  ولقاءاته  حواراته  خالل  من 

ومسؤولن مغاربة. 
ولقد رأى املسؤول الفرنسي من خالل 
على  مرور سنة  بعد  أنه  الوثيقة،  هذه 
فإن  البلدين،  بــن  العالقات  انقطاع 
القلق  هي  املغرب  في  العامة  الحالة 
النظام  فــي  الكبير  والــشــك  املــتــزايــد 
السياسي، وذلك باستقالل عن املخاوف 
الناتجة عن املشاكل الداخلية الصعبة، 
بسبب الوضع االقتصادي غير املالئم، 
وكذلك نتيجة خيبة األمل التي أصبحت 

ملموسة من جراء الوضع السياسي.
ورأى الرجل بأن هذا القلق، إنما هو 
ناتج عن السياق الذي تمر منه العالقات 
املغربية الفرنسية، التي تلقي بظاللها 
ككل،  للبلد  السياسية  الحياة  على 
وأشار إلى أن كل محاوريه من املغاربة 
العالقات  جمود  بانعكاسات  يشعرون 
مع  يتعارض  ــك  ذل ألن  البلدين،  بــن 

للمغاربة  األساسية  التطلعات 
متأثرين  عمقهم  فــي  الــذيــن 

بالثقافة الفرنسية، حسب تعبيره، حيث 
أن البعض منهم ال يخفي استياءه من 

استمرار الوضعية الحالية.
الـــوزراء  أن  إلــى  الوثيقة  ــارت  وأشـ
يستحضرون  املــغــاربــة،  واملــســؤولــن 
على  تمارس  التي  العدائية  املؤثرات 
تسمم  أن  املنتظر  من  والتي  امللكية، 
ــدور  ال ــى  إل يلمحون  حيث  ــواء،  ــ األج
املقربة  الــدائــرة  تلعبه  ــذي  ال السلبي 
من  والذين  الصدد،  هذا  في  امللك  من 
امللك  املنتظر أن يكتفوا بتأثيرهم على 
مــعــاداة  على  التحريض  بخصوص 

فرنسا.
وردت  التي  األساسية  النقط  ومــن 
أن  إلى  إشارة  هناك  الوثيقة،  هذه  في 
يشعر  املغرب  إن  يقولون  ))األمريكان 
أنه محروم من الدعم الفرنسي، ويوجد 
في حالة عزلة((، وأن ))الطبيعة تمقت 
ــراغ((، وأن ))املــغــاربــة أمــام هذا  ــف ال
في  يبحثوا  أن  إال  يمكن  ال  الــوضــع، 
قلقون  أنهم  كما  الدعم،  عن  آخر  مكان 

في هذه الظرفية من الجزائر، ألن هناك 
الناحية  من  البلدين  بن  ــوازن  ت عــدم 
تستفيد  الجزائر  أن  حيث  العسكرية، 
األمــر  وهـــذا  السوفياتي،  الــدعــم  مــن 
ويشرعون  الخطر  يستوعبون  جعلهم 

في التقرب من أمريكا((.
النخبة  أن  التقرير،  صاحب  ورأى 
املغرب  أن  تــرى  املغربية  السياسية 
هذا  في  االنخراط  خالل  من  خطر  في 
األمريكي،  الفلك  في  والوقوع  االتجاه، 
النخبة  قلق  يترجم  الــذي  األمــر  وهــو 
املغرب،  عن  فرنسا  غياب  من  املغربية 
شمال  في  ــوازن  ت عامل  تعتبر  والتي 

إفريقيا.
ومن خالل نفس التقرير، أشار القائم 
وهي  مهمة،  نقطة  إلى  فرنسا،  بأعمال 
درجــة  إلــى  قلقة  املغربية  النخب  أن 
كبيرة، وذلك راجع بالدرجة األولى إلى 
أن  تريد  أنها  حيث  الفرنسية،  ثقافتها 
تبقى مرتبطة دائما بفرنسا ثقافيا، كما 
أكد وبناء على ما وصل إليه من خالل 
دراسته للوضع في املغرب، أن من بن 
الجنرال  املخلصن،  فرنسا  أصــدقــاء 
يهان  أن  عــوض  ــذي  ال نفسه،  أوفقير 
اغتيال  بعد  قوية  حملة  عليه  وتشن 
الصحافة  في  وينادى  بنبركة،  املهدي 
الفرنسية بأوفقير، دون رتبته العسكرية 
الجنرال أوفقير، يمكن أن يعتبر واحدا 
الفرنسية  للصداقة  املؤيدين  أكبر  من 
مما  أكثر  باملغرب  الفرنسية  واملصالح 

يعتبر عدوا في صفوف العدو.
ذكر  نفسها،  الوثيقة  وضــمــن 
املــلــك  أن  املــــســــؤول،  ــس  ــف ن

أخــرى،  ناحية  مــن  الــثــانــي،  الحسن 
أحزاب  مع  للتحالف  مستعدا  سيكون 
استقالل  منذ  ــادت  ن التي  املعارضة، 
للمصالح  معارضة  بسياسات  البالد 
الفرنسية، وأكد أن امللك في حال تحالفه 
السياسية، فإن من  مع بعض األحزاب 
شأن ذلك أن يجعله يتنازل لتلك األحزاب 
عن بعض القضايا على حساب املصالح 
الفرنسية، ولعل من أبرز القضايا التي 
كانت مطروحة في تلك املرحلة، قضية 
األمر  اإلدارة،  التعليم، وتعريب  تعريب 
الذي من شأنه أن يطرح مشكلة تخلص 

املغرب من التبعية الثقافية لفرنسا.

دوغول لملك األردن: بنبركة 
ال يساوي شيئا بالنسبة لفرنسا، 
والغير مقبول هو إهانة فرنسا

الفرنسي عن بعض  األرشيف  كشف 
حيث   ،1965 أكتوبر  ــة  أزم تفاصيل 
األردن،  ملك  أن  تشير  وثــائــق  هناك 

الحسن بن طالل، زار فرنسا في غشت 
بهدف  دوغول  الجنرال  والتقى   ،1966
الطائرات  تهم  صفقة  حــول  النقاش 
األردنية  الحكومة  كانت  التي  الحربية 
ومن خالل  فرنسا،  من  تعتزم شراءها 
محضر االجتماع الذي جمع ملك األردن 
الذي  اللقاء  أن  نجد  فرنسا،  برئيس 
صفقة  حول  ينصب  لم  بينهما  جرى 
الفرنسية  ــة  األزم حــول  بل  األسلحة، 
 1965 شتاء  في  نشبت  التي  املغربية 
املهدي  االتحادي  الزعيم  اغتيال  بعد 
بنبركة فوق األراضي الفرنسية، وهذا 
من شأنه أن يبرز أن ملك األردن توسط 

بن الحسن الثاني ودوغول.
اللقاء، أخبر ملك األردن  وخالل هذا 
املغرب جد  ملك  أن  الفرنسي،  الرئيس 
املغربية  العالقات  توتر  جــراء  متأثر 
الفرنسي  الرئيس  وأوضح  الفرنسية، 
أن املغرب تعامل مع فرنسا وجها لوجه 
وبطريقة غير مقبولة، كما أكد دوغول 
ليست  بنبركة  املهدي  ))شخصية  أن 
لها إال أهمية ثانوية في القضية، ولكن 
الرئيس  قــول  حــد  على  املقبول  غير 
الفرنسي، هو انتهاك وزير في حكومة 
وارتكابه  فرنسا  لسيادة  املغرب  ملك 
إشــارة  في  أراضيها((،  فــوق  جريمة 

منه إلى الجنرال محمد أوفقير.
ــك،  ــه أن فــرنــســا مــقــابــل ذل وأكـــد ل
اقترحت أن يقيل الحسن الثاني وزيره 
في الدفاع، الجنرال أوفقير، املتهم في 
الصداقة  عالقة  على  حفاظا  القضية، 

بن البلدين. 
الحسن  امللك  أن  إلى  دوغول  وأشار 
أجل  من  املقاربة  هذه  عاكس  الثاني، 
بإقالة  يقم  لــم  حيث  ــة،  األزمـ تــجــاوز 
مجراها  تأخذ  األمـــور  ــرك  وت وزيـــره 
بن  اللقاء  محضر  وحسب  يريد،  كما 
الرجلن، فإن ملك األردن سأل الرئيس 
حل  وجــود  إمكانية  حــول  الفرنسي 
لألزمة قبل فتح ملف محاكمة الجنرال 
أنه  دوغول،  الجنرال  وأخبره  أوفقير، 
ألن  الحل،  إليجاد  كثير  وقت  يوجد  ال 
ومن  ــواب،  األبـ على  املحاكمة  بداية 

املمكن إيجاد الحل أثناء املحاكمة. 
وجاء في الوثيقة، أن ))دوغول أخبر 
وأرسل  مبادرة  اتخذ  أنه  األردن،  ملك 
بهدف  الــثــانــي،  الحسن  ــى  إل رســالــة 
إيجاد حل لألزمة، غير أن امللك املغربي 
إقالة  عدم  وهو  موقفه،  في  ثابتا  بقي 
أن  إلى  وأشار  ــوزارة((،  ال من  أوفقير 
للعديد من  املغربي يتعرض  ))العاهل 
أمريكا،  فيها  تتدخل  التي  املؤامرات 

التي تحرضه ضد فرنسا((. 
أنــه، ومــن خــالل وثيقة أخــرى،  غير 
وهي عبارة عن تقرير حول لقاء جمع 
باملغرب  فرنسا  بأعمال  القائم  بــن 
ووزير الشؤون الخارجية املغربي، يوم 
األخير،  هذا  له  أكد   ،1966 غشت   26
أبدا  لم يطلب  الثاني  الحسن  امللك  أن 
أن  الحسن بن طالل،  األردن،  من ملك 
املغربية  العالقات  تــأزم  قضية  يثير 
أثناء  دوغــول  الجنرال  مع  الفرنسية 

زيارته لفرنسا.
وهكذا، فقد استمرت األزمة ما يقارب 
بتنازل  انتهت  حتى  ســنــوات  سبع 
فرنسا قبل املحاولة االنقالبية الثانية 
أوفقير،  محمد  الجنرال  قادها  التي 

بقليل.

من خالل محضر االجتماع الذي جمع ملك األردن برئيس 
فرنسا، نجد أن اللقاء الذي جرى بينهما لم ينصب حول 

صفقة األسلحة، بل حول األزمة الفرنسية المغربية التي 
نشبت في شتاء 1965 بعد اغتيال الزعيم االتحادي المهدي 
بنبركة فوق األراضي الفرنسية، وهذا من شأنه أن يبرز أن 

ملك األردن توسط بين الحسن الثاني ودوغول
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الحضاري  التطور  في  لها  مسلمة،  كأمة  املغرب 
ما يعطيها الحق بأن تطالب بإنسيتها قبل اإلسالم 
وبعده، هذه اإلنسية التي تجلت في كفاح حكامها 
وملوكها للحفاظ على الجنس، ونضالها الدائم ضد 
الذين يحاولون احتاللها، وفي هذا التعشق الكامل 
للحرية الذي جعل من شعبنا شعب األمازيغ، وفي 
بها،  واالمتزاج  فينيقية  مع  للتعاون  قبولها  حسن 
السبيل  مهد  ما  والكاهنة  أوغستان  القديس  وفي 
لطارق ابن زياد وأمثاله من أبطال املغرب املسلمني.
وقد أعطى املغرب من األبطال أمثال إدريس األكبر 
وابن  تاشفني  وابــن  ياسني  بن  هلل  وعبد  ــر  واألزه
السعدي  واملنصور  علي  بن  املومن  وعبد  تومرت 
الكريم  وعبد  إسماعيل  واملولى  الرشيد  واملولى 
الخطابي، ومن األولياء: عبد السالم بن مشيش، أبو 
الفاسي،  املحاسن  وأبي  زروق،  الشاذلي،  الحسن 
ابن  طفيل،  ابــن  رشــد،  ابــن  أمثال:  الفالسفة  ومــن 
الفاسي،  والعارف  السنوسي،  البناء،  ابن  باجة، 
من  يحصى  وال  يعد  ال  ما  علم  كل  في  العلماء  ومن 
العريف  وابــن  البربري  كسابق  والشعراء  ــاء  األدب
كلهم  فهؤالء  العربي...  وابــن  وعياض  والــجــراري 
حافظوا على هويتهم، ألن الهوية في األصل اعتصام 
بالذات وإرجاع اإلنسان إلى ذاته، حيث أن الشعوب 
مستقبل  وال  حاضر  ال  هويتها،  من  تتجرد  التي 
لها، ألن الهوية في معناها اإلجمالي، هي مجموعة 
تثبت  مغربية  شخصية  تجعلنا  التي  الصفات  من 
يعترف  فاملغرب  الوطن،  أرض  وخارج  داخل  ذاتها 
بهويته العربية األمازيغية اإلسالمية، التي يجب أن 
تكون منتشرة في اإلعالم واملدارس واملسارح، وفي 
الحقيقية  املغربية  الهوية  تكرس  التي  املحافل  كل 

الثقافية والفنية واالجتماعية.

اللغة مقوم من مقومات
 اإلنسية والهوية المغربية

رفــوف  داخــل  الجمود  مــن  ســنــوات  سبع  بعد 
والثقافة  التعليم  لجنة  أعلنت  النواب،  مجلس 
واالتصال بهذا املجلس، عن مناقشة قانون يقضي 
بحماية اللغة العربية واألمازيغية وتطوير تنمية 
التعليمي  الحقل  في  اللغتني  هاتني  استعمال 
واإلداري وأيضا في املجاالت العامة ذات األولوية.
به  تقدم  القانون  هذا  مقترح  أن  من  الرغم  وعلى 
فريق حزب العدالة والتنمية الذي يرأس الحكومة، 
من  القانون  هذا  مقترح  سحبت  األخيرة  هذه  فإن 
من  النواب  مجلس  رفــوف  إلى  وأعادته  املناقشة 
جعل  الذي  الشيء  ذلك،  أسباب  معرفة  دون  جديد، 
فرق املعارضة والغيورين على اللغتني معا، يحتجون 
على الحكومة وعلى تصرفها هذا، الذي يساهم في 
من  املــجــاالت  جميع  في  الفرنسية  اللغة  انتشار 
من  العمومية  الخدمات  جميع  وفي  وإدارة  تعليم 
تجارة وصناعة ووسائل اإلعالم وإشهار وغير ذلك 

من مناحي الحياة العامة والخاصة.

حماية اللغة العربية وتفعيل 
الطابع الرسمي للغة األمازيغية

اللغة العربية واللغة األمازيغية لغتان رسميتان 
الفرنسية  اللغة  لكن  الدستور،  بمقتضى  للمملكة 
إنها تحتل الصدارة  انتشارا، بل  اللغات  أكثر  هي 
حساب  على  وهذا  واإلعــالم،  واإلدارة  التعليم  في 
اللغة األصل، العربية واألمازيغية، فجميع اإلدارات 
التعليمية  واملــؤســســات  والــخــاصــة  العمومية 
على  اللغة  هذه  فتفرض  الفرنسية  اللغة  تستعمل 
املغاربة فرضا في جميع القطاعات، وبالنسبة للغة 
املختصون  يبذلها  التي  الجهود  فرغم  األمازيغية، 
إعطائها  أجل  من  عنها،  واملدافعون  والباحثون 
مكانة تليق بها وترسيمها منذ اعتبارها لغة رسمية 
ومصادقة جاللة امللك محمد السادس على اختيار 
حرف »تيفيناغ« لكتابة هذه اللغة منذ شهر فبراير 
سجل  الذي  األصل،  الفينيقي  الحرف  هذا   ،2003
حضوره منذ ما يزيد عن عقد من الزمن في مجال 
الكتابات  من  يعد  لكونه  األدبي،  واإلبداع  التعليم 
األولى للبشرية التي تعود إلى آالف السنني، فهذا 
صوتية  بطبيعة  يتميز  »تيفيناغ«،  أي  الحرف، 

ليكون  كبيرة  حظوظا  يمنحه  الذي  األمر  خاصة، 
وكذلك  وتدريسها،  األمازيغية  اللغة  لكتابة  أداة 
وباقي  أيضا،  األدبــي  ــداع  اإلب مجال  في  توظيفه 

مكونات الهوية املغربية.
ــن أجـــل تحويل  وقـــد بــذلــت جــهــود كــبــيــرة م
متكاملة  أمازيغية  لغة  إلــى  البربرية  اللهجات 
بعدما كانت عبارة عن ثالث لهجات هي: تشلحيت 
وتمازيغت وتريفيت، فبعد أن كان الشلحي ال يفهم 
كالم الريفي، وهما معا ال يفهمان كالم األمازيغي 
بلهجات  املتحدثون  أصبح  األحــيــان،  أغلب  في 
اللغة  بفضل  وتريفيت،  وتمازيغت  تشلحيت 
األمازيغية املكتوبة بحرف »تيفيناغ«، يتواصلون 
باللغة األمازيغية التي تحتوي على كلمات عربية 
اللسان  بــني  الــيــومــي  االحــتــكــاك  بفضل  عــديــدة 
اللغة  أن  يؤكد  مما  والعربي،  األمازيغي  املغربي 

العربية واألمازيغية هي لغة اآلباء واألجداد.
به  قامت  والـــذي  للسكان  إحــصــاء  آخــر  وفــي 
تبني   ،2014 سنة  للتخطيط  السامية  املندوبية 

املغاربة ناطقون باألمازيغية  املائة من  26 في  أن 
وتريفيت،  وتمازيغت  تشلحيت  بــني  مــوزعــون 
وحسب اإلحصاء املذكور، يوزع املغاربة األمازيغ 

حسب اللهجات التي يتكلمون بها كما يلي:
-  14.1 في املائة ينطقون بلهجة تشلحيت. 

- 7.9 في املائة ينطقون بلهجة تمازيغت.
- 4.0 في املائة ينطقون بلهجة تريفيت.

هــؤالء  هــل  التالي:  الــســؤال  اإلحــصــاء  وطــرح 
أم  وحــدهــا  اللهجات  بــهــذه  ينطقون  ــغ  ــازي األم
أن  الجواب،  فكان  أخرى؟  مغربية  لغة  يتحدثون 
أو  الفصحى  العربية  باللغة  يتحدث  من  منهم 
إلى  بالحسانية  أو  املغربية(،  )الدارجة  العامية 

جانب األمازيغية.
يعتبر  املغربي،  اللغوي  التنوع  هذا  فإن  لذلك، 
رافدا من روافد الهوية الوطنية املغربية املتميزة 

بالتنوع والتعدد اللغوي والثقافي.

لماذا يتم استعمال الفرنسية بدل لغتي الدستور العربية واألمازيغية ؟
مقومات الهوية الوطنية والتعدد اللغوي والثقافي

الدكتور عبد الرحيم بن سالمة 

اإلنسية من الكلمات 
العربية المترجمة من 

الكلمة الفرنسية: 
 ،L’HUMANISME

وهذه الكلمة 
الفرنسية بدورها 

حديثة العهد 
باستعمالها في 

القاموس اللغوي 
الفرنسي.

واإلنسية نظرية نظام 
كوني يعتبر اإلنسان 

فيه مكرما مفضال 
على سائر المخلوقات 

التي خلقت ووجدت 
من أجله، وهي عالقة 

الكون باإلنسان، 
واإلنسية الخالصة 
ليست يونانية وال 

التينية وال فرنسية، 
أو أوروبية غريبة أو 

شرقية محدودة بزمان 
أو مكان، ولكنها 
كما قال المفكر 

شارمو، تتفتح في كل 
الشعوب المثقفة وفي 

كل اآلداب، واإلنسان 
نفسه ليس خاصا 

بجنس أو إقليم، فكل 
األمم لها مالمحها 

وعلماؤها وشعراؤها 
ومفكروها، وكلهم 

مرتفعو القيمة من 
الوجهة اإلنسانية، 

وفوق الفرد والوطن 
رابطة إنسانية مع 

تعدد أشخاصها 
وأشكالها ومؤثرات 

أوطانها.

رغم الجهود التي يبذلها المختصون والباحثون في اللغة األمازيغية 
والمدافعون عنها، من أجل إعطائها مكانة تليق بها وترسيمها منذ اعتبارها 

لغة رسمية ومصادقة جاللة الملك محمد السادس على اختيار حرف »تيفيناغ« 
لكتابة هذه اللغة منذ شهر فبراير 2003، هذا الحرف الفينيقي األصل، الذي 

سجل حضوره منذ ما يزيد عن عقد من الزمن في مجال التعليم واإلبداع 
األدبي، لكونه يعد من الكتابات األولى للبشرية التي تعود إلى آالف السنين



اإليــديــولــوجــيــات  تــلــقــن  مـــــدارس  هـــي  األحزاب 
املقنع  الكالم  فن  وتعلم  النيرة،  باألفكار  الصائبة 
إلــى حلول  املتعطش  الــعــام،  الـــرأي  إلــى  بــه  للنفوذ 
ملشاكله بغية تطوير حياته من األفضل إلى األحسن، 
فيتعاطف مع بعضها ويدعمها بأصواته، ومينحها 
جــواز املــرور إلــى قبة البرملان، لتحصني هــذا الــرأي 
الــعــام بــتــشــريــعــات حتميه مــن كــل مــا ميــس الــقــوت 
النفسي واألمــن واألمــان، وكذا  اليومي واالستقرار 
النظر الــســديــد يف الــعــالقــات اخلــارجــيــة واالبــتــعــاد 
وبتلك  اليومية،  حاجياته  أثمنة  يف  الــزيــادات  عــن 
ــزاب حــقــائــب وزاريــــة  ــ األصـــــوات، تــتــحــمــل هـــذه األحـ
االنــتــخــابــيــة، واحلــكــومــة  بــرامــج حــمــالتــهــا  لتنفيذ 
بصالحيات محدودة وأهــداف مقننة، وال دخل لها 
باألمن  تعلق  إال ما  للمواطنني  اليومية  يف احلياة 
املجالس اجلماعية،  اختصاص  والباقي من  العام، 
ويف العاصمة 8 منها تكونت هي األخرى بأصواتنا 
ــزاب وســلــمــنــاهــا مــفــاتــيــح  ــ بــعــدمــا تــعــاطــفــنــا مـــع أحـ

املدينة وكنوزها إلى حني..
بينهما،  الوفاة وما  إلى عقد  االزديــاد  فمن عقد 
عجزت  وإذا  الثمانية،  املــجــالــس  مسؤولية  مــن  هــو 
عن تدبير ملف مــا، فلها احلــق يف رفــع ملتمس أو 
بكثير  تفوق  فسلطاتها  املعنية،  اجلهة  إلى  توصية 
الــســلــطــات احلــكــومــيــة، أو تـــقـــوم بـــاتـــصـــال مــبــاشــر 
مواطنة«  »إدارات  بامتياز  تتمتع  فهي  باملواطنني، 
لكل خدمات القرب، فهل توفقت األحزاب يف تدبير 

مهامها البرملانية واحلكومية واجلماعية؟
إن اجلــمــع بــني هــذه املــســؤولــيــات، وهــي كاجلبال 
أو حتى  أو اثنني  الشاهقة، من طــرف حــزب واحــد 
ثالثة، هو انتحار سياسي مؤكد، فحبذا لو اهتمت 
أحــزاب جتمعها أهــداف واحــدة يف مجموعات، وكل 
أو  احلــكــومــة  أو  التشريع  على  إمــا  تــركــز  مجموعة 
اجلــمــاعــات، وتــخــتــص األحــــزاب املــعــارضــة بتسيير 
والغرف  اإلقليمية  واملجالس  واجلهات  اجلماعات 
ــة لــلــتــشــريــع  ــمـ ــاكـ املـــهـــنـــيـــة، لـــتـــتـــفـــرغ األحــــــــزاب احلـ
واحلــكــومــة وكــل مــا هــو وطــنــي، وكثير مــن األحــزاب 
»تكبر كرشها« بالوطني واحمللي، فكان من الطبيعي 
جمع  تخمة  بسبب  لالنفجار  »كرشها«  تتعرض  أن 
املناصب يف  املــنــاصــب، فمتى يتم وضــع حــد جلمع 

يد شخص واحد أو حزب واحد؟  

شهادات من
الرواد

شهادة من الرائدة الدكتورة نجاة املريني 
حميدة  الفاضلة  األديبة  األســتــاذة  حق  في 
التاليتني:  الفقرتني  منها  نقتطف  الصايغ، 
قوية،  شخصية  ذات  حميدة  فاألستاذة   ..((
آلرائــهــا  تنتصر  مــتــحــديــة،  شخصية  ذات 
عالقات  لها  الهزيمة،  تقبل  فال  ومواقفها، 
مجاالت  إلــى  ينتمني  صديقات  مع  متعددة 
على  تحرص  عــديــدة،  واجتماعية  معرفية 
تثمني عالقاتها مع رجال ونساء الفكر واألدب 
في  خاصة  أو  عامة  لقاءات  في  زوجها  رفقة 
ربة  سلطة  بني  تجمع  فهي  وخارجه،  املغرب 
وبني  والتدبير  التسيير  في  الناجحة  البيت 
الزوجة واليد اليمنى ألديب لبيب شق طريقه 

بنجاح واقتدار(( انتهى.
الصايغ،  حميدة  األديــبــة  عمر  هلل  ــال  أط

وحفظ الدكتورة نجاة املريني.

ال يحق ملجلس مقاطعة السويسي، 
بناء على املادة 235 من قانون الجماعات، 
والطرق  الساحات  تسمية  قــرار  اتخاذ 
في  توصية  باقتراح  فقط  بل  العمومية، 
الجماعي،  املجلس  إلى  ترفع  املوضوع 
الذي له صالحية هذه التسمية بناء على 
ونترقب  القانون،  نفس  من   92 ــادة  امل
عقد دورة استثنائية للمجلس الجماعي 
بنقطة فريدة تؤكد تسمية شارع »الشيخ 

زايد آل نهيان«. 

التي  الصحية  الــظــروف  مــن  بالرغم 
اتخاذ  وبعد  »كورونا«،  فيروس  نعيشها جراء 
الرباطيون  خلد  الالزمة،  الوقائية  االحتياطات 
ذكرى أحداث 29 يناير 1944 بندوة علمية عن 
السياسيني  الفاعلني  بعض  من  وبزيارة  بعد، 
لقبور شهدائها بمقبرة يعقوب املنصور.. إنها 
به  يتميز  الذي  والوفاء  الصادقة  الوطنية  قمة 

جيلنا ملناضلني قدموا أرواحهم هبة للوطن.  

