
سري

لم يسفر املجلس الوزاري، املنعقد مؤخرا، عن 
أي تعيينات جديدة فيما يخص الئحة الوالة 
وتقول  تعيينهم،  املزمع  والسفراء  والعمال 
مصادر مطلعة، أن الئحة كبيرة من املقترحات 
أسماء  وجـــود  تبني  بعدما  لــلــرفــض،  تعرضت 
»مدسوسة« لشخصيات لها عالقات وقرابات عائلية 
واملؤسسات  السياسية  ــزاب  األحـ رؤســـاء  بعض  مــع 
ترشيح  مــن  البعض  يخجل  لــم  حيث  العمومية، 
أبنائهم لتولي مسؤوليات جديدة يف لوائح مرفوعة 

للملك من أجل التأشير عليها. مـدير النشر:  
الطيب العلوي

 المؤسس:
مصطفى العلوي

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ  1965

تحت األضواء

ملف العدد

تحليل إخباري

الضائعة الحقيقة 

اتهام مسؤول مخابراتي جزائري 
بمحاولة اغتيال دبلوماسي مغربي

هل كان الحسن الثاني وراء فكرة
التقارب العربي اإلسرائيلي ؟

مؤشرات استعمال شباط كأرنب 
سباق في انتخابات 2021 

معجزة استخراج رصاصة من عنق 
الكولونيل عبابو دون »بنج«
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العسكر يفسد الود بــين شعبين شقيقين

»نعم« لألخوة مع الشعب الجزائري، لكن »ال« للقرارات 
إلى  العسكر  تحول  أن  بعد  الجزائريين،  باسم  الصادرة 
المغربية إلخفاء  السيادة  تتطاول على رموز  »شبيحة« 
الداخلية، باستعمال أساليب منحطة إعالميا، وصلت إلى حد  العيوب 
التهجم على المغاربة وملكهم محمد السادس، في برنامج منحط)..( 
تنزيل  العسكر في  بعد أن شرع  الجنراالت،  ينهل فقراته من محبرة 
ابتداء  مخطط لالستيالء على اكفة المؤسسات المدنية في الجزائر، 

من محيط الرئيس وصوال إلى المؤسسات الوطنية، حتى لو تطلب األمر 
العودة للمتقاعدين القدامى)..(، وقد فرض على المؤسسات الجزائرية في 
األسابيع األخيرة التحرك ضد المغرب، وضد إرادة الجزائريين، ليطرح السؤال عن 
خلفيات تحرك قادة الجيش الجزائري بهذا الشلك، وفي هذا التوقيت)..(. 

إنهم  المغاربة..  يعرفها  التي  الجزائر  ليست هي  العموم، فهذه  على 
بإعالم  العالم،  عن  بعيدة  معزول،  حكم  تحت  معزولة  جزيرة  يصنعون 

وهمي.. ألم يقل العرب قديما »ما هكذا تورد اإلبل« ؟

اأعداء امللك وال�شعب

تفاصيل أخرى  يف  ركن  »بني السطور«
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كـواليـس األخبــار

    

اجلار يلعب بالنار.. 

وناره باردة
ما حصل مــن أحـــداث خــال األشــهــر األخــيــرة، وما 
امللك  قاله  ما  نتذكر  يجعلنا  األسبوع،  هذا  منها  اكتمل 
))ال  مداخاته:  إحدى  في  يوما  الثاني  الحسن  الراحل 
نرید من العالم أن یعترف بمغربية الصحراء، فنحن في 
صحرائنا، بل نرید من العالم أن یعرف من هم الجيران 

الذین حشرنا هلل بجانبهم((.
التلفزي  البرنامج  حول  رأيي  إبداء  قبل  كثيرا  ترددت 
أعني  في  سريعا  شمسها  غربت  التي  »الــشــروق«،  لقناة 
مع  التجاوب  عدم  الّدهاء،  باب  من  معروف  ألنه  الجميع، 
من  يرفع  قد  رد  أي  ألن  هادفة،  والغير  التافهة  الرسائل 
أهميتها التي لم يكن لها وجود من قبل، لكن بعد الغضب 
العارم وموجات التنديد التي حركها املغاربة في املوضوع، 

كان من الواجب اصطفافي إلى جانب جميع املواطنني.
»املعلوم«، فهمت كما فهم  فور مشاهدتي ملقطع الفيديو 
يأت  لم  السادس،  محمد  امللك  على  التطاول  هذا  أن  الكل، 
التي  املمنهجة  الحملة  سياق  في  وإنما  الصدفة،  بمحض 
منذ  للمملكة  الشرقية  الجارة  إعام  منابر  بعض  تقودها 
حدتها،  من  زاد  والتي  »الكركرات«،  في  املغربي  التدخل 
يجب  ال  لكن..  الصحراء،  بمغربية  األمريكي  االعــتــراف 
لهذه  وضحية  »مسكني«  كونه  الجزائري،  الشعب  لــوم 
أحد،  شمل  تجمع  ال  التي  الشمولية)...(،  االستراتيجية 
دائم  تجسيد  على  الحرص  في  بساطة  بكل  واملتجلية 
عن  الجزائريني  إلهاء  قصد  عدو  كبلد  للمغرب  ومستمر 
التي  السياسية  التطاحنات  ظل  في  الرئيسية  قضاياهم 

تواجهها بادهم على كل املستويات.
النظر  وبغض  املــنــتــوج)...(،  جــودة  يخص  فيما  أمــا 
قانون  من   123 ــادة  امل أن  حيث  للقانون،  اختراقهم  عن 
رؤساء  إلى  اإلساءة  كليا  منعا  تمنع  الجزائري،  الصحافة 
واملاحظة  مرات،  عدة  املقطع  عاينت  فقد  األجنبية،  الدول 
كتابة  مهنية  في  واضح  نقص  عن  وأبانت  سريعة  كانت 
النص، الذي الحظ الجميع أنه بعيد كل البعد عن اإلتقان، 
خصوصا عندما يتعلق األمر باإلعام الساخر، الذي، وبكل 
مع  مثا  مقارنة  تذكر  سخرية  أي  فيه  أجد  لم  صراحة، 
الذي   »Les guignols de l’info« الفرنسي  البرنامج 
ألهم البرنامج الجزائري، والذي يتطلب موارد مالية هامة، 
حيث أن كل دمية من هذا البرنامج الفرنسي ُتقّدر بحوالي 
8 مايني سنتيم، وال  يعادل  ما  أي  للواحدة،  أورو   8000
أظن أن قناة »الشروق« تتوفر على هذه القدرات، والنتيجة 
على  وحيدة  املفبركة  الشخصية  أن  نرى  عندما  »باينة«، 
الذي يرتديها، املهم...  الباطو، ونرى وجه وفم الشخص 
وغياب  املنتوج  لهذا  الرديء  املستوى  على  تدل  نقط  كلها 
تام لاجتهاد واملوهبة، ألن السخرية فن، والفن اتضح أنه 

غائب هو اآلخر عند الجيران.
التي تطرق لها  الوحيدة  ومن ناحية املحتوى، فالنقطة 
»بوسة  في  »عاودتني«  تجلت  البرنامج،  ذلك  عليها  وركز 
اليد«، الشغل الشاغل للجيران على ما يبدو، رغم التذكير 
بأن  جيرانهم،  إلــى  املغاربة  من  وتــكــرارا،  ــرارا  م القائم 
سنوات،  عشر  من  أزيد  منذ  واجبة  تعد  لم  اليد«  »بوسة 
عن  التعبير  باب  من  إبقائها  على  حرصوا  املغاربة  لكن 
بمثابة  الذي هو  ملكهم،  وااللتفاف حول  والحب  االحترام 
األب الروحي بالنسبة لهم، ومعروف منذ القدم أن املغاربة 
يعرف  ال  لكن  والكبير،  والزعيم  األب،  ورأس  يد  يقبلون 

معنى هذا من ليس له زعيم، أو من لم يكن له أب)...(.
عودة  على  ونعرج  الداخلية،  ألمورنا  لنعد  اآلن،  أما 
شباط إلى الواجهة السياسية قبيل االنتخابات، في تدخل 
أبهر فيه الجميع، وعزلة الرميد الوزير املكلف بـ»حقوق 
»كورونا«، وإنما نتيجة  اإلنسان« في بيته، ليس بسبب 
الحالة النفسية التي يمر منها - على ما يبدو - بسبب 
عدم رضاه عما تعرفه حالة »حقوق اإلنسان« في الباد، 
والكتابة،  بالحديث  أولى  حال،  كل  على  تبقى  فقضايانا 

أو على األقل، تبقى أعلى مستوى من السخرية)...(.

األسبوعكاريكاتير

بقلــم               الطيب العلوي

العدد: 1548 من 18 إلى 24 فبراير 2021

فاسي اتحادي يعلق على المجلس الوزاري:  

فاس التي غضب منها الحسن الثاني 
ورعاها الملك محمد السادس

فاس. األسبوع

في  القدامى  االتــحــاديــون  تفاعل 
مدينة فاس بشكل كبير مع مبادرة 
انعقاد مجلس وزاري في مدينتهم، 
االتــحــاديــني،  مــن  ــد  واحـ ليكتب 
طاحونة  وجه  في  صمدوا  الذين 
االتحاد االشتراكي، جواد شفيق: 
والوطنية  الدولة  مهد  فاس  »من 
والبورجوازية والنخبة، ومحرار 

السياسة، فاس عقد الحماية، ووثيقة املطالبة 
التي  فــاس  والديمقراطية،  باالستقال 
منها  وغضب  إسماعيل،  املولى  هجرها 
إليها  والتفت  الثاني،  الحسن  املرحوم 
ورعاها محمد السادس.. فاس العظيمة 
هي  صارته،  الذي  املسخ  وليس  هذه، 
مــن اخــتــارهــا جــالــتــه والــتــاريــخ 
مخرجاته  وزاري  مجلس  اللتئام 
ونكهة  بعامة  كانت  األساسية 
التشريعية  الحماية  الحماية: 
والـــقـــانـــونـــيـــة لــلــعــمــلــيــات 
والحماية  االنــتــخــابــيــة، 
لجميع  االجــتــمــاعــيــة 
الفئات االجتماعية«.

نزار البركة يدخل 
في صراع غير 

متوقع مع الباطرونا 
الرباط. األسبوع

العام  األمــني  البركة،  نــزار  دخــل 
غير  فــي صــراع  االســتــقــال،  لحزب 
على  الباطرونا،  تنظيم  مع  متوقع 
ملقاوالت  العام  االتحاد  قيام  خلفية 
املغرب بتجميد عملية انتخاب هياكل 
هذا التنظيم باألقاليم الجنوبية، في 

كل من العيون والداخلة وكلميم..
ــم مــحــســوبــون عــلــى حــزب  ــه وات
بدعة  بإبداع  الباطرونا،  االستقال، 
املنتمني  منع  فــي  تمثلت  غــريــبــة، 
الترشح  مــن  السياسية  لــأحــزاب 
والتسييرية  القيادية  للمناصب 
ألجــهــزة االتــحــاد، وهــو مــا ينطوي 
تــطــاول  عــلــى  املتتبعني،  نــظــر  ــي  ف
وتأسيس  االنتماء  حق  على  خطير 

الجمعيات.
القيادي  البقالي،  هلل  عبد  وقــال 
على  معلقا  االســتــقــال،  حــزب  فــي 
ــي ركـــن »حــديــث الــيــوم«  ــحــدث ف ال
هو  نعلمه،  »الذي  »العلم«:  بجريدة 
املغرب  ملــقــاوالت  العام  االتــحــاد  أن 
ــال ونــســاء  ــ تــنــظــيــم ملــهــنــيــي ورجـ
عن  الدفاع  الرئيسي  شغله  األعمال، 
مصالح هذه الفئة من املواطنني بما 
لكن  للقانون..  طبقا  حقوقهم  يحفظ 
بحسابات  التنظيم  هذا  يشتغل  أن 
سياسية ملناصرة طرف سياسي ضد 
آخر، فإن ذلك يعني إضعافا حقيقيا 
لهذا التنظيم املهني الكبير، وهذا ما 

ال يمكن قبوله«.

الرباط. األسبوع

الشخصيات  أسماء  الئحة  اتسعت 
إلحاق  عبر  قريبا،  تكريمها  املقترح 
مدن  بعض  وأزقـــة  بــشــوارع  أسمائها 
أسماء  إلى  باإلضافة  فشملت  اململكة، 

شخصيات سياسية مثل املرحوم الوزير 
السابق االستقالي محمد الوفا، أسماء 
ــال  ورج وصحفيني،  ملفكرين،  أخـــرى 
البقاء  دار  إلى  رحلوا  وفنانني،  أعمال، 
املفكر  أمثال  األخيرة،  السنوات  خال 
املهدي املنجرة، والصحفي صاح الدين 
الغماري، والفنانة ثريا جبران، املقترحة 

أسماؤهم بالدار البيضاء.
وفي الرباط، يتردد اقتراح اسم قيدوم 

جريدتنا  ومؤسس  املغاربة،  الصحفيني 
العلوي،  مصطفى  الفقيد  »األســبــوع«، 
اسمه  العاصمة  شـــوارع  أحــد  ليحمل 
واإلعامي  السياسي  لتاريخه  تكريما 

املميز.
الصويرة  مدينة  سكان  ينتظر  بينما 
رجل  باسم  الرئيسي  شارعهم  تسمية 
ابن  الشعبي،  ميلود  املرحوم  األعمال 

مدينتهم الذي توفي سنة 2016.

تكريم شخصيات سياسية وإعالمية 
بتسمية شوارع المدن

الوفاالشعبيالعلوي

شفيق
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كـواليـس األخبــار تحت األضواء

العدد: 1548 من 18 إلى 24 فبراير 2021

التنسيقية  مــن  مــصــادر  نفت 
الوطنية لعائالت العالقني واملعتقلني 
نفيا  والــعــراق،  سوريا  في  املغاربة 
للتنسيق  محاوالت  أي  وجود  قاطعا 
بني املغاربة الذين التحقوا بـ»داعش« 
وجبهة البوليساريو في أي وقت من 
مع  بــاملــوازاة  ذلك  األوقــات، وحصل 
الحقائق  لتقصي  البرملان  تحركات 
منسوب  ارتفع  وقد  أوضاعهم،  حول 
عدة  أشـــارت  بعدما  املغربي  القلق 
من  مغاربة  عــدة  تمكن  إلــى  مصادر 
صفوف  فــي  يقاتلون  كــانــوا  الــذيــن 
ــش« بــســوريــا والـــعـــراق، بعد  ــ »داع
وجميع  أخرى  بلدان  نحو  هزيمتها، 

األجهزة متوجسة من هذه العودة.

لألمن  الــعــامــة  اإلدارة  تستعد 
األمنية  تغطيتها  لتعميم  الوطني 
الرباط،  املجاورة ملدينة  املناطق  على 
امللكي)..(،  الدرك  رجال  إبعاد  مقابل 
جديد  مــقــر  افــتــتــاح  ينتظر  حــيــث 
عني  مدينة  في  كبيرة  أمنية  لدائرة 
القليلة  األشهر  غضون  في  العودة 
املقبلة، وحيث ينتظر أن يتسلم األمن 
الوطني مهمته بدل الدرك امللكي الذي 

كان يغطي هذه املناطق..

اإلفريقي  املدني  املجتمع  يواصل 
تحركاته إلصدار »نداء إفريقيا«، وهو 
جبهة  بطرد  للمطالبة  مدنية  مبادرة 
االتــحــاد  أجــهــزة  مــن  البوليساريو 
النداء  هذا  على  وستوقع  اإلفريقي، 
املدني  املجتمع  من  شخصيات  عدة 
تعلق  سواء  دول،  عدة  من  اإلفريقي 
أو  الصديقة،  اإلفريقية  بالدول  األمر 
بمعاداتها  عرفت  التي  الدول  بعض 

للمواقف املغربية)..(.

وزارة  تــجــنــبــت  كعادتها، 
على  التعليق  املغربية  الخارجية 
دبلوماسي  اغتيال  محاولة  حادثة 
بوركينا  في  مؤخرا  وقعت  مغربي 
تعرض  الذي  التهديد  أن  رغم  فاسو، 
إلى  يعيد  املغربي  الدبلوماسي  له 
بعد  سابقة  خطيرة  حادثة  الواجهة 
املكلف  على  ســنــوات،  قبل  العثور 
جنوب  ــي  ف القنصلية  ــشــؤون  ــال ب

إفريقيا مقتوال في شقته.
  

في  الــشــك  مسلسل  إطار  في 
ــا«، مــن خالل  الــلــقــاح ضــد »كـــورونـ
اإلعــالمــي  املشهد  تتصدر  عناوين 
إلــى  تنتقل  أن  قــبــل  الـــخـــارج،  ــي  ف
»دوتشه فيله«  املغرب، قالت صحيفة 
حــاالت  عــن  بحثت  أنــهــا  ــة،  ــي األملــان
هي:  دول  ست  في  عنها  ــالغ  اإلب تم 
املتحدة  والواليات  وإسبانيا  أملانيا 
وبلجيكا  والـــنـــرويـــج  ــة  ــي ــك األمــري
جميع  فـــي  والــنــتــيــجــة  والـــبـــيـــرو، 
الحاالت: »لم تجد السلطات الصحية 
ضد  التطعيم  بني  سببية  عالقة  أي 

كورونا والوفيات«.

أقــدم  أحــد  »المامونية«،  في 
في  عنها  ــؤدى  امل السيارات  مرائب 
استخالص  يتم  الــربــاط،  العاصمة 
اإلدالء  دون  السيارات  ركن  واجبات 
بوصوالت عن عملية األداء، ما يطرح 
ــوال  األمـ حــول مصير  أســئــلــة  عــدة 
املتحصلة، والجهات التي تتستر عن 

هذا الوضع الغير قانوني.

ما خفي

الرباط. األسبوع

خالل شهر أبريل من السنة املاضية، 
املجيد  عبد  الجزائري  الرئيس  ))أعلن 
تبون، عن تعيني العقيد املتقاعد، شفيق 
للوكالة  عام  مدير  منصب  في  مصباح، 
أجل  من  الــدولــي  للتعاون  الجزائرية 
أعلنته  ما  حسب  والتنمية«،  التضامن 
األمر  أن  أيضا  أكــدت  التي  الصحافة 
يتعلق بثاني تعيني لضابط متقاعد من 
في مؤسسة  في منصب سامي  الجيش 
الرئيس، بعدما عني في  مدنية يقوم به 
العزيز  عبد  املتقاعد  اللواء  سابق  وقت 
أمني  مستشار  منصب  فــي  مــجــاهــد 

بالرئاسة.
اهتم  أن  املغربي  لــإعــالم  وسبق 
بظاهرة استحواذ الجيش الجزائري 
على مناصب مدنية في عهد الرئيس 
أثاره  تبون، وتمت اإلشارة إلى ما 
شفيق  املــتــقــاعــد،  العقيد  تعيني 
مصباح، على رأس هذه الهيئة من 
جدل، لكونه عمل لسنوات طوال في 

جهاز املخابرات على عهد مسؤولها 
األسبق، الفريق محمد مدين املعروف 

باسم توفيق، غير أنها املرة األولى التي 
يظهر فيها اسم هذا املسؤول الجزائري 
في  املغربية  الــجــرائــد  صفحات  على 
عالقة بجريمة خطيرة، ترقى إلى درجة 
سفير  لها  تعرض  اغتيال)..(  محاولة 
بعد  بوركينافاسو،  في  املغربية  اململكة 

إطالق النار عليه..
باسم  الناطقة  »العلم«  جريدة  تقول 
ــن وســائــل  ــالل، نــقــال ع ــق حـــزب االســت
من  يبلغ  ))رجال  أن  بوركينابية،  إعالم 
سالح  من  النار  أطلق  سنة   36 العمر 
القطر  بهذا  املغرب  سفير  على  نــاري 
رفقة  السالوي  السيد يوسف  اإلفريقي، 
من  العاشرة  الساعة  حوالي  زوجته، 
أصيب  حيث  املــاضــي،  الخميس  ليلة 
وهي  رأســه،  في  املغربي  الدبلوماسي 

بالبليغة،  وصــفــت  الــتــي  اإلصـــابـــات 
اإلنعاش  غرفة  أدخلته  التي  والخطيرة 
حالته  تستقر  أن  قبل  حرجة  حالة  في 
زوجته  أصيبت  حــني  فــي  الصحية، 
األمن  قوات  وتمكنت  خفيفة،  بإصابات 
املعتدي  مالحقة  من  بوركينافاسو  في 
قتيال..((  وأردتــه  النار  عليه  وأطلقت 
»العلم«  جــريــدة  فــي  نشر  مــا  حسب 

بتاريخ 16 فبراير 2021.
لكن أكبر النقط إثارة للجدل في تغطية 
اسم  بــني  ربطها  هــو  »الــعــلــم«،  جــريــدة 
العقيد املتقاعد شفيق مصباح، والجريمة 
املذكورة حيث قالت: )).. في هذا السياق، 

املدير  عالقة  عن  إعــالم  وسائل  تحدثت 
الدولي  للتعاون  الجزائرية  للوكالة  العام 
املسمى  والتنمية،  التضامن  أجــل  مــن 
وهو  ــداء،  ــت االع بــهــذا  مصباح،  شفيق 
العسكرية  املؤسسة  غادر  عسكري  رجل 
رتبة  فيها  يشغل  كــان  التي  الجزائرية 
عقيد، والتحق برئاسة الجمهورية لشغل 
شراء  غير  يعني  ال  ــذي  ال املنصب  هــذا 
لفائدة  الستمالتها  الدول  بعض  أصوات 
السياسة الخارجية الجزائرية، وهو يعد 
الجزائرية،  املخابرات  قائد  رجــاالت  من 

التداريب  وسبق له أن خضع للعديد من 
والعسكرية((. االستخباراتية 

هذا  أن  أكدت  املغربية،  الجريدة  نفس 
له  الجزائري، سبق  املخابراتي  املسؤول 
أن زار العديد من البلدان اإلفريقية خالل 
سرية،  بصفة  املقبلة  القليلة  األسابيع 
فتحت  التي  اإلفريقية  الــدول  خصوصا 
بعثات دبلوماسية لها في مدينتي الداخلة 
والعيون باألقاليم الجنوبية املغربية، في 
للتراجع  إغرائها،  أو  إلقناعها  محاولة 
عن فتح قنصليات لها في مدن الصحراء 
املقلق  التساؤل  يطرح  وهنا  املغربية، 
التزامن بني الرحالت املكوكية  حول هذا 
في  الجزائري  االستخباراتي  للمسؤول 
دول إفريقية بصفة سرية وحادث محاولة 
اغتيال السفير املغربي في بوركينا فاسو، 
خصوصا وأن السفير املغربي املستهدف، 
تطوير  سبيل  فــي  مهمة  بـــأدوار  ــام  ق
العالقات املغربية البوركينابية، وهي 
مستويات  وصلت  التي  العالقات 
السفير  استهداف  وأن  نموذجية، 
األطراف  ألحد  يحقق  لها،  املغربي 
ــدف تــأزيــم  ــة لــلــمــغــرب هـ ــادي ــع امل
الشقيق،  القطر  هذا  مع  العالقات 

حسب جريدة »العلم«.
ــال موقع  ــرى، ق ــة أخـ ــي روايـ وف
تــعــرض  مـــا  ))إن  ــس«:  ــري ــب ــس »ه
اململكة  سفير  الــســالوي،  يوسف  لــه 
اعتداء  هو  بوركينافاسو،  في  املغربية 
بصفته  لــه  عــالقــة  وال  ــادي  عـ ــي  إجــرام
املغربي  السفير  ــان  وك الدبلوماسية، 
الخميس  ليلة  تــعــرضــا،  ــد  ق ــه  ــت وزوج
كان  مهاجم  قبل  من  العــتــداء  املنصرم، 
الصحافة  وقالت  نارية،  دراجة  منت  على 
األمنية قتلت  السلطات  أن  البوركينابية، 
مهاجم  واغادوغو  في  بالرصاص  رميا 
أن  إلى  مشيرة  وزوجته،  املغرب  سفير 
املعتدي هو محترف سرقة، وسبق له أن 

هاجم موظفني في منظمات دولية.
السفير  أن  املصادر،  نفس  وأوضحت 
ــه يــوجــدان فــي صحة  املــغــربــي وزوجــت
جيدة، بعدما نقال إلى املستشفى دون أن 

تشكل اإلصابة خطرا على حياتهما((.

ما بعد استحواذ الجيش على 
مؤسسات مدنية في الجزائر 

اتهام م�س�ؤول 
خمابراتي جزائري 

مبحاولة اغتيال 

دبل�ما�سي مغربي 

يف ب�ركينافا�س� 
السالويمصباح

سبق لإلعالم المغربي أن اهتم 
بظاهرة استحواذ الجيش الجزائري على 
مناصب مدنية في عهد الرئيس تبون، 

وتمت اإلشارة إلى ما أثاره تعيين العقيد 
المتقاعد، شفيق مصباح، على رأس هذه 

الهيئة من جدل، لكونه عمل لسنوات طوال 
في جهاز المخابرات على عهد مسؤولها 

األسبق، الفريق محمد مدين 
المعروف باسم توفيق

الوفا
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العثماني

منيب تتحدى مساطر وصفة حزب االستقالل للسيطرة على واد نون
الترشيح وتنزل في الرباط

الرباط. األسبوع

اليسار  لحزب  العامة  األمينة  منيب،  نبيلة  تسعى 
ــي املــوحــد، لــلــتــرشــح خـــال االنــتــخــابــات  ــراك االشــت
الرباط،  بالعاصمة  املحيط  بدائرة  املقبلة  التشريعية 

دون العبور عبر لجنة الترشيحات لفيدرالية اليسار.
بالرباط  املحيط  منطقة  في  الترشح  منيب  وتفضل 
التي تفوق فيها زميلها عمر بافريج خال االنتخابات 
العامة تصطدم  األمينة  لكن رغبة  السابقة،  التشريعية 
عمر  الشاب  العاصمة،  ابن  تزكية  في  الرفاق  برغبة 

الحياني.
خال  الــيــســار  فــيــدرالــيــة  لــقــيــادة  منيب  وتسعى 
للقيادات  تمنح  قرارات  فرض  عبر  املقبلة،  االنتخابات 
الترشح في الدوائر التي تريد دون املرور عبر املساطر 

التنظيمية للترشيحات.