والذي  العتيقة  باملدينة  لوبرا  حي 
الهدم«  بـ»قرار  سابق  مجلس  »أعدمه« 
لتوسعة  الرسمية،  الجريدة  في  نشره 
وتجاره  سكانه  وأنــقــذه  لعلو،  شــارع 
التاريخي،  بحيهم  والتشبث  بالدفاع 
اليوم،  إلــى  شامخا  بفضلهم  يــزال  وال 
يعتبر تراثا أندلسيا يستمد تسميته من 
 ،)ELVIRA( »مدينة أندلسية هي »ألفيرة
إلى  740م  سنة  املسلمون  سكانها  لجأ 
املغرب وبنوا هذا الحي في رباط الفتح 

وسكنوا فيه.

التعمق فيها والبحث  معلومة تستحق 
قديمة  بتسمية  األمــر  ويتعلق  مصدرها،  في 
ملحيط شالة إلى حي التقدم، بـ»جبل بياضة«، 
أنها  على  ــؤرخــون  امل اتفق  التسمية  وهــذه 
»بنو  قبيلة  وفيها  املنورة«  »املدينة  قرب  ملدينة 
بياضة«، وهم من األنصار الذين نصروا النبي 
وصلت  فكيف  وسلم،  عليه  هلل  صلى  الكريم 
تطرق  وقــد  الفتح؟  ربــاط  إلــى  التسمية  هــذه 
كتاب  في  بنعبد هلل  األكاديمي  املرحوم  إليها 

»موسوعة الرباط«.

الشيخ زايد آل نهيان يلتحق بركب 
التاريخيين القادة 

الربـاط

الوجه المشرق واالبتسامة الدالة على 
نبل صاحبها الوطني الكبير حفيظ 
القادري، السياسي المخضرم الذي 

تولى عدة وزارات وأطر أكبر األحزاب 
واكتسب احترام ومحبة الرباطيين، 
وهو من الشرفاء القادريين حفدة 

الشيخ األكبر موالي عبد القادر 
الجياللي )وجيالن من العراق(، الذي 

انتقل بعض حفدته إلى األندلس 
ومنها إلى المملكة المغربية عام 

1613م.
والرباط تتذكر ابنها الشريف وتفتخر 
بماضيه السياسي والوزاري وندعو له 

بالصحة والعافية والعمر المديد. 

أر شيف 

متى يتم القضاء 
على تخمة جمع 

المناصب ؟
 بقلم:          بوشعيب اإلدريسي

العدد: 1547 من 11 إلى 17 فبراير 122021

الرباط ياحسرة

كثرة الضرائب والرسوم تدفع تجار الرباط زعماء العالم بيننا في الرباط
للمطالبة باستقالل غرفتهم

ــاجــر  ت ألــــف   40 حـــوالـــي 
يــمــارســون تــجــارة الــقــرب في 
العاصمة من أصحاب الدكاكني 
حي،  أي  منها  يخلو  ال  التي 
 10 حوالي  وفقط  زنقة،  أي  بل 
 4000 أي  مــنــهــم،  ــة  ــائ امل ــي  ف
كناخبني  مــســجــلــون  تـــاجـــر، 
والصناعة  التجارة  غرفة  في 
الناعمة  القوة  فهم  والخدمات، 
تحقيق  باستطاعتها  ــتــي  ال
ــر مـــلـــمـــوس لــتــحــســني  ــي ــغــي ت
تجارتهم  وتــطــويــر  أحــوالــهــم 
منهم  املــقــهــوريــن  وإنـــصـــاف 
بــالــضــرائــب، واملــحــرومــني من 
والتقاعد  الصحية  التغطية 
ــيــة  ــعــائــل والـــتـــعـــويـــضـــات ال
ــى الـــحـــوادث  ــل ــأمـــني ع ــتـ والـ
ــوارث، قــوة  ــكـ والــخــســائــر والـ
باتحادهم  إال  تكون  لن  خارقة 
كناخبني،  أنفسهم  وتسجيل 
كل سنة  يدفعون  الرباط  فتجار 

مليون   300 حوالي  للجماعة 
ومليارين  التجارة،  ضريبة  عن 
استغالل  على  مليون  و500 
ــالك الــجــمــاعــيــة ألغـــراض  ــ األم
تجارية أو خدماتية أو صناعية، 
أخــرى  مليون  و500  ومليار 
ترتبط  ــارات  ــق ع أو  ملــنــقــوالت 

مع  ويؤدون  تجارية،  بممارسة 
حوالي  األخـــرى،  املهن  ــالء  زم
وهذه  مهني،  كرسم  مليارا   26
فأين  عليهم،  مفروضة  واجبات 

هي حقوقهم؟
عليها  يؤتمن  التجار  حقوق 
مجلس  لدى  الغرفة  من  ممثل 

العمالة، وممثل من هذا املجلس 
هذا  جــدوى  فما  الغرفة،  لــدى 
عن  مدافعا  يكن  لم  إذا  التمثيل 
سواء  للتجار،  الكبير  القطاع 
في  أو  العمالة  مجلس  داخــل 

مداوالت مجلس الغرفة؟
ــوقــت  ونــعــتــقــد أنـــه حـــان ال
بغرفة  الــعــاصــمــة  لـــ»تــمــتــيــع« 
وصناعها  بــتــجــارهــا  خــاصــة 
»تعويمها«  وخدماتييها بدال من 
النخاع«  حتى  »غارقة  غرفة  في 
صعيد  على  املــرافــق  بمختلف 

الوالية.
العاصمة  ــاع  وصــن فــتــجــار 
بغرفة  ــراد  ــف االن على  يلحون 
يعود  قــرار  وهــذا  بهم،  خاصة 
والصناعة،  التجارة  وزير  إلى 
لألحزاب،  السياسية  ولــإرادة 
ــتــي عجزت  ال ــزاب  ــ األحـ ــذه  هـ
عن  الغرف،  في  مرشحيها  عبر 
ملمتهني  الحقوق  أدنى  تحقيق 
القطاعات االقتصادية واملهنية.

زعماء العالم بيننا في الرباط

قــدمــوا  ــن  ــذي ال ــزعــمــاء  ال ألرواح  الـــوفـــاء 
جعل  ــذي  ال هــو  الــخــدمــات،  أنبل  لإنسانية 
فرقه  كل  بإجماع  السويسي،  مقاطعة  مجلس 
تسمية  يقترح  األخيرة،  دورته  في  السياسية 
نهيان  آل  زايــد  الشيخ  باسم  خلوية  شــارع 
مجلس  إلى  امللتمس  هذا  ويرفع  هلل،  رحمه 
بتحويل  رسميا  قــرارا  عليه  ليبني  الجماعة 
دولة  رئيس  إقامة  يضم  الذي  الشارع  تسمية 
عقود،  منذ  الراحل  املتحدة  العربية  اإلمارات 
إلى »شارع الشيخ زايد«، واملجلس املعني لم 
يفاجئ الرأي العام املحلي باقتراحه وقد كان 
الوجيه  االقتراح  هذا  إبداء  عليه  الواجب  من 
قلوب  في  الراحل  ملكانة  اعتبارا  منذ سنوات، 
جيرانه  قلوب  خاصة  وبصفة  الرباطيني، 
رحــمــه هلل  ــان  وكـ الــســويــســي،  مقاطعة  فــي 
متتالية  شهورا  بينهم  يقضي  مثواه،  وأكرم 
والعطاء  بالكرم  املقاطعة  تلك  اشتهرت  حتى 
الالمحدود، والبر باأليتام واملحتاجني والتكفل 
بالطرقات  الحي  وتجهيز  إلــخ،  باملرضى... 
واإلنارة إلى غير ذلك، فكان من الواجب الوفاء 

ملن كان واحدا منهم وأبناؤه إخوانهم. 
وشارع »الشيخ زايد آل نهيان« كزعيم عربي 
العربية  اإلمـــارات  دولــة  أســس  محنك  وقائد 

واجتماعية  اقتصادية  أنظمة  ومعها  املتحدة 
وثقافية وعمرانية ودبلوماسية هي من دعائم 
الشعب  وسعادة  ــان  واألم واألمــن  االستقرار 
العاصمة  شــوارع  يعزز  الشقيق،  اإلمــاراتــي 
بأسماء زعماء مثل: »شارع روزفلت« و»شارع 
سوكارنو« و»ساحة أبراهام لنكولن« و»شارع 
تاريخيون  ــادة  ق إنهم  لومومبا«،  باتريس 
الــذيــن  ــم  وهـ أســمــائــهــم  تخليد  اســتــحــقــوا 
في  هنا  املتعاقبة  األجيال  بمحبة  استأثروا 

الرباط. 
فـ»شارع الشيخ زايد آل نهيان« رسالة إلى 
عبارات  تتضمن  العزيز،  اإلمــاراتــي  الشعب 
لكل  املشرفة  املواقف  على  واالمتنان  الشكر 
أطيافه الرسمية والشعبية التي ساندتنا بكل 
قوة وحزم في تأكيد مغربية األقاليم الجنوبية 
اململكات  من  بعدد  متصل  امتداد  هي  ململكة 
بمجلس  ننوه  وإذ  العربي،  الخليج  وإمــارات 
اسم  تخليد  اقتراحه  على  السويسي  مقاطعة 
معقود  أملنا  فإن  الراحل،  اإلماراتي  الرئيس 
مجالس  في  االقتراح  هذا  »استنساخ«  على 
باقي املقاطعات األربع، لتكريم القادة العامليني 
تجاه  النبيلة  بمواقفهم  أســعــدونــا  الــذيــن 

قضايانا الوطنية. 



نقولقالوا

و
أسبوعيات كريم إدبهي

13بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

األسبوع الرياضي

داري تخلص من آالم الركبة، وسنحسم مصيره قريبا
هيفتي، طبيب المنتخب المغربي

السيد رجع للمغرب وهو مازال باغي يحسم.

بني السالمي وعموتة »رابح - رابح«
المنتخب

راك أنت بوحدك اللي طالع رابح نازل رابح.

رشوق  الشابني  رحيل  بسبب  غاضب  الــوداد  جمهور 
وكريمي إلى اإلمارات

المساء
»َلْكراَرس«. ويجيبو  الفرقة  أوالد  َكْيُلوُحو 

اعطونا قليال ثم حاسبونا
عدلي حنفي، رئيس جامعة كرة اليد

اهلل يجيب، العاطي اهلل.

»كراطة« بطاقم الجيش امللكي
الصباح
شحال خاصهم من »كراطة«.. خاصم دابا »شطابة«.

مساعد البنزرتي يرحل عن الوداد واملفاوضات جارية 
مع أشامي

األخبار
كاين غير أشامي، راه دميا هربان...

مع  واحــدة  مباراة  خاض  لالعب  سنتيم  مليون   200
املغرب التطواني

الصباح
رونالدو هذا...

عرض املغرب الفاسي أسعدني، وأي العب يحلم بحمل 
قميصه

أيوب لكحل، الالعب السابق للمغرب التطواني
اهلل يعطينا وجهك، تكلم على راسك...

أيوب لكحل يكلف املغرب الفاسي 890 مليون سنتيم
المساء

الفريق. فهاذ  يلعب  ما يحلم  وعليها 

العدد: 1547 من 11 إلى 17 فبراير 2021

نهاية كأس إفريقيا للمحليين: المغرب 2 - مالي 0

...

خارج النص

للمرة الثانية على التوالي

املنتخب املغربي بطال لإفريقيا
على  يحافظ  أن  املغربي  املنتخب  استطاع 
لقبه اإلفريقي للمرة الثانية على التوالي، بعد 
بهدفني  املالي  املنتخب  على  املستحق  فــوزه 
لصفر، في نهاية كأس إفريقيا للمحليني التي 

احتضنتها العاصمة الكاميرونية ياوندي.
النهائي  هــذا  إلــى  دخــل  الوطني  املنتخب 
الحاسم وهو عازم على الفوز، والعودة باللقب 
هذه  مفاجأة  شكل  وقوي،  عنيد  منتخب  أمام 

الدورة، وهو املنتخب املالي.
املنتخب  حاجز  تخطوا  أن  وبعد  األســود، 
الكاميروني برباعية نظيفة في نصف النهاية، 
وبعد أن كسروا مجددا عقدة الكاميرون الذي 
كأس  نهاية  نصف  في  أقصانا  أن  له  سبق 
إفريقيا لألمم التي نظمها املغرب سنة 1988، 
بعد هذا الفوز، كان عليه أن يؤكد تفوقه منذ 
نهاية  في  ذلك  له  فكان  املنافسة،  هذه  بداية 

األمر.
بتعادل  املنتخبني  ــروج  خـ مــن  فبالرغم 
الالعبني  أن  إال  األولـــى،  الجولة  فــي  سلبي 
رائعني  هدفني  تسجيل  من  تمكنوا  املغاربة 
املدافع  من  كل  بواسطة  الثانية،  الجولة  في 
أيــوب  الفريق  وعميد  البوفتيني،  سفيان 
الكعبي، هدفان كانا كافيني للخروج بانتصار 

كبير خول لهم الفوز باللقب للمرة 
الثانية على التوالي.

املنتخب املغربي لم يكتف 
فقط بهذا اإلنجاز، بل توج 
كذلك النجم الجديد سفيان 

أحسن  وبلقب  الــدورة،  هداف  بلقب  الرحيمي 
فريق  في  زميله  توج  كما  البطولة،  في  العب 
كأحسن  الزنيتي  أنس  البيضاوي،  الرجاء 
خمسة  تواجد  إلى  باإلضافة  حــارس، 
الرسمية  التشكيلة  داخـــل  العــبــني 
جبران،  بوطويل،  وهم  لـ»الشان«، 

املوساوي، الكعبي، والرحيمي.

الهام،  اللقب اإلفريقي  هنيئا ملنتخبنا بهذا 
القدم  لكرة  املغربية  امللكية  للجامعة  وشكرا 
من  بها  تقوم  التي  الجبارة  املجهودات  على 
سواء  التتويج،  منصات  إلى  الوصول  أجل 
باألندية  أو  الوطنية  باملنتخبات  األمر  تعلق 
املغربية التي تمثلنا على الواجهتني اإلفريقية 

والعربية.

رحم اهلل الصديق 
الكبير واإلطار الكفء 

عبد الخالق اللوزاني

 ،2021 فبراير   6 يوم  البقاء،  دار  إلى  غادرنا 
األخ والصديق الوفي عبد الخالق اللوزاني، بعد 
معاناة مع املرض، في مستشفى سيدي محمد بن 

عبد هلل بالصويرة.
الذكرى  مع  تصادف  بــالــذات،  اليوم  هــذا 
برحمته  تغمدها هلل  والدتي  لوفاة  العشرين 

)6 فبراير 2001(.
إلى  بذاكرتي  أعــود  ــا  وأن عشته  حزين  يــوم 
وبالضبط  سنة،   30 من  أكثر  قبل  أي  الـــوراء، 
مرة  ألول  التقيت  حيث   ،1988 مارس  بداية  في 
املرحوم اللوزاني في مكتب صديق مشترك، وهو 
رئيس اتحاد طنجة السابق، عبد السالم أربعني، 
الذي يرجع له الفضل في عودة ممثل الشمال إلى 

قسم األضواء، بعد عقود من الضياع.
االعتبار  يعيد  أن  أراد  أربعني،  السالم  عبد 
لجمهور املدينة، وذلك بخلق فريق قوي، بإمكانه 
مقارعة أقوى األندية آنذاك، وسارع إلى استقطاب 
أحسن الالعبني، وتعاقد مع املدرب عبد الخالق 
فريق  لبناء  األولى  اللبنة  الذي وضع  اللوزاني، 

قوي ومنسجم في هذه املنطقة.
في  اللوزاني  الخالق  عبد  مع  كثيرا  تحدثت 
وأن  آنذاك، خاصة  الساعة  مواضيع  من  العديد 
الشهر، أي مارس  املغرب كان سينظم في نفس 
فازت  التي  لألمم  إفريقيا  كأس  نهائيات   ،1988

بها الكاميرون.
عن  سألته  حينما  لي  قاله  ما  جيدا  أتذكر 
التي  البطولة  بــهــذه  للفوز  املنتخب  حــظــوظ 
قل  وبــصــراحــة  فأجابني  بــالدنــا،  فــي  ستنظم 
يعيش  مازال  ولألسف،  املنتخب،  بأن  نظيرها، 
على اإلنجاز الذي حققه في مونديال 1986، ولم 
يستعد بما فيه الكفاية لهذه البطولة التي تتطلب 
إلى  باإلضافة  بها،  للفوز  خاصة  استعدادات 
وفعال  والهشة،  الهاوية  املغربي  الالعب  عقلية 
كان على صواب، حيث أقصي املنتخب املغربي 

في نصف النهاية أمام الكاميرون.
بقوة،  صداقتنا  تــوطــدت  الفترة،  تلك  منذ 

مع  البيضاء  الــدار  بمدينة  نلتقي  وأصبحنا 
الصحراوي،  محمد  الزهر،  هلل  عبد  املرحومني 
عبد  املرحوم  مع  وبالرباط  لحريزي،  ومنصور 
عمر  املــرحــوم  الكبير  واإلعــالمــي  بليندة،  هلل 
األنواري، والكولونيل املهدي بلمجدوب، الناخب 
القدم،  كرة  لجامعة  السابق  والرئيس  الوطني 
بأول  املغرب  فــوز  في  الفضل  له  يرجع  ــذي  وال
وآخر لقب إفريقي »انتزعه« من إثيوبيا، كما كنا 
نلتقي بمدينة الصويرة مسقط رأسه، مع بعض 
عمارة،  بوجمعة  املتميز  كالصحفي  اإلخـــوان، 

كمال العثماني، وآخرين.
لن أتحدث عن تاريخه الكروي كالعب محترف، 
التطرق  لي  سبق  فقد  إنجازاته،  أو  مــدرب،  أو 
إليها فــي الــعــدد األخــيــر مــن »األســبــوع« وهو 
املغاربة،  جل  يعرفها  فإنجازاته  الفراش،  طريح 
الخلوق،  اإلنسان  اللوزاني  عن  سأتحدث  لكني 
راقية،  بفرنسية  يتحدث  الــذي  املثقف  والرجل 
بعد أن تشبع بروائع األدب الفرنسي، من جون 
بألبير  مــرورا  هيجو،  فيكتور  إلى  سارتر،  بول 
للجميع، ويقدم  الخير  كان يحب  أنه  كما  كامي، 

املساعدات للمحتاجني في صمت ودون بهرجة.
جمعتنا أمسيات رائعة ال تنسى مع مجموعة 
ال  املجتمع،  أصناف  جميع  من  األصــدقــاء،  من 
لوطنه،  حبه  عن  يتحدث  حينما  يمل  وال  يتعب 
جميع  في  القمة  املغرب  تبوأ  في  حلمه  وعــن 
الرياضي،  الصعيد  على  وخاصة  املستويات، 
التي  البشرية  باملوارد  غنية  البالد  بأن  فيقول 
الوطن،  لهذا  الكثير  الشيء  تعطي  أن  بإمكانها 
املتحجرة  بالعقليات  تصطدم  ولألسف،  لكنها 

للعديد من املسؤولني.
املنتخب  على  يشرف  كان  حينما  كذلك  أتذكر 
الوطني، التقيته وكالعادة بمدينة الصويرة سنة 
1993، وهو العائد منتشيا من مدينة دكار، بعد 
على  االنتصار  من  الوطني  املنتخب  تمكن  أن 
السنغال بثالثة أهداف لهدف واحد، حيث لم يعد 
يفصله عن الحلم األمريكي والتأهل إلى مونديال 

يكسبها  أن  بإمكانه  واحدة،  نقطة  1994، سوى 
بمركب محمد الخامس ضد زامبيا.

أمتار  بعد  على  »املــنــزه«  مطعم  في  جلسنا 
موغادور،  بأمواج  لنستمتع  البحر،  من  قليلة 
هي  وما  الخريف،  في فصل  املشرقة  وبشمسها 
سمعنا  حتى  قهوتنا،  نرتشف  ونحن  دقائق  إال 
بطنجة،  آن«  »ميدي  إلذاعة  الظهيرة  أخبار  في 
الصديق مصطفى السباعي يخبرنا بأن الجامعة 
قد أقالت املدرب اللوزاني وعوضته بزميله عبد 

هلل بليندة، دون أن يدلي بأي تفاصيل.
لي:  وقـــال  ــلــوزانــي،  ال صديقي  ــي  إل التفت 
السريعة  وبفرنسيته  الــجــحــود،  إلـــى  انــظــر 
ببرودة،  الخبر  هذا  استقبل   ،»l’ingratitude«

وأتممنا حديثنا...
عبد الخالق اللوزاني، ربما كان عيبه الوحيد، 
هو صراحته وصرامته التي لم يتقبلها املسؤولون 
مهامه  في  التدخل  تماما  يرفض  كان  ألنه  آنذاك، 

مهما كان هذا املسؤول، عسكريا كان أو مدنيا.
من  الــعــديــد  عنه  ابتعد  اإلقــالــة،  هــذه  بعد 
يزعجهم  كــان  الذين  واملسيرين  الوصوليني، 

بعمله االحترافي.
وبعد ذلك، اشتغل مع العديد من الفرق، وتولى 
منصب رئاسة ودادية املدربني إلى أن اختفى عن 
في  نلتقي بصفة مستمرة،  كنا  أننا  إال  األنظار، 

أندية »التنس« بالرباط...
وطنه،  في  حقه  يأخذ  لم  اللوزاني  املرحوم 
ــالل الــعــديــد مــن املــنــاســبــات ضحية  وذهـــب خ
في  يحز  الــذي  الشيء  ولكن  بئيسة،  مؤامرات 
النفس، هو ما قرأته من »أخبار« بعد وفاته، حيث 
أصبح الكذب على األموات عالمة مسجلة لبعض 
أن  للمرحوم  يسبق  لم  الذين  النكرة  األشخاص 
عليه  وكذبوا  تهكموا  ذلك  ومع  عليهم،  تعرف 
أمواتكم  فاذكروا  قبره،  في  وهو  بذيئة  بكلمات 

بالخير... يا أهل الشر.
رحم هلل الفقيد وأسكنه فسيح جناته.

إنا لـله وإنا إليه راجعون.

ــغ  ــال ــب ــا ب ــن ــي ــق ــل ت
األســــــــى واحلـــــــزن 
العميق، وفاة السيدة 
»إنكريد ماريا مكوار«

 Ingrid Maria(
زوجة   ،)Mekouar
ــيـــس الــكــبــيــر  ــرئـ الـ
ــادي  ــن واملـــرجـــعـــي ل
ــي،  ــاض ــري الـــــوداد ال
الرزاق  عبد  املرحوم 

مكوار.
وبـــهـــذه املــنــاســبــة 
ــة،  نــتــقــدم  ــمـ ــيـ األلـ

ــازي  ــ ــع ــ ــت ــ بــــأحــــر ال
وأخيه  مكوار  رضــى  العزيز،  صديقنا  إلــى  واملــواســاة 
أن  تعالى  اهلل  من  طالبني  العائلة،  جميع  وإلى  كرمي، 

يلهم ذويها الصبر والسلوان.



))في السياسة، ليس هناك عدو دائم أو صديق دائم.. هناك مصالح دائمة((، هذه هي خالصة وينستون تشرشل في الحياة، وقد 
كان ضابطا في الجيش وكاتبا ومؤرخا وفنانا في نفس الوقت، والكل يعرف أن الصراعات السياسية قد تكون مجرد تمهيد للحرب، 

لذلك اختار االتحاد اإلفريقي، خالل انعقاد القمة 34 يوم السبت الماضي، عبر تقنية »الفيديو كونفرونس« شعارا بعيدا عن السياسة، 
لضمان نجاح هذه الدورة التي انعقدت تحت عنوان: »الفنون والثقافة والتراث روافع لبناء إفريقيا التي نريدها«، وكانت الحكومة اإلثيوبية قد 

أعلنت استعداداتها الستضافة القمة، لكن تقديرات وتوصيات المركز اإلفريقي للسيطرة على األمراض والوقاية منها، حالت دون انعقادها، 
لتصبح قمة افتراضية، نجح فيها المغرب في تحقيق عدة مكاسب »عن بعد«.

الناعمة«،  »القوة  سياسة  املغرب  نهج 
التي تعتمد على تغليب املصلحة املشتركة 
خصومه  بخالف  اإلفريقية،  الـــدول  بــن 
األوتار  نفس  على  العزف  واصلوا  الذين 
الصحراء  قضية  إقحام  ملحاولة  القديمة، 
مرة  ألول  نجح  املغرب  لكن  النقاش،  في 
في تحييد هذا النقاش املفبرك على مقاس 
العسكر  بها  يحلم  وهمية«  »جمهورية 
الجزائري، بل إن الصحافة كتبت ما يلي: 
قمة االتحاد  عن  الصحراء  قضية  ))غابت 
اإلثيوبية  العاصمة  في  املنعقدة  اإلفريقي 
الحالي،  فبراير  و7   6 يومي  أبابا  أديس 
الجزائر  من  كل  فيه  تعول  كانت  وقت  في 

على  والــبــولــيــســاريــو،  إفريقيا  وجــنــوب 
الحصرية  املسؤولية  مــن  امللف  إخـــراج 
لألمم املتحدة، ودفع مجلس السلم واألمن 
اإلفريقي إلى اتخاذ قرارات تهدف إلى خلق 
وقف  حــول  جديد  التفاق  مالئمة  ظــروف 
لألمم  العام  األمــن  ودعــوة  النار،  إطــالق 
تعين  إلى  غوتيريس،  أنطونيو  املتحدة، 
)املــصــدر:  لــلــصــحــراء((  خــاص  مبعوث 

القدس العربي/ 07 فبراير 2021(.
الصحراء  قضية  حــول  النقاش  غياب 
للمغرب، ألن كال  انتصار  ذاته  هو في حد 
في  ما  فعال  إفريقيا  وجنوب  الجزائر  من 
يبدو  ولكن  للمغرب،  لــإســاءة  وسعهما 

تنهجها  كــانــت  الــتــي  الــذمــم  سياسة  أن 
الجزائر في إفريقيا، تراجعت كثيرا، حتى 
تبجحت  طاملا  الــذي  املنصب  فقدت  أنها 
وهو  املغرب،  غياب  في  عليه  بالسيطرة 
واألمــن  السلم  مفوضية  رئــاســة  منصب 
باإلتحاد اإلفريقي، وربما لم يعد كثير من 
املتشنج،  الرجل  ذلك  يتذكرون  املواطنن 
كان  عندما  نفسه  على  منطويا  ظهر  الذي 
للسالم  يتسابقون  اإلفريقي  االتحاد  قادة 
جرت  كما  ــادس،  ــس ال محمد  املــلــك  على 
ضيف  بكل  للترحيب  البروتوكول  عــادة 
املتشنج،  الرجل  هــذا  بقي  حيث  جديد، 
الذي  شرقي،  إسماعيل  الجزائري  وهــو 

والسلم  األمن  مفوض  منصب  يشغل  كان 
نفسه  على  منطويا  اإلفريقي،  االتحاد  في 
سنة  املنعقدة  أبابا  أديس  قمة  نهاية  في 
نفسه  على  منطويا  بقي  وربــمــا   ،2017
منذ ذلك الحن، لتكون النتيجة هي طرده 
وتعويضه  املــذكــورة،  للجنة  رئاسته  من 

بالنيجيري بانكول أديوي.
فقد ))أصيبت الجزائر بخيبة أمل كبيرة 
على  أديــوي  بانكول  النيجيري  فوز  بعد 
املرشح الجزائري إسماعيل شرقي، لشغل 
لالتحاد  واألمـــن  السلم  مفوض  منصب 
جرت  التي  االنتخابات  خــالل  اإلفريقي 

على  املاضي(،  )السبت  السبت  يوم 
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مكاسب المغرب 
في االتحاد اإلفريقي »عن بعد« 

الملك محمد السادس يلقي كلمة العودة إلى االتحاد اإلفريقي سنة 2017 بالعاصمة أديس أبابا، ويظهر في الصورة، الجزائري إسماعيل شرقي منطويا على نفسه قبل طرده مؤخرا من أجهزة االتحاد

إخباريتحليل 

إعداد : سعيد الريحاني

تفا�صيل طرد اجلزائر 
والبولي�صاريو من اأجهزة 

الحتاد الإفريقي 



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
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الحكومات  لرؤساء   34 الـ  القمة  هامش 
والدول لالتحاد اإلفريقي.