منيب

الـنـواب المـحتـرمــون »يـا حـسـرة« 

»كعكة« المال العام تصل إلى المحكمة الدستورية

و  تعليقصــورة

صورة نادرة للفنان المغربي 
جمال الدبوز، أشهر الكوميديين 

في فرنسا، حيث يحيطه حب 
الجمهور هنا وهناك.

جمال الدبوز 
أيام زمان

هجوم نقابي على الوزير
القادر  بنعبد 

مدراء التعليم االبتدائي 
ساخطون على الوزير أمزازي  

الرباط. األسبوع

صفوف  فــي  كبير  احتقان  يــســود 
التعليمية  املـــؤســـســـات  مـــــدراء 

وزارة  تجاهل  بسبب  االبتدائية، 
للمطالب  الــوطــنــيــة  الــتــربــيــة 

املتعلقة بالترقية خارج السلم.
الوطنية  الجمعية  وقــررت 
التعليم  ومـــــدراء  ــرات  ــديـ ملـ

ــي،  ــ ــ ــدائـ ــ ــ ــتـ ــ ــ االبـ
الــتــصــعــيــد ضد 
الوزارة الوصية 

لكل  واللجوء 
ــال  ــ ــ ــك ــ ــ األش

مدراء  مطالب  عن  للدفاع  االحتجاجية 
ومديرات التعليم االبتدائي، على رأسها 
الترقية عبر تمكينهم من االستفادة من 

شروط الترقي خارج السلم.
امللف  إقحام  الجمعية  واستنكرت 
ــي ما  ــإدارة الــتــربــويــة ف ــ املــطــلــبــي لـ
واملساومات  »الحسابات  سمته 
بغياب  مــنــددة  السياسية«، 
الحكومة  لــدى  فعلية  إرادة 
لــطــي املـــلـــف، ومــواصــلــة 
وزرع  املــمــنــهــج،  ــاء  ــصـ اإلقـ
واالدارة  األطــر  بــن  التفرقة 
تعبير  ــق  وف الــتــربــويــة«، 
الوطنية  الجمعية 
ــرات ومـــــدراء  ــ ــدي ــ مل

التعليم االبتدائي.

الرباط. األسبوع

بمجلس  واملعاصرة  األصالة  فريق  يعتزم 
الدستورية،  املحكمة  إلى  اللجوء  النواب، 

بتصفية  متعلق  قانون  مقترح  في  للطعن 
صندوق معاشات أعضاء املجلس.

فريق  لـ»البام«  السياسي  املكتب  وطالب 
الحزب في الغرفة التشريعية األولى، بوضع 
بتصفية  املتعلق  القانون  مقترح  في  طعن 
صندوق املعاشات لدى املحكمة الدستورية، 
واعتبر األمن العام عبد اللطيف وهبي، أن 
يمنح  ألنــه  دســتــوري،  غير  القانون  مقترح 

مساهمة  من  مرتن  االستفادة  للبرملانين 
تقاعدين،  على  الحصول  وبالتالي،  الدولة، 
ثـــم صفتهم  ــة  ــي األصــل وظــيــفــتــهــم  بــحــكــم 

البرملانية.
أجل  من  الطعن جاء  أن  »البام«  واعتبر 
النقاش  هذا  في  الدستورية  املحكمة  إشراك 
املجتمعي، ملعرفة موقفها الدستوري من هذه 

العملية املرتبطة باملال العام.

الرباط. األسبوع 

بالتزامن مع ورطة الرئيس في التحقيقات)..(، 
ال تختلف حمى االنتخابات بجهة كلميم 
الصحراء  جهات  باقي  عن  وادنون 
بشأن  الرائجة  األخبار  حيث  من 
تعزيز صفوف األحزاب بمنتخبن 
نون  واد  ــل  أه ــداول  ــت وي جـــدد، 
سرية  اتصاالت  جزئيات  بعض 
بن  األخيرة  اآلونــة  خال  تمت 
باملنطقة  االستقال  حزب  أطر 
السياسية  الــوجــوه  وبعض 
املعروفة التي لها وزن ثقيل 

املستثمر  األعمال  رجل  رأسها  على  نون،  بواد 
وكذلك  ملجيدري،  سالم  محمد  نوني،  الــواد 

الرئيس  بوعيدة،  الرحيم  عبد  الدكتور 
سبق  الذي  وادنون،  كلميم  لجهة  السابق 
له أن ترشح باسم حزب األحرار، وهو أحد 
األطر الواد نونية الذي يتوفر على شعبية 
خال  مــن  دائرتها  تتسع  باتت  واســعــة 
صفحته الشخصية عبر »الفيس بوك« التي 
يتحدث  يومي  بشكل  فيديوهات  فيها  يبث 

في  السياسية  الساحة  مستجدات  عن  فيها 
وغير  قياسيا  عددا  استقطبت  والتي  الباد، 

مسبوق من املتتبعن واملتضامنن.
املفاوضات  فــإن  محلية،  مــصــادر  وحسب 
أسفرت عن اقتناع ملجيدري وبوعيدة باالندماج 
في حزب االستقال، في انتظار اإلعان رسميا 

عن ذلك، للتحضير لانتخابات املقبلة. لمجيدريبوعيدة

الرباط. األسبوع

الوطنية  الــنــقــابــة  اتــهــمــت 
بنعبد  محمد  الــوزيــر  للعدل، 
»الترهيب  بممارسة  ــادر،  ــق ال
مــوظــفــي  حـــق  فـــي  اإلداري« 
الــقــطــاع، مـــن خـــال تــوجــيــه 
االســـتـــفـــســـارات، وتــوظــيــف 
من  لانتقام  السنوي  التنقيط 
واملناضلن،  النقابة  مسؤولي 
الوزير  تجاوب  عدم  أن  معتبرة 

ــي راجـــع  ــب ــل ــط ــلـــف امل مـــع املـ
لحسابات سياسية ضيقة.

»وزارة  أن  النقابة  وأكـــدت 
في  االستبعاد  تــمــارس  الــعــدل 
والترهيب  العدل،  موظفي  حق 
من  الدستور  وتعطيل  اإلداري، 
الحريات  على  اإلجــهــاز  خــال 
ممارسة  في  والحق  النقابية، 
أن  ــة  ــف ــاج«، مــضــي ــ ــج ــ ــت ــ االح
سيقاطعون  النقابة  مناضلي 
حراسة مباريات التوظيف التي 
املوظفن،  مهام  ضمن  تدخل  ال 
رفضها  عن  النقابة  عبرت  كما 
في  املتمثلة  الـــوزارة  لسياسة 

االقتطاع من أجور املوظفن. 

أمزازي

انــتــقــل إلــــى جـــوار 
ربه، املشمول برحمة 
ــــام  ــسـ ــ الـ ــد  ــ ــبـ ــ عـ اهلل 

حللو.
وبـــــهـــــذه املـــنـــاســـبـــة 
األلــــــيــــــمــــــة، تـــتـــقـــدم 
»األســـــــــبـــــــــوع« بـــأحـــر 
الــتــعــازي إلــى حرمه 
املزوار،  السيدة جناة 
شكيب  أوالده  وإلــــى 
ــد  ــمــ ــحــ والـــــــــــســـــــــــي مــ

وبـــنـــاتـــه خــديــجــة وإلــــهــــام، وصـــهـــره احلـــــاج أحــمــد 
لهم  داعــن  العائلة،  أفــراد  وإلــى جميع  اجلامعي، 

بالصبر والسلوان، وللفقيد باملغفرة والرضوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

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

الله العظيم. َجّنَِتي ( صدق 

البوليساريو  إسباني يقاضي 
بعد تهديده بالقتل

الرباط. األسبوع

إغناسيو  بيدرو  اإلسباني،  السياسي  الخبير  قــرر 
تهديدات  تلقيه  بعد  القضاء،  إلى  ألتاميرانو، اللجوء 
أطلقها  االجتماعي  الــتــواصــل  شبكات  عبر  بالقتل 

أشخاص ينتمون لجبهة البوليساريو.
العدواني  السلوك  هذا  اإلسباني  الخبير  واستنكر 
في  شكاية  بتقديم  وقـــام  لانفصالين،  ــي  ــرام واإلج
بمحكمة  التحقيق  قاضي  إلى  محاميه  عبر  املوضوع 

مالقا.
»هــذه  أن  ألــتــامــيــرانــو،  إغناسيو  محامي  واعتبر 
تهديدات  تشكل  ألنها  الخطورة،  غاية  في  هي  الوقائع 
حقيقية وبالغة الخطورة ضد موكلي، السيد ألتاميرانو، 
الخبير  وتصريحات  مواقف  أن  واعتبر  بالقتل«،  املهدد 
السياسي اإلسباني بشأن قضية الصحراء املغربية، هي 
السبب وراء ردة فعل هذين العنصرين من البوليساريو، 
بالقتل  التهديد  بتهمة  األفــراد  هؤالء  بمحاكمة  مطالبا 

والتشهير.
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كـواليـس األخبــار

العثماني

نموذج للتنكر للنضال المشترك

البرلمان المغربي يوبخ 
الجزائري البرلمان 

الرباط. األسبوع

الجزائري،  البرملان  نــواب  إلــى  موجھة  رسالة  في 
بالبرملان  البرملانیة  واملجموعات  الفرق  رؤســاء  عبر 
املغربي، عن استغرابھم الشديد وأسفهم البالغ لفحوى 
الجزائریون،  النواب  خاللھا  من  طالب  التي  املراسلة 
الرئیس األمریكي الجدید، جو بایدن، بمراجعة املرسوم 
واملتعلق  ترامب،  دونالد  سلفه  أصدره  الذي  الرئاسي 
باعتراف الوالیات املتحدة األمریكیة بمغربیة الصحراء.
وأشار رؤساء الفرق واملجموعات البرملانیة املغربية، 
الخطوة  ھــذه  أن  في  یكمن  استغرابھم  مــرد  أن  إلــى 
والشعبین  البلدین  تجمع  التي  األخوة  روح  عن  بعیدة 
أن  في  الراسخة  قناعتھم  أن  اعتبار  على  الشقیقین، 
عن  يعبروا  أن  إال  یمكن  ال  الجزائر،  في  البرملان  نواب 
إرادة الشعب الجزائري الشقیق دون أي معاكسة للحق 
املغربي غیر القابل للتصرف في وحدته الترابیة، ومن 
وذلك  الجوار،  وحسن  األخــوة  ألواصــر  إغفال  أي  غیر 
بعیدا عن أي حسابات كیفما كان نوعھا، تماما مثلما 
كل  الجزائري  للشعب  صادقا  املغربي  الشعب  یتمنى 

التقدم والنماء.
منكم  منتظرا  یزال  وال  كان  »لقد  الرسالة:  في  وجاء 
كممثلین للشعب الجزائري الشقیق، استحضار كل ذلك 
في  شعبینا  بین  املشترك  النضال  من  الطویل  التاریخ 
خندق التحریر من أجل االستقالل ضد االستعمار الذي 
اختلق بذور التفرقة بيننا، وافترضنا فیكم الحكمة التي 
تجعلكم تتفادون السقوط في فخ االصطفاف في الصف 

املساند للبوليساريو«.

�لقو�نني �النتخابية ال يجب �أن ت�سبق
 م�سروع �لنموذج �لتنموي

الرباط. األسبوع

تساءل الحسن عبيابة، 
السابق  الرسمي  الناطق 
باسم الحكومة، عن سبب 
إقدام الحكومة 

املتعلقة  التنظيمية  القوانني  إصــدار  على 
خــروج  قبل  املقبلة،  العامة  باالنتخابات 
الجديد،  التنموي  النموذج  مشروع  تقرير 
معتبرا أن بعض املجالس املنتخبة تحولت 
مؤسسات  إلى  التنمية  ألجل  مؤسسات  من 

معيقة لها.
وأوضح عبيابة، أن مشاريع القوانني يجب 
أن تطرح رؤية خاصة في املجال السياسي قبل 
املنتخبة  املجالس  ألن  املقبلة،  االستحقاقات 
التنموي  الــنــمــوذج  تــنــزيــل  ــي  ف ستساهم 
األطراف األخرى  الجديد محليا وجهويا، مع 
السياسية  األحزاب  على  أنه  مضيفا  املعنية، 
النموذج  ومضامني  بتوجيهات  العمل  أيضا 
املستقبلية،  رؤيتها  في  الجديد  التنموي 
في  تعتمد  وأن  السياسية،  برامجها  وفي 
تأطيرها في املرحلة املقبلة على أهدافه.