الجديد،  اإلفريقي  واألمن  السلم  مفوض 
النيجيري بانكول أديوي، الذي كان سفيرا 
وإثيوبيا،  اإلفريقي  االتحاد  لدى  لبالده 
وعــمــل أيــضــا مــديــر ديـــوان لــدى رئيس 
)نيباد(،  الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا 
مرشحني،  عـــدة  عــلــى  ــوز  ــف ال ــن  م تمكن 
شرقي  إسماعيل  الــجــزائــري  بينهم  مــن 
كينغسلي  جيريمايا  إفريقي  والجنوب 
مامابولو، الذي كان سفيرا لجنوب إفريقيا 
لدى األمم املتحدة وفي االتحاد اإلفريقي.. 

نيجيريا،  حققته  الذي  الفوز  وبهذا 
إحدى  قد خسرت  الجزائر  تكون 
التكتل  هذا  داخل  املناصب  أهم 

القاري بعد أن شغلته ملدة 13 سنة متتالية، 
حيث شغله الجزائري رمطان لعمامرة في 
قبل  وذلــك  و2013،   2008 بني  ما  الفترة 
منذ  شرقي  إسماعيل  مواطنه  يخلفه  أن 
سنة 2013 إلى 2021، وهو املنصب الذي 
أجندتها  لتنفيذ  الجزائر  وظفته  لطاملا 
األمر  يتعلق  حني  خاصة  الدبلوماسية، 
حيث  الصحراء،  حول  اإلقليمي  بالنزاع 
أطروحة  عن  الدفاع  على  من خالله  عملت 
أنفو/  أحــداث  )املصدر:  البوليساريو(( 

اإلثنني 8 فبراير 2021(.
حدود  عند  الجزائرية  املشكلة  تقف  وال 
في  خسرت  الجزائر  إن  بل  الهزيمة، 
والسلم  األمــن  »مفوضية  معركة 
توسيعها  تــم  الــتــي  اإلفــريــقــي« 

لتشمل األمور السياسية، خسرت، نيجيريا، 
بينما  ملرشحها،  منافس  ملرشح  بتقديمها 
كـــان املــغــرب واضــحــا فــي دعـــم املــرشــح 
شــرود  حالة  تصور  ويمكن  النيجيري، 
املسؤولني في الجزائر، عندما لم يلتقطوا 
الذي  الهاتفي  االتصال  خالل  من  اإلشارة 
والرئيس  السادس  محمد  امللك  بني  جرى 
فقط  أيــامــا  بــوخــاري،  محمد  النيجيري، 
قبل انعقاد القمة اإلفريقية، فـ))خالل هذه 
بالدينامية  البلدين  قائدا  نوه  املباحثات، 
الثنائية  التي تشهدها العالقات  اإليجابية 
امللكية  الــزيــارة  منذ  املــجــاالت،  جميع  في 
وزيــارة   ،2016 دجنبر  في  نيجيريا  إلــى 
يونيو  في  اململكة  إلى  بوخاري  الرئيس 
2018، وأعرب جاللة امللك والرئيس محمد 
بوخاري عن عزمهما املشترك على مواصلة 
البلدين  بــني  االســتــراتــيــجــيــة  املــشــاريــع 
وإنجازها في أقرب اآلجال، وال سيما خط 
مصنع  وإحداث  املغرب،   – نيجيريا  الغاز 
عبر  كما  نيجيريا..  في  األسمدة  إلنتاج 
لجاللة  تشكراته  عــن  بــوخــاري  الرئيس 
امللك على دعم اململكة التضامني في مجال 
ال  العنيف،  والتطرف  اإلرهـــاب  مكافحة 
النيجيريني  األئمة  تكوين  من خالل  سيما 
األئمة  لتكوين  الــســادس  محمد  بمعهد 
بالغ  )املــصــدر:  واملــرشــدات((  املرشدين 

للديوان امللكي(.

موسى فقيه صديق المغرب الذي أعيد انتخابه على رأس مفوضية االتحاد اإلفريقي.

ال تقف املشكلة اجلزائرية عند 
حدود الهزمية، بل إن اجلزائر 

خسرت يف معركة »مفوضية 
األمن والسلم اإلفريقي« التي 

مت توسيعها لتشمل األمور 
السياسية، خسرت، نيجرييا، 

بتقدميها ملرشح منافس 
ملرشحها، بينما كان املغرب 

واضحا يف دعم املرشح 
النيجريي، وميكن تصور حالة 

شرود املسؤولني يف اجلزائر، 
عندما مل يلتقطوا اإلشارة من 

خالل االتصال الهاتفي الذي 
جرى بني امللك حممد السادس 

والرئيس النيجريي، حممد بوخاري، 
أياما فقط قبل انعقاد القمة 

اإلفريقية

إفالس المقاربة الجزائرية.. 
»فلوس الغاز يديهم زعطوط البوليساريو«

نهج المغرب سياسة »القوة الناعمة«، التي تعتمد على تغليب 
المصلحة المشتركة بين الدول اإلفريقية، بخالف خصومه الذين 

واصلوا العزف على نفس األوتار القديمة، لمحاولة إقحام قضية 
الصحراء في النقاش، لكن المغرب نجح ألول مرة في تحييد هذا 

النقاش المفبرك على مقاس »جمهورية وهمية« يحلم بها 
العسكر الجزائري
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هكذا يمكن القول أن إعادة االتصال بني 
االدعاءات  كافة  تدحض  ونيجيريا  املغرب 
خط  أن  الجزائر  تقول  حيث  الجزائرية، 
أن  ــع  ــواق وال تــرابــهــا،  عبر  سيمر  الــغــاز 
الذي تتحدث  املشروع  يتعلق بنفس  األمر 
بأنه:  عنه  تقول  التي  اإلعالم  وسائل  عنه 
 5660 طــول  على  سيمتد  غــاز  ))أنــبــوب 
وسيمر  واملغرب،  نيجيريا  بني  كيلومترا 
بينني وتوغو وغانا  بكل من  األنبوب  هذا 
وسيراليون  وليبيريا  الــعــاج  وســاحــل 
وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال 
عدة  على  تشييده  وسيتم  وموريتانيا، 
املتزايدة  للحاجيات  ليستجيب  مراحل 
إلى  وصـــوال  منها  سيعبر  الــتــي  لــلــدول 
هذا  القادمة((.  سنة   25 الـ  خالل  أوروبا 
املشروع تم التوقيع عليه في الرباط، وذلك 
قام  يومني  ملــدة  رسمية  ــارة  زي بمناسبة 
إلى  بخاري  النيجيري محمد  الرئيس  بها 
الغاز  أنبوب  مشروع  عن  وأعلن  املغرب، 
امللك  زيــارة  بمناسبة   2016 دجنبر  في 
التقى  حيث  أبوجا  إلــى  السادس  محمد 
للعالقات  ملفت  في تحسن  بخاري،  محمد 
الجدوى  دراسة  إطالق  وتم  البلدين،  بني 
الذي  املغرب  وكــان   ،2017 ماي  شهر  في 
يخوض منذ سنوات حملة دبلوماسية في 
إلى   2017 يناير  قد عاد منذ شهر  القارة، 
كانت  عالقات  واستعاد  اإلفريقي  االتحاد 
على  باإلنجليزية  ناطقة  دول  مع  ــاردة  ب

غرار نيجيريا(( )املصدر: وكاالت(.
للبوليساريو،  الداعمة  الجزائر،  هزيمة 
إعادة  بعد  الحد،  هذا  عند  لتقف  تكن  لم 
مفوضية  رئيس  املغرب«  »مرشح  انتخاب 
موسى  واليته،  املنتهية  اإلفريقي  االتحاد 
رأس  عــلــى  ثــانــيــة  ــة  ــوالي ل مــحــمــد،  فقيه 
ما  وفــق  سنوات،  أربــع  مدتها  املفوضية 
إيباكالوندو،  باسمه،  املتحدثة  عنه  أعلنت 
حيث كتبت في تغريدة على »تويتر«: ))إن 
جرى  الذي  التصويت،  خالل  حصل  فقيه 
الــدورة  إطــار  فــي  املــاضــي،  ــوم السبت  ي
االتحاد  لقمة  والثالثني  الرابعة  العادية 
اإلفريقي، على 51 صوتا )أي نسبة ساحقة 

من األصوات(((.
بأنه  فقيه  موسى  اإلعالم  وسائل  وتقدم 
من  بأنه  يوصف  تشادي،  قانون  ))رجــل 
الذي  ديبي،  إدريس  الرئيس  من  املقربني 
بينها  من  سامية،  مسؤوليات  في  عينه 
ثم  الخارجية،  ووزارة  الحكومة  رئاسة 
رئيسا   ،2017 يناير  شهر  أواخــر  اختير 
جميع  وفي  اإلفريقي((،  االتحاد  ملفوضية 
الرجل  فــإن  للمغرب،  بالنسبة  الــحــاالت 
السابقة  الــرئــيــســة  ــن  م بكثير  أحــســن 
دالميني  ــقــي،  ــري اإلف ــحــاد  االت ملفوضية 
ما  بكل  حاولت  التي  املغرب  عدوة  زومــا، 
في  اإلفريقي  االتحاد  توريط  وسعها  في 
»الوحدة  مؤسسي  من  واحــد  ضد  صــراع 

اإلفريقية«، وهو املغرب.
أي دور سيكون للجزائر وهي تقرأ ما يلي: 
الديمقراطية،  الكونغو  ))تتولى جمهورية 
الرئاسة  املاضي،  السبت  يوم  من  ابتداء 
الجلسة  خالل  اإلفريقي،  لالتحاد  الدورية 
لقمة   34 الـــ  العادية  للدورة  االفتتاحية 
تقنية  عبر  عقدت  التي  اإلفريقي،  االتحاد 
تــســلــم رئيس  املـــرئـــي، حــيــث  الــتــنــاظــر 
فيليكس  الديمقراطية،  الكونغو  جمهورية 
أنطوان تشيسيكيدي، صالحيات السلطة، 
ليصبح بذلك الرئيس الجديد لهذه املنظمة 
هو  ومــا  واحـــدة((؟  سنة  ملــدة  اإلفريقية 
وهم  الجزائريني  على  الكاذبني  إحساس 
يقرؤون على سبيل املثال ما يلي: ))افتتحت 
اليوم  الديمقراطية،  الكونغو  جمهورية 
تعد  بالداخلة،  لها  عامة  قنصلية  السبت، 
تدشينها  يتم  دبلوماسية  تمثيلية  تاسع 
من  أقل  في  الذهب  وادي  إقليم  بحاضرة 

القنصلية  هذه  تدشني  وترأس حفل  سنة، 
العامة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون 
بالخارج،  املقيمني  واملــغــاربــة  اإلفريقي 
جمهورية  من  ونظيرته  بوريطة،  ناصر 
مــاري  السيدة  الديمقراطية،  الكونغو 
وعدة  هسبريس  )املصدر:  نزيزا((  تومبا 
مواقع أخرى/ السبت 19 دجنبر 2020(؟

ــاء املــغــرب  ــول، أن أصــدق ــق خــالصــة ال
بمن  اإلفريقي،  االتحاد  أجهزة  اكتسحوا 
األقاليم  في  قنصليات  لهم  الذين  فيهم 
تحوال  يعد  الــذي  األمــر  وهــو  الجنوبية، 
غير مسبوق، حيث ظلت الجزائر وجنوب 
لطي  إفريقي  توجه  كل  تعرقالن  إفريقيا 

هذه  في  الهزيمة  قبل  الصحراء،  مشكل 
فاشلة،  ــاورات  ــن م بعد  ــرة،  األخــي القمة 
الــتــي قادها  املــنــاورات  ــر  ــت آخ ــان و))ك
الجزائري إسماعيل شرقي، مفوض السلم 
خاصة  جلسة  لبرمجة  السابق،  ــن  واألم
هذا  وفي  االتحاد،  في  الصحراء  بقضية 
الخارجية  الشؤون  وزيــر  كشف  الصدد، 
املقيمني  واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون 

بــالــخــارج، نــاصــر بــوريــطــة، خــالل نــدوة 
 34 الـ  العادية  الــدورة  بمناسبة  صحفية 
عن  األحــد،  يــوم  اإلفريقي،  االتــحــاد  لقمة 
اإلفريقي  االتحاد  إلقحام  محاوالت  وجود 
خالل  مــن  الــصــحــراء،  قضية  تدبير  فــي 
محاولة لعقد اجتماع قسرا آللية الترويكا، 
هذه  عقد  أن  اعتبر  املغرب  أن  إلى  مشيرا 
إفريقيا،  جــنــوب  رئــاســة  ظــل  فــي  اآللــيــة 
املنحاز  موقفها  بسبب  مناسبا،  يكن  لم 
الرغم  على  أنــه  وأكــد  املوضوعي،  وغير 
آللية  إفريقيا  جنوب  رئاسة  استدعاء  من 
اآللية  هذه  أن  إال  الجمعة،  يوم  الترويكا، 
لم تجتمع، ألن أعضاء آخرين اعتبروا أن 

ستكون  الرئاسة  هذه  ظل  في  اآللية  عقد 
أنه  الــوزيــر،  وأضــاف  عكسية،  نتائج  له 
منحازة،  وغير  محايدة  رئــاســة  ظــل  فــي 
الترويكا دعم ومواكبة الجهود  يجب على 
الحصرية لألمم املتحدة في االحترام التام 
 ،693 الــقــرار  فــي  املــحــددة  لصالحياتها 
ستكون  املقبلة  الترويكات  أن  واعتبر 
من  اعتبارا  ستتكون،  ألنها  توازنا،  أكثر 

اليوم، من جمهورية الكونغو الديمقراطية 
والسنغال وجنوب إفريقيا ملدة عام واحد، 
 ،2022 سنة  من  اعتبارا  ستكون  بينما 
مكونة من جمهورية الكونغو الديمقراطية 
أن  إلــى  مشيرا  القمر،  وجــزر  والسنغال 
جنوب  رئاسة  ظل  في  تصوره  تم  ما  كل 
النتائج  ضوء  على  تقييمه  يجب  إفريقيا، 

امللموسة.
تتفهم  إفريقيا  أن  على  بوريطة  وشــدد 
لكي  وآلياتها  هياكلها  استغالل  تم  أنــه 
معني،  بلد  أجندة  اإلفريقي  االتحاد  يخدم 
أن  منذ  أنه  مسجال  القارة،  أجندة  وليس 
من  واألمـــن  السلم  مــفــوض  منصب  ــان  ك
سنة  منذ  )الجزائر  واحــدة  دولــة  نصيب 
2004(، تم استغالل االتحاد اإلفريقي في 
التي  األولى  املرة  اتجاه واحد، وهذه هي 
يتم  لن  حيث  املنطق،  هذا  كسر  فيها  يتم 
استخدام هذا املنصب كملحقة دبلوماسية 
لخدمة أجندة دولة معينة، وأكد الوزير أنه 
كل من يريدون إقحام االتحاد اإلفريقي في 
الدبلوماسية  دائما  سيجدون  امللف،  هذا 
املغربية معبأة حتى ال يتم إقحام املنظمة 
األمــم  عليه  تشرف  ــذي  ال امللف  هــذا  فــي 

املتحدة(( )املصدر: عدة مواقع(.
ذريعا  فشال  الجزائر  فشلت  إذن،  هكذا 
في فرض أجندتها داخل االتحاد اإلفريقي، 
ما يجعل »طردها« ديمقراطيا من الهيكلة، 
من  البوليساريو  صنيعتها  لطرد  مقدمة 
االتحاد  قمة  ولعل  اإلفــريــقــي..  االتــحــاد 
ــدت فـــي أجـــواء  ــق ــع ــي ان ــت اإلفــريــقــي ال
للجزائر،  اآلخر  الوجه  فضحت  »كورونا«، 
الــداخــلــيــة،  بــأزمــاتــهــا  ــوم  ــي ال املنشغلة 
هياكلهم،  ينتخبون  األفارقة  كان  فعندما 
منشغلون  الجزائريون  املسؤولون  كــان 
هناك  تعد  لم  وربما  الداخلية،  بأزماتهم 
فرصة لإلنفاق من جديد على كيان وهمي، 

وأموال الغاز بالكاد تكفي.. 

النيجيري بانكول أديوي الذي هزم الجزائري إسماعيل شرقي في انتخابات مفوض السلم واألمن اإلفريقي.

خالصة القول، أن أصدقاء المغرب اكتسحوا أجهزة االتحاد اإلفريقي، 
بمن فيهم الذين لهم قنصليات في األقاليم الجنوبية، وهو األمر 

الذي يعد تحوال غير مسبوق، حيث ظلت الجزائر وجنوب إفريقيا تعرقالن 
لك توجه إفريقي لطي مشلك الصحراء، قبل الهزيمة في هذه القمة 

األخيرة، بعد مناورات فاشلة، و))اكنت آخر المناورات التي قادها 
الجزائري إسماعيل شرقي، مفوض السلم واألمن السابق، لبرمجة 

جلسة خاصة بقضية الصحراء في االتحاد
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جامعة القاضي عياض بمراكش ضمن أفضل الجامعات
 في شمال إفريقيا

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

  ثقافة
17 العدد: 1547 من 11 إلى 17 فبراير 2021

بمراكش،  عياض  القاضي  جامعة  احتلت 
أفضل  تصنيف  ضــمــن  ــة  ــع ــراب ال املــرتــبــة 
وفقا  ــك  وذل إفريقيا،  شمال  في  الجامعات 
الخاص  العاملي  »ويبومتريكس«  لتصنيف 
البحث  مختبر  يصدره  الــذي  بالجامعات، 

»سايبرمتريك«. اإلسباني 
وجاءت هذه الجامعة املغربية املتميزة في 
املرتبة الرابعة ضمن هذا التصنيف املرموق 
على مستوى شمال إفريقيا، وراء الجامعات 

املصرية بالقاهرة واإلسكندرية واملنصورة.
وحسب تصنيف أفضل 10 جامعات بشمال 
الخامس  محمد  جامعة  احتلت  إفريقيا، 
بالرباط املرتبة العاشرة، فيما هيمنت ثماني 

جامعات مصرية على باقي الترتيب.
إحــدى  عــيــاض،  الــقــاضــي  جامعة  وتــعــد 
املستويني  على  الرائدة  العمومية  الجامعات 
الــوطــنــي واإلقــلــيــمــي، حــيــث ســهــرت، منذ 
1978، على االضطالع بدورها  إحداثها سنة 

في  والتميز  املعرفة  ونقل  خلق  في  الكامل 
مجالي البحث واالبتكار.

العاملي  »ويبوميتركس«  تقييم  ويعتبر 

الجامعات  لتقييم  نظام  أكبر  للجامعات، 
ألف   20 مــن  أكــثــر  يغطي  حيث  الــعــاملــيــة، 

جامعة، وينشر منهم 16 ألف جامعة.

معرض »نفس جديد« 
بطنجة لفنانين شباب

طنجة،  بمدينة  »كينت«  رواق  حاليا  يستضيف 
األعمال البصرية للفنانني الشباب: رحمة الحصيك، 
بودينة،  املنصوري ورضى  زياد  املستعصم،  هاجر 
وهي أعمال تعد بالكثير، وتمضي بدينامية دؤوبة 

تقول ظاللها ومسافاتها.
ويضم املعرض الذي سيستمر إلى غاية 6 مارس 
املقبل، واملوسوم بـ»نفس جديد«، أعماال تؤكد على 
تعابير ورؤى وتطلعات جديدة، تحمل في أشكالها 
وألوانها ومواضيعها، اتجاهات مختلفة، تستنطق 
إبداعية  بنجمات  وتــشــرق  والــتــأمــالت،  األحـــالم 

صادقة ومتميزة.

 الكتابة اإلبداعية
 في زمن »كورونا«

ــار  ــي إط ف
ــنــاف  ــئ اســت
أنــشــطــتــهــا 
إلى  الهادفة 
ــة  املــســاهــم
النقاش  في 
الــثــقــافــي، 
ــرا  ــ ــ ــظـ ــ ــ ونـ
ــروف  ــظـ ــلـ لـ
االستثنائية 
الــــــــتــــــــي 
ــا  ــشــه ــي ــع ي
جراء  العالم 
جــــائــــحــــة 
فـــــيـــــروس 

 ،»19 »كوفيد 
الشارع  ملسرح  »خميسآرت«  جمعية  تنظم 
املنصة  على  ثقافيا  لقاء  الــعــرض،  وفنون 
االفتراضية ZOOM حول موضوع: »الكتابة 
اإلبداعية في زمن كورونا«، بمشاركة ثلة من 
أبجاو،  شيماء  األستاذة  املغاربة:  املبدعني 
هاجر  األســتــاذة  لبروزيني،  عبيد  األســتــاذ 
واألستاذة  بــدازي،  محمد  األستاذ  صابور، 
اللقاء،  هــذا  ويسير  ويقدم  بلكالية،  خولة 
كل  العموم،  وجه  في  مفتوحا  سيكون  الذي 
الجليل  عبد  واألستاذ  املعروفي  األستاذ  من 
فبراير   13 السبت  يــوم  وذلــك  حموية،  ولــد 
والنصف  الثامنة  الساعة  على  الــجــاري، 

مساء.

»السريالية على الطريقة المغربية«
»كتاب  يتطرق  والفن«،  »العبقرية  بعنوان 
»السريالية  تجربة  إلى  حديثا،  صدر  جميل« 
لوحات  تعكسها  التي  املغربية«  الطريقة  على 

الفنان التشكيلي عباس صالدي.
الفكر  جمعية  ــن  ع الــعــمــل،  ــذا  هـ وصـــدر 
بوهالل،  بودي  إليزابيث  من  بدعم  التشكيلي، 
املغربية  الــشــركــة  مــديــر  الــــداودي،  وهــشــام 
نصوصا  ويتضمن  الفنية،  والتحف  لألعمال 
محمد  ــي  ــم ــادي واألك كــثــيــر،  ــس  ــ إدري للناقد 
للفنانني  املغربية  النقابة  ورئيس  الشيكر، 
املنصوري  محمد  املحترفني،  التشكيليني 
الجميل«  »الكتاب  يتضمن  كما  اإلدريــســي، 
متعددة  مراحل  في  صــالدي  أبدعها  لوحات 
باللغتني  ونصوصا  التشكيلية،  تجربته  من 
وما  مساره  وحول  حولها  والفرنسية  العربية 
ألهمه، وعامله الفني، ترجم إحداها عبد الكريم 

القصري.

الفنية،  حياته  في  القوي،  األثر  عن  وفضال 
عباس  أي  بلعباس،  بسيدي  تيمنا  لتسميته 
السبعة،  مراكش  مدينة  رجاالت  أحد  السبتي، 
عباس  مــوهــبــة  تفتق  كــثــيــر،  إدريـــس  يــربــط 
أو  النفس  ظالم  في  املشاهدة  بـ»وقع  صالدي 
»الشــعــوره)…(  تشربها  بخلفيات  صمتها« 
واملــعــتــقــدات،  بــالــخــرافــات  مليئا  ــان  ك الـــذي 
بألوان  وطبائع،  بطبيعة  وباحات،  بأفضية 

زاهية وأخرى أقل زهوا«.
ويقف الكاتب عند خيال صالدي الذي »كان 
الشعبية،  اإلسالمية  العربية  بالثقافة  مشبعا 
ــر، وطـــرد آدم  الــيــوم اآلخـ فــي  فيه االعــتــقــاد 
وحواء من الجنة، وصعود الروح إلى بارئها، 
محالة  ال  فيه  كما  واملــالئــكــة..  والشياطني، 
خرافات جامع الفنا: سيدنا علي، ورأس الغول، 
ألف  من  ومقتطفات  وعنترة،  يزن،  ذو  وسيف 

ليلة وليلة، وحكايات السادات واألولياء..«.

كلميم تحتضن مهرجان واد نون
 السينمائي التاسع

بكلميم،  املبدع«  »الشباب  جمعية  تعلن 
واد  ملهرجان  التاسعة  الــدورة  ستنظم  أنها 
 28 إلــى   26 من  بعد،  عن  السينمائي  نــون 

فبراير الجاري. 
هذه  خالل  من  املنظمة،  اللجنة  وتسعى 
أدوار  على  التأكيد  إلــى  الرقمية،  الـــدورة 
ــراز  وإب الـــذات  تحقيق  فــي  والــفــن  الثقافة 
مسار  تقوية  أجل  من  واملــواهــب،  الطاقات 
املجال  في  الشباب  لتكوين  الداعم  املهرجان 
مع  الــتــواصــل  مــن  وتمكينهم  السينمائي 
عموما،  الفنون  وعــشــاق  والــهــواة  الـــرواد 

متعددة  عاملية  تجارب  على  االنفتاح  عبر 
ومتنوعة.

وتجب اإلشارة إلى أن برنامج مهرجان واد 
بشراكة  تنظيمه  يتم  الذي  السينمائي،  نون 
مع املجالس املنتخبة ومؤسسات القطاعني، 
املدني،  املجتمع  وجمعيات  والخاص،  العام 
أهمها:  مختلفة،  أنــشــطــة  عـــدة  يتضمن 
املسابقة الرسمية لألفالم الروائية القصيرة، 
فقرة  السينما،  تقنيات  في  التكوين  ورشات 
التكريم،  فقرة  املهرجان،  نــدوة  بانوراما، 

ومسابقة للصور الفوتوغرافية.



مختصرات
شمالية

بعد مقال »األسبوع« )عدد 4 فبراير 2021(، 
اليوم،  نفس  في  بطنجة  املحلية  السلطة  قامت 
للجدل،  املثير  بالحي  بنيت  عشوائية  بناية  بهدم 
السطوع«،  »قطاع  بمنطقة  وبالضبط  مسنانة، 
التي  العشوائية  البناية  صاحب  متابعة  وتمت 

بنيت ليال بمباركة بعض الجهات.
الصحي،  الحجر  فترة  في  الحي  هــذا  وعــرف 
انتشارا مخيفا للبناء العشوائي، الذي تنعدم فيه 
حيث  التعمير،  بمجال  املتعلقة  السالمة  شروط 
بهذا  السلطة  أعوان  وصل صدى خروقات بعض 
في  بشكاية  توصل  الذي  الجهة،  والي  إلى  الحي 
تدخل  أي  دون  لكن  املاضي،  األسبوع  املوضوع، 
بشكاية  تقدمت  التي  الحي  ساكنة  حسب  يذكر، 

في املوضوع.

بجهة  التعليمية  املؤسسات  كل  فتح  بعد 
املواطنني الستمرار  العديد من  الشمال، استغرب 
الــقــروي  بالعالم  ــرآن  ــق ال ودور  مــراكــز  إغـــالق 
املواطنني  مــن  الــعــديــد  جعل  مما  والــحــضــري، 
يتساءلون عن سبب استمرار إقفال دور القرآن في 
وجه الطلبة، علما أنها قد تقلص من عدد الطلبة 
وتوفر لهم الشروط الصحية والوقاية مثلها مثل 
بعض  تعبير  وفق  التعليمية،  املؤسسات  باقي 

املواطنني.

دامس  في ظالم  بتطوان  الباريو  غرق حي 
الشعبي  الحي  هذا  أن  حيث  األسبوع،  يقارب  ملا 
املدينة، صارت  الذي يعتبر من أعرق األحياء في 
انقطاع  نتيجة  ليال،  الــســواد  حالكة  شــوارعــه 
املأمون  بشارعي  خصوصا  العمومية،  اإلنــارة 
وعبد الكريم الخطابي، ويحدث هذا في ظل وجود 
الحزب الحاكم على رأس جماعة تطوان والذي لم 
يحرك ساكنا في املوضوع، وفي ظل وجود شركة 
ما  وهو  القطاع،  تدبير  لها  املفوض  »أمانديس« 
السبيل  اعتراض  جرائم  عدد  من  يفاقم  أن  يمكن 
تام  علم  على  املحلية  السلطة  أن  علما  والسرقة، 
باملوضوع، وتقوم بجوالت في الحي قصد فرض 
الساعة  على  التام  باإلقفال  املتعلق  العام  النظام 
الساعة  من  ابتداء  التجول  ومنع  ليال  الثامنة 

التاسعة ليال، وفق االحترازات املتخذة.
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سطاتما يجري  ويدور في المدن

إعداد: زهير البوحاطي

عـــيــــن
الشمالعـــــــــــلى

ا�ستعمال �سواهد اإدارية مزورة لل�سطو على عقارات باملاليري

مياه الأمطار تف�سح موؤامرة رجل �سلطة ومنتخبني فا�سدين

العدد: 1547 من 11 إلى 17 فبراير 2021

نور الدين هراوي

بعد مسلسل فضائح مافيا العقار والسطو 
بشكل  تفاقمت  التي  الغير  ممتلكات  على 
رهيب بإقليم سطات في السنوات األخيرة، ال 
زالت حلقات هذا املسلسل متواصلة بأشكال 
ملف  لكن  ومتنوعة،  ماكرة  احتيالية  وصيغ 
أكثر من  والذي يطرح  للجدل  املثيرة  الحلقة 
عالمة استفهام، هو ما حصل مؤخرا ببعض 
املقاطعات اإلدارية، حيث سارع ورثة يقطنون 
إلى  استعجاليه  شكاية  تقديم  إلى  باملدينة 
بسطات،  االستئناف  بمحكمة  العام  الوكيل 
العقار  مافيا  أفـــراد  بعض  فيها  يتهمون 
وثائق  في  والتزوير  عقاراتهم  على  بالسطو 
على  تفاصيله  بكل  امللف  وأحيل  رسمية، 
والبحث  التحري  أجل  من  التحقيق  قاضي 

في كل مالبسات املوضوع وحيثياته.
وحسب مصادر مطلعة، فإن متابعة املتهم 

باملحكمة،  معه  التفصيلي  التحقيق  أثناء 
فجرت حقائق مثيرة حول تورط رجال سلطة 
في فسح الطريق له للسطو على عقار للغير، 

بعد تمكينه من شهادة إدارية بطرق احتيالية 
استغلها في إنجاز رسم استمرار لدى عدل، 
السطو  من  مكنه  مما  زور،  وباعتماد شهود 

 5 بحوالي  مقدرة  املالية  قيمته  عقار  على 
االستراتيجية  املواقع  بإحدى  يوجد  ماليير 

باملدينة.
للمحكمة  وحسب نفس املصادر، فقد تبني 
أن املتهم لم يسلك املساطر اإلدارية املعمول 
في  غموض  القضائية  للهيئة  تبني  كما  بها، 
مكتملة  غير  وأنها  املسلمة،  اإلدارية  وثائقه 

ولم تنجز أصال.
السطو  ملف  أن  إلى  اإلشارة  هذا، وتجدر 
بعمالة  الــغــيــر  وممتلكات  ــارات  ــق ع عــلــى 
أفــراد  بعض  مع  وبتعاون  بتزكية  سطات، 
بشكل  استشرى  املرتشني،  الترابية  السلطة 
عموما،  واإلقليم  املدينة  أحياء  بمعظم  كبير 
والـــذي امــتــد مــؤخــرا إلــى دائـــرة الــبــروج 
بني  الساللية  والجماعة  الجموع  بأراضي 
على بعض  استولوا  الشرقية، حيث  مسكني 
بمساعدة  الحقوق  لذوي  الفالحية  األراضي 
السلطة  أفراد  وبعض  ساللية  جماعة  نواب 
الترابية، ووصل صدى هذا امللف إلى عمالة 
النصب  ولقصة  املحاكم،  وردهــات  سطات 

وأطوارها بقية ومتابعة.

وفي  نوعها،  مــن  خطيرة  سابقة  فــي 
كانت   ،2020 ســنــة  ــن  م ســابــق  ــت  وقـ
الترابية  بالجماعة  املحلية  السلطة 
قد  شفشاون،  لعمالة  التابعة  لتمورت 
بعض  مع  ومفضوح  رديء  بشكل  تآمرت 
الفاسدين من أعوان السلطة وكذا بعض 
املجلس  عــلــى  املــحــســوبــني  املنتخبني 
قيد  روض  تحويل  أجــل  من  الجماعي، 
إلى  لبيار  مدشر  من  البناء،  في  الشروع 
وقد  تمورت،  بجماعة  له  محاذي  مدشر 
تناولت منابر إعالمية املوضوع بإسهاب 
إبان التآمر وحني التبجح من طرف هؤالء 
الــعــام والــخــاص بصوتهم  أنــظــار  ــام  أم
وبالحماية املتاحة لهم، وتحويل املشروع 
أطفاال دون  تاركني وراءهم  بكل غطرسة، 
ولو  تحصيل  لهم  تتيح  تربوية  مؤسسة 

نسبة أدنى من املعرفة.
هذا املشروع الذي صرفت عليه ميزانية 

الجهات  بعض  أرضــى  ــذي  وال خيالية، 
موعد  له  كــان  ــر،  اآلخ البعض  وأغضب 
الشتاء،  فصل  مــن  مطر  قطرة  أول  مــع 
التربة  تحركت  حيث  املؤامرة،  فانفضت 
الروض جارفة معها  لتنزل على  باألرض 
الصخور واألحجار واألشجار لتحط بها 
صرفت  الذي  البناء  وسقف  جدران  على 

من أجل بنائه أموال طائلة.
ببعض  لـــ»األســبــوع«  ــصــال  ات وفـــي 
األرضية  القطعة  أن  تأكد  الدوار،  ساكنة 
عنها  معروف  الــروض  عليها  بني  التي 
كانت  مــا  وغــالــبــا  مستقرة  غير  بأنها 
تنجرف مع سيول األمطار، وهو ما جعل 
مالكيها يتحاشون إزالة األشجار والغابة 
منها وحرثها تفاديا لخطر انزالقها، كما 
لجنة  حذروا  أن  سبق  السكان  بعض  أن 
»املقدم« و»الشيخ«  املعاينة من ذلك، لكن 
على  تحايلوا  السلطة  ممثلي  وبعض 

قصد  البشرية  للتنمية  الوطنية  املبادرة 
غامضة  ظــروف  في  الــروض  هذا  تنزيل 
ومــالبــســات خــطــيــرة، فــي الــوقــت الــذي 
اقترحت  قــد  املنطقة  ساكنة  فيه  كانت 
بقعة أرضية مناسبة لذلك، والتي الزالت 
شاهدة على الواقعة بدوار لبيار ومازالت 
صامدة في وجه األمطار الغزيرة والثلوج 
وقساوة الفصل الحالي، بل إنها لم تصب 
ادعــى  كما  تــصــدعــات  وال  شــقــوق  بــأيــة 

املتآمرون. 
القطعة  وضــعــيــة  حـــول  ــؤال  سـ وفـــي 
الروض  أساس  بها  حفر  التي  األرضية 
لبيار  دوار  سكان  أحد  أكد  »املــســروق«، 
لـ»األسبوع«، أن »القطعة سليمة واألساس 
أي تشققات  ولم تحصل  زال محفورا  ما 
التي  والثلوج  األمطار  رغم  انجرافات  أو 

عرفها فصل الشتاء الحالي«.

ــرج بـــعـــض مــواطــنــي  ــ خـ
الجمعة  يوم  مساء  الفنيدق، 
مسيرة  في   ،2021 فبراير   5
على  احــتــجــاجــا  حـــاشـــدة 
املزرية  االقتصادية  األوضــاع 
املدينة  منها  تــعــانــي  الــتــي 
املعبر  إغــالق  بعد  وسكانها 
الحدودي »باب سبتة«، سواء 
املعيشي،  التهريب  مجال  في 
العاملة،  الــيــد  وجــه  فــي  أو 
توضيحات  أي  تقديم  دون 
العديد  ألن  املـــوضـــوع،  ــي  ف
شغلها  فـــقـــدت  ــر  ــ األسـ ــن  مـ
مستحقاتها  وضــاعــت  الــقــار 
من  تدخل  أي  دون  وتأمينها 
واملسؤولة  املعنية  الجهات 
دفع  مما  املــوضــوع،  هــذا  في 
ــة الــفــنــيــدق  ــن بــســاكــنــة مــدي
املــنــازل وكسر  لــلــخــروج مــن 
جدار الصمت وحالة الطوارئ 
االحتجاج  أجل  من  الصحية، 
املعيشية  األوضــــــاع  ــى  عــل
ــة واألزمــــــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ واالجـ

التي  الخانقة  االقتصادية 
وإيــصــال  املــديــنــة،  تعيشها 
صوتها للجهات التي ضربت 
الحائط،  بعرض  معاناتها 

وفق تعبير ساكنة املنطقة. 
ــدت  ــ وع أن  ســـبـــق  ــد  ــ وقـ
بإحداث  املسؤولة،  الجهات 
واقتصادية  صناعية  منطقة 
للشغل  فرص  توفير  أجل  من 
لفائدة أبناء املنطقة وإنعاش 
سرعان  لكن  املدينة،  اقتصاد 
ألسباب  أشغالها  توقفت  ما 
ــر واضــحــة،  ــي مــجــهــولــة وغ
وهذا ما جعل ساكنة الفنيدق 
واملدن املجاورة لها كاملضيق 
هذا  في  أملها  تفقد  ومارتيل، 
املشروع الذي فشل في مهده، 
بتسوية  للمطالبة  وتــخــرج 

األوضاع.
ــواجــد الــعــشــرات  ورغـــم ت
الوطني  ــن  األم ســيــارات  مــن 
والـــقـــوات املــســاعــدة الــذيــن 
أغلقوا الشوارع في وجوههم، 

الساكنة  يمنع  لم  ذلك  أن  إال 
احتجاجها  في  االستمرار  من 
للجهات  صــوتــهــا  وإيــصــال 
تقطعت  بــعــدمــا  ــة،  ــســؤول امل
ولم يجدوا  السبل  بهم جميع 
الحوار  باب  معهم  يفتح  من 
مقترحاتهم  تقديم  أجــل  مــن 
ــة التي  ــم حــول األزمـ ــه وآرائ

خلفها إغالق املعبر الحدودي 
الوحيد  املتنفس  يعد  ــذي  ال

لساكنة املنطقة.
هي  كما  املسيرة  واستمرت 
ظاهرة في الصورة، إلى وقت 
دون  لكن  الليل..  من  متأخر 
أو  املحتجني  مع  حــوار  فتح 

االستماع إلى معاناتهم.

احتجاجات   حاشدة   في   زمن  »كورونا«
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ســوسيةأصـــــداء

األجرة  سيارات  يبدأ سائقو  أن  قبل 
الــذي  خميس،  يــوم  صبيحة  كــل  عملهم 
بجماعة  األسبوعي  السوق  يوم  يصادف 
أيت  اشتوكة  بإقليم  اعميرة  أيت  خميس 
من  ليخلصهم  لـله،  أكفهم  يرفعون  باها، 
أن  يعتبر  املدينة،  في  كبير)..(  مسؤول 
اليومي،  مدخولهم  من  »الحق«  بعض  له 
جمع  في  عنه  لينوب  شخصا)..(  ويرسل 
لـــ»ســوق  يتوجه  أن  قبل  ــحــق«،  »ال هــذا 
ممتاز« ليبدل ما جمع بمستلزمات املطبخ.

قـــاضـــي  أن  مـــحـــلـــيـــة،  مـــــصـــــادر  ــادت  أف
ــاديـــر، أمــر  ــأكـ الــتــحــقــيــق بــاحملــكــمــة املــخــتــصــة بـ
بـــإيـــداع الــشــخــص، الــــذي اتــهــم بــالــنــصــب على 
عــشــرات املــواطــنــن، والــتــزويــر واالســتــيــاء على 
احمللي  بالسجن  ملتوية،  بطرق  الغير  أمــاك 
حيث  االحتياطي،  االعتقال  رهن  ملول،  بأيت 
كان املتهم يوهم ضحاياه بأنه يشتغل كمحكم 
الــنــزاعــات، ويــقــوم باستدراجهم  دولـــي يف فــض 
من  مجموعة  على  يوقعوا  حتى  مثيرة  بطرق 
لعملية  بتعرضهم  يــفــاجــؤوا  أن  قــبــل  الــوثــائــق 
نــصــب مــحــكــمــة، وحـــســـب نــفــس املــــصــــادر، فــإن 
على  االحتيالية،  الطرق  بهذه  استولى  املتهم 
الضحايا،  سذاجة  مستغا  باملليارات،  عقارات 

الذين من بينهم شخصيات بارزة باملدينة.
ــدد مـــن الــضــحــايــا قـــد نــظــمــوا وقــفــة  ــان عـ وكــ
احتجاجية أمام محكمة االستئناف، مطالبن 
الذي حول حياة  بإنصافهم من هذا الشخص 
تشريد  يف  تسبب  كما  جحيم،  إلــى  منهم  عــدد 
عـــــدد مــــن األســــــــر، حـــســـب تـــعـــبـــيـــرهـــم، بــعــدمــا 
استولى على عقاراتهم بطريقة ال تخطر على 

بال أحد.

فعاليات  عــدة  أصــوات  نــادت  بعدما 
ــرورة مــراجــعــة  بــمــديــنــة أكـــاديـــر، بـــضـ
الجماعي  املجلس  يعتمدها  التي  املعايير 
املنتمية  الــســاحــقــة  باألغلبية  املــســيــر 
وتوزيع  صــرف  فــي  »املــصــبــاح«،  لحزب 
استنكرت  للجمعيات،  املخصصة  املنح 
تيكوين،  بحي  املدني  املجتمع  جمعيات 
بعدما  التوزيع،  في  املعتمدة  الطريقة 
الحظت وجود ارتجالية وتخبط ومحاباة 
بيان  وفي  املنح،  هذه  وصرف  توزيع  في 
الفعاليات،  من  العديد  طــرف  من  موقع 
ــة مــوجــهــة إلـــى رئيس  ــي رســال وكـــذا ف
بتاريخ  أكادير،  ملدينة  الجماعي  املجلس 
املجتمع  نددت جمعيات  فبراير2021،   03
توزيع  في  املعتمدة  املعايير  بهذه  املدني 
تشاركية  مــقــاربــة  دون  املــنــح  ــرف  وصـ
وجــود  الحــظــت  بعدما  جــيــدة،  وحــكــامــة 
العمومي  الدعم  ملف  تدبير  في  »عبث« 
في  املجالية  العدالة  وانعدام  للجمعيات 

توزيع املنح.

امل�شاجد بني �شديق الوزير والنقاط الع�شرة يف مراك�ش

مراكش

العدد: 1547 من 11 إلى 17 فبراير 2021

عزيز الفاطمي

عـــقـــد املـــجـــلـــس الـــجـــمـــاعـــي 
بتاريخ  ــعــاديــة  ال ــه  ــ دورت ــراكــش  مل
انطالقتها  أعــطــى   ،2021.02.04
املدينة،  عمدة  بلقايد،  العربي  محمد 
صباحا  عشر  الحادية  الساعة  على 
محمد  بشارع  االجتماعات  بقاعة 
الخامس، حيث تضمن جدول أعمال 
عشر  الــدورة،  لهذه  األولــى  الجلسة 
باملساجد،  تتعلق  منها  ثالثة  نقاط، 
النقطة  التالي:  الشكل  على  صيغت 
الجلسة،  أعــمــال  مــن جــدول   2 رقــم 
تخصيص  على  باملصادقة  تعلقت 
املتواجدة   »p  22« األرضية  البقعة 
لبناء  وذلــك   ،7 املحاميد  بتجزئة 
مسجد تبعا مللتمس مجلس مقاطعة 
املنارة، واملتخذ خالل الدورة العادية 
رقم  والنقطة   ،2020 شتنبر  لشهر 
تخصيص  على  املــصــادقــة  تهم   ،3
بجانب  الكائنة  األرضــيــة  البقعة 
املحلية«  واملبادرات  الجمعيات  »دار 
مساحتها  والتي  الحسني،  بالحي 
وذلك  سنتيار،  و88  آر   20 حوالي 
الــدورة  خــالل  املتخذ  مسجد  لبناء 
 ،2020 شــتــنــبــر  لــشــهــر  ــة  ــادي ــع ال
والنقطة الرابعة، هي األخرى تتعلق 
من  جزء  تخصيص  على  باملصادقة 

البقعة األرضية ذات الرسم العقاري 
متر   9900 /5564 مساحتها  رقم   
مربع، تابعة للملحقة اإلدارية معطى 
هلل بمقاطعة املنارة، خصصت لبناء 
مسجد، تبعا مللتمس تقدم به مجلس 
مقاطعة املنارة واملتخذ خالل الدورة 

العادية لشهر يناير 2020.
ــن  ــل ــاع ــف ــد عـــلـــق بـــعـــض ال ــ وقـ
مقاطعة  كون  ذلك،  على  الجمعوين 
من  يكفي  مــا  على  تتوفر  ــارة  ــن امل
املساجد، في حن تفتقر إلى مجموعة 
من املرافق االجتماعية الحيوية، من 
تعليمية  ومؤسسات  مستوصفات 

ونوادي ملختلف الشرائح العمرية.
وما دام الحديث هنا عن املساجد، 
الذي  الحادث  إلــى  ــارة  اإلش وجبت 
ــن املــاضــي،  ــن وقـــع فــجــر يـــوم اإلث
داخــل  حريق  انـــدالع  فــي  واملتمثل 

دكالة  باب  بمسجد  األجنحة  إحدى 
ــى حقبة  إلـ ــعــود  ي ــذي  ــ ال الــكــبــيــر، 
السيدة  بفضل  الــســعــديــن،  دولـــة 
أم  الوزكيتية،  مسعودة  الفاضلة 
الذهبي،  املنصور  أحمد  السلطان 
ويقظة  اإللهية  األلطاف  لــوال  حيث 
ــن الــذيــن ربــطــوا  ــن ــواط بــعــض امل
املدنية،  الوقاية  بــرجــال  االتــصــال 
الحريق  عــلــى  الــســيــطــرة  تــمــت  ملــا 
جسيمة،  أضـــرارا  يخلف  أن  دون 
عناصر  حضور  األمر  استدعى  كما 
التقنية،  الفرقة  فيها  بما  الشرطة 
الحريق،  أســبــاب  تحديد  أجــل  مــن 
بن  ــوال  األق حولها  تضاربت  التي 
عطب ناتج عن شاحن للهاتف النقال 
ــادي، وفي  ــن تــمــاس كــهــربــاء عـ وب
املندوب  قام  للحادث،  املوالي  اليوم 
لجهة  اإلسالمية  للشؤون  الجهوي 

مراكش آسفي، بزيارة تفقدية ملعاينة 
جولته  وأثــنــاء  الحريق،  مخلفات 
بأجنحة املسجد، وقف على مجموعة 
مقدمتها حجرة  في  اإلشكاليات،  من 
خاصة،  لجلسات  مخصصة  كانت 
الجهوية،  املندوبية  صقور  وأحــد 
ــر«، كما  ــوزيـ ـــ»صــديــق الـ املــلــقــب ب
مجموعة  بتكديس  املسؤول  فوجئ 
داخل صناديق  املصاحف  كبيرة من 
كارطونية يجهل سبب عدم توزيعها 
بها كصدقة جارية، حيث  التبرع  أو 
ظلت أسيرة داخل هذه الحجرة ملدة 
أخرى  مساجد  توجد  بينما  طويلة، 
املصاحف،  لهذه  الحاجة  أمس  في 
حيث أصدر املسؤول الجهوي أوامر 
صارمة من أجل إغالق هذه الحجرة 
في وجه الجميع، فهل يعلم املندوب 
في  كانت  الحجرة  هذه  أن  الجهوي 
إليها  يلجأ  للوضوء  مكانا  األصــل 
املصلون في األيام الباردة واملاطرة؟ 
وهل يعلم املسؤول بمعاناة املصلن 
حيث  الجمعة  صـــالة  أداء  ــاء  ــن أث
فوق  الصالة  الوضع  عليهم  يفرض 
من  الــخــالــيــة  املــســجــد  فــنــاء  أرض 
باملسجد؟  وفرتها  رغــم  الحصائر 
املسجد  هــذا  مــرتــادي  أمــل  ويبقى 
الجهوي  املسؤول  في  كبير  العتيق 
غير  جدية  عن  أبــان  الــذي  الجديد، 
القطاع،  بهذا  العمل  في  مسبوقة 
يجري  ملا  حد  وضع  أجل  من  وذلــك 

ويدور بهذا املسجد.

تنغير

نافذون  منتخبون 
يقومون بحمالت 

انتخابية سابقة ألوانها

األسبوع

في  النافذين  املنتخبن  من  عدد  دخل 
لعقد  الزمن،  مع  تنغير في سباق  مدينة 
اجتماعات ولقاءات مع الساكنة املحلية 
في إطار حملة انتخابية سابقة ألوانها، 
وذلك بهدف إقناع املواطنن بالتصويت 
االنتخابات  خــالل  أحــزابــهــم  لصالح 

التشريعية والجماعية املقبلة.
املنطقة،  بأعيان  منتخبون  ويستعن 
مع  عالقات  ونسج  الساكنة  من  للتقرب 
الذين  واألشــخــاص  الجمعوين  بعض 
السكان،  لــدى  متميزة  بمكانة  يحظون 
بعض  يقوم  كما  استدراجهم،  عبر  وذلك 
الجماعات  ملشاريع  بالترويج  املنتخبن 
الترابية بهدف كسب رضى سكان املنطقة.
بعض  ممثلو  عقد  ــار،  اإلط هــذا  وفــي 
سكان  مع  لقاءات  السياسية  األحــزاب 
شهدت  »أكــنــيــون«،  القروية  الجماعة 
ــور مــنــتــخــبــن نــافــذيــن، قــدمــوا  ــض ح
التي  واملــشــاريــع،  الــوعــود  مــن  العديد 
في  تفوقهم  حالة  في  إلنجازها  يسعون 

االنتخابات القادمة.
الجماعات  ــاء  رؤسـ بعض  ويعتمد 
الجمعوية  الفعاليات  على  الترابية 
ــتــواصــل االجــتــمــاعــي في  ونــشــطــاء ال
للمشاريع  الــتــرويــج  بــهــدف  املنطقة، 
ــي الـــواليـــة الــحــالــيــة، بعد  املــنــجــزة ف
االنتقادات التي وجهت لهم من فعاليات 
خالل  املجالس  حصيلة  تعتبر  أخــرى 

املرحلة السابقة، فاشلة.

بولمان

تاأزم الو�شع ال�شحي ب�شبب خ�شا�ش يف الأطباء

األسبوع

األطر  في  كبيرا  خصاصا  بوملان  إقليم  يعيش 
بعد  يتأزم  الصحي  الوضع  جعل  مما  الطبية، 
التخصصات عن  رحيل عشرة أطباء في مختلف 

املؤسسات االستشفائية، مما أدى إلى تراجع 
واملــراكــز  الــقــرى  فــي  الطبية  الــخــدمــات 
وزارة  مندوبية  تلجأ  حيث  الحضرية، 
»ترقيعية«  لحلول  باإلقليم،  الصحة 
املواطنن  مشاكل  لكن  الخصاص،  لسد 
الكثير  توافد  بسبب  تــزداد  واملــرضــى 

منهم مقابل انعدام الخدمات.
أو  أطباء  بتعين  الساكنة  وتطالب 
قصد  اآلجــال،  أقرب  في  داخلين  أطباء 

ــع حــد ملــعــانــاة املــرضــى، وحل  وض
ــذي  ــ ــخـــصـــاص ال ــل الـ ــشــك م
الصحية  املراكز  منه  تعاني 
ومستشفى  واملستوصفات، 
ــذي يفتقد  ال الــحــاج،  ــاط  أوط

الــالزمــة،  الطبية  للتجهيزات 

بحيث يضطر املرضى والنساء الحوامل للتوجه 
يعرف  الــذي  بميسور،  اإلقليمي  املستشفى  إلى 
بفاس  الجامعي  املستشفى  أو  خصاصا،  بدوره 
تكلف  طويلة  بمسافة  املنطقة  عن  يبعد  أنه  رغم 

كثيرا جيوب فقراء اإلقليم.
وأوطاط  ميسور،  بوملان،  مستشفيات  وتسجل 
عدة  منذ  الطبية  األطقم  في  كبيرا  نقصا  الحاج، 
القضية،  بهذه  الحكومة  رئيس  علم  رغم  أشهر، 
وتقديم  الصحي  الوضع  لدراسة  لجان  وتعين 
والخصاص،  االختالالت  أماكن  تبرز  تقارير 
جمعوية  فعاليات  مراسالت  إلى  باإلضافة 
معالجة  ألجــل  الصحة،  لـــوزارة  وسياسية 

األوضاع الصحية على مستوى اإلقليم.
النيابي  الفريق  تقدم  اإلطار،  وفي هذا 
لحزب التقدم واالشتراكية، بطلب إلى 
الطالب،  أيــت  خالد  الصحة،  وزيــر 
الصحي  الوضع  بتفاقم  إلشــعــاره 
بعد مغادرة  اإلقليم  في مستشفيات 
أطباء ألسباب مختلفة، لكن ال شيء 
تغير، ليظل مصير الساكنة مجهوال 
في ظل تزايد أعداد املرضى ومعاناة 
يصحو  حتى  السن،  وكبار  األطفال 

ضمير املسؤولن.