تقرير  ــراج  ــ إخ أهــمــيــة  عــلــى  ــد  وأكـ
السنة  في  الجديد  التنموي  النموذج 

لبناء  هيكليا  مرجعا  يكون  لكي  الجديدة، 
اقتصاد  عن  بعيدا  ومستدام،  قوي  اقتصاد 
الريع، وأيضا عن االختالالت اإلدارية واملالية 
العمومية  املؤسسات  من  العديد  تنخر  التي 
مالمح  رسم  ضرورة  على  مشددا  واملنتخبة، 
للمواطنني  يضمن  جــديــد  تنموي  نــمــوذج 
حقوقهم االقتصادية واالجتماعية والسياسية 

والثقافية والبيئية.
عن  رأي،  مقال  في  عبيابة،  الحسن   وعبر 
التنموي  النموذج  مضامني  تكون  أن  في  أمله 
االقتصادية  التنمية  خــارطــة  هــي  الــجــديــد 
املسؤولة،  السياسية  واملمارسة  واالجتماعية 
حتى  السياسية  لــأحــزاب  طــريــق  وخــارطــة 
تكيف برامجها االنتخابية وفقا لهذا النموذج 
إلى تأطير  األحزاب  داعيا  املنشود،  التنموي 
التشريعية،  الوالية  طوال  مستدام  سياسي 
ضمانا لالستقرار االجتماعي واالقتصادي.

الناطق الرسمي السابق باسم الحكومة يكتب:

عبيابة

مجلس حقوق اإلنسان يتفاعل مع ادعاءات ناشطة انفصالية

الرباط. األسبوع 

الوطني  املجلس  قام  مسبوقة،  غير  مبادرة  في 
في  راج  مــا  على  اطــالعــه  بعد  اإلنــســان،  لحقوق 
تعرض  بخصوص  االجتماعي  التواصل  وسائل 

مدينة  من  خيا،  إبراهيم  سيد  سلطانة  املواطنة 
بوجدور، إلى إصابة على مستوى الوجه، قام وفد 
عن اللجنة بجهة العيون الساقية الحمراء، بتاريخ 
13 فبراير الجاري، بزيارة للمعنية بمحل سكناها، 
والتي تعتبر من الناشطات املدافعات عن أطروحة 
إلى  الوفد  أعضاء  واستمع  البوليساريو،  جبهة 
للرشق  تعرضها  ادعت  التي  املعنية،  تصريحات 

بالحجارة من طرف أحد عناصر القوات العمومية.
الحادثة،  وحيثيات  املعطيات  تضارب  وأمــام 
رئاسة  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  راســل 
النيابة العامة، وأوصى بإجراء بحث في املوضوع 
تراه  ما  واتخاذ  املختصة،  العامة  النيابة  قبل  من 
ما  صحة  حال  في  قانونية  إجــراءات  من  مالئما 

ادعته املعنية باألمر ونشر نتائج البحث.

األمن يفك أول خيوط جريمة حي الرحمة

14 شخصا والجريمة بسبب تصفية حسابات اعتقال 
الرباط. األسبوع

تمكنت املصالح األمنية، بمساعدة عناصر الفرقة 
الوطنية للشرطة القضائية، من تفكيك لغز الجريمة 
وخلفت  سال  بمدينة  مؤخرا  وقعت  التي  الشنعاء 
ستة ضحايا من عائلة واحدة قتلوا بطريقة وحشية 
غير  جريمة  فــي  الــرحــمــة،  بحي  الكائن  بمنزلهم 

مسبوقة هزت الرأي العام الوطني.

املصالح  مع  بتنسيق  الوطنية  الفرقة  وأوقفت 
األمنية، أربعة أشخاص متورطني في الجريمة، حيث 
تم تعميق البحث معهم ليتم التوصل إلى هوية 10 

أشخاص آخرين لهم عالقة بالجريمة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن القضية لها ارتباط 
وابن  املوقوفة  العصابة  بني  حسابات  بتصفية 
بأحد  املتالشيات  في  يتاجر  كان  الــذي  العائلة 
بسال،  الضاوي«  »سيدي  في  املتواجدة  املحالت 
حيث تشير املصادر إلى وجود خالفات ربما بينه 
مواد  مالية أو  مبالغ  حول  العصابة  أفراد  وبني 

مسروقة.

والشرطة  الوطنية  الفرقة  عناصر  وتــواصــل 
القضائية بسال تحقيقها، ملعرفة مالبسات الجريمة، 
قامت  التي  العصابة  هذه  خطورة  مدى  تبرز  التي 
بتنفيذ الجريمة بتخطيط وتنظيم محكم، مع احتمال 

وجود حسابات شخصية مع بائع املتالشيات.
وتمكنت الشرطة القضائية من الوصول إلى أحد 
أفراد العصابة املرتكبة للجريمة، بعد معاينة كاميرا 
تحديد  من  مكنتهم  التي  الــوقــود  محطات  إحــدى 
هويته، ليتم توقيفه قبل انتقاله إلى خارج املدينة، 
في  اآلخرين  الثالثة  بشركائه  األمــن  ملصالح  ليقر 

الجريمة والذين تم اعتقالهم في مدينة القنيطرة.

صاحب مصنع النسيج بطنجة.. هل هو الحائط القصير ؟

الرباط. األسبوع
 

استمعت عناصر الشرطة القضائية 
بوالية أمن طنجة إلى صاحب مصنع 
نسيج »املوت«، الذي خلف 28 ضحية 
بعد  فيه،  واملستخدمني  العامالت  من 

يخضع  كان  التي  للمصحة  مغادرته 
فيها للعالج بعد الفاجعة.

ــعــامــة وضــع  ــة ال ــاب ــي ــن ــررت ال وق
صاحب املصنع تحت تدابير الحراسة 
تقوم  الذي  البحث  لتعميق  النظرية، 
الكشف  قصد  القضائية،  الشرطة  به 
الغرق،  حادث  ومالبسات  ظروف  عن 
كان  ــرآب  م فــي  ضحايا  خلف  ــذي  ال

يستغل كورشة للنسيج والخياطة.

املــســؤول  املصنع  صــاحــب  ويــعــد 
األول في القضية في انتظار توسيع 
التحقيق من قبل النيابة العامة، الذي 
قد يكشف عن مسؤولني آخرين، بعد 
التأكد ما إذا كان املصنع يتوفر على 
ممارسة  له  تخول  التي  التراخيص 
املنطقة،  تلك  في  الصناعي  النشاط 
خصوصا بعدما أدلى شقيقه بوثائق 
عــلــى السجل  املــصــنــع  تــوفــر  تــؤكــد 

استغالل  يبرز  كراء  وعقد  التجاري، 
ــرآب كــمــحــل لــخــيــاطــة املــالبــس  ــ املـ

الجاهزة.
ــة  ــي ــن وأخـــــــذت الـــعـــنـــاصـــر األم
تــصــريــحــات الــعــمــال الــنــاجــني من 
متواجدين  كانوا  كشهود  الفاجعة 
ظروف  بخصوص  الفاجعة،  لحظة 
ــتــهــم بــصــاحــب  اشــتــغــالــهــم وعــالق

املصنع.

 العزاوي تجمد 
عضويتها في حزب 

وهبي 

الرباط. األسبوع

ابتسام  الــبــرملــانــيــة  الــنــائــبــة  أعــلــنــت 
داخــل  عضويتها  تجميد  عــن  ــعــزاوي،  ال
تكشف  أن  دون  واملعاصرة  األصالة  حزب 

عن األسباب.
وحسب مصادر مطلعة، فإن قرارها جاء 
للحزب  العام  األمــني  مع  خالفها  بسبب 
قضايا،  عــدة  حــول  وهبي،  اللطيف  عبد 

وإقصائه لآلراء األخرى.
عملها  في  استمرارها  العزاوي  وأكدت 
نهاية  حتى  الــوتــيــرة  بنفس  البرملاني 
قرارها  خلق  بحيث  التشريعية،  الوالية 
جدال واسعا داخل فريق الحزب في مجلس 
ــواب، خــاصــة وأنــهــا كــانــت مــن أكثر  ــن ال
اللجن  اجتماعات  في  حضورا  األعضاء 

البرملانية وفي طرح األسئلة الشفوية.
العزاوي  ابتسام  كانت  فقد  لإلشارة، 
للحزب  الــســيــاســي  املــكــتــب  ــي  ف عــضــوا 
لشبيبة  التنفيذي  املكتب  وفي  لواليتني، 
من  تعد  أنها  كما  واملــعــاصــرة،  األصــالــة 

بعض صقور الحزب)..(.

الرباط. األسبوع

يــســود اســتــيــاء عـــارم فــي صفوف 
في  والتجار،  واملطاعم  املقاهي  أرباب 
تمديد  بسبب  املغربية،  املــدن  جميع 

التي  االحترازية،  لإلجراءات  الحكومة 
على  املبكر  اإلغـــالق  عليهم  تــفــرض 
صالة  أذان  عقب  ليال  الثامنة  الساعة 

املغرب.
االجتماعي  التواصل  مواقع  وعجت 
القرار  هذا  من  الغاضبة  بالتدوينات 
الــــذي ال يــخــدم مــصــلــحــة الــحــركــة 
االقتصادية في البالد، ويزيد من تفاقم 

األوضاع االجتماعية واملعيشية بسبب 
من  ومقاهي  تجارية  محالت  حرمان 
نسبة  تراجع  رغــم  إضافية،  مداخيل 
اإلصــابــات بــفــيــروس »كـــورونـــا« في 

الشهر الحالي.
مواقع  نشطاء  من  العديد  ووصــف 
الحكومة  قرار  االجتماعي،  التواصل 
بــالــســيــاســي، الـــذي يــضــرب الــقــدرة 

حرمانهم  بسبب  للمواطنني  الشرائية 
الــتــجــاريــة  أنشطتهم  مــمــارســة  ــن  م
بمراجعة  الحكومة  مطالبني  واملهنية، 
إلى  وتمديده  املبكر  ــالق  اإلغ توقيت 
غاية الساعة العاشرة أو الحادية عشر 

ليال.
املهن  أصحاب  من  العديد  ويشتكي 
واملقاهي  املطاعم  وأصــحــاب  الــحــرة 

الخدمات،  املتجولني ومحالت  والباعة 
التي  املسائية  العمل  مــدة  قصر  من 
ــالة املـــغـــرب، حيث  تــتــوقــف بــعــد صـ
يكونوا ملزمني بضرورة جمع املعدات 
الثامنة،  قبل  والــطــاوالت  والكراسي 
محدودة  اليومية  املداخيل  يجعل  مما 
واملــاء  الــكــراء  واجــبــات  لسد  تكفي  ال 

والكهرباء ورواتب املستخدمني.

استياء عام من تمديد اإلجراءات االحترازية ضد »كوفيد 19«
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فسحة للنقاش

وباء القرن 21
قصة جائحة

»كورونا« 
التي غيرت وجهة 
الحياة في العالم

بداية جائحة »كورونا« 
كانت من الصين

وباء  أن  الــدراســات،  من  الكثير  ترجح 
الــصــن خــال شهر  فــي  »كــورونــا« ظهر 
»وي«  السيدة  2019، حيث شعرت  دجنبر 
ووهــان  مدينة  ســوق  فــي  السمك  بائعة 
داء  وبأعراض  اإلرهــاق  ببعض  بالصن، 
فأخذت  عام،  كل  اعتادته  الذي  األنفلونزا 
صغيرة  عيادة  إلى  وذهبت  العاج،  تنشد 
لتعود بعدها إلى العمل وكأن شيئا لم يكن، 
ولم تكن تعلم تلك السيدة ما تخبئ األقدار، 
ملقاومة  ــة  األدوي بعض  على  حصلت  وقد 
لكنها  شتاء،  فصل  كل  كعادتها  األنفلونزا 
مع ذلك شعرت بتعب شديد وخمول زائد، 
وعندما  الرئيسي،  للمستشفى  فذهبت 
لها  قال  حيث  املفاجأة  كانت  فحصها،  تم 
يرحم..  ال  ــرض  امل »إن  املعالج:  الطبيب 
في سوق  اآلخرين  األشخاص  من  فالعديد 
املستشفى  زاروا  األســمــاك  لبيع  ــان  ووه

بأعراض مشابهة ألعراضك«.
بكامل  عـــاج  ــة  رحــل »وي«  خــاضــت 
شفاؤها،  تم  أن  إلى  عزلها  فتم  مراحلها، 
فصدر عن لجنة الصحة في بلدية ووهان، 
املرضى  بن  من  تعتبر  »وي«  السيدة  أن 
ــداء  ب إصــابــتــهــم  ثبتت  ــن  ــذي ال ــل  ــ األوائـ
منظمة  إطاع  حينها  في  وتم  »كورونا«، 
الصحة العاملية باألمر والتحذير من ظهور 
سبب  عن  الناجم  الرئوي  االلتهاب  حالة 

غير معروف.
وما هي إال أيام قليلة حتى غادر املرض 
حدود الصن، ليغزو دوال جديدة وعديدة، 
وصــول  عــن  فشيئا  شيئا  تعلن  ــذت  أخـ
حاالت  وظهور  إليها،  »كــورونــا«  فيروس 
جديدة سرعان ما أخذت تنشر العدوى من 
مكان إلى مكان، مما أنذر بظهور وباء عاملي 
وليد، لم يحسب له حساب، ولم يكن ليخطر 
بهذه  األحــداث  تتاحق  أن  أحد  بال  على 
مرض  يصبح  حتى  املتسارعة،  الوتيرة 
ينتقل  أخذ  الذي  الجديد  الوباء  »كورونا« 
املصابن  بحياة  ويـــودي  فائقة  بسرعة 
بالقارة  أوال  املــرض  فانتشر  بفيروسه، 
وإسبانيا،  وأملانيا،  )إيطاليا،  األوروبية 
وفرنسا..( حيث نقل لهذه البلدان وغيرها 
من  إليها  القادمن  طريق  عن  »كــورونــا« 
ثم  الجوية وغيرها،  الرحات  الصن، عبر 
انتشر وباء »كورونا« في أمريكا الشمالية 
دول  وفي  البرازيل،  وخاصة  والجنوبية، 
من  الوباء  هذا  من  تعاني  مازالت  كثيرة 
يقدرون  الذين  والقتلى  املرضى  عدد  حيث 

باآلالف، بل باملاين.