عرض رئيس جماعة قروية على محكمة جرائم األموالأسفي

األسبوع

االستئناف  بمحكمة  العامة  النيابة  عــرضــت 
بوكدرة«  »ثالثاء  جماعة  رئيس  مؤخرا،  بمراكش، 
بإقليم أسفي، على غرفة الجنايات االبتدائية املكلفة 
عمومية  أموال  »اختالس  بشبهة  األمــوال،  بجرائم 
موضوعة تحت تصرفه كرئيس للمجلس الجماعي«.
حالة  في  املــذكــورة،  الجماعة  رئيس  ويتابع 

من  عــدد  بها  تــقــدم  شكاية  على  بــنــاء  ســـراح، 
رئيس  إلى  املجلس،  لنفس  املنتمن  املستشارين 
بعد  أسفي،  بجهة  للحسابات  الجهوي  املجلس 

اكتشافهم لخروقات في تدبير الشأن املحلي.
آخر  ملف  إلى  لتنضاف  القضية،  هذه  وتأتي 
باختالالت  مرتبط  الجماعة،  رئيس  فيه  يتابع 
تتعلق بصفقات عمومية، وإنجاز أعمدة كهربائية، 
وحفر اآلبار والتجهيزات، حيث تم اكتشاف رصد 

ميزانية مهمة لهذه املشاريع.
سفر  جــواز  سحب  أن  التحقيق  لقاضي  وسبق 
رئيس جماعة »ثالثاء بوكدرة« ومتهمن آخرين معه، 
وفتح تحقيقا معهم بناء على تعليمات الوكيل العام.

أيت الطالب

M

العناية،  حــامت  الــســيــدان  يتقدم 
رئيس مرصد »زوم« للوساطة والتحكيم، 
املركزي  املقر  بوقريني، مدير  وخالد 
ــاط، بــأحــر الــتــعــازي  ــرب ــال لــلــمــرصــد ب
ــاة إلـــى الــســيــد الــكــاتــب الــعــام  ــواسـ واملـ
البالوي،  هشام  العامة،  النيابة  لرئاسة 
اهلل  من  راجني  الكرمية،  والدته  وفاة  يف 
يتغمد  وأن  والسلوان،  الصبر  يلهمه  أن 
ويسكنها  الواسعة  برحمته  الفقيدة 

فسيح جناته.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

َأَصاَبْتُهْم  ِإَذا  الَِّذيَن  اِبِريَن  الّصَ ِر  َوَبّشِ  (
َراِجُعوَن(  ِإلَْيِه  ا  َوِإّنَ لِلَِّه  ا  ِإّنَ َقالُوا  ُمِصيَبٌة 

العظيم. الله  صدق 



20

كواليس جهوية
جمعيات تطالب بتوقيف 
نشاط صناعي مضر بالبيئة

األسبوع

املجتمع  جمعيات  عــبــرت 
بأيت ملول، عن رفضها  املدني 
صناعية  لــوحــدة  الترخيص 
»مستحلب  وتــخــزيــن  إلنــتــاج 
اإلسفلت«، والذي يشكل ضررا 
املجاورين  السكان  صحة  على 
وللبيئة،  الــصــنــاعــي  لــلــحــي 
ــة مـــســـؤولـــي املــجــلــس  ــيـ داعـ
البلدي والسلطات املحلية، إلى 
مراجعة القرار الذي ال يتماشى 

مع مصلحة الساكنة واملدينة.
ــت الــجــمــعــيــات  ــ ــح ــ وأوض
النشاط  مــن  الــنــوع  »هـــذا  أن 
على  خطرا  يشكل  الصناعي 
السكان،  صحة  وعلى  البيئة 
الصناعي  الحي  وأن  خاصة 
عدة  يتواجد وسط  ملول  بأيت 
أركانة  كحي  سكنية،  أحــيــاء 
واملسيرة  ــحــرش  وال وأدمـــن 
لذلك،  وغــيــرهــا«،  )الــشــهــداء( 
فإننا »نعلن رفضنا واعتراضنا 
لهذه  الــتــرخــيــص  مــنــح  عــلــى 
ملا  نظرا  الصناعية،  املنشأة 

تشكله من خطر على البيئة«.
الجمعيات  نفس  وانتقدت 
ــن قبل  ــال م ــج ــدم فــســح امل عـ
ــام املــواطــنــن  ــ الــجــمــاعــة أم
على  اعــتــراضــهــم  لتسجيل 
ــشــروع  ــذا امل ــه الــتــرخــيــص ل
مطالبة  املناسب،  الوقت  في 
واملنتخبن  الجماعة  رئيس 
هذا  إقامة  على  املوافقة  بعدم 
ــنــشــاط الــصــنــاعــي املــهــدد  ال
لصحة الناس بتراب الجماعة، 
اإلقليم  عــامــل  ــن  م ملتمسة 
الساكنة  مطلب  مع  التجاوب 
»مستحلب  ملصنع  ــرافــض  ال

اإلسفلت«.
الصناعي  الحي  ويتواجد 
قرب األحياء السكنية، الشيء 
عدة  للمواطنن  يسبب  الذي 
مـــن قبل  ــة  ــاص ــل، خ ــشــاك م
الصناعية،  الوحدات  بعض 
حيث سبق ألحد املصانع في 
مجال تدوير زيوت السيارات 
أن خلق مشكلة بيئية خطيرة 
في املنطقة، مما دفع السطات 
ــجــاج بــســبــب كــثــرة  ــاحــت ل
الروائح الكريهة التي تنتشر 
مما  املدينة،  أحياء  في سائر 
لنقل  املصنع  بصاحب  دفــع 

نشاطه إلى مكان آخر.

العدد: 1547 من 11 إلى 17 فبراير 2021

الخميسات

احتقان اجتماعي بعد ت�سريد �سكان »الرباريك«
 من طرف ال�سلطات العمومية

أيت ملول

األسبوع
 

قــامــت الــســلــطــات املــحــلــيــة بــجــمــاعــة عن 
من  مجموعة  بهدم  الخميسات،  إقليم  السبيت 
بقعا  أصحابها  منح  دون  باملنطقة  »البراريك« 
موجة  خلق  مما  مالية،  تعويضات  أو  سكنية 
استنكروا  الذين  السكان  لدى  واسعة  غضب 
دون  السلطات  اتخذتها  الــتــي  ــراءات  ــ اإلجـ

إشعارهم.
عمليات  من  استياءهم  مواطنون  وأبــدى 
تمكينهم  دون  السلطات  بها  قامت  التي  الهدم 
من االستفادة من قطع أرضية في إطار مشروع 
اإلسكان  وزارة  قبل  من  املبرمج  اإليواء  إعادة 
ثاثة  أو  إشراك عائلتن  مستنكرين  والتعمير، 
إقصاء  تــم  بينما  ــدة،  واحـ أرضــيــة  بقعة  فــي 

آخرين من املشروع.
وأكد أحد الفاعلن، أن »عملية توزيع القطع 
عرفت  الصفيح،  دور  ساكنة  على  األرضــيــة 
قيام  عدم  منتقدا  واخــتــاالت«،  خروقات  عدة 
عمليات  بموعد  القاطنن  بإشعار  السلطات 

ونقل  أمورهم،  تدبير  من  يتمكنوا  حتى  الهدم 
ممتلكاتهم إلى أماكن أخرى أو لدى أقربائهم.

وأكدت مصادر محلية، أن العديد من السكان 
الــظــروف  بسبب  مــزريــة  أوضــاعــا  يعيشون 
»كورونا«، حيث أصبح  املادية في ظل جائحة 
إيجاد  عليهم  تعذر  بعدما  مجهوال،  مصيرهم 
مأوى للجوء إليه بعد هدم مساكنهم، مما جعل 
دون  العراء  في  لياليهم  يقضون  منهم  العديد 

اهتمام من املنتخبن واملسؤولن.
التجزئة  أن  املـــصـــادر،  ذات  وأوضــحــت 
السكان،  لهؤالء  تخصيصها  تم  التي  السكنية 
لم يتم تجهيزها بعد رغم هدم »البراريك«، إلى 
بسبب  توقف  الــذي  التجهيز  مشروع  جانب 
الداخلية، مما يضع ساكنة دور  قرار من وزير 
الصفيح أمام مصير مجهول بعد حرمانهم من 

االستفادة ماديا للبحث عن سكن آخر.

يعرف مركز التلقيح بمدينة الجديدة، 
اختالالت وتجاوزات من قبل المشرفين 
عليه، حيث تسود الزبونية والمحسوبية 

رغم المواعيد المحددة عبر األنترنيت، ذلك 
أن الكثير من رجال التعليم يأتون من 

أماكن بعيدة للحصول على اللقاح بمركز 
ثانوية الرازي التقنية، إال أنهم يصطدمون 

بتأجيل موعدهم إلى يوم آخر أو أليام، 
فيما رجال تعليم آخرين يستفيدون من 
التلقيح بدون موعد محدد، حيث استفاد 
أحد المعلمين الذي له منصب بالمجلس 

البلدي ألزمور، من عملية التلقيح بالمركز 
المذكور، دون توفره على موعد محدد.

تلــــكس

األسبوع

تعاني ساكنة منطقة أيت باعمران ظلما كبيرا 
بسبب  واإلقليمية،  املحلية  السلطات  أعن  أمام 
رفقة  الزراعية  لحقولهم  الرحل  الرعاة  اجتياح 
ممتلكات  اقتحام  يتعمدون  حيث  ماشيتهم، 
أدنى  دون  فيها  والعبث  وأراضيهم،  الفاحن 

احترام للقوانن.
ــت الــســاكــنــة نــــداءات مــتــكــررة إلــى  ووجــه

إفني،  سيدي  إقليم  وعمالة  املحلية  السلطات 
الذي تعاني  الحيف والظلم  التدخل ورفع  ألجل 
منه، بسبب جلب الرعاة الرحل لقطعان األغنام 
تأتي  والتي  أراضيهم،  داخل  للرعي  واملواشي 
خسائر  يسبب  مما  والــيــابــس،  األخــضــر  على 

مادية كبيرة في ممتلكات الناس الضحايا.
اإلقليم،  في  املدني  املجتمع  جمعيات  وقالت 
الساكنة  مزارع  على  الرحل  الرعاة  »هجوم  أن 
السلطات  ومسمع  مــرأى  أمــام  يتم  وحقولها، 
بموقف  اكتفت  والــتــي  واإلقليمية،  املحلية 
الرعاة  واصــفــة  ــوضــع«،  ال هــذا  أمــام  املتفرج 
األخضر  على  تأتي  التي  بـ»العصابات  الرحل 

واليابس«.

املسؤولة  الجهات  صمت  الجمعيات  وانتقدت 
أراضي  على  تحصل  التي  االعتداءات  هذه  تجاه 
السلطات  استجابة  ــدم  ع أن  معتبرة  ــنــاس،  ال
والجهات املعنية ملطالب أصحاب األراضي، يهدف 
السيما  دون حق،  املنطقة  من  للهجرة  دفعهم  إلى 
يحمي  ال  الرعي  لتنظيم  قانون  إصدار  تم  بعدما 

حقوق الساكنة.
وتطالب ساكنة أيت باعمران وزير الداخلية، 
في  يحصل  الــذي  للظلم  حد  ووضــع  بالتدخل 
الذين يستنزفون  الرحل  الرعاة  قبل  املنطقة من 
حقول الناس ومزروعاتهم دون أن يطبق عليهم 
القانون، رغم الشكايات املتعددة للمواطنن لدى 

الدرك امللكي والسلطات املحلية.

ساكنة أيت باعمران تطالب بوضع حد لنشاط الرعاة الرحل سيدي إفني

إفران

خالف حول الرعي يؤدي
 إلى جريمة قتل بواسطة جرار

شجيع محمد

التابعة  إفـــران،  واد  حد  القروية  الجماعة  ساكنة  اهتزت 
أن  بعد  سيدة  ضحيتها  راحت  قتل  جريمة  لخبر  إفــران،  إلقليم 
عمد الجاني إلى دهسها بواسطة جرار، مما استدعى نقلها إلى 

املستشفى، لكنها لفظت أنفاسها األخيرة قبل الوصول إليه.  
صراع  في  كان  الجاني  كون  إلى  القضية،  تفاصيل  وتعود 
الــرعــي،  فــي  تستغله  كــانــت  ــي  زراعـ فــدان  الضحية حول  مــع 
الجاني  جعل  مما  الغاية،  لنفس  بكرائه  زوجها  قــام  أن  بعد 
الصراعات  جعل  مما  الفدان،  نفس  في  بالرعي  اآلخر  هو  يقوم 
آلخر،  حن  من  تحتدم  الطرفن  بن  واملناوشات والتشنجات 
الشيء الذي ولد حقدا دفينا في نفسية الجاني الذي كان يقتنص 
الفرص لانتقام من الضحية، إلى أن وجد الفرصة سانحة، حيث 
الطريق،  قارعة  عند  جــراره  بواسطة  الضحية  دهس  إلى  عمد 
مكان  من  ويفر  قتيلة  ليرديها  ابنها،  سيارة  من  نزلت  أن  بعد 

الحادث تاركا الجرار يهوي في املنحدر.
أعلى  إلى  توجه  ارتكبه،  الذي  بالفعل  الجاني  شعر  أن  بعد 
تلة مجاورة ملكان الحادث مهددا باالنتحار بواسطة سكن كبيرة 
حاصرته  أن  بعد  منه  يقترب  من  بكل  األذى  )مدية( وإلحاق 
يستسلم،  جعلته  الدرك  رجال  فطنة  لكن  امللكي،  الدرك  عناصر 

ليتم بذلك إلقاء القبض عليه.
وأحيل الجاني على أنظار النيابة العامة لدى محكمة االستئناف 

بمكناس، الستكمال مجريات التحقيق واتخاذ املتعن في حقه.

زاكورة

احتجاجات بعد طرد عمال
من شركة منجمية 

األسبوع

»أيت  السالية  للجماعة  املنتمن  الشباب  عشرات  نظم 
وقفة  زاكـــورة،  إلقليم  التابعة  تانسيفت  بجماعة  سمكان« 
املنطقة  أبناء  بطرد  محلية  شركة  قامت  بعدما  احتجاجية، 

العاملن في منجم »أكدال«.
ورفع املحتجون شعارات تطالب بحقهم في الشغل والعمل 
في املنجم املوجود فوق تراب الجماعة السالية التي ينتمون 
إليها، والذي تستخرج منه بعض املعادن، رافضن قيام الشركة 

املسؤولة بجلب اليد العاملة من خارج املنطقة واإلقليم.
واإلهمال  التهميش  تعيش  املنطقة  أن  املحتجون،  وقــال 
وانعدام مشاريع تنموية أو استثمارات تحد من أرقام البطالة، 
مطالبن بفسح املجال ألبناء الجماعة للعمل في مناجم املنطقة 

التي تعد الوجهة الوحيدة لكسبهم قوت يومهم.
البالغ عددهم أربعن عاما ينتمون  العمال  وخلف تسريح 
للمنجم،  املسيرة  الشركة  قبل  من  املذكورة،  القروية  للجماعة 
غضبا واستياء كبيرا في صفوف املحتجن، وفي الوقت الذي 
املالية  »الضائقة  إلى  الطرد  سبب  املنجم  إدارة  فيه  أرجعت 

التي تعاني منها الشركة«، ينفي العمال هذه التبريرات.
واملدنية،  الحقوقية  الجمعيات  املنطقة،  شباب  ويطالب 
وتوفر  املطلبي  مللفهم  الشركة  تستجيب  حتى  بمساندتهم 
لهم فرص شغل ألجل لقمة العيش، محملن السلطات املحلية 

املسؤولية بعد صمتها تجاه هذه القضية.

و  تعليقصــورة

هل هذا هو التجهيز يا وزارة التجهيز ؟

لم تمر على أشغالها سوى بضعة أشهر حتى تحولت الطريق الرابطة بين 
تطوان وشفشاون إلى خطر حقيقي يتهدد المسافرين، بسبب انهيارها، 

حيث أظهرت األمطار األخيرة حقيقة األشغال التي شهدتها هذه الطريق 
كما هي ظاهرة في الصورة وكأنها مصنوعة من »الكرطون«، وال ترقى 

إلى مستوى الطرق الوطنية، ولهذا، فإن وزارة التجهيز والنقل مطالبة 
بتوضيح هذه االنهيارات التي عرفتها هذه الطريق الحديثة العهد.
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لم  ما  سياسي  حزب  أي  عند  وطني  بعد  أي  يستقيم  ال 
يكن وعيه العقائدي واإليديولوجي يبدأ وينتهي عند االلتزام 
بالقضايا الوطنية والدفاع عنها، ولن يقبل املساومة عنها أو 
هي  الوطنية  فالقضايا  أخرى،  قضايا  وبني  بينها  املفاضلة 
أمام مشهد  قد نصبح  ذلك،  عدا  وما  الخبر،  كما هي  املبتدأ 
ويقحم  املفاضلة،  ميزان  في  الثابت  يضع  موبوء  حزبي 
املتغير في دائرة االهتمام الوطني ويجعل منه قضية وطنية.
أحزاب من هذه الطينة، يصح القول فيها أنها تشتغل على 
أجندات أخرى أقل ما يحق فيها أنها أجندات غير مضبوطة 

على التوقيت املغربي.
فقد كان من املفترض أن تفرز لنا بعض التطورات اإليجابية 
التي عرفتها قضيتنا الوطنية مؤخرا، موقفا موحدا تجتمع 
انحرفت  األحزاب  بعض  أن  بيد  سواء،  كلمة  على  فيه  األمة 
نقاشات على مستوى  الوطني ودخلت في  اإلجماع  ذلك  عن 
وتضع  البلبلة  تخلق  نقاشات  وهي  ومؤسساتها،  هيئاتها 

عالمات استفهام كبيرة حول مدى وطنيتها.
أن تثار نقاشات من هذا القبيل ومن قبل أحزاب تمارس 
السلطة، فهذا يتناقض مع املصلحة العليا للوطن، ويكشف 
باملهمة  األحـــزاب  تلك  درايــة  عــدم  عن  نفسه،  الوقت  في 
ضمن  السلطة  في  املشاركة  قبلت  أن  بعد  إليها  املوكولة 
ولذلك،  املغربي،  الدستور  يؤطرها  التي  االختصاصات 
ألن  األصــل،  حيث  من  له  وجــوب  ال  النقاش  هذا  مثل  فإن 
أي حزب مشارك في الحكومة، عليه أن يدرك أنه قد انتقل 
التي  الرسمية  املسؤولية  إلــى  الحزبية  املسؤولية  من 
أن  يدرك  أن  عليه  كما  الوطن،  مصلحة  فيها  تتحكم  باتت 
ألن  للملك،  املحفوظ  املجال  في  تندرج  الخارجية  السياسة 
الفصل  وحسب  األسمى،  وممثلها  الدولة  رئيس  هو  امللك 
التعهدات  احترام  على  يسهر  الذي  فهو  الدستور،  من   42
يجب  وكذلك  للبالد.  الالزمة  والتحالفات  للمملكة  الدولية 
على تلك األحزاب، أن تعيد قراءة الدستور قبل الدخول في 
أن  على  ينص   49 الفصل  أن  لها  ليتبني  عقيم،  نقاش  أي 
القضايا املتعلقة بالسياسة الخارجية تندرج في السياسة 
مستوى  على  قراراتها  تتخذ  التي  للدولة،  االستراتيجية 

املجلس الوزاري الذي يرأسه امللك حسب الفصل 48.
إذا كان هذا األمر محسوما دستوريا وال مجال فيه للتأويل، 
الشعب  أقرها  التي  األساسية  الوثيقة  في  عليه  متفق  وهو 
األحزاب،  جميع  على  كذلك  يتعني  فإنه   ،2011 سنة  املغربي 
الجماعي  بالوعي  تتقيد  أن  الوطن،  هذا  إلى  االنتماء  بحكم 
والدولية  اإلقليمية  املواقف  كل  وتدعم  تآزر  وأن  للمغاربة، 
التي تصب في مصلحة قضيتنا الوطنية، وليس من املهم أن 
ندخل في نقاش بيزنطي يؤذي وال ينفع، من قبيل كيف وملاذا 
التوقيت ولم يحصل  كان ذلك املوقف مؤيدا؟ وملاذا في هذا 
حسابات  منطق  وخــارج  السياق  خــارج  كلها  أسئلة  قبل؟ 
مواقف،  هكذا  في  واملالبسات  والظروف  فالحيثيات  الدولة، 
ليست لها تلك القيمة السياسية، بل العبرة فيها بالخواتم، 
وما دامت تلك الخواتم قد تحققت فيها أوال وأخيرا مصلحة 
الوطن، فهذا فيه من الكفاية ما يريح أمة بأسرها ويضع حدا 

ملسار طويل من االستنزاف على مختلف األصعدة.
فأي حزب، قبل أن يكون له توجه إسالمي أو توجه يساري، 
فهو قبل كل ذلك حزب مغربي قاعدته من أبناء الشعب املغربي، 
وتمثيله داخل البرملان هو تمثيل للشعب املغربي، لذلك، عليه 
أن يتصرف كحزب مغربي بعقلية مغربية وبأصول مغربية، 
هذا  إلى  املقبل  االنتخابي  االستحقاق  في  سيتوجه  فغدا 
من  عليه  يحصل  ولن  البرملان  في  حضوره  ليضمن  الشعب 
شعب آخر يوجد في جزيرة خارج هذا الفضاء حتى يتبنى 
الشعبية  اإلرادة  من  تستمد  األحــزاب  شرعية  ألن  قضاياه، 
ألبناء الوطن ومن شرعية التماثل مع قضاياهم ال مع قضايا 
وإنسانية  عادلة  اآلخر  ذلك  قضايا  كانت  ومهما  اآلخرين، 
وال  الوطنية  قضايانا  خلف  تبقى  اإلنسان،  بحقوق  وترتبط 
يحق ألي كان أن يتمسك بها في حال تصادمها مع املصلحة 
العالم،  هذا  في  واإلنسانية  العادلة  فالقضايا  للبالد،  العليا 
كثيرة ومتعددة وال يجب أن نختزلها في قضية واحدة لكي 

نضحي بقضيتنا.
وهذا يقودنا إلى طرح السؤال الكبير على جميع األحزاب: 

أيهما أولى، العقيدة واإليديولوجية أم الوطن؟
لدى  وتداوله  تصريفه  يمكن  الطرح  هذا  مثل  أن  أعتقد  ال 
األحزاب الكبيرة في البلدان العريقة في الديمقراطية، وعلى 
فهي في سياساتها  بلدان محصنة سياسيا،  أنها  الرغم من 
مصالحها  يخدم  ــذي  ال بالشكل  إال  تتحرك  ال  الخارجية 
القومية.. فمتى يتولد هذا الوعي لدى أحزابنا التي تتحكم 
مصير  حساب  على  اإلقليمية  االرتــبــاطــات  أحيانا  فيها 

ومستقبل الوطن؟

أيهما أولى.. 
اإليديولوجية العقيدة 

 أم الوطن ؟
لحسن الجيت

العدد: 1547 من 11 إلى 17 فبراير 2021

شعوب  بينما  األحوال،  مبدل  سبحان 
كــانــت كلمة  تــتــأخــر،  ــرى  ــ تــتــقــدم وأخ
األوروبــيــون،  يسمعها  ملا   »ARABE«
العيش  وبحبوحة  الحضارة  يتذكرون 
التي كانت الشعوب العربية واإلسالمية 
ترفل فيها، فكان اإلنسان العربي يحظى 
عهدا  يجسد  ألنه  واإلجــالل،  باالحترام 
زاهرا عرفه العالم، من علوم واختراعات 

وإبداع في جميع املجاالت.
الجغرافيا  في  السبق  للعرب  كان  لقد 
والتاريخ والفلك والجبر والعلوم والطب، 
األوروبــيــون،  منها  نهل  املــجــاالت  هــذه 
وظروف  معيشتهم  لتحسني  فطوروها 
الحائطية  الساعة  نتذكر  وهنا  حياتهم، 
الــتــي بــعــث بــهــا هـــارون الــرشــيــد إلــى 
أصيب  الذي   ،14 لويس  الفرنسي  امللك 

باالنهيار أمام ذلك اإلبداع العظيم. 
اإلرهــاب  على  نطل  بنا  تعالوا  واآلن 
ومنابعه، ويخبرنا القرآن، حيث جاء في 
معه  قتل  نبي  من  ))وكأين  إشــارة:  أول 
ربيون كثير...(( )سورة آل عمران اآلية 
عليه  هلل  صلى  النبي  عهد  وفي   ،)146
اإلرهــاب،  من  أكثر  يحصل  كــان  وسلم، 
بينها  فيما  تتطاحن  القبائل  كانت  حيث 
تــدور  كانت  كالتي  طويلة  حــروب  فــي 
عدد  أما  والخزرج،  األوس  قبيلتي  بني 
عاديا  أمــرا  تشكل  فكانت  االغــتــيــاالت، 
قبل،  من  ذكرنا  وكما  لقريش،  بالنسبة 
محاولة   19 لـ  تعرض  )ص(  النبي  فإن 
القتل  ــرة  ظــاه واســتــفــحــلــت  ــيــال،  اغــت
الخلفاء  عهد  جــاء  أن  ــى  إل واالغــتــيــال 
نظاميا  جيشا  أسسوا  الذين  الراشدين، 
ومــن  ــن،  ــ األم ويــضــمــن  ــاس  ــن ال يحمي 
الراشدين  الخلفاء  من  ثالثة  أن  املعلوم 

ماتوا مغتالني.
الخطاب،  بن  الخليفة عمر  أن  ويحكى 

يلقون  الــذيــن  عــنــه، أوصـــى  رضــي هلل 
يعذبوه  ال  بــأن  الــقــاتــل  عــلــى  الــقــبــض 
بكر  أبو  أما  عادلة،  بمحاكمة  ويمتعوه 
أفلت  الذي  الوحيد  كان  الذي  الصديق، 
من عملية االغتيال، وهو الذي كان أشد 
نذكر  وهــنــا  لــإســالم،  ونــصــرة  إيمانا 
يشارك  حينما  كان  إذ  خاصياته،  إحدى 
في حروب الفتوحات، يصبغ شعره حتى 
ال يظن الكفار الذين كان يحاربهم، أنهم 

أمام شيخ ضعيف.
ساحة  في  أبطاال  العرب  عــرف  وكما 
بن  علي  الخطاب،  بن  عمر  مثل  الوغى، 
قال  الذي  الوليد  بن  وخالد  طالب،  أبي 
عنه النبي )ص( أنه سيف هلل املسلول، 
يخلقون  كانوا  الرسول  رفاق  فإن بعض 
الجهاد،  في  يشتركوا  ال  لكي  األسباب 
وقد جاء ذكرهم في القرآن الكريم، الذي 
املخلفون  لك  ))سيقول  قوله:  فيه  جاء 
وأهلونا  أموالنا  شغلتنا  ــراب  األع من 
النبي  أن  وبما  اآلية،  لنا...((  فاستغفر 
)ص( كان ينزل عليه الوحي، فقد أخبر 

صحابته أنهم يكذبون بادعاءاتهم.
إلى  االغتيال  ظاهرة  استمرت  وهكذا 
اغتيال  بينها  نذكر من  ماض غير بعيد، 
العراق، صدام حسني، وكثير من  رئيس 

املصير،  نفس  لهم  كــان  العرب  رؤســاء 
ملعمر  حــدث  ما  اغتيال،  حــادث  ــرب  وأق

القذافي. 
أما النظام الديمقراطي، فقد بدأ يطبق 
وأصبحنا  العربية،  الـــدول  طــرف  مــن 
هنا  تجري  التي  االنتخابات  عن  نسمع 
وهناك في العالم العربي، لكنها ال تسلم 
أن  مرة  ولو  يحصل  لم  إذ  التزوير،  من 
أجمع  عادية  ظروف  في  مرت  انتخابات 

على تزكيتها املواطنون. 
لهم  كان  الذين  فالعرب  األســف،  ومع 
اليوم  التاريخ، أصبحوا  عبر  كبير  شأن 
قنبلة موقوتة، والحقيقة أن هناك عمليات 
رهيبة يقوم بها بعض اإلرهابيني الذين 
البلدان  بعض  في  عربية،  لدول  ينتمون 
األوروبية، حيث تخلف أعمالهم الشنيعة 
لهم  عالقة  ال  األبــريــاء  الضحايا  مئات 
بالحكومة وال بالسياسة، وهنا يحق لنا 
األعمال  هذه  من  الهدف  ما  نتساءل:  أن 
ــالم  اإلس يستنكرها  الــتــي  اإلجــرامــيــة 
النفس  تقتلوا  ))وال  تعالى:  قال  حيث 
البلدان  أما  بالحق((،  إال  التي حرم هلل 
األخرى، فهي تنعم باألمن والسالم بعض 
اإلرهاب،  ويالت  في  تنغمس  ثم  الوقت، 
أما  وليبيا،  والجزائر  تونس  منها  نذكر 
لنا،  هلل  حفظ  على  زيــادة  فإنها  بالدنا، 
تقضي  يقظة  أمنية  أجهزة  على  تتوفر 
بفضل  اإلرهابية،  الخاليا  جميع  على 
حركات  يتتبعون  رجال  ومهنية  تكوين 
اإلرهابيني الذين هم اآلن وراء القضبان، 
عيونه  تظل  لـله،  والحمد  عندنا  فاألمن 
مراقبة لكل ما من شأنه أن يسيء للبالد. 
بفضل  واالطمئنان  السالمة  لنا  دامت 
بها  تقوم  حركة  لكل  التصدي  تدبير 

»الذئاب املنفردة«.

األمريكية  العسكرية  ينسى  لــن  الــعــالــم  لعل 
رجــولــي،  جسد  بتعذيب  تتلذذ  ــي  وه الــشــقــراء 
بجنسية عراقية، ذات نكسة ديمقراطية حقوقية في 
السجن سيء الذكر »أبو غريب«، فكيف يحصل هذا 
األستاذية،  امتشقت  التي  الحر،  العالم  سيدة  من 
والديمقراطية،  الحرية  حروف  كل  في  استبدادا، 
اشتركت  تعذيبية  سادية  نزوات  فضحتها  أن  إلى 

فيها حتى كالب »املارينز«.
طبعا من يدمر في العلن دولة، بقضها وقضيضها، 
لن يحجم عن تدمير كل مفردات الكرامة اإلنسانية، 
ويمارس  سجنائه،  على  ــواب  األبـ يغلق  حينما 
في  وهم  للبشر  جلدا  وهلم  املعروفة،  لك«  »الهيت 

ترابهم، وبكل توابل العروبة واألنفة املعروفة للعراقيني، وصوال 
إلى التعبير عنها باألحذية.

البرتقالية  »غوانتانامو«  جدا  »الديمقراطي«  السجل  وفي 
فعال  هل  يكون؟  من  السجان،  عن  نتساءل  جعلتنا  التي  اللون، 
أم من خرائط  لينكولن،  أبراهام  الحر، ومن حفدة  العالم  هو من 
درجات  أقصى  أبدعت  حيث  هناك  سيبيريا،  سجون  في  ستالني 

األلم أعظم الروايات الروسية؟

باكء مغربي في الكناري:

»الحديثة«،  الغربية  الديمقراطيات  إحدى  تنفضح  أخرى  مرة 
فتنقض على أجساد، مغربية هذه املرة، لتجلد فيها بقايا الطفولة 

وتباشير املراهقة والرجولة.
مغربي  بكاء  إلــى  وتستمع  مغربيا  تكون  أن  جــدا  ملؤلم  إنــه 
بدورها  تمارس  إسبانية،  أمنية  حثاالت  مواجهة  في  متوسل، 

ساديتها على هواها.
وتحار ملن تنسب هؤالء، هل إلى دولة ديمقراطية أم إلى إحدى 

جمهوريات املوز، حيث ُتستبدل لعب األطفال باملسدسات؟
ترسانتها  بكل  الكناري،  جزر  في  الشرطية  إسبانيا  ألقت  لقد 
القانونية عرض البحر، وألبست عناصرها أحذية همجية إلتقان 

تكسير العظام املغربية الطرية.
الظرف  لكن  تعذيب،  جـــراء  أطــفــال  بــكــاء  هــو 

واملكان، أهاله لُيبكي دولتني جارتني:
تبكي  أن  الديمقراطية  اإلسبانية  الدولة  على 
السيف  تضع  وهــي  مؤسساتها،  إحــدى  سقطة 
لصبية  املساعدة  تقديم  بــدل  الندى  موضع  في 
ركوب  إلى  دفعتهم  لها،  ال حصر  مآسي  يختزلون 
أن  اختارت  والدفء،  للحضن  طلبا  البحر  مجاهل 
تفترسهم مثنى وثالث ورباع، وحتى وهم يبكون، 
األمــر  تعلق  لــو  لكن  عليهم،  االنقضاض  تــعــاود 
األمر  اإلسباني  الشارع  لحسم  إسبانيني،  بأطفال 

وصوال إلى إسقاط الحكومة.
وعلى حكومتنا أن تخجل من هذه الهجرة الطفولية الفاضحة 
إلى األزقة الخلفية ألغلب الدول األوروبية، هجرة أطفال في سن 

التمدرس - واحسرتاه - إلى الضياع التام. 
كيف يهاجرون؟ ملاذا ال تسأل عنهم عائالتهم؟ ملاذا انقطعوا عن 
إلى وطنهم وأسرهم، ضمن برنامج  الدراسة؟ ملاذا ال يستعادون 

وطني شامل يضع حدا لهذه املأساة؟
وتتناسل األسئلة إلى ما النهاية...

ال  لكن  كثر،  أفارقة  ومهاجرون  مهاجرات  أزقتنا  في  للمقارنة، 
أطفال بينهم، إال من ُولد في العبور أو اإلقامة.

فكيف تسكت حكومتنا وبرملاننا على أطفال الهجرة، وتتركهم 
ملصيرهم املجهول، وهم ذوو حقوق وطنية؟

سن  دون  تتم   - فرديا  اختيارا  الهجرة  هذه  بدت  وإن  حتى 
األسرة  فيه  تحضر  عام  نسق  ضمن  تتم  فهي  القانوني-  الرشد 
واملدرسة واملجتمع وأمن الحدود واملوانئ واملطارات والسفارات 

والقنصليات.
رجاء ال يبينت مسؤول سعيدا ضمن أسرته، دافئا في فراشه، 
إال وهو يفكر في قطع دابر هذه »الدبلوماسية« الطفولية املؤملة، 
الرسمية، حتى ال يبكي  التي تقصف كل ما تحققه دبلوماسيتنا 

أطفالنا مرة أخرى في خرائط الغربة، ويبكوننا معهم.

العرب واإلرهاب

الحسين الدراجي

نافذة للرأي

»أبو غريب« في جزر الكناري

رمضان مصباح اإلدريسي



مغاربة العالم.. جيل بال لغة

عثمان محمود

من  املساجد  على  املشرفة  الجمعيات  تعد 
باب  في  امللموسة  الفعالية  ذات  الجمعيات 
التسيير والتدبير، فالعديد منها يشرف على 
هاتيك املساجد منذ كانت مجرد فكرة، حولتها 
بجهودها املتواصلة إلى مشاريع قطعت بها 
بنجاح مراحل ما قبل التشييد، الواحدة تلو 
خطوة  البناء  غمار  بها  وخاضت  األخــرى، 
تستقبل  ــارت صــروحــا  أن ص إلــى  خــطــوة، 
والداعي  اليوم،  في  مــرات  خمس  املصلني 
إلى اإلعجاب فوق هذا كله، هو خضوع هاته 
لعملها،  منظمة  داخلية  لقوانني  الجمعيات 
الدورية،  االجتماعات  مستوى  على  ســواء 
في  باألعمال  القيام  أثناء  املهام  تحديد  أو 
اختلفت  وإن  ناجح،  وتسيير  الفت،  انسجام 

نسب النجاح في هذا الصدد.
أثناء  حقا  االنتباه  يسترعي  ما  أن  غير 
أن  هـــو  الــجــمــعــيــات،  دور  عـــن  ــث  ــحــدي ال

اهتماماتها وخدماتها تنصب بشكل أساسي 
التابعة  واملرافق  املساجد  داخل  ومركز على 
لها، في حني يالحظ إهمال واضح ملحيطها، 
بما  لها،  املــجــاورة  الساحات  هنا  وأقصد 
الرئيسية،  األبــواب  أمــام  تمتد  التي  فيها 
إلى فوضى  الفريضة  أداء  بعد  تتحول  التي 
املتجولون،  الباعة  بالطبع  مثيروها  عارمة، 
املكان  لحرمة  اهتمام  أي  يعيرون  ال  الذين 

الذي تجاوره هذه الساحات.
الهرج  يبدأ  حتى  الصالة  تنتهي  إن  فما 
واملرج، وترتفع األصوات وتختلط، ويتشكل 
أن  لو  كما  مستوياته  أعلى  في  ــام  االزدحـ
قبل  كانوا  الذين  أولئك  ليسوا  املزدحمني 
يــؤدون  مــتــراصــة وهــم  فــي صــفــوف  قليل 
هنا  تسل  وال  وســكــون،  نظام  فــي  الــصــالة 
حراس  عن  وال  واملتسوالت،  املتسولني  عن 
من  يملكون  ال  الذين  والدراجات  السيارات 
رخصة الحراسة إال تلك السترة املميزة التي 
بات اقتناؤها طوع اليد، فلماذا إذن ال تعمل 
تلك الجمعيات على التقليل، إن لم نقل الحد، 
من هذه املظاهر السلبية أمام املساجد، وذلك 

عن طريق التحكم في عدد الباعة املتجولني، 
حسب  بهم  خاصة  أماكن  تحديد  خالل  من 
نوع البضاعة التي يعرضونها، وذلك برسم 
مستطيالت  أو  مربعات  شكل  في  إطــارات 
للصياح  الكلي  واملنع  املمرات،  مراعاة  مع 
واشتراط  البضاعة،  وإشهار  عرض  أثناء 
هذا،  كل  وقبل  االنتهاء،  بعد  املكان  تنظيف 
وتحديد  أسمائهم،  وضبط  تسجيل  يلزم 
تتبع  مع  فيها،  يتواجدون  التي  األوقـــات 
هفوات املخالفني منهم، أما بالنسبة لحراس 
من  اختيارهم  فيتم  والدراجات،  السيارات 
تامة  معرفة  على  تكون  حتى  الجمعية،  قبل 
بحمل  وتلزمهم  املهمة،  بتلك  لهم  تعهد  بمن 
بهم،  املنوط  والــدور  هويتهم  تحدد  شــارات 
على أن تصرف لهم أجرة محددة فور إنهائهم 
للعمل املوكول لهم، تؤخذ من صندوق يساهم 
أو  سيارات  لهم  كانت  تطوعا،  املصلون  فيه 
التطوع  لهم، ما دام هذا  لم تكن  أم  دراجات 
يدخل في باب التكافل والتضامن مع أولئك 
الحراس الذين اضطرتهم الحاجة إلى القيام 

بهذا العمل.

ظاهرة  معالجة  يمكن  الكيفية،  فبهذه 
التسول أمام املساجد، وفي إمكان الجمعيات 
فيما  تنسيق  في  هلل،  بيوت  على  املشرفة 
محددة  عينة  جمعية  كل  تختار  أن  بينها، 
في  الحضور  منهم  يطلب  املحتاجني،  من 
وقت محدد أسبوعيا لتسلم قدر من املال يتم 
جمعه هو اآلخر من خالل تبرعات وصدقات 
إعــالنــات  طــريــق  عــن  واملصليات  املصلني 
الرصيد  يبقى  حتى  منطوقة،  أو  مكتوبة 
إلى  اإلحــســان  بذلك  فيتجسد  تصاعد،  في 
املحتاج في أوضح صوره، وفي اآلن نفسه، 
املتسولني  من  املساجد  أبواب  إخالء  يتأتى 
واملتسوالت، وفي هذا ال شك، حفظ لكرامتهم، 
واملتصدقات، تشجيع  للمتصدقني  وبالنسبة 

على اإلحسان بظهر الغيب.
وعليه، إذا كان التسيير والتدبير يتطلبان 
اإلخالص والتفاني والجد واملثابرة والحزم 
فإنه ينبغي أن يضاف  اليد،  والعزم ونظافة 
إلى تلك الصفات مجتمعة، اإلبداع واالبتكار 
ــطــوارئ  ال ــع  م للتعامل  املــالئــمــة  لــلــطــرق 

واملستجدات بكفاءة ونجاعة.
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بين طموحات النجاح 
الفشل ومخلفات 

نفق  عن  عبارة  وهــو  يحتمل،  ال  الفشل 
مظلم يمر منه كل فاشل في حياته، وكابوس 
الــســواء،  على  والــنــائــم  للصاحي  مــزعــج 
والتخلص من هذا الواقع املخيف والحدث 
السلبي، يتطلب ولوج معهد الطموح الذي 
جعل  ــذي  ال املتفوق  الطالب  منه  يتخرج 
التي  اإليجابيات  مضمار  في  يــدور  عمله 
حوله  من  وأغلقت  الفالح،  طرق  له  مهدت 

منافذ الخيبة.
كان  إذا  املـــرء،  حــيــاة  فــي  طــمــوح  فكل 
تكون  الحميدة،  األخالق  ينبوع  من  نابعا 
النجاحات  وكل  محالة،  ال  إيجابية  نتائجه 
هذه  في  والجماعات  األفراد  يحققها  التي 
الجاد  العمل  في  أسبابها  تتوفر  الدنيا، 
طريقه  وينير  الحسنة،  النية  ترافقه  الذي 
نور اإلخالص، فكل النفوس تصبو للنجاح 
يتطلب  بتحقيقه،  تحظى  ولكي  له،  وترتاح 
تكون  هنا  والتضحية  التضحية،  منها 
من  عليها  الــواقــع  يفرضه  ما  كل  برفض 
ضياع للوقت في أمور ال تساعد على التقدم 
إلى األمام، فـ))لن تنالوا البر حتى تنفقوا 

مما تحبون(( سورة آل عمران اآلية 92.
النجاح  وصفت  إذا  مبالغا  أكــون  ولــن 
ووصفت  السأم،  تعرف  ال  التي  بالفرحة 

الفشل بالخيبة التي تنجب الندم.
وإذا أردت يا أخي أن تفرق بني مسرات 
أن  إال  عليك  فما  الفشل،  وأحــزان  النجاح 
عليها  تعلق  التي  السبورة  بجوار  تقف 
وسترى  واملــبــاريــات،  االمتحانات  نتائج 
محيا  على  الــســرور  إشــراقــة  الــوجــوه  في 
عــلــى محيا  ــزن  ــح ال ــزيــن، وظــلــمــة  ــائ ــف ال
الراسبني، ويتضح هنا بأن النجاح صعود 
أما  جلي،  تناقض  وهــذا  نــزول،  والفشل 
السبيل لكل من يريد بلوغ منصة التتويج، 
للعمل  ميادينه،  في  املتنافسون  فيحتاج 
وللطموح  املــتــواصــل..  والنشاط  الــدائــم 

املستمر.

بندريس عمراوي الطيب

تقرير  ــرا،  ــؤخـ مـ خـــرج 
املهمة االستطالعية املؤقتة 
املغربية  اململكة  لقنصليات 
النور، فبعد  إلى  بالخارج 
أشهر من االنتظار والترقب، 
البرملاني  التقرير  كشف 
التي  الهيئة  أعدته  ــذي  ال
الخارجية  لجنة  أحدثتها 
واملـــغـــاربـــة املــقــيــمــني في 
النواب،  بمجلس  الخارج 
العراقيل  مــن  العديد  عــن 
العالم  مغاربة  تواجه  التي 

في حياتهم اليومية وعالقتهم بالقنصليات 
املهمة  العناصر  ومن  بالخارج،  املغربية 
التي توقف عندها معدو التقرير، الضعف 
أبناء  لدى  العربية  اللغة  ملستوى  الكبير 
بتكثيف  مطالبني  املــغــربــيــة،  الــجــالــيــة 
الجهود لتجاوز ذلك، حيث رصدوا وجود 
والرابع  الثالث  الجيل  بني  كبيرة  هــوة 
بل  العربية،  اللغة  وبني  املغربية،  للجالية 
األوروبية،  املدن  من  عدد  في  أنه  الحظوا 
ال يتلقى أبناء الجالية املغربية أي دروس 
مدن  في  تبرمج  فيما  العربية،  اللغة  في 

أخرى حصص بشكل متقطع.
قد كشف  كان  وإن  التقرير  أن  والواقع، 
عن غياب االهتمام بلغة الضاد في املعيش 
فإنه  اإلقامة،  دول  في  للمغاربة  اليومي 
رسمية  استراتيجية  غــيــاب  عــن  ــان  أبـ
لالهتمام  املغربية  الدولة  لــدى  واضحة 

باعتبارها  العربية،  باللغة 
ــا مــن  ــيـ ــسـ ــيـ مـــكـــونـــا رئـ
والثقافة  الهوية  مكونات 
يكفي  ال  ــني، إذ  ــت ــي ــرب ــغ امل
القاطن  املغربي  إلى  النظر 
أو  ــا  ــ أوروبـ دول  ــإحــدى  ب
أداة  ــاره  ــب ــت ــاع ب ــا  ــك ــري أم
أو  الصعبة  العملة  لجلب 
في  للتأثير  ــة  ــددي ع ــوة  قـ
بل  السياسية،  ــرارات  ــق ال
كل  قبل  إليه،  النظر  ينبغي 
امــتــدادا  باعتباره  شـــيء، 
ثقافيا وهوياتيا خارج الحدود الجغرافية 
وليس االنتمائية، إذ يحتاج واقع املغاربة 
بالخارج وأسئلتهم وآمالهم، إلى كثير من 
التأمل واإللحاح في الطرح وإعادة النظر، 
فقد ال تكفي الزيارات الرسمية التي يقوم 
تلتقط،  التي  والــصــور  املــســؤولــون  بها 
طموحات  استوعبنا  قد  بأننا  نقول  لكي 
أبناء الجالية املغربية وأسئلتهم املتعددة 
واملتكررة، فغياب الدولة عن الهم الثقافي 
الوقت  مع  يكرس  املهجر،  ألبناء  واللغوي 
قطيعة مع الوطن وهمومه واالنتماء إليه، 
التي  اإلشكاليات  الغياب،  تجليات  وأهم 
العربية والثقافة  اللغة  يعاني منها تعليم 
املتتبعني  من  العديد  إذ يتفق  املغربية، 
وجود  على  املغاربة،  املهاجرين  لشؤون 
اللغة  تعليم  يخص  فيما  عميقة  أزمـــة 
من  العديد  فــي  غيابه  العربية، بسبب 

تتنوع  يحضر،  وحني  والجهات،  املناطق 
أنماطه بشكل كبير على نحو غير متكافئ 
من حيث التأطير واالستفادة، عالوة على 
فيهم  بمن  الكالسيكيني،  الفاعلني  تنوع 
الجمعوية  واألوســاط  العمومية  الدوائر 
اإلسالمية،  الثقافية  واملراكز  واملساجد 
ارتجالية  في  يتخبط  امليدان  يجعل  مما 
بالرغم من جهود  التسيير والتخطيط  في 
منظمات املجتمع املدني، لذا، فتعليم اللغة 
مقاربة  على  يعتمد  أن  ينبغي  العربية 
املهجر  دول  في  الواقع  تستحضر  علمية 
املستجدة،  والسياسية  الثقافية  بشروطه 
املغربية  للهوية  االنتماء  على  الحفاظ  مع 
واللغوية،  والعقدية  الثقافية  بشروطها 
وبيداغوجي  تربوي  نهج  باعتماد  وذلــك 
أهداف  تحقيق  سبل  على  الضوء  يسلط 
وهــذا  وتعلمها،  العربية  اللغة  تعليم 
يستوجب أوال: رسم معالم سياسة لغوية 
ــداول  ــت ــجــاالت ال وطــنــيــة تــروم ضــبــط م
واســتــشــراف  الــعــربــيــة  للغة  الــلــســانــي 
مقومات النهوض بها في املهجر، وثانيا: 
ربط  في  ودورها  العربية  بقيمة  االعتراف 
املغاربة بوطنهم هوياتيا ولغويا، وأخيرا: 
عن  املغربية  الدولة  غياب  بــأن  االقتناع 
سياسة  سن  وعدم  داخليا  اللغوي  الشأن 
لغوية مندمجة وواضحة املعالم، لن يؤثر 
على الذات فقط، بل حتى على عالقة الوطن 
بال  لثوابته، فجيل  والئهم  ومدى  بأبنائه 

لغة هو جيل بال انتماء.

فؤاد بوعلي



»البراح« الرقمي: »بارطاجي يا مواطن« 
صوته  واندثر  »البراح«  انقرض 
امليديا  زخــم  ضجيج  في  املبحوح 
ــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي،  ــواق وم
هلل..  إال  إلـــه  »ال  ــه  ــت الزم ــت  ــاب وغ
التي  هلل«،  شــاء  إن  خير  تسمعوا 
ــي دروبــنــا  ــا ف ــردد صــداه ــت كـــان ي
التعبئة  بهدف  العتيقة،  وأزقتنا 
بــدال عنها  ــع  ــف االجــتــمــاعــيــة، وارت
»بارطاجي  يردد  رقمي  بوق  اليوم، 
والتماس  دعــوة  وهي  مواطن«،  يا 
)البراح  املنشور  صاحب  من  ملح 
الرقمي( للقراء واملشاهدين، إلعادة 
على  بالنقر  إمــا  املـــادة،  تلك  نشر 

صفحة  على  ونشره  الرابط  بنسخ  أو  »مشاركة«  زر 
أخرى، بهدف توسيع منسوب املقروئية أو املشاهدة 

والتفاعل معه بشكل من األشكال.
وهــكــذا يــقــوم كــل »قـــارئ مــفــتــرض« بـــدوره في 
املشاركة، وبالتالي، فعملية نشر الخبر األصلي تشبه 
تلك الحصاة التي نلقيها في املاء فتتناسل دوائرها 
وتتسع امتداداتها واحدة تلو أخرى إلى أن تختفي 

في أفق املشهد العام.
من  العديد  بــإدراج  الرقمية  الثورة  ألزمتنا  لقد 
العامية  لغتنا  في  واملفردات  واملصطلحات  املفاهيم 
الثقافة  اليومية، وغدت مظهرا سيميائيا من مظاهر 

الرقمية االستعمارية الجديدة..
الكبرى،  املتاجر  أحد  في  شاهدت  قليلة،  أيام  قبل 
سيدة قروية ترتدي جلبابا متواضعا وتنتعل صندال 
محادثة  فــي  منهمكة  كانت  رخيصا..  بالستيكيا 
»واتساب«  التواصل  موقع  على  بالفيديو  مباشرة 
مع إحدى قريباتها تستشيرها عن أي منتوج تقتنيه 
في  القروية  السيدة  هذه  كانت  الغذاء،  طعام  إلعداد 
الذكي على ماركات  كاميرا هاتفها  تركز  اللحظة  تلك 
وكم  وتلك..  هــذه  بني  وتنتقل  املختلفة  املنتوجات 
استبدت بي الدهشة لهذا املشهد الذي يختزل صورة 

عصر  في  مجتمعنا  تحول  على  دالــة 
تحدي األمية الرقمية وتجاوز فجوتها 

بني مختلف الشرائح االجتماعية.
مــواطــن« ال  يــا  »بــارطــاجــي  آلية  إن 
أن  طــاملــا  املــشــهــد،  هــذا  عــن  تختلف 
مع  مباشرا  نقال  تشارك  السيدة  تلك 
»البارطاج«  هذا  أن  إال  أخــرى،  سيدة 
ارتبط  ما  غالبا  الرقمي،  التشاركي 
االجتماعي  التواصل  مواقع  ثقافة  في 
بأخبار الفضائح والوقائع االجتماعية 

التي تحدث هنا وهناك وهي تتلبس 
بـــلـــون الـــشـــوهـــة والــتــشــهــيــر 

والنبش في عش الدبابير.
هناك أسباب عديدة ال حصر 
ــعــض على  ــب ال تــحــرض  ــا  ــه ل

ــراح الــرقــمــي«،  ــب ــت »ال
ــا  ــواي ــن وتــخــتــلــف ال
ــني  واألهــــــــــــــداف ب
»البوز«  عن  البحث 
ــة الــقــفــز إلــى  ــب ورغ

ــب  ــراتـ ــى مـ ــ ــل ــ أع
ــطــونــدونــس«  »ال
ــي املــشــاهــدة،  فـ

بحثا  وأحـــيـــانـــا 
وتحقيق  التميز  عن 
ــع  ــ ــي واق ــ الـــــــذات ف
ــوم  ــوسـ ــي مـ ــربـ ــغـ مـ
الــطــاقــات  بتهميش 

الــشــبــابــيــة، وأحــيــانــا 
طمعا  الـــدافـــع  ــكــون  ي ــرى  أخــ
ــات  ــالنـ ــروف« إعـ ــ ــصـ ــ ــي »مـ ــ ف

»اليوتيوب«،  مــن  »األدســيــنــس« 
قد  االجتماعية  املنصة  هــذه  شهرة  إن  حيث 

املغاربة،  »اليوتوبرز«  لكثير من  حققت ثروات هائلة 

متوسطة  مقاوالت  إنشاء  من  بفضلها  تمكنوا  الذين 
واقتناء فيالت وتحسني مستواهم املعيشي... إلخ.