فيروس »كورونا« 
عدو اإلنسانية جمعاء

الجائحة  تسمية  على  العلماء  اتــفــق 
باسم  ــا«  ــورون »ك فــيــروس  يسببها  الــتــي 
عناصر  أحد  الفيروس  وهذا  كوفيد«  »داء 
مجموعة كبيرة من الفيروسات تعرف باسم 
corona virus، وهو  التاجية  الفيروسات 
تسبب  التي  الفيروسات  من  جديدة  سالة 

املرض لإلنسان وحتى الحيوان.
الجهاز  الــكــائــنــات  هـــذه  تــهــاجــم  وقـــد 
التنفسي في جسم اإلنسان، مسببة أمراضا 
الشائعة  البرد  نــزالت  بن  حدتها  تتراوح 
ــراض األشــد ضــراوة، كما هو الحال  واألم
 MERS بالنسبة لألمراض التنفسية الحادة
التي ظهرت سنة 2012، أو املرض املعروف 
سنة  انتشر  الــذي   SARS »ســارس«  باسم 

.2002
»تعود  الــخــراط:  حذيفة  الدكتور  يقول 
عن  الناتجة  األمــراض  على  التعرف  بداية 
إذ   ،1937 سنة  إلــى  التاجية  الفيروسات 
ظهر املرض حينها على شكل عدوى تصيب 
ثم  التنفسية،  شعبها  في  بالتهاب  الطيور 
أصابت  جديدة  فيروسية  ســاالت  ظهرت 
الحيوانات من ماشية وخيول وكاب وقطط 

وغيرها«.
ويعود اكتشاف أول حالة بشرية مصابة 
بفيروس »كورونا« إلى فترة الستينات، وتم 
بفيروس  أصيب  رجل  عزل   2012 سنة  في 
»كــورونــا« توفي جــراء هــذا املــرض، حيث 
بواسطة  املذكور  الفيروس  حينها  شوهد 

عدسات املجهر وألول مرة.
أن  العلمية،  املــصــادر  بــعــض  ــر  ــذك وت
فيروس »كورونا« ال يحتمل درجات الحرارة 
دقائق  عدة  خال  تماما  يتلف  إذ  املرتفعة، 
عدم  ولعل  مائوية،  درجــة   70 حــرارة  عند 
تأثر دول إفريقية بهذا الوباء يرجع الرتفاع 

حرارة طقسها ورطوبته في القارة.

طرق عدوى هذا المرض 
وانتشار أعراضه

هو سرعة  »كوفيد«،  داء  به  يختص  مما 
ــدوى به  ــع انــتــشــاره وســهــولــة انــتــقــال ال
عن  اآلخــريــن  نحو  املــريــض  الشخص  مــن 
التي  القطيرات  بعدوى  يعرف  ما  طريق 
محمولة  فمه  أو  املريض  أنــف  من  تتناثر 
الــزفــيــر، إذ ســرعــان مــا تنتشر  مــع هــواء 
املكان  أو  الغرفة  هواء  في  القطيرات  هذه 
األشخاص  تنفس  أجهزة  لتلتقطها  املغلق، 

يحدث  أو  املصاب،  الشخص  من  القريبن 
أو  ــوب  ث على  القطيرات  تلك  تسقط  أن 
يستنشقه،  أو  قريب  فيلمسه شخص  غيره 
الرذاذ  وذرات  الصغيرة  بالقطيرات  فيتأثر 
أنف  من  تتناثر  التي  للفيروس  الحاملة 
املريض أو فمه محمولة مع هواء الزفير أو 
وسرعان  يعطس،  أو  املصاب  يسعل  عندما 
الغرفة  هواء  في  القطيرات  هذه  تنتشر  ما 
لتلتقطها أجهزة تنفس األشخاص القريبن 

من الشخص املصاب.
نعلم:  كما  األخرى  العدوى  وسائل  ومن 
مريض  إنــســان  ملصافحة  اليد  استخدام 
وقد  املرض(،  أعراض  عليه  تظهر  لم  )وإن 
السليم  الشخص  يد  تتلوث  أن  هنا  يحدث 
بفيروسات تحملها يد املصاب، مما قد ينقل 

العدوى نحو اآلخرين.
بــداء  اإلصــابــة  أعـــراض  كثيرا  تتشابه 
أعراض  من  غيرها  مع  الفيروسي  »كوفيد« 
يصاب  إذ  ــرى،  األخـ التنفسية  ــراض  األمـ
)الحمى(  الحرارة  درجة  بارتفاع  املريض 
ــور نـــوبـــات من  ــه وقـــد يــصــاحــب ذلـــك ظ
السعال  من  املريض  يشكو  كما  االرتعاش، 
وصعوبة  األنـــف  واحــتــقــان  الحلق  وألـــم 
والوهن  والــصــداع  الصدر  ــم  وأل التنفس 

العام والغثيان واإلسهال.
دون  »كورونا«  بداء  البعض  وقد يصاب 
حــادة،  ــراض  أع أجسامهم  على  تظهر  أن 
خــاص،  عــاج  أخــذ  دون  هـــؤالء  فيتعافى 
وهكذا، فإن اإلصابة بداء »كورونا« قد تكون 

خفيفة عابرة أو شديدة قاتلة.

الدروس المستخلصة 
من جائحة »كورونا«

التي  »كــورونــا«  بجائحة  العالم  فوجئ 
حتى  الهشيم،  في  النار  انتشار  انتشرت 
غدت واحدة من أبرز الكوارث الصحية التي 
الحديث،  تاريخها  في  البشرية  على  مرت 
ومازالت  دول عظمى  لها  استسلمت  والتي 

وتقاومها  اآلن،  حتى  وياتها  من  تعاني 
باللقاح.

وليس منا من ينكر مخلفات هذه الجائحة 
وأبعادها السلبية االجتماعية واالقتصادية 
واإلنسانية بصفة عامة، فقد أصيب املاين 
»كورونا« حول العالم وتوفي جراءها  بداء 
املعمور،  مختلف  فــي  البشر  مــن  املــايــن 
الكثير  وفقد  مساكنهم،  في  الناس  وحجر 
العاملي،  االقتصاد  وتدهور  عملهم،  منهم 
واالحتفاالت،  واألحداث  املناسبات  وألغيت 
اليومية  الــحــيــاة  ــال  أشــك معظم  وشــلــت 
علينا  ذلك،  ومع  عامة،  البشري  والنشاط 
أزمة  من  والعبر  الـــدروس  نستخلص  أن 
التي  الجائحة  هذه  ننسى  وال  »كــورونــا«، 
الــكــوارث الصحية  أبــرز  ــدة من  غــدت واح
التي عرفتها البشرية في تاريخها الحديث.
حيلته  وقلة  اإلنسان  عجز  جليا  يظهر 
عينه  تراه  ال  الصغر،  في  متناه  كائن  أمام 
لهذا  ناجع  حل  إيجاد  عن  عاجز  املجردة، 
العالم يحاولون  الوباء، فعلماء األوبئة في 
- وبعد مرور أزيد من سنة على  حتى اآلن 
ظهور الوباء - تطعيم البشرية ضد املرض 
أنوف  أرغــم  الــذي  األمــر  شفائها،  في  أما 
الحديثة  الحضارة  أن  ظنوا  ممن  الكثيرين 
بمخترعاتها  العالم  قمة  إلــى  وصلت  قد 
أمامها  يقف  يعد  لم  وأنــه  واكتشافاتها، 
املفاجئ  ــداء  ال هــذا  فجاء  مانع،  أو  حائل 
الحقيقي  حجمه  املغرور  اإلنسان  ليعرف 

ويراجع حساباته.
بث  في  »كــورونــا«  وبــاء  نجح  فقد  إذن، 
رسالة مفتوحة لكل البشر عامة، مفادها أن 
هلل سبحانه وتعالى قادر على تجنيد أصغر 
وجبروته،  بعظمته  لتذكيرهم  مخلوقاته، 
في  برهة  تنقطع  ال  إليه  الناس  حاجة  وأن 

زمن الشدة والرخاء على حد سواء.
ومن مظاهر الوجه اآلخر لداء »كورونا«، 
وفي  ــد،  واحـ خندق  فــي  تخندق  الكل  أن 
غني  بن  يفرق  لم  خفي  عــدو  ضد  صــراع 
قوي  بــن  أو  وأنــثــى،  ذكــر  بــن  أو  وفقير، 
وضعيف، وال بن رئيس ومرؤوس، فالعدو 
واحد والخصم مشترك، وهو ما يتطلب من 

الجميع التعاون فيما بينهم للقضاء عليه.
من  الكثيرون  جناها  التي  الفوائد  ومن 
»كورونا«، إدراك قيمة النعم التي كنا فيها 
وألفناها، ثم فقدنا شيئا منها بسبب ظروف 
عن  األب  ابتعاد  على  عملت  التي  الجائحة 
عن  والصديق  زوجها،  عن  والزوجة  ابنه، 
صديقه، والبقاء في منازلنا بعيدا عن قضاء 
خارج  ترفيهنا  ووسائل  اليومية  حوائجنا 
الحجر  فترة  عند  السيما  بيوتنا،  حــدود 
أينما  اإلنسان  له  يخضع  وهــذا  الصحي، 
فا  الحياة،  إلى  نظرته  تغيرت  وبذلك  كان، 

لقاءات وال أفراح وال أعراس، وال حرية تنقل 
والتجوال خوفا من عدوى الجائحة.

فــمــن الــــدروس املــســتــفــادة مــن حــدوث 
جائحة »كورونا«، شعور اإلنسان بأن دوام 
الحال من املحال، وأن اإلنسان خلق في كبد، 
كان،  كيفما  ألحد  تصفو  ال  الدنيا  هذه  وأن 
ال  من  والحكيم  إليها  يركن  ال  من  فالعاقل 
يأمن من جانبها، فالغدر شيمتها واملفاجآت 

غير السارة طبعها.
ــرصــة سنحت  ف »كـــورونـــا«  فــجــائــحــة 
القرآنية  ــات  اآليـ فــي  للتعمق  للمسلمن 
الشؤون  تخص  التي  النبوية  واألحاديث 
الصحية من نظافة الجسد واملكان والثياب 
للوقاية من األوبئة والفيروسات، فالوضوء 
خمس مرات في اليوم يجدد نظافة الجسم 
العلمية  األبــحــاث  أقــرت  حيث  والــثــيــاب، 
غزو  من  الجسم  وقاية  في  الفعال  بأثرها 
الفيروسات، كما أدرك املسلم أهمية تعاليم 
مصادر  عن  االبتعاد  على  حثته  حن  دينه 
عدوى املرض وعدم دخول املناطق املوبوءة 
قال  الصحي(،  )الحذر  منها  الخروج  أو 
سمعتم  ))إذا  والــســام:  الــصــاة  عليه 
بالطاعون في أرض فا تدخلوها وإذا وقع 
منها((،  تخرجوا  فا  فيها  وأنتم  بــأرض 
ولقد  مصح((،  على  ممرض  يــوردن  و))ال 
طلب  على  دائما  الناس  يحث  )ص(  كــان 
))يــا عباد هلل  قــال:  إذ  العاج والــتــداوي، 
إال  داء  لم يضع  عز وجل  فإن هلل  تــداووا، 
وضع له شفاء، إال داء واحدا هو الهرم((، 

أي كبر السن.
وقائية  ثقافة  »كــورونــا«  أكسبتنا  لقد 
الكثير منا،  صحية غابت طويا عن أذهان 
فأصبحنا نولي غسل اليدين عناية خاصة، 
حياتنا  مــن  جـــزءا  املعقمات  واســتــخــدام 
ثقافة  الكمامة  وضع  أصبح  كما  اليومية، 
تعود  التي  املظاهر  من  ذلك  وغير  مألوفة، 

عليها أغلب الناس في املعمور.
كله  العالم  فــي  حولنا  مــن  والطبيعة 
تنفست الصعداء، فأخذت البيئة قسطا من 
الراحة بعد عناء طويل، فنزلت أمطار الخير 
بالثلوج،  األرض  وكسيت  العالم  ربوع  في 
كبير،  تحسن  فــي  والتربة  ــاء  امل وأصــبــح 
فتغيرت نظرة اإلنسان إلى الحياة أما في 
إلى  الحياة  بعودة  »كورونا«  غمة  ترفع  أن 
في  نشاطها  إلى  واإلنسانية  عهدها  سالف 
وقت قريب، غير أن تقارير صادرة عن أطباء 
أن  كشفت  املعدية،  األمــراض  في  مختصن 
العالم سيستغرق سبع سنوات حتى يعود 
إلى وضع ما قبل ظهور الفيروس، هذا إذا 
سكان  من  املائة  في  و85   70 بن  ما  لقح 

العالم ضد هذا الوباء الفتاك.

تغير هائل أصاب حياة الناس بسبب جائحة »كورونا« في كل أنحاء 
العالم ألزم ماليين الناس بيوتهم، فتغيرت عاداتهم اليومية، 

وتوقفت مواعيدهم الثقافية وتجمعاتهم الدينية في المساجد 
والمعابد والبيعات. 

فهل تكون »كورونا« بمثابة وقفة استراحة من وتيرة الحياة التي ألفها 
الناس، يعيدون فيها تفكيرهم في أمور كثيرة تتعلق بأوضاعهم الخاصة، 

بما في ذلك األسرة والحياة والصحة والنظافة والموت، وغير ذلك؟
فمن المؤكد أن وباء »كورونا« الذي أوقف الروتين اليومي لماليين الناس 

حول العالم، ربما من أجل تغيير في الحياة ورؤية الناس لهذا التغيير العام.

الدكتور عبد الرحيم بن سالمة 
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كـواليـس صحراوية
العدد: 1548 من 18 إلى 24 فبراير 2021

مواطنو األقاليم ت�ضدير املواد اخلام من الأقاليم اجلنوبية دون قيمة م�ضافة
يرفضون  الجنوبية 

إساءة اإلعالم الجزائري 
للملك محمد السادس

طرفاية. األسبوع 

عــبــر نــشــطــاء »فــايــســبــوكــيــون« 
وجمعويون  وحقوقيون  وإعالميون 
وسياسيون مغاربة عن غضبهم عبر 
مختلف مواقع التواصل االجتماعي، 
بسبب الهجوم الذي تعرض له امللك 
ــرف قناة  ــن طـ الـــســـادس م مــحــمــد 
من  املمولة  الجزائرية  »الــشــروق« 

طرف النظام العسكري الجزائري.
ــوم، فــالــنــظــام  ــل ــع  وكــمــا هـــو م
يستوعب  لم  العسكري،  الجزائري 
تلقاها  التي  املوجعة  الضربات  بعد 
املتحدة  الـــواليـــات  اعــتــراف  بــعــد 
الــصــحــراء،  بمغربية  األمــريــكــيــة 
عنها  القول  يمكن  ما  أقــل  بطريقة 
وستبقى  انتكاسة  له  شكلت  أنها 

بالنسبة إليه عقدة تاريخية.
كتبت  ــوع،  ــوضـ املـ ــذا  هـ ــول  ــ وح
شاكير،  بشرى  الحقوقية  الناشطة 
الشخصي  حسابها  عبر  تــدويــنــة 
البالد خط  »ملك  »الفايسبوك«:  على 
خالل  من  الشرقية  والجارة  أحمر، 
تجاوزت  اإلعالمية  منابرها  إحدى 
امللك  بشخص  ومــســت  الــحــد،  كــل 
املغاربة،  ــوز  أهــم رم مــن  ــذي هــو  ال
ونحن كشعب نندد بهذه التصرفات 
اإلعالمية  املحطة  لهذه  الصبيانية 
القذرة، ونعلن وقوفنا بجانب جاللة 
في  السيادية  القرارات  كل  في  امللك 
أن  نفسه  له  سولت  من  كل  مواجهة 

يتجرأ على املغرب بجميع ثوابته«.
املجلس  رئيس  وجه  جهته،  ومن 
الجهوي للشباب، سعيد شهاد، نداء 
»الفيسبوكي«،  حسابه  في  نشره 
املعنية  الجهات  خالله  مــن  طالب 
بــاتــخــاذ كــافــة اإلجــــراءات الــالزمــة 
بسبب اإلهانة التي تعرض لها ملك 

املغرب.

في يوم دراسي لهيئة المحاسبين

عبد اهلل جداد. الداخلة

الوطني لهيئة  صرح رئيس املجلس 
البعقيلي،  أمني  املحاسبني،  الخبراء 
تزخر  الجنوبية  األقاليم  أن  بالداخلة، 
النمو  ومحركات  والفرص  باملؤهالت 
وتعزيزها  توجيهها  ينبغي  الــتــي 
السوسيو-اقتصادية  الدينامية  لدعم 

للجهات.
ــاح يــوم  ــت ــت ــالل اف ــي كــلــمــتــه خـ وفـ
الخبراء  نظمته هيئة  بالداخلة  دراسي 
»االستثمار،  موضوع  في  املحاسبني 
أقاليمنا  لتنمية  األســاســي  املحفز 
البيئة  »إن  البعقيلي:  قال  الجنوبية«، 
االقتصادي  النموذج  أوجــدهــا  التي 
تمنح  الجنوبية،  لألقاليم  الــجــديــد 
بشأن  ــة  واســع رؤيـــة  للمستثمرين 
الفرص االستثمارية املتاحة في الجهة، 
بفضل الجهود املبذولة في مجال تعزيز 
البنيات التحتية واالستقرار السياسي 
أن  وأضــاف  األعمال«،  مناخ  وتحسني 
يرتبط  التنموي،  النموذج  هذا  »نجاح 
بالتحول الكبير القتصادنا بأكمله نحو 
األخضر  واالقتصاد  املعرفة  اقتصاد 

واقتصاد املواطن واالقتصاد الشامل«، 
توفير  في  يكمن  »التحدي  أن  مؤكدا 
الذي  التحول،  هذا  ملثل  حقيقية  حلول 
كخيار  املتقدمة  الجهوية  مع  يتماشى 

استراتيجي للبالد«.
الخطاط  أبــرز  املوضوع،  ذات  وفي 
يــنــجــا، رئــيــس جــهــة الــداخــلــة وادي 
املــحــاســبــني  الــخــبــراء  أن  ــب،  ــذهـ الـ
في  اســتــراتــيــجــي  ــدور  بـ يضطلعون 
الجنوبية،  باألقاليم  االستثمار  مواكبة 
الذي  الهيئة،  لرئيس  شكره  عن  معربا 
املركز  مع  للعمل  استعداده  عن  عبر 

وادي  بالداخلة  لالستثمار  الجهوي 
الــالزم  الــدعــم  كــل  منح  بغية  الــذهــب، 
لؤلؤة  أن  إلى  بالنظر  املجال،  هذا  في 
الــجــنــوب تــزخــر بــمــؤهــالت وتــكــرس 

نفسها كمنطقة إنتاجية دينامية.
الجمعية  رئيس  سلط  جهته،  مــن 
السنتيسي  للمصدرين، حسن  املغربية 
دينامية  عــلــى  ــوء  ــض ال ــي،  ــسـ اإلدريـ
االستثمار التي تم إطالقها مؤخرا في 
الهيكلية  واملشاريع  الجنوبية  األقاليم 
املتعددة في جهة الداخلة وادي الذهب، 
استثمارات  جــذب  مــن  ستمكن  التي 

وطنية ودولية جديدة.
»بخصوص  أنه  السنتيسي  وسجل 
التي  الــدراســة  أظــهــرت  ــادرات،  ــصـ الـ
للمصدرين  املغربية  الجمعية  أجرتها 
املغربي  الــتــصــديــري  ــرض  ــع ال حـــول 
هناك  أن  ــجــهــات،  ال حــســب  واملــــوزع 
جهة  فــي  مستغل  غير  كبيرا  جانبا 
أن  إلــى  بالنظر  الذهب  وادي  الداخلة 
تصديرها  يتم  املنتوجات  من  العديد 
قيمة مضافة  أي  دون  الخام  في شكلها 
يمكنها تثمني املنتوج من حيث النوعية 
تطرق  كما  ســـواء«،  حد  على  والقيمة 
التجارة  غــرفــة  مــع  الــشــراكــة  ألهمية 
والتي  بالجهة،  والخدمات  والصناعة 
التنافسية  الــقــدرة  تعزيز  إلــى  تهدف 
خالل  من  للتصدير  املحلية  للمقاوالت 
مواكبة تتالءم مع خصوصيات املنطقة، 
جهوي  ــرع  ف إنــشــاء  تــم  ــه  أن موضحا 
والصناعة  التجارة  غرفة  لدى  للجمعية 
والخدمات، من أجل إعطاء دفعة جديدة 

لصادرات الجهة.
الجمعية  رئيس  أشار  األخير،  وفي 
»املوقع  أن  إلى  للمصدرين،  املغربية 
الداخلة  ملدينة  الجيواستراتيجي 
كبوابة ومعبر رئيسي للصادرات نحو 
سانحة  فرصة  يعد  اإلفريقية،  القارة 

ينبغي انتهازها«.

البنوري  السالم  عبد  السيد  يتقدم 
بأحر  الكيناني،  حياة  السيدة  وحرمه 
الــتــعــازي وأصـــدق املــواســاة إلــى السيد 
زوجته  وفــاة  إثــر  على  مـــازة،  إسماعيل 
سعدان  فاطمة  اهلل،  برحمة  املشمولة 
وألهم  الواسعة،  برحمته  اهلل  تغمدها 

ذويها الصبر والسلوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

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

َواْدُخلِي  ِعَباِدي  َفاْدُخلِي ِفي 
الله العظيم. َجّنَِتي ( صدق 

سفير المغرب يفضح مناورات وأكاذيب حلفاء الجزائر في جنيف

األسبوع

بجنيف،  املغرب  زنيبر، سفير  عمر  كشف 
لها  تــروج  التي  واألكــاذيــب  املــنــاورات  عن 
مجلس  دورات  من  دورة  كل  في  الجزائر 
حول  املتحدة  لألمم  التابع  اإلنسان  حقوق 

موضوع الصحراء املغربية.
مندوبي  إلـــى  ــة  رســال الــســفــيــر  ووجـــه 
يوضح  جنيف،  في  الدبلوماسية  البعثات 
فيها »الطابع املنحاز لإلعالن الذي يستهدف 

املغربية  اململكة  الئق  غير  بشكل  ويهاجم 
خالل كل دورة في ارتباط بالنزاع اإلقليمي 
االستغالل  منتقدا  الصحراء«،  قضية  حول 
مجموعة  قبل  من  القضية  لهذه  السياسي 
على  الجزائر،  من  بتحريض  تعمل  صغيرة 

تحويل مسار النقاشات في املجلس.
نشأ  اإلقليمي  الــنــزاع  هــذا  أن  ــح  وأوض
املغربية  اململكة  أراضــي  تقسيم  خالل  من 
قبل  من  املنفصلة  األجزاء  من  مجموعة  إلى 
انتهاء  بعد  أنه  مبرزا  االستعمارية،  القوى 
وحدته  املغرب  استعاد  الفرنسية،  الحماية 

الترابية على مراحل.
»اتفاقية  بعد  أنه  إلى  زنيبر  عمر  وأشــار 
الجنوبية  األقاليم  استعادة  شكلت  مدريد«، 

مـــوضـــوع نـــــزاع تـــم افــتــعــالــه ألســبــاب 
جيوسياسية من قبل الجزائر والنظام الليبي 
الحرب  تداعيات  مع  ارتــبــاط  في  للقذافي، 
الباردة، مضيفا أنه منذ ذلك الحني والجزائر 
تدعم امليليشيات االنفصالية املسلحة التابعة 
دبلوماسية  عسكرية،  بوسائل  للبوليساريو 
االعتراض  بغرض  إنشاؤها  تم  التي  ومالية، 

على الوحدة الترابية للمملكة املغربية.
الصحراء  قضية  أن  على  السفير  وأكــد 
تــشــكــل مـــوضـــوع عــمــلــيــة ســيــاســيــة من 
الذي  األمن،  ملجلس  الحصري  االختصاص 
الجهوية  اللجن  به  تقوم  الذي  بالدور  أشاد 
في  ــســان  اإلن لحقوق  الــوطــنــي  للمجلس 

األقاليم الجنوبية.

شركة دنيا بريس
شركة ذات المسؤولية المحدودة 

رأسمال الشركة 100000 درهم
المقر االجتماعي: 3 شارع محمد السادس

كلم 11 تجزئة المشرق، السويسي
الرباط 

بمقتضى محضر الجمع العام املنعقد يوم 27 فبراير 2020، 
قرر الجمع العام للشركة ما يلي: 

السيد  لوفاة  نظرا  الورثة  الشركة  في  جدد  لشركاء  عرض 
املصطفى العلوي املدغري، يوم 28 دجنبر 2019.