قد  والتكنولوجية  الرقمية  الثورة  هذه  كانت  وإذا 
مختلف  بني  التواصل  وسائط  دمقرطة  في  أسهمت 
أو  الصحيحة  املعلومة  وأشاعت  املجتمع،  شرائح 
من  كثيرا  خلخلت  قد  شك،  دون  من  فإنها  املغرضة، 
الشكوك  من  بحر  في  به  ورمــت  املــواطــن  يقينيات 
والتشكيك في كل ما يتلقاه، قراءة وسمعا ومشاهدة، 
معلومة  هناك  معلومة  كــل  مقابل  فــي  ــات  ب حيث 
تشوهها،  مبيتة  خلفية  ــورة  ص ولكل  تناقضها، 
وكل  عقب،  على  رأســا  يقلبه  خبرا  يقني  خبر  ولكل 
»بارطاجي  الفوضى تحت يافطة  هذه 
ال  أصبحنا  حــتــى  مـــواطـــن«،  ــا  ي
الحقيقة  ــني  ب الـــحـــدود  ــعــرف  ن
ــن  ــواط والـــكـــذب، وبـــني امل
وبني  وطنه  على  الغيور 
ــة،  ــون ــخ املـــرتـــزقـــة وال
بيننا  يختالون  الذين 
ــع الــتــواصــل  ــواق ــي م ف

االجتماعي.
ــا الـــيـــوم ال  ــنـ إنـ
باردة  حربا  نعيش 
ــداء  ــدة ضــد أع واحـ
ــا في  ــن ب ــربــصــني  ــت م
إيــديــولــوجــي  معسكر 
األمر  كان  كما  خارجي 
برلني،  جــدار  هــدم  قبل 
بــل بــتــنــا نــعــيــش مــئــات 
في  وحني  لحظة  كل  في  الحروب 
الداخل قبل الخارج، وعلى صعيد 
تهدف  سوسيورقمية  جبهات  عدة 
االجتماعية  طمأنينتنا  على  اإلجهاز  إلى  أساسا 

والنفسية واستقرارنا السياسي.

عبده حقي

موسيقى الذات 
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موسيقى الذات
أرفع شأنا

من أي حلن صنعه
عباقرة الغرب

ألن للشرق مذاقا
ال تعرفه إال القلوب

العربية األصل
قلبا وقالبا

حني تذرف الدموع
يف الشرق

وتبكي اآلهات
جتد من حولك

آالف األيدي املمدودة
تواسيك بحرارة

ومتسح عنك ما يؤرقك
أما العالم الغربي

فذئب يعوي ويناور
من أجل أن ينقض
وأنت تنوح وتبكي

تئن وتصرخ
وما العوملة

إال حكايات مخفية
ال يعلمها اجلميع

فؤاد المهاجري

قصة من زمن تجارة العز والمعقول

الطيب آيت أباه 

واحد العام، باقي تانعقل تزاد ثمن التحميرة )الفلفل األحمر( زيادة صاروخية، 
بما يقارب 100 %، وكان تايبان عندي واحد العطار متجول، تزامنا مع أي زيادة 
كاتطرى فشي مادة من املواد اللي تانبيع، وأنا كنت دائما تانّظاهر بأنني ما عندي 
علم بموضوع الزيادة، غير باش يبقى دائما هاذ صاحبنا وأمثالو، تايعتاقدو أنهم 
شمتوني، بينما في الحقيقة، أنا تاندير هاد املسرحية، باش يبقاو كلما تزاد شي 
ماتانعطيهومش  املطاف،  آخر  في  ألنني  بإخباري،  يسارعو  السوق،  في  برودوي 
داكشي اللي طلبوا، بل تانعطيهوم داكشي اللي بغيت أنا، جزاء لهم على إخباري، 

بال ما يكتاشفوا أنني تانوّظفهوم كأعني ديالي في السوق.
التحميرة  عندي  وشــاف  قبل،  من  عندي  َجــا  كــان  صاحبنا،  العطار  هــاد  املُــهــّم، 
مصطوكيا في الكاب، ولهذا جاب معاه الهوندا، يعني جاي معّول يگـريسيني تجاريا 
عاين باين، ولكن أنا ما ساهلش ليه، حيث غير سّولني على ثمن التحميرة، وقلت ليه 
ثمنها األصلي دون زيادة، وهو يجبد الفلوس زربًا خّفًا، وقال لي اعطيني 500 كيلو، 
ولكني قمعتو غي بالفن، حيث استأذنت مّنو نسّول موالها، اللي باقي گاع ماخّلصتو 
فيها، وفعال، كان واحد التاجر »ماللي« هلل يذكرو بخير، هّو اللي جابها لي، وصراحة 

باقي ماخلصتهاش ليه، ولكن بالثمن األول املتفق عليه أيام تجارة العز والكلمة.
الثمن  يعطيني  وهّو  املاللي،  بصديقي  وّتاصلت  الهاتف،  قّدامو  هّزيت  فعال، 
ما  هّو  غير  بالش،  خّليتوش  ما  ذلك،  ومع  املتجول،  العطار  أمام صدمة  الجديد 
خداش داكشي اللي كان عّوال ّياخذو، ألّن اللي مفروض فيهوم يشركو معايا هاذ 
البركة، هوما الزبناء األوفياء واملخلصني، اللي ديما معايا في السراء والضراء، 

ماشي املضاربني اللي كايستاغلو الزيادات لصالحهوم الشخصي فقط.
تايُدورو في السوق  اللي  التجارة علم وشطارة، والّشمايتية  أّن  القول،  خالصة 
عظّيم  شي  ديما  ليهوم  لوح  بالعكس،  بل  معاهوم،  تخسر  واّيــاك  يشمتوك،  باش 
امليكة،  اللي مازاَلة في  السوق  د  ليك األخبار  أنهم يجيُبو  بيه، في مقابل  يتالهاْو 
وحتى الزيادة حيث تطَرى على شي برودوي، ما تاكلهاش بوحدك، بل اعطي منها 
للكليان ديالك، باش كولشي يتمّعش، وتحافظ أنت على عالقات زوينة مع زبنائك، 
وتكسب قلوب الناس، وربي يطرح ليك البركة في تجارتك.. هاّكا كانت القاعدة فاش 

كّنا خّدامني أيام كانت العملة الرائجة بشكل كبير، هي النية واملعقول.
ياكل  وباغي  كبيرة،  كرشو  رجعات  وبنادم  تبّدلو،  الحوايج  ديال  بّزاف  اليوم، 
غا بوحدو، وكثارو املخربقني والخرمازا، وأصبح الغش مرادفا للذكاء والفطنة، 
الَبركة  لذلك،  َيلِوي على شيء،  ال  كاْنُبو،  تايبان بحال شي  باملعقول  واللي خّدام 

انعادمات ومشات مع ّماليها الّلَواَلى.. وهلل يتّمم ما بَقى على خير.

من المسؤول عن جريمة طنجة ؟
نجيم عبد اإلله

أقاليم  من  إقليم  أي  في  العامل  أن  يعلم  الكل 
الجاللة  صاحب  تمثيل  مسؤولية  يتقلد  اململكة 
ممثل  نقول  أن  العرف  جــرى  وبذلك  هلل،  نصره 
العامل تسند  أن  كما  كذا..  بإقليم  الجاللة  صاحب 
له السلطة بظهير شريف وينصبه عضو من وزراء 
يده  ملء  بدون  املسؤولية  له  تعطى  وال  الحكومة، 
أكبره،  إلى  أصغر مسؤول  من  تتمثل  التي  بالقوة 
والباشا  والقائد  و»الشيخ«  »املقدم«  من  بمعنى 
أدراك  وما  العامة  الشؤون  وقسم  العام  والكاتب 
ما الشؤون العامة، باإلضافة إلى القوات املساعدة 
خارجية  مصالح  عن  فضال  وبحرسها،  بضباطها 
املدنية  الوقاية  مصلحة  وهــي  للعمالة،  تابعة 
ومصلحة  الصحة  ومصالح  داخلية  ومصالح 

الشؤون االقتصادية... إلى آخره.
فكل هذه السلطات اإلدارية تحت إشراف وأوامر 
توقع  التي  املصالح  على  بحق  كان  لذلك،  العامل، 
تراعي  أن  املعامل،  أو  املصانع  التراخيص إلنشاء 
وسائل اإلنقاذ من نوافذ ومخارج وغيرها، أما إذا 
كان املعمل يشتغل بطريقة سرية، فهذه هي الطامة 
السلطة  عيون  هي  أين  السؤال:  ليطرح  الكبرى، 
التي سمحت باشتغال املصنع من »مقدم« و»شيخ« 
فكيف  للبناءات؟  ــون  األول املراقبون  وهم  وقائد، 
يفوتهم اشتغال مصنع يضم العشرات من العمال 
والعامالت وال يفوتهم فتح نافذة أو غرفة في سطح 
زاوية  في  فقير  »فراش«  أو  متجول  بائع  أو  بناية 

الزقاق؟
هو  طنجة،  جريمة  في  األول  املتهم  فــإن  لهذا، 
ومراقبني  عمومية  قوة  في  يتحكم  الذي  العامل، 
مسؤولية  عليه  مسؤول  فإنه  تجاوز  وكل  وقياد، 
كاملة، وعلى العمال أن ال يظلوا في املكاتب املكيفة، 
وبظهير  شــرف  بميثاق  ومقلدين  ممثلني  ألنهم 
الفينة  بني  يقوم  عامال  مطلقا  أر  لم  وأنا  شريف، 
في  مرة  ولو  عمالته  أحياء  في  بدورية  واألخــرى 

الشهر، ولم ال؟
القياد  جعل  قــد   »19 »كوفيد  وبـــاء  ــان  ك فـــإذا 

حالة  مواكبة  أجل  من  مرة  ألول  للشارع  يخرجون 
أن  كاألمطار،  الطبيعة،  الكوارث  فعلى  الطوارئ، 
تجعل العمال كذلك يخرجون من مكاتبهم للحرص 

على سالمة رعايا جاللة امللك.
وبناء عليه، فإنني أحمل املسؤولية للعامل، ألن 
ذلك القائد في الحي الذي أنشئ به املصنع السري، 

تابع لعمالته؟
أحياء  البيضاء  الدار  في  أنه  أذكر  وباملناسبة، 
معروفة بمعاملها الخاصة للخياطة، تتواجد بحي 
موالي  وحي  ياسمينة  وحي  القدس  وحي  اإلنــارة 
أن  واإلقليمية  املحلية  السلطات  وعلى  هلل،  عبد 
تتكرر  ال  حتى  يقظة  وتكون  مسؤوليتها  تتحمل 

مأساة طنجة.

إذا اكن وباء »كوفيد 19« قد 
جعل القياد يخرجون للشارع 

ألول مرة من أجل مواكبة حالة 
الطوارئ، فعلى الكوارث الطبيعة، 

اكألمطار، أن تجعل العمال كذلك 
يخرجون من ماكتبهم للحرص على 

سالمة رعايا جاللة الملك
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لقد ظلت األحياء الجامعية منذ عقود، هي 
األوســاط  من  للطلبة  املحتضنة  الفضاءات 
لهم  توفر  إذ  والهشة،  املتوسطة  االجتماعية 
االستقرار والتركيز حتى يواصلوا مشوارهم 
ــة املــتــاحــة،  ــادي الــدراســي بــاإلمــكــانــيــات امل
الكتب  وشراء  التغذية  في  املنحة  واستثمار 
البحوث  إنــجــاز  قصد  األنترنيت  وتوفير 
الطلبة  يعيش  فكيف  املطلوبة.  والعروض 
اإلكراهات  هي  وما  الفترة؟  هذه  والطالبات 
جائحة  ظل  في  تعتريهم  التي  والصعوبات 
مفتوحة  أخرى  أحياء  هناك  هل  »كورونا«؟ 
الـــوزارة  تــبــريــرات  هــي  ومــا  الطلبة؟  أمــام 
طلبة  أمام  األحياء  فتح  يتم  وملاذا  الوصية؟ 
ملواصلة  الصحراء  جنوب  اإلفريقية  الــدول 

دراستهم؟
قضية األحياء الجامعية خلقت نقاشا حادا 
ووصلت  االجتماعي،  التواصل  وسائل  في 
الصعبة  الظروف  بسبب  البرملان،  قبة  إلى 
الطبقة  أبــنــاء  الطلبة  فيها  يتخبط  الــتــي 
الفقيرة، والذين ينحدرون من أوساط قروية 
الذين  الجنوبية،  األقاليم  من  أو  ونائية، 
أغلقت  بعدما  مــأوى،  بال  أنفسهم  وجــدوا 
األحياء الجامعية بقرار من الوزارة الوصية 
االعتبار  بعني  تأخذ  أن  دون  والحكومة، 
يعيشها  التي  واملعاناة  الصعبة  الظروف 
الطلبة والطالبات من أجل مواصلة الدراسة، 
ــدروس  ــ والــحــصــول عــلــى املــحــاضــرات وال

جد صعبة،  ظروف  في  االمتحانات  واجتياز 
بسبب انعدام اإلقامة وعدم تمكن الكثير منهم 
أو  املنازل،  أحد  في  غرفة  على  الحصول  من 
في اإلقامات الجامعية الخاصة، التي تتطلب 
من الطالب أو الطالبة إمكانيات مادية مهمة 
ألجل الحصول على غرفة مع الطلبة اآلخرين.

معاناة الطلبة مع غالء 
سومة الكراء

والقاطنني  الصحراويني  الطلبة  الكثير من 
فــي مـــدن بــعــيــدة ال تــوجــد بــهــا كــلــيــات أو 
قرار  بعد  كبيرة  معاناة  يعيشون  ملحقات، 
أمامهم،  الجامعية  األحياء  إقفال  الــوزارة 
دول  ــن  م األجـــانـــب  الــطــلــبــة  تــركــت  بينما 

جائحة  رغم  فيها  مقيمني  الصحراء،  جنوب 
»كورونا«، دون مراعاة الظروف املادية للطلبة 
يسمح  حتى  االمتحانات،  وفترة  املغاربة، 
أجواء  في  لها  واالستعداد  باجتيازها  لهم 
والطالبات  الطلبة  من  الكثير  أن  إال  مريحة، 
لتجنب  آخرين،  طلبة  مع  الكراء  إلى  لجئوا 

الهدر الجامعي أو سنة بيضاء. 
طالبة  حورية،  تقول  املوضوع،  هذا  وفي 
أنها  الجنوبية،  األقاليم  من  تنحدر  جامعية 
وجدت نفسها أمام تحد كبير وصعوبات رفقة 
للكراء،  منزل  على  الحصول  ألجل  زميالتها 
بعدما قررت الوزارة إغالق األحياء الجامعية 
الجنوبية،  األقاليم  من  القادمني  الطلبة  أمام 
إحدى  مشاركة  أو  غرفة،  عن  تبحث  وظلت 
القريبة  األحياء  بأحد  غرفة  في  الطالبات 
في  الكرائية  السومة  أن  مضيفة  الكلية،  من 

جدا،  باهظة  أصبحت  الشعبية  األحياء  هذه 
الذين  الطلبة  قبل  من  الطلب  ارتفاع  بسبب 
مصاريف  لتحمل  مضطرين  أنفسهم  وجدوا 

الكراء قصد استكمال السنة الدراسية.
تــراع  لــم  ــوزارة  ــ ال أن  املتحدثة،  ــدت  وأكـ
من  القادمني  للطلبة  االجتماعية  الظروف 
أمامهم  األحياء  فتح  عليها  وكان  الجنوب، 
 15 لـــ  تمتد  التي  االمتحانات  فترة  خــالل 
في  املقبلة  االمتحانات  فترة  في  أو  يوما، 
املــادي  العبء  لتخفيف  وذلــك  أبريل،  شهر 
وكثرة املصاريف، التي تثقل كاهل عائالتهم، 
منزل  كــراء  إلــى  اضطرت  أنها  إلــى  مشيرة 
فترة  اجتياز  ألجــل  أخــريــات،  طالبات  رفقة 
مهمة  فترة  تعد  التي  الشتوية  االمتحانات 
الجتياز االمتحانات النهائية في آخر السنة 

بنفسية مريحة. 
من  قادمة  طالبة  نجالء،  قالت  بــدورهــا، 
األحــيــاء  إغـــالق  قـــرار  أن  الــعــيــون،  مدينة 
والسلطات،  املسؤولني  قبل  من  الجامعية 
كانت قرارات مجحفة في حق آالف الطالبات 
مشاكل  أفي صلب  ألنها وضعتهم  والطلبة، 
الكثير من  مادية واجتماعية، بحيث اضطر 
اجتياز  لعدم  الجنوبية  األقاليم  من  الطلبة 
الفترة،  هذه  خالل  الجامعية  االمتحانات 
والتنقل،  والتغذية  اإلقامة  إشكالية  بسبب 
تتلقاها  التي  الجامعية  املنحة  أن  موضحة 

تكفي  ال  درهم،   1800 تتجاوز  ال  والتي 

الجامعي  الهدر 
في زمن »كورونا«

مؤشرات جائحة جامعية بعد إغالق األحياء الجامعية 
وجد العديد من الطلبة والطالبات أنفسهم محرومين من اجتياز االمتحانات الشتوية في مختلف جامعات المملكة، مثل الدار البيضاء والرباط وفاس 

وتطوان وأكادير، حيث اضطر العديد منهم للتوقف عن الدراسة، ومقاطعة االمتحانات، بعدما أقدمت الوزارة الوصية ووزارة الداخلية، على إغالق 
األحياء الجامعية، وحرمان اآلالف منهم من مواصلة التحصيل العلمي، مما اضطر البعض منهم للبحث عن منازل للكراء بأثمنة باهظة جدا وسط 
األحياء الشعبية، فيما فضل آخرون مقاطعة االمتحانات لهذه السنة، بسبب الظروف االجتماعية والمادية التي ال تساعدهم على تحمل مصاريف اإلقامة 

والتغذية وشراء الكتب والمراجع.

إعداد:  خالد الغازي 

الوزارة لم تراع الظروف االجتماعية للطلبة القادمين من الجنوب، واكن 
عليها فتح األحياء أمامهم خالل فترة االمتحانات التي تمتد لـ 15 يوما، 
أو في فترة االمتحانات المقبلة في شهر أبريل، وذلك لتخفيف العبء 

المادي وكثرة المصاريف، التي تثقل اكهل عائالتهم
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لكراء غرفة في منزل بحي القامرة بالرباط، 
الـــوزارة  فــي  املــســؤولــن  بــدورهــا  مطالبة 
الجامعية  األحياء  فتح  بإعادة  والحكومة، 
مــحــدودة،  اســتــيــعــابــيــة  بــطــاقــة  للطلبة 
مدن  في  والقاطنن  للمتضررين   والسماح 
فترة  منها خالل  لالستفادة  بعيدة  ومناطق 

االمتحانات.
مطالبة  ــوزارة  ــ ال أن  نــجــالء،  ــت  وأضــاف
بمراجعة قرار اإلغالق وفتح أبواب األحياء 
الصحراوين  الطلبة  لفائدة  الجامعية 
يتمكنوا  حتى  بعيدة،  مدن  من  والقادمن 
امتحاناتهم  واجتياز  دراستهم  إتمام  من 
أيام،  لعدة  ومصاريف  اإلقامة  تتطلب  التي 
جميع  استطاعة  في  ليس  الكراء  أن  مؤكدة 
الواحدة  الغرفة  ثمن  يصل  حيث  الطالبات، 
شقة  ثمن  يصل  بينما  ــم،  درهـ ــف  أل فقط 
صغيرة مكونة من غرفتن إلى 3500 درهم. 

طالبات بدون مأوى 
اضطروا  الذين  الطلبة  حــاالت  هي  كثيرة 
للبحث عن إقامة مؤقتة قصد مواصلة دراستهم 
االمتحانات  فترة  خــالل  السيما  الجامعية، 
الحالية، وليلى طالبة من مدينة كلميم، وجدت 
صعوبة في كراء غرفة بأحد املنازل، ولحسن 
أمامها  مفتوحا  زميلتها  منزل  وجدت  حظها 
عدة  بينما  االمتحان،  اجتياز  فترة  تمر  حتى 
بعدما  بيوتهن  إلى  للعودة  اضطررن  طالبات 
وجدن صعوبات في الحصول على غرفة فقط 
في أحد منازل الكراء، مما حرمهن من اجتياز 
االمتحانات مع بداية السنة الجديدة. وتقول 
اإلقامة  غير  نطلب  »ال  الشأن:  هذا  في  ليلى 
مــن غالء  نتهنى  بــاش  الــحــي،  فــي  ــأوى  واملـ
بزاف  كاين  الكراء،  وسومة  واألسعار  التنقل 
نفس  يعشن  الجنوبية  األقاليم  من  البنات 
ميقدروش  كثار  صديقات  عندي  الصعوبات، 
على مصاريف الكراء والتنقل، نطلب فقط فتح 

الحي الجامعي لإلقامة«.
الطلبة  مــن  العديد  قــرر  اإلغـــالق،  بسبب 
وخوض  االعتصام  جامعية،  أحياء  عدة  في 
اضراب مفتوح، مطالبن بتسوية وضعيتهم 
جراء  لحقهم  الــذي  والضرر  املعاناة  ورفــع 

تتماشى  ال  والتي  الوصية،  الوزارة  قرارات 
مع الظروف االجتماعية التي تمر منها األسر 
والعائالت املغربية بسبب جائحة »كورونا«، 
والتي تسببت للمالين من املغاربة في أزمة 
وفي  أعمالهم،  توقف  نتيجة  وبطالة  مادية 
الضائقة،  بسبب  إفالس  شبه  األحياء  بعض 
تحمل  على  قادرة  غير  األسر  هذه  جعل  مما 

تكاليف ومصاريف أبنائها الطلبة.
ــرى طــالــبــة اضــطــرت  ــ إحــســان هــي األخ
الدراسة والتوقف بسبب عدم  لالنقطاع عن 
الحي  خارج  املصاريف  تحمل  على  قدرتها 
ومــحــدودة  فقيرة  أسرتها  ألن  الجامعي، 
الجامعي  الحي  من  تستفيد  كانت  الدخل، 
إحدى  حسب  لكنها،  دراستها،  وتــواصــل 
الــدراســة  عــن  التوقف  قــررت  صديقاتها، 
قرار  عن  مترتبة  واجتماعية  مادية  ألسباب 
العديد  أن  مؤكدة  الجامعية،  األحياء  إغالق 
بعيدة  ملدن  ينتمن  اللواتي  الطالبات  من 
والراشيدية،  ومكناس  الخميسات  مثل 
توقفن عن الدراسة، بسبب عدم قدرتهن على 

تحمل مصاريف التنقالت والكراء.
 

مشاكل متعددة للطلبة 
في  ــارات  شــع رفــعــوا  الطلبة  مــن  الكثير 
األحياء  بفتح  يطالبون  الجامعات  من  العديد 
لهم  الــفــرصــة  ــاحــة  وإت أمــامــهــم،  الجامعية 
ملواصلة تحصيلهم الدراسي في ظروف مالئمة 
املطلوبة، خاصة  االحترازية  اإلجراءات  ووفق 
وعائالت  ألســر  ينتمون  منهم  الغالبية  وأن 
غير  النشاط  على  تعتمد  أو  الدخل  محدودة 
قاسية  الحكومة  قرارات  أن  معتبرين  املهيكل، 
العلمي،  تأثير على مستقبلهم  في حقهم ولها 
متفوقن  كانوا  بعدما  الدراسي،  ومستواهم 
في السنة الفارطة، لكنهم وجدوا أنفسهم أمام 

جملة من املشاكل واإلكراهات.
الطلبة  مـــن  ــد  ــ واح الــزعــيــم،  ــي  ــرب ــع ال
وجد  الجامعية،  األحياء  أحد  في  النشطاء 
الحي  إغــالق  بعد  للكراء  مضطرا  نفسه 
صعبة  السكن  قضية  أن  يــرى  الجامعي، 
في  اإلقامة  على  اعتادوا  الذين  الطلبة  على 
يوفر  الــكــراء  ثمن  ألن  الجامعية،  األحــيــاء 

شراء  في  يستثمرها  مادية  سيولة  للطالب 
املتطلبات  مــن  والكثير  واملــراجــع  الكتب 
الحي  ــالق  إغـ أن  معتبرا  والــحــاجــيــات، 
أنه  رغــم  ــا«،  »كــورون ظرفية  في  الجامعي 
لكنه  العدوى،  انتشار  لتفادي  وقائي  إجراء 
اجتماعية  ومشاكل  معاناة  للطلبة  سبب 
كبيرة، فبينما هناك طلبة يستطيعون تدبير 
آخرون  يجد  ال  الظروف،  ومسايرة  أمورهم 
بيوت  على  للتجول  ويضطرون  يأكلون  ما 
الفقر  بسبب  الرمق  سد  أجــل  من  الطلبة 

والظروف الصعبة.
وأكد نفس املتحدث، أن قرار اإلغالق حرم 
دراستهم،  مواصلة  من  الطلبة  من  الكثير 
ــى  ــدوم إل ــقـ ولــيــس فـــي اســتــطــاعــتــهــم الـ
جامعاتهم وتحمل تكاليف الكراء والتغذية، 
الدخل،  محدودة  ألسر  ينتمون  الغالبية  ألن 
يضطرون  الطلبة  مــن  الكثير  أن  بحيث 
أصحابهم  عند  املبيت  أو  مأوى  عن  للبحث 
يــعــودون  ثــم  أيـــام  ثــالثــة  أو  فقط  ليومن 
ملنازلهم، ألنهم ال يتوفرون على املال الكافي 
إلعداد الوجبات )الفطور، الغذاء والعشاء( 
أخرى  تكاليف  إلــى  باإلضافة  والتنقالت، 
املاء  وفواتير  الكرائية  السومة  في  متمثلة 

والكهرباء واألنترنيت.
وأضـــاف الــطــالــب الــعــربــي الــزعــيــم، أن 
الوزارة لم تأخذ بعن االعتبار هذا الجانب 
مطالبون  الطلبة  وأن  خاصة  اإلنــســانــي، 
عن  البحث  تتطلب  والتي  عــروض  بإعداد 
كتب ومراجع في املكتبات، وهذه الواجبات 
تلزم الطالب بالتنقل إلى املدينة حيث توجد 
واإلقامة  دراسته،  فيها  يتابع  التي  الكلية 
عن  الــدراســة  ألن  الــغــرض،  لتحقيق  ــام،  ألي
بعد ال تساعد الطالب في إنجاز البحث، ألن 
موقع  في  متاحة  غير  مثال،  القانون  مراجع 
»غوغل« وتتطلب البحث عن كتب ومؤلفات، 
إذ  الثمن،  غالية  الكتب  أن  ــك،  ذل على  زد 

تتراوح بن 90 درهما و120 درهما.
أكثر  الطالبات  معاناة  أن  العربي  واعتبر 
من الطلبة الذكور، لكون الطالبة تحتاج إلى 
األمان والعيش وسط عائلة أو أسرة، وقليل 
في  العيش  يستطعن  اللواتي  الطالبات  من 
باإلضافة  أخريات،  شابات  مع  الكراء  دور 
وغذاء  فطور  من  الضرورية  إلى حاجياتهن 

الطالب،  بخالف  وتنقالت،  أخــرى  ــوازم  ول
في  ــوب  ــرك وال الــظــروف  يتحمل  قــد  الـــذي 
الحافالت، والذهاب إلى الكلية مشيا ملسافة 
طويلة، حتى يوفر بعض املال لشراء مراجع 

أو أطروحة تنفعه في البحث.

القضية تصل للبرلمان
إغالق  قــرار  بعد  الطلبة،  معاناة  وصلت 
األحياء الجامعية، إلى البرملان، حيث اعتبر 
إغالق  استمرار  قرار  أن  االشتراكي  الفريق 
تدابير  ضمن  املتخذ  الجامعية  األحــيــاء 
أزمة  في  تسبب  »كورونا«،  فيروس  احتواء 
آلالف الطلبة املغاربة الذين وجدوا أنفسهم 
بدون مأوى مع انطالق الدروس الحضورية 
التابعة  واملعاهد  الكليات  من  بمجموعة 

املغربية. للجامعات 
وقالت البرملانية حنان رحاب، عضو الفريق 
االشتراكي، أن »هذا اإلغالق يضيع على أعداد 
الطلبة فرصة متابعة دروسهم، ويهددهم  من 
ويزيد  العليا،  دراستهم  متابعة  عن  بالتخلي 
من معاناة أسرهم بسبب أثمنة الكراء املبالغ 
بـ»الكشف  أمــزازي،  الوزير  مطالبة  فيها«، 
ستتخذها  التي  والتدابير  ــراءات  اإلجـ عن 
في  الجامعية  األحياء  فتح  إلعــادة  الــوزارة 
إلعادة  البديلة  الحلول  عن  ثم  الطلبة،  وجه 
البعيدين  الطلبة  وجه  في  األقل  على  فتحها 

عن مدنهم األصلية«.
قرار  أشــرور،  محمد  البرملاني  انتقد  بدوره 
األحياء  إغــالق  استمرار  »إن  قائال:  الــوزارة 
الجامعية في مختلف مدن اململكة، خلف حالة 
الطالبات  صفوف  في  واالستياء  التذمر  من 
يقطنون  الــذيــن  وخــاصــة  وذويــهــم،  والطلبة 
بعيدا عن املدن الجامعية، وكذا طالبات وطلبة 
املحدود  االستقطاب  ذات  والكليات  املعاهد 
حضوري«،  بشكل  دروسهم  يتابعون  الذين 
بدون  أنفسهم  وجــدوا  الطلبة  أغلب  أن  وأكــد 
واملعيشة  الكراء  تكاليف  ارتفاع  أمــام  مــأوى 
بعضهم  يهدد  ما  وهو  كواهلهم،  أثقلت  التي 
وبالتالي،  الجامعية،  دراستهم  عن  بالتخلي 
نسبة  ارتفاع  أمام  مصراعيه  على  الباب  فتح 

الهدر الجامعي.

تهديد مستقبل الطالبات والطلبة 
بدعوى »كورونا«

قضية السكن صعبة على 
الطلبة الذين اعتادوا 

على اإلقامة في األحياء 
الجامعية، ألن ثمن الكراء 

يوفر للطالب سيولة مادية 
يستثمرها في شراء الكتب 

والمراجع والكثير من 
المتطلبات والحاجيات





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:
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منـوعـات

لنور الدين الرياحي

فكري أباظة، املحامي وخطيب مصر املشهور والبرملاني والعازف 
والكاتب والصحفي وصديق الفنانني الكبار من أم كلثوم إلى أصغر فنان، 
كان رجل أناقة ونكتة وبسمة وفسحة، وهو الذي كان من مناضلي الحركة 
تزعمها سعد  التي  في مصر   1919 ثورة  ومن خطباء  املصرية،  الوطنية 

زغلول، مؤلف وملحن نشيد الثورة املصرية آنذاك.
انتخابه  وتكرر   ،1923 عام  املصري  النواب  بمجلس  عضوا  انتخب 

للعضوية عدة مرات، نتيجة الشعبية التي كان يتميز بها.
بدأ فكري أباظة العمل الصحفي في صحيفة »املؤيد«، ثم في صحيفة 
 ،1924 عام  »املصور«  مجلة  في  محررا  عمل  ثم   ،1919 عام  »األهــرام« 
وأصبح رئيسا لتحريرها من سنة 1926 إلى 1961، وقد بلغ عدد مقاالته 
 55 مقالة صحفية خالل   5500 »املصور«  في  حسب إحصائيات رسمية 
وألربع   1944 عام  املصريني  للصحفيني  نقيبا  أباظة  انتخب  كما  سنة، 

دورات متتالية.
طوال  املصرية  الشهرية  »الهالل«  مجلة  تحرير  رئيس  منصب  شغل 
ويقال  بإعفائه،  حكومي  قرار  صدر   ،1961 غشت   18 وفي  سنوات،  عدة 
بأن اإلعفاء كان من قبل الرئيس جمال عبد الناصر نتيجة مقالة نشرها، 
وهو ما جعل أم كلثوم تلتقي به سرا ملواساته بعدما مر بفترة صحراء 
املبادئ،  بدل  األشخاص  واملطامع وإرضاء  باملصالح  املرتبطة  العالقات، 
ذهبت  كيف  له  تحكي  وهي  لزوجها  كلثوم  أم  قالتها  التي  العبارة  وهي 
متنكرة للقاء هذا الرجل سرا والوقوف معه في محنته ألنها تعرف معدنه، 
كما كان فكري أباظة موسيقيا هاويا، ألف 100 قطعة موسيقية، وعضوا 
في املجلس األعلى لدار الكتب املصرية، وحصل على الدكتوراه الفخرية 
من أكاديمية الفنون، كما ألف العديد من القصص منها »خلف الحبايب« 
و»الضاحك الباكي« و»أحاديث فكري أباظة«، وتوفي في القاهرة يوم 14 

فبراير 1979، وهي نفس السنة التي التحقت فيها بسلك القضاء.
وقصتي مع فكري أباظة، قصة قارئ مدمن على مجلة »الهالل«، التي 
كبار  من  العقاد وطه حسني ومجموعة  فيها صحبة  ويكتب  يديرها  كان 
»أجمل  بجائزة  الكتابة،  في  مبتدئ  طالب  وأنا  وفوزي،  العربية،  األقالم 
سبب  وكانت  املجلة،  هذه  طرف  من   1977 سنة  الحب«  في  قيلت  كلمة 
الشاب«،  املغربي  »األديب  لقب  علي  أطلقت  عندما  الكتابة  في  بداياتي 
فشجعتني لدخول غمار الكتابة وأنا طالب بكلية الحقوق وسط تشجيع 
كلية  دخلت  »أنــت  قائلني:  ساخر  بأسلوب  علي  يتندرون  وهم  زمالئي 
األخير  وفي  الفالحة...  تابع  بقى  قاضيا،  أو  محاميا  لتتخرج  الحقوق 
الكلية إلى مدينة  قولينا مالك ما نجحتيش«، إذ كنت أذهب مباشرة من 
مجلة  على  إدماني  ويقصدون  الكتابة،  أو  الفالحة،  ملمارسة  برشيد 

»الهالل«، و»كازابالنكيز« يقصدون بها إدماني على العدو الريفي.
عطاءات  من  حرماني  أجــل  من  املقربني،  األصــدقــاء  أحــد  كــان  وقــد 
املخبر  بــدور  يقوم  وبذلك  نشاطاتي،  بتعدد  خلسة  والدتي، يخبرها 
أن  يمكن  بأنني  مصدقة  غير  وهي  عليها  هلل  رحمة  فتسألني  الناصح، 
أقنعها  كنت  لكني  مني،  أكبر  بنشاطات  مشغول  وفكري  الدراسة  أتابع 
بأن العبرة بالنتيجة، وبأن املخبر يريد فقط أن يتندر ويستفيد من البقاء 

بجانبه عوض ممارسة الفالحة أو الرياضة.
وكان من الصدف، أن الصديق املخبر، خسر دورة في إحدى سنوات 
بدون  إلشاعات  املخبر والناقل  ذنوب  تلك  قائال:  عليه  وتندرت  اإلجازة 
حق، فبقي يضحك ونضحك عليه أنا ووالدتي التي كانت تخصه بشيء 
من الدعوات واإلكراميات جزاء بالغاته الكاذبة املتكررة علي منذ صغري 
كما تبلغ األخبار من طرف صعيدي مصر وكتبها فكري أباظة، ونقلها إلى 
جمهوره بأسلوب ربما أحسن من أسلوبي، إال أن مفاجأتهم كانت كبيرة، 
بعد أن حصلت على اإلجازة بميزة وكنت أول مغربي طالب يفوز بجائزة 
الغرفة  طرف  من  به  معترفا  وفالحا  عاملية،  مسابقة  في  »الهالل«  مجلة 
الشرفية، إلى جانب حرف  العضوية  الفالحية بسطات وسلموني بطاقة 

أخرى شريفة ال داعي لذكرها ألني كنت أمارسها كهواية فقط.
كرروا  ذلك،  علي  يعيبون  كانوا  الذين  أولئك  أن  األمر،  في  والغريب 

السنة عدة مرات.

نذير ال�ض�ؤم امل�ضحك 
لفكري اأباظة

يتبع

العدد: 1547 من 11 إلى 17 فبراير 2021

قناة فرنسية 
مستاءة من هرولة 

المغربيات  بعض 
وراء عمليات التجميل

تبثه  الــذي   »Sept à huit« برنامج  أثــار 
القناة الفرنسية األولى »تي إف 1«،  نهاية كل 
أسبوع، والذي خصص جزء من حلقته األخيرة 
للجراحة التجميلية في املغرب، )أثار( استياء 
أن  اعتبروا  الذين  الفرنسيني  وســط  عارما 
البرنامج قدم صورة بذيئة عن املرأة املغربية، 

تجري  يصورها  وهو  عام،  بشكل  املــرأة  وعن 
وراء نفخ مؤخرتها أو صدرها أو تغيير شكل 
هو  مثلما  لذلك  غير مضطرة  كانت  وإن  فمها، 
حال الشابات والنساء املغربيات الالئي قدمن 
مبكرة،  سن  في  وهن  البرنامج  في  شهاداتهن 
 أي بني العشرينات والثالثينات من أعمارهن.

التجميل  طبيبا  كنموذج،  البرنامج  قدم  وقد 
كسوس والكوهن، اللذين قال إنهما راكما ثروة 
هائلة من وراء هاته العمليات التجميلية التي 
التواصل  ترويجها عبر مواقع  يتنافسان على 
تصوير  حد  األمر  بهما  وصل  وإن  االجتماعي 

العمليات بشكل مباشر.

له  كليب الثاني  نصر ميكري، الفيديو  الفنان  أطلق 
يناير  في  ومشات«  بعد أغنية »جات   ،2021 عام  في 
املاضي، من كلمات الراحل حسن ميكري، ألحان وتوزيع 

وغناء نصر ميكري.
»كــامــيــكــاز«،  إخـــراج  ــن  ــاش« م ــت »وق كليب  فــيــديــو 
وعامليني  محليني  نجوم  عــدة  مع  اشتغل  شــاب  فنان 
باللونني األبيض واألسود، حيث يّذكر املقطع بسنوات 

مجد اإلخوان ميكري قبل ظهور األلوان. 
الفنان نصر  عبقرية  أيضا  نكتشف  األغنية،  في هذه 
الذي يبرع في العزف على عدة آالت، وينوي االستمرار 
في هذا الزخم من اإلنتاج الغزير ويعيد إطالق امليكري 
املوسيقي  التيار  علم  كحامل  نفسه  يثبت  »مانيا«، ثم 
املوسيقار  الـــراحـــل،  ــده  ــ وال أســســه  الـــذي  املــيــكــري 

حسن ميكري.

»فوربيس« تختار ثالث مغربيات
 من أقوى رائدات األعمال لسنة 2021
لسنة  العربيات  األعــمــال  سيدات  أقــوى  قائمة  ضمن 
إفريقيا، اختارت مجلة  الشرق األوسط وشمال  2021 في 

»فوربيس«، من الالئحة التي تضم 50 رائدة عربية، 3 أسماء 
لسيدات مغربيات رائدات في مجال االستثمار، ويتعلق األمر 

املغربية  الهيئة  إدارة  مجلس  رئيسة  حيات،  بنزهة 
الثامن،  املركز  احتلت  التي  الرساميل،  لسوق 
التنفيذية  والرئيسة  املؤسسة  أخنوش،  وسلوى 
 ،19 املرتبة  في  جاءت  التي  »أكسال«  ملجموعة 
رئيسة مجلس  زنيبر،  ماريا  احتلت غيثة  فيما 
»ديانا«  لشركة  التنفيذي  والرئيس  اإلدارة 
األغــذيــة  قــطــاع  فــي  تنشط  الــتــي  القابضة 
واملشروبات، املركز 33 عربيا، باإلضافة إلى 
التنفيذية  الرئيسة  شقرون،  بنصالح  مريم 
في  جــاءت  التي  »هــوملــاركــوم«،  ملجموعة 

املركز الـ 36.

بعد »جات ومشات«..
نصر ميكري يطلق 

أغنية »وقتاش«

التدالوي،  القباج وحرمه سارة  السيد رشيد  ازدان فراش 
مبولود ذكر اختارا له اسم آدم.

بأحر  »األســبــوع«  تتقدم  السعيدة،  املناسبة  وبهذه 
أفــراد  وجميع  األبــويــن  إلــى  املتمنيات  ــدق  وأص التهاني 
املولود  ميتع  أن  القدير  العلي  مــن  ــن  راج العائلة، 
اجلديد آدم مبوفور الصحة والعافية يف كنف والديه.

تهنئة
نزهة حيات



�أخطر عملية ع�سكرية يف تاريخ املغرب
جنود  يستأنف  ال  أن  فــي  األمــل 
ــرصــاص، وفعال  املــوت إطــالق ال

أخذ الجو يكتسي طابعا آخر.
تــمــيــل نحو  ــشــمــس  ال كـــانـــت 
الغروب والجو يزداد برودة حّسا 
كــانــت أصــابــع جنود  ومــعــنــى.. 
على  الضغط  من  تعبت  قد  املوت 
الرصاص  أطنان  وكانت  الزناد، 
نفذت  قد  الــثــوار  أحضرها  التي 
الجرحى  أنــات  وكانت  تكاد،  أو 
القرآن  وآيـــات  الخائفني  وبــكــاء 
املعتقلني  بعض  يرددها  كان  التي 
من ضمائر جنود  تدرك  أخذت  قد 
الصخيرات  في  بقوا  الذين  املوت 
بعض  عيون  وكانت  مــأخــذ..  كل 
وكأنها  مفتوحة  جاحظة  املوتى 
وتتوعدهم  الجنود  أولئك  تهدد 
قلوب  كانت  السماوي..  بالعقاب 
جنود املوت تزداد ضعفا وخموال 
وخوفا، وكان الوقت يمر واالنتظار 

املوت  جنود  بعض  وأخذ  يطول، 
يشعلونها  السجائر  إلى  يلجؤون 

ليطفئوا حر تأنيب ضمائرهم.
لــقــد غـــادرهـــم عــبــابــو وأغــلــب 
ــة، وبــقــوا  ــن ــدي ــود إلـــى امل ــجــن ال
الجثث  مع  املقابر  كحراس  هنا 
من  الجموع  هذه  ومع  واألشــالء، 
بطونهم  على  املنبطحني  البؤساء 

الصائحني  املرتعشني،  الباكني 
املكبرين..  املهللني،  الصامتني، 
هذا  ســر  عــن  الضمائر  تساءلت 
الجنود  وتبادل  الفظيع..  الجمع 

النظرات وتبادلوا الهمس.
ــان بــعــض الــجــنــود يــمــرون  وكـ
للقصر  الخارجي  الحائط  بجانب 
حيث كانت النساء وكان األطفال، 
سماتهم  يــتــفــحــصــون  ــوا  ــانـ وكـ
الــدامــعــة،  وعيونهم  املــرتــعــشــة، 
وبغتة، ملح امللك أحد جنود املوت 
عصبية  أن  ويظهر  بجانبه..  يمر 
يديه  فــرفــع  حــدهــا،  بلغت  املــلــك 
يصيح:  وأخذ  األعلى  إلى  بعنف 
اضربوا.. ماذا تنتظرون؟ والتفت 
أحد الجنود ليتفحص مالمح هذا 
يلمح  به  فإذا  الشجاع،  العصبي 
فوق أنفه أثر جرح قديم على وجه 
له:  وقــال  منه  فتقدم  رؤيته،  ألف 
أنت اتبعني. وهي جزئية الجندي 

خنوش التي سبق ذكرها.
ال  معجزة،  من  أبلغ  أو  معجزة 
يعرف  أحد  وال  يدري سرها،  أحد 
الخبر  تسرب  عندما  إنما  كنهها، 
إلى عبابو وهو في اإلذاعة يخاطب 
عبد الحليم حافظ، لم يضعف ولم 
يجنب.. وأسرع إلى القيادة العليا 
وبمساعديه،  بالشلواطي  ليجتمع 

واتفقوا على االستمرار في طريق 
الثورة..

ــى  ــر إل كـــانـــت الـــســـاعـــة تــشــي
عقد  عندما  والنصف  الخامسة 
الــصــخــيــرات  مصيف  ــي  ف املــلــك 
مستشاريه  مــع  ــمــاع  اجــت أول 
السلطات  تسليم  ــرر  وق املقربني 
الرجل  إلــى  والعسكرية  املدنية 
أوفقير،  محمد  الجنرال  القوي، 
بضعة  مرور  بمجرد  شوهد  الذي 
ــدان،  ــي ــق مــرتــديــا لــبــاس امل ــائ دق
حامال رشاشته وواقفا إلى جانب 
الجنرال البشير البوهالي، مفتش 
وقـــد أصيب  املــســلــحــة،  ــوات  ــق ال

بجروح خفيفة.
لقد صدرت األوامر إلى الجنرال 
بالطائرات  بالهجوم  البوهالي 
بشارع  العليا  القيادة  مقر  على 
فيها،  بمن  ودكها  الخامس  محمد 
قائال:  البشير  الجنرال  وعــارض 

بنفسي  الحتاللها  سأذهب  ملــاذا.. 
دون أن أحطم حجرة واحدة فيها؟ 
ذلك  بأن  له  الجميع  نصح  ورغــم 
على  أصــر  أنــه  إال  فــادحــة،  غلطة 
الذهاب، وفعال قصد القيادة العليا 
اتصل  بينما  الجنود،  بعض  مع 
املسلحة،  للقوات  الجديد  القائد 
الجنرال أوفقير، بوسائل عسكرية 

تــتــحــرك نحو  كـــي  ــات  ــاب ــدب ــال ب
الدبابات  قيادة  وكانت  العاصمة، 
خاضعة للجنرال الغرباوي، الذي 
هامدة  جثة  فوجدوه  عنه  بحثوا 
للمصيف،  الخلفي  الباب  بجانب 
بحامية  أوفقير  الجنرال  واتصل 
مدينة  ــي  ف ــعــة  ــواق ال ــات  ــاب ــدب ال
الحاجب، لكي تشحن الدبابات في 
سيارات كبيرة وتأتي إلى الرباط.
عملية  ــر  ــب وأك أخــطــر  ــدأت  ــ وب
لم  املــغــرب  تــاريــخ  فــي  عسكرية 
وال  سرها  ليعرف  واحــد  أي  يكن 
مصاعبها،  أول  وكانت  مصيرها، 
احتلوا  الذين  الثوار  الجنود  أن 
الــزي  نفس  يلبسون  العاصمة، 
القوات  ترتديه  الــذي  العسكري 
املــســلــحــة الــنــظــامــيــة فـــي وقــت 
املعركة، فهل ستصدر األوامر إلى 
على  الــرصــاص  بإطالق  الجنود 
األوامــر  وهنا صــدرت  الــجــنــود؟ 
النظاميني  الجنود  تدخل  بعدم 
حامية  وكــلــفــت  ــالق،  ــ اإلطـ عــلــى 
»ب.  السريعة  املتدخلة  الــقــوات 
بقبعاتها  املعروفة  وهي  س«  ل. 
وأن  املعركة  تدخل  بأن  الــزرقــاء، 
الزرقاء  بالقبعات  رجالها  يبقى 
وأن ال يرتدوا الخوذات الحديدية، 
وهو قرار خطير خارج عن أصول 
في  الوحيد  الحل  ولكنه  املعارك، 
يدخلوا  أن  عليهم  يحتم  ظــرف 
لكنهم  مثلهم،  جنود  مع  معركة 

مرتدين للخوذات الحديدية.
البشير  ــرال  ــجــن ال عــلــى  ــان  كـ
البوهالي، وهو الرئيس القانوني 
للجيش، أن يدخل مكتبه في مركز 
ليتمكن  املسلحة،  القوات  قيادة 
جميع  في  بالجنود  االتصال  من 
الوضع،  حقيقة  ويعرف  األقاليم 
الــثــورة  بــالغــات  وأن  خصوصا 
كانت  ــذاع،  ت تــزال  ال  كانت  التي 
في  الــجــيــش  قـــيـــادات  أن  تعلن 
مختلف األقاليم هي املسؤولة عن 
الجيش  قيادات  فكل  إذن  النظام، 
الجنرال  يجد  ولم  للثورة،  تابعة 
القيادة  باب  في  معارضة  البشير 
الكولونيل  رفقة  فدخلها  العليا، 
قميصا  يرتدي  كان  الذي  النعيمي، 
وبقي  رشــاشــتــه،  ويــحــمــل  أحــمــر 
بينما  القيادة  بــاب  فــي  النعيمي 
مكتبه  إلى  البشير  الجنرال  صعد 
عبابو  بالكولونيل  فوجئ  حيث 
ــدد  والــكــولــونــيــل الــشــلــواطــي وع
الـــثـــورة، وتمت  آخـــر مــن ضــبــاط 
ــوجــه، وفــوجــئ  املــقــابــلــة وجــهــا ل
بوجه  البوهالي  البشير  الجنرال 
عريضة  ابتسامة  عن  يتفتح  عبابو 
لقد  البشير..  أهال  قائال:  ويفاجئه 
محلك  وأن  منا..  أنــك  موقنا  كنت 
البشير  الجنرال  فرد  بيننا..  الزال 
بصوته املبحوح وبرودته املعهودة، 

أن كفى من املخاطرة والتالعب..

في  رشاشته  عبابو  أفرغ  عندما 
جوف الكولونيل لوباريس، رئيس 
الصخيرات،  حدائق  في  املظالت، 
سائق  كــان  الهجوم،  بــدايــة  عند 
كل  يشاهد  لوباريس  الكولونيل 
شيء من بعيد، وعندما عاد عبابو 
أن  بعد  الصخيرات  مصيف  إلى 
حياة  على  قضى  ــه  أن مــن  تــأكــد 
لوباريس، توجه السائق إلى جثة 
رئيسه لوباريس، فوجد قلبه الزال 
فحمله  يسيل،  الزال  ودمه  ينبض 
حامية  إلى  به  وتوجه  كتفيه  على 
رجال املظالت التي لم تكن بعيدة 
عن مصيف الصخيرات، وكان عند 
لوباريس متسع من الوقت وطاقة 
كافية ألن يعطي أوامره إلى حامية 
املظالت كي تحمل السالح وتذهب 

إلنقاذ الصخيرات.
ومدعويه  امللك  حظ  حسن  ومن 
في الصخيرات، أن الضابط الذي 
إلنقاذ  املظالت  رجال  قيادة  تولى 
مستعجال  يكن  لــم  الصخيرات، 
حملوا  رجاله  أن  فرغم  غبيا،  وال 
املصيف  إلــى  وتوجهوا  السالح 
يعطهم  لــم  ــه  أن إال  بعيد،  الغير 
ــاص،  ــرصـ ــالق الـ ــإطـ األوامــــــر بـ
فــي استخدام  بـــدأوا  كــانــوا  ولــو 
الــثــوار،  الجنود  ضــد  أسلحتهم 
على  الــقــضــاء  فــي  سببا  لــكــانــوا 
موجودين  كانوا  الذين  كل  حياة 
لذلك  الثوار،  الجنود  رحمة  تحت 
باإلحاطة  املظالت  رجــال  اكتفى 
وانتظار  امللكي  باملصيف  خفية 
اللحظة املناسبة للهجوم، لكن تلك 
كانوا  فقد  لهم،  تسنح  لم  الفرصة 
يرون عن بعد الجنود الثوار وهم 
املعتقلني،  على  األسلحة  شاهرين 

وبقوا ينتظرون..
وقد فوجئ املعتقلون املنبطحون 
الثوار  على األرض بأحد الجنود 
يطوف في ناحية مجاورة للقصر 
عن  باحثا  ويصيح  باملعتقلني 
في  الخادمات  السيدات  إحــدى 
أخته،  أو  أمه  كانت  ربما  القصر، 
من  بصيص  مــصــدر  ــذا  ه وكـــان 

بقلـم :
مصطفى العلوي

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

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

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

حتى ال ننسى.. الصخيرات المجزرة السياسية
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العدد: 1547 من 11 إلى 17 فبراير 2021

الحسن الثاني يعلق النياشين لمحمد بن البشير البوهالي 

اكن بعض الجنود يمرون بجانب الحائط الخارجي للقصر حيث كانت النساء 
وكان األطفال، وكانوا يتفحصون سماتهم المرتعشة، وعيونهم الدامعة، 

وبغتة، لمح الملك أحد جنود الموت يمر بجانبه.. ويظهر أن عصبية الملك بلغت 
حدها، فرفع يديه بعنف إلى األعلى وأخذ يصيح: اضربوا.. ماذا تنتظرون؟ 