تلخيص للوضعية اإلجمالية للحصص االجتماعية.    
تقسيم الرأسمال االجتماعي للشركة.

تعيني مسير الشركة.   
7 و14 من   ،6 الفصل  تعديل  تم  فإنه  التغيير،  إثر هذا  وعلى 

القانون األساسي للشركة. 
السيدة: زهراء املحمدي 220 حصة اجتماعية

السيد: الطيب العلوي املدغري 346 حصة اجتماعية
السيد: حسن العلوي املدغري 96 حصة اجتماعية

السيد: عمر العلوي املدغري 96 حصة اجتماعية
السيد: كريم العلوي املدغري 96 حصة اجتماعية
السيد: خالد العلوي املدغري 96 حصة اجتماعية

السيدة: حكيمة خلقي 50 حصة اجتماعية
للحصة  ــم  دره  100 ب  اجتماعية  حصة   1000 املجموع: 

الواحدة تمثل الرأسمال االجتماعي بمبلغ 100000 درهم.  
تعيني السيد الطيب العلوي املدغري، والسيدة حكيمة خلقي 

مسيران للشركة ملدة غير محددة.   
بتاريخ  بالرباط  التجارية  باملحكمة  القانوني  اإليــداع  تم 

2020/05/18 تحت رقم 1743. 

فيدرالية الناشرين تفتتح ثالثة فروع
 في األقاليم الجنوبية

العيون. األسبوع 

انتخاب  تــم  استثنائي،  عــام  جمع  فــي 
الزميل الحافظ ماء العني، مدير نشر موقع 
الجهوي  للفرع  رئيسا  اآلن«،  »الــعــيــون 
الصحف  لــنــاشــري  املغربية  للفيدرالية 
سالم  ومحمد  الحمراء،  الساقية  بالعيون 
»الداخلة  موقع  نشر  مدير  العينني،  مــاء 
بجهة  الفيدرالية  لفرع  رئيسا  الـــرأي«، 
نشر  ومـــديـــر  ــذهـــب،  الـ وادي  ــة  ــل ــداخ ال
»الصحراء نيوز«، أوس رشيد، رئيسا لفرع 
عبد هلل  للزميل  خلفا  وادنون،  كلميم  جهة 
العيون«  »أخبار  جريدة  نشر  مدير  جداد 
منذ  الجهوي  الــفــرع  رئــاســة  تولى  ــذي  ال
أن  بعد  اليوم،  إلــى   2016 سنة  تأسيسه 

استوفى مدة واليته كرئيس.
ــاح، رئــيــس  ــت ــف ــور الـــديـــن م ــدد نـ ــ  وش
الصحف،  لناشري  املغربية  الفيدرالية 
التنفيذي  املكتب  وفد  ضمن  إشرافه  خالل 
على  العام،  الجمع  أشغال  على  للفيدرالية، 
أهمية اختيار شعار: »صحافة جهوية قوية 
كانطالقة  الوطنية«،  القضايا  عن  للدفاع 
جديدة على الصعيدين املهني والعام، حيث 

واملناقشات  األفكار  مختلف  استحضار  تم 
ما  وأيــضــا  الــعــام،  الجمع  شهدها  الــتــي 
شهدته املداوالت من مكاشفات صريحة بني 

كل مكونات فروع األقاليم الجنوبية.
التنظيمية  األشــغــال  استكمال  وبــعــد 
الذي  العام  بالجمع  املتصلة  والتقييمية 
أفـــرز مــيــالد ثــالثــة فـــروع جــديــدة، عــززت 
الحضور القوي واملكثف لناشرات وناشري 
بالجهات  واإللكترونية  الورقية  الصحف 
 42 عددها  تجاوز  والتي  الثالث  الجنوبية 
تنظيمية  لحظة  وجسد  إعالمية،  مؤسسة 
الفيدرالية  مسار  في  أساسية  وتمثيلية 
مهنية  كهيئة  الصحف  لناشري  املغربية 
أخذت على عاتقها مهمة الترافع عن قضايا 
في  هو  الــذي  والجهوي  الوطني  ــالم  اإلع

أمس الحاجة إلى مثل هذه التنظيمات.
دموع  فيها  امتزجت  فــرح  لحظة  وفــي 
الزميل عبد هلل جداد، الرئيس  املحتفى به 
الفيدرالي وعضو  املجلس  الشرفي وعضو 
تنسيقية اإلعالم الجهوي، وقف املشاركون 
للفرع  الصحيح  باملسار  واإلشــادة  لتحية 
األخيرة،  الخمس  السنوات  طيلة  الجهوي 
الرقاص  ملحتات  القوي  الحضور  وبــدى 
وشوقي وحجيبة ماء العينني، والذي لعب 
فيدرالية  ميالد  إعــالن  في  أساسيا  دورا 

قوية متماسكة وموحدة.

زنيبر



هكذا دعم الحسن الثاني زيارة 
الرئيس المصري أنور السادات 

إلى إسرائيل علنا

 1977 عام  من  نونبر   9 يوم  يكن  لم 
عاديا أو عابرا، بل كان حدثا تاريخيا 
فقد  معنى،  من  الكلمة  تحمله  ما  بكل 
كانت املناسبة هي افتتاح دورة مجلس 
الشعب املصري الذي يفتتحه الرئيس 
ــادة، وخــال  ــع املــصــري كما جــرت ال
الرئيس  فاجأ  االفتتاحية،  إلقاء كلمته 
املصري محمد أنور السادات املصريني 
عن  باإلعان  اليوم،  ذلك  في  والعالم 

بل  الــقــدس،  إلــى  للذهاب  اســتــعــداده 
حيث  اإلســرائــيــلــي،  الكنيست  وإلــى 
إسرائيل  ))ستدهش  كلمته  قال خال 
أمامكم  اآلن  أقــول  تسمعني  عندما 
إنني مستعد أن أذهب إلى بيتهم، إلى 

الكنيست ذاته، ومناقشتهم((.
على  أيــام  عشرة  حتى  تمر  تكد  لم 
ما  الكل  كــان  وبينما  التصريح،  ذلــك 
نفذ  حتى  األمـــر،  يستوعب  لــم  زال 
الرئيس املصري محمد أنور السادات 
فقد  بــه،  للقيام  مستعد  أنــه  أعلن  ما 
حطت طائرته الخاصة يوم 20 نونبر 
الذي  التاريخ  وهو  بإسرائيل،   1977
وافق يوم عيد األضحى، وصلى صاة 

ألقى  ثــم  الــشــريــف،  بــالــقــدس  العيد 
خطابا بالكنيست اإلسرائيلي، أوضح 
وبني  بينه  السام  فكرة  أن  من خاله 
سوف  وأنــه  جديدة،  ليست  إسرائيل 
يستهدف السام الشامل، ودعا رئيس 
بيغن،  مناحيم  اإلسرائيلي،  ــوزراء  ال
لزيارة مصر، من أجل عقد مؤتمر قمة 

في مدينة اإلسماعيلية.
بقاع  كل  على  كالصاعقة  الخبر  نزل 
العرب  والــقــادة  عامة،  بصفة  العالم 
بصريح  عبروا  الذين  خاصة،  بصفة 
الفكرة، غير  العبارة عن رفضهم لهذه 
هو  واحد،  عربي  زعيم  هناك  كان  أنه 
املصري  الرئيس  مساعي  أيــد  ــذي  ال

ملك  الــثــانــي  الحسن  ــو  وه عــانــيــة، 
خطاب  من  قليلة  أيــام  فبعد  املغرب، 
الشعب  أمام مجلس  املصري  الرئيس 
اجتماعا  املــغــرب  استقبل  املــصــري، 
الحسن  ألقى  الــعــرب،  العدل  لـــوزراء 
للمؤتمر، وعبر  افتتاحية  كلمة  الثاني 
الرئيس  ملــبــادرة  ودعــمــه  تأييده  عــن 
العربي  الزعيم  كان  وبذلك  املصري، 
الوحيد الذي أيد هذه املبادرة عانية.

الرئيس  فيه  حل  الــذي  اليوم  وفــي 
كلمته  ــى  ــق وأل بــإســرائــيــل  ــصــري  امل
املغربي  العاهل  خــص  بالكنيست، 
مندوب جريدة »األهرام«، علي الشمان، 

وكان  بالهام،  باستجواب وصف 
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ملف األسبوع

ظل الحديث عن عالقة المغرب بإسرائيل شائكا على اعتبار 
العدد المهم لليهود المغاربة بإسرائيل، أو الذين اليزالون 
بالمغرب، ومنذ بداية توطين اليهود المغاربة بإسرائيل والشائعات 

قائمة حول هذه العالقة، غير أن أقوى الجداالت كانت على عهد 
الملك الراحل الحسن الثاني، الذي دائما ما الحقته تهمة العالقات 

المشبوهة بينه وبين إسرائيل، حتى أنه استقبل رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي شمعون بيريز سنة 1986 بالقصر الملكي بإفران، ثم فتح 

مكتب اتصال إسرائيلي بالرباط سنة 1994، إال أن القضية التي أسالت 
الكثير من المداد، وشغلت الرأي العام العربي لمدة خمس سنوات، 

هي تلك المتعلقة بلعب الحسن الثاني دورا سريا في التمهيد لزيارة 
الرئيس المصري محمد أنور السادات إلسرائيل سنة 1977، وكذلك 
اتهامه بكونه هو من أوحى باتفاقيات كامب ديفيد.. فهل فعال 

لعب الحسن الثاني دورا في زيارة أنور السادات إلسرائيل؟

أعد الملف: سعد الحمري

العدد: 1548 من 18 إلى 24 فبراير 2021

بين الحسن الثاني وأنور السادات

.

هل كان الحسن الثاني وراء فكرة

 التقارب العربي 
الإ�سرائيلي ؟

حقيقة الدور 
السري الذي لعبه 
الحسن الثاني في 

التمهيد لزيارة 
الرئيس المصري 

أنور السادات إلى 
إسرائيل وعالقته 
باتفاقيات كامب 

ديفيد



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية
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ملف األسبوع
العدد: 1548 من 18 إلى 24 فبراير 2021

أول سؤال وجهه الصحفي إلى امللك، 
العدل  وزراء  أمــام  بخطابه  يتعلق 
املصرية،  للمبادرة  وتأييده  العرب 
فأجاب امللك أن ))كل قائد عربي عليه 
أو  سياسيا  يكون  أن  بني  االختيار 
رجل دولة((، وأكد الحسن الثاني أنه 
وبذلك  دولة،  رجل  يكون  أن  ))اختار 
عبر بصراحة عن دعمه ملبادرة الرئيس 
حديثه  ــع  ــاب وت الـــســـادات((،  ــور  أنـ
برقية  أرسل  حني  أنه  على  بالتشديد 
يكن  لــم  ــســادات،  ال للرئيس  التأييد 
التي  املبادرة  تأثير  تحت  أو  عاطفيا 
تفكير  ))بعد  أنه  أضاف  ثم  بها،  قام 
زيارة  أن  عميق في املوضوع، وجدت 
تشكل  أن  شأنها  من  الــســادات  أنــور 
منعطفا تاريخيا خطيرا على إسرائيل، 
ألن سفر الرئيس املصري إلى إسرائيل 
جعلها مجبرة على الرد على مبادرته، 
فإن كان الرد إيجابيا، فذلك جيد، وإن 
كان سلبيا، حكم التاريخ على إسرائيل 

نهائيا(( حسب تصريحه.
وباملوازاة مع دعمه ملبادرة الرئيس 
املصري، أوفد امللك مبعوثني للرؤساء 
السؤال  موضوع  ذلــك  وكــان  العرب، 
التالي الذي سأله الصحفي، واملتعلق 
على  يقدم  امللك  جعل  الــذي  بالسبب 
هــذه الــخــطــوة، وعــن الــرســالــة التي 
إلى أشقائه،  كلف مبعوثيه بإيصالها 
املبادرة  ))إن  الثاني:  الحسن  فأجابه 
أساسها أنني أطلب من العرب الصمت 
أطلب  النقد،  وال  التأييد  ال  والصبر 
ينهي  ريثما  والصبر  الصمت  منهم 
الرئيس السادات املأمورية التي أرتئي 
العرب.  وباسم  باسمه  بها  يقوم  أن 
ويتخذ  يعمل  الرجل  لنترك  السكوت، 
النتائج  علينا  يعرض  بينما  املواقف 
الــروح  هي  هــذه  إليها،  توصل  التي 
أرسلتها  التي  الرسائل  ســادت  التي 

إلى أصدقائي امللوك والرؤساء((.
ألنور  الثاني  الحسن  دعم  يقف  لم 
السادات عند هذا الحد، بل إنه تصدى 
إلى  الساعية  العربية  املبادرات  لكل 
بعث  فقد  مصر،  على  عقوبات  فرض 
برقية  القذافي  معمر  الليبي  الزعيم 
العاهل املغربي، دعاه من خاللها  إلى 
إجــراءات صارمة  اتخاذ  إلى ضــرورة 
املصرية  الجمهورية  حق  في  وعاجلة 
الـــســـادات عن  أنـــور  ردع  أجـــل  ــن  م
مبادرته، واقترح الزعيم الليبي القيام 
أوال،  وهــي:  عاجلة،  إجــراءات  بثالث 
نقل مقر الجامعة العربية من العاصمة 
املصرية إلى عاصمة أخرى، ثانيا، طرد 
وثالثا،  العربية،  الجامعة  من  مصر 
على  العربية  املقاطعة  قوانني  تطبيق 
رسالة  على  امللك  جــواب  لكن  مصر، 
1977 موافق  22 نونبر  القذافي، يوم 
يوم  وهــو   1397 الحجة  ذي   10 يــوم 
دعوة  عن  عبارة  كــان  األضحى،  عيد 
للتريث وعدم إصدار حكم مسبق على 
وبعد  السادات،  أنور  الرئيس  مبادرة 
ذلك، رفض الحضور إلى مؤتمر القمة 
بالعاصمة  سينظم  كان  الذي  العربية 
فــرض  ــل  أجـ ــن  م طــرابــلــس  الليبية 

عقوبات عربية على مصر.
الرئيس  ملبادرة  لدعمه  واستمرارا 
الثاني،  الحسن  امللك  أرسل  املصري، 
يوم 20 يناير 1978، برقية إلى الرئيس 
القدس  إلى  زيارته  بمناسبة  املصري، 
الشريف، ثمن من خاللها مبادرة أنور 
السادات، وتأسف عن توقف املفاوضات 
واإلسرائيلي،  املصري  الطرفني،  بني 

وجدد امللك دعمه للسادات، على اعتبار 
أنه املفاوض املؤهل للدفاع عن قضية 

األمة العربية في مجموعها.

نفي الملك تمهيد المغرب
 سرا لزيارة أنور السادات 

إلى إسرائيل

ابتداء من ذلك التاريخ، بدأت املنابر 
دور  عن  تتحدث  العربية  اإلعالمية 
سري للمغرب، بقيادة الحسن الثاني، 
املصري  الرئيس  ملبادرة  التمهيد  في 
ــارة  زي فــي  املتمثلة  ــادات  ــس ال أنـــور 
مازالت  التي  القضية  وهي  إسرائيل، 
شائكة إلى اليوم بني طرف يؤكد دور 
وآخــر  القضية،  فــي  الثاني  الحسن 
ينفي، ومن بني من يؤكد ذلك، الكاتب 
حسنني  محمد  املــصــري،  والصحفي 
هيكل، الذي كان على مقربة من صنع 
القرار السياسي بمصر في ذلك الوقت، 
وقد تحدث عن هذا املوضوع في كتابه 
»مدافع آية هلل قصة إيران والثورة«، 
أحمد  املغربي  الجنرال  أن  ذكر  حيث 
الدليمي هو من قام بتسليم أول رسالة 
من رئيس الوزراء اإلسرائيلي مناحيم 
محمد  املــصــري  الرئيس  ــى  إل بيغن 
أنور السادات، واقترح عليه فيها عقد 
اجتماع مشترك بينهما. وتابع الكاتب 
املصري الحديث عن هذا املوضوع في 
كتابه، قائال أن ))امللك الحسن الثاني 
كان هو الذي رتب في قصره أول لقاء 
وهناك  مباشر((،  إسرائيلي  مصري 
الكاتب  به  صرح  ما  يؤكد  آخر  طرف 
في  السابق  املسئول  وهــو  املصري، 
يوسي  اإلسرائيلية،  املخابرات  جهاز 

ألفر، الذي قال في كتابه »بحث إسرائيل 
))إن  األوسط«:  الشرق  في  عن حلفاء 
ترتيب  في  كبيرا  دورا  لعب  املغرب 
إسرائيل((،  إلى  السادات  أنور  زيارة 
امللك  بلقاء بني  بدأ  ))األمــر  أن  وتابع 
الحسن الثاني ومدير املوساد، إسحاق 
حوفي، أفضى إلى لقاء ملكي آخر مع 
إسحاق  اإلســرائــيــلــي  األول  ــوزيــر  ال
باملغرب بشكل سري  الذي حل  رابني، 
مرتديا باروكة شعر أشقر((، كما أشار 
نفس الكاتب إلى أن ))اململكة املغربية 
بعدما احتضنت هذه اللقاءات السرية 
واملسؤولني  الثاني  الحسن  امللك  بني 
اإلسرائيليني، استضافت لقاءات سرية 
وآخرين  إسرائيليني  مسؤولني  بني 
مصريني((، وهكذا أعد الحسن الثاني، 
لقاء  ألول  الرواية،  نفس  دائما حسب 
حيث  اململكة،  في  إسرائيلي  مصري 
الخارجية  وزيــر  ديــان  موشي  التقى 
نائب  التهامي  وحسن  اإلسرائيلي، 
الجمهورية  برئاسة  الـــوزراء  رئيس 

املصرية.
أن  الثاني  الحسن  امللك  على  كــان 
وأنها  خاصة  الشائعات،  هذه  يواجه 
لوسيلته  التجأ  أنــه  غير  خــطــيــرة، 
الحديث  وهـــي  ــادة،  ــع ــال ك املــفــضــلــة 
يناير   20 يوم  حيث خص  للصحافة، 
جالل  »النهار«،  جريدة  مبعوث   1978
أول  فــكــان  صحفي،  بحديث  كــشــك، 
سؤال وجهه هذا األخير للملك يتعلق 
العام  الـــرأي  شغلت  التي  بالقضية 
تــردد من  ما  والــدولــي، وهــي  العربي 
شائعات بشأن دور املغرب في التمهيد 
ملبادرة الرئيس السادات، لكن امللك نفى 
ذلك، وأكد أنه تفاجأ فعال، وأوضح أن 
))الرئيس السادات لم يستشره حتى 

شمعون بيريز خالل زيارته للمغرب سنة 1986

ابتداء من ذلك التاريخ، بدأت املنابر 
اإلعالمية العربية تتحدث عن دور 

سري للمغرب، بقيادة احلسن 
الثاين، يف التمهيد ملبادرة 

الرئيس املصري أنور السادات 
املتمثلة يف زيارة إسرائيل، 

وهي القضية التي مازالت شائكة 
إىل اليوم بني طرف يؤكد دور 

احلسن الثاين يف القضية، وآخر 
ينفي، ومن بني من يؤكد ذلك، 

الكاتب والصحفي املصري، 
حممد حسنني هيكل، الذي 

كان على مقربة من صنع القرار 
السياسي مبصر يف ذلك الوقت، 
وقد حتدث عن هذا املوضوع يف 
كتابه »مدافع آية اهلل قصة إيران 

والثورة«،
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وعلل  القدس،  زيــارة  على  عزمه  حول 
أن  يشأ  لم  السادات  الرئيس  بأن  ذلك 
يحرج أحدا من العرب، حتى يتحمل هو 
وحده مسؤولية القرار، على اعتبار أن 
مبادرته إذا حققت النجاح، فهو نجاح 
أخــرى،  ــور  أم حصلت  وإذا  للجميع، 
مسؤوليتها((،  وحــده  يتحمل  فإنه 
املــراســل ســـؤاال حول  ثــم طــرح عليه 
الشخصيات  من  لعدد  مقابلته  حقيقة 
بذلك  مهد  أنه  من  تردد  وما  اليهودية، 
ملبادرة الرئيس السادات، نفى امللك ذلك 
فعال  أنه  واحــد، وهو  أمر  على  وشــدد 
أنه  غير  يهودية،  شخصيات  استقبل 
العمل  تركت  الشخصيات  هذه  أن  أكد 
وأصبحت  بعيد،  زمن  منذ  السياسي 
وأضاف  الشخصية،  بصفتها  تتحرك 
مناقشة  تمت  معهم،  لقاءاته  خالل  أنه 
املشكل العربي اإلسرائيلي، لكن كمجرد 
نقاش فكري فلسفي أو مناقشة نظرية، 
تعتبر  أن  يمكن  ال  أنه  إجابته  ختم  ثم 
تلك اللقاءات تمهيدا للعمل الذي قام به 

الرئيس السادات.
املغرب  دور  بنفسه  امللك  نفي  ورغم 
أن  إال  الــســادات،  ملبادرة  التمهيد  في 
اإلعالم العربي استمر في الحديث عن 
مغربية  بيانات  وصـــدرت  املــوضــوع، 
نفس  واســتــمــر  ذلـــك،  تنفي  رســمــيــة 
املغربي  العاهل  على  يطرح  الــســؤال 
فخالل  الصحفية،  مــقــابــالتــه  خـــالل 
مدير   1978 يونيو   16 يوم  استقباله 
أحمد  الكويتية«،  »السياسة  جريدة 
محرريها،  أحد  جانب  إلى  هلل،  الجار 
وهو الصحفي الراحل، رمزي صوفيا، 
طرح عليه مدير الجريدة نفس السؤال 
الصحافة  عنه  تتحدث  أصبحت  الذي 
الصحافة  »تحدثت  ــو:  وه العربية، 
الــعــربــيــة كــثــيــرا عــن لــقــاءات سرية 
ما  يهودية، وكثيرا  إسرائيلية  مغربية 
أو  ذلك  تنفي  مغربية  بيانات  صدرت 
تصححه، إنما مازال الحديث يدور في 
مشرقنا عن مثل هذه اللقاءات، فهل من 
إيضاحات يا صاحب الجاللة في هذا 
املوضوع؟«، فكان جواب امللك عن هذا 
كثيرا،  يحرجه  أصبح  الــذي  السؤال 
هذه  أكثر  توضيحات  ــدم  وق قاطعا، 
املرة، حيث قال في هذا الشأن: ))مما 
اتصاالت  هناك  كانت  أنه  فيه  شك  ال 
وال  يهودية،  شخصيات  وبــن  بيننا 
)ذكر  إسرائيلية  أو  صهيونية  نقول 
سبيل  وعلى  املـــرة(،  هــذه  أســمــاءهــم 
من  نعرفه  الذي  غولدمان  هناك  املثال، 
العلماء  مــن  ــي، وهــو  قــديــم، وشــوراك
مع  والتقدير،  الــود  لنا  يكنون  الذين 
اليهودية  الجالية  بن  يوجد  أنه  العلم 
في  لهم وزن  املغربية أشخاص أصبح 
الخارج وال أقول في إسرائيل، ولكن في 
الخارج، أي كندا وفرنسا مثال، وكانت 
هو  الذي  دوبــري،  السيد  مع  اتصاالت 
بــاريــس ونعرفه  فــي  الــحــزانــن  أكــبــر 
وهو صديقنا((، ونفى امللك خالل هذه 
تكون  أن  باتا  نفيا  الصحفية  املقابلة 
هذه اللقاءات قد مهدت لزيارة الرئيس 
القدس،  إلــى  الــســادات  أنــور  املصري 
حيث أضاف: ))فاالتصاالت التي جرت، 
مستوى  أي  املستوى،  هذا  على  كانت 
رجال الثقافة واملال واالستثمارات، ولم 
في  أبــدا  تكن  ولم  الحد،  هذا  تتجاوز 
وال  اإلسرائيلين  السياسين  مستوى 
الثاني  الحسن  وختم  الصهيونين((، 
أن  بـ))وأريد  القضية  هذه  عن  حديثه 

توضع نقطة نهائية لهذا املوضوع((.

خيبة الحسن الثاني من االتفاق 
المصري اإلسرائيلي

ــفـــاوضـــات املــصــريــة  ــفــت املـ ــأن اســت
النصف  خالل  توقف  بعد  اإلسرائيلية 
اجتماع  وعقد   ،1978 سنة  مــن  األول 
اإلسماعيلية  بمدينة  املستوى  رفيع 
املــصــريــة خـــالل نــفــس الــســنــة، وبعد 
اللجنة  اجتمعت  واحـــد،  بشهر  ــك  ذل
خارجية  وزراء  من  املكونة  السياسية 
في  املتحدة  والواليات  وإسرائيل  مصر 
مدينة القدس، وبدأ التحضير التفاقيات 
من  شتنبر   5 يــوم  وفــي  ديفيد،  كامب 
املصري  الــوفــدان  وصــل  ذاتها،  السنة 
واإلسرائيلي إلى كامب ديفيد، وبعد 12 
يوما من املفاوضات، وقع الجانبان على 

اتفاقية كامب ديفيد.
ــة  ــات املــصــري ــالقـ ــعـ ــرت الـ ــمـ ــتـ واسـ
اإلسرائيلية بعد ذلك، ثم انتهت بتوقيع 
اتفاقية من الجانبن على معاهدة سالم 
املحاور  وكــانــت  إسرائيلية،  مصرية 
الرئيسية للمعاهدة تتعلق بـ»إنهاء حالة 
الحرب« و»إقامة عالقات ودية بن مصر 
من  إسرائيل  و»انسحاب  وإسرائيل«، 

سيناء« التي احتلتها سنة 1967.
الحسن  وجــد  الــتــطــورات،  هــذه  بعد 
فقد  حقيقي،  ــأزق  م فــي  نفسه  الثاني 
فقط  كان يسعى  السادات  أنور  أن  ظهر 
القضية  للتفاوض من أجل مصر ال عن 

يدافع عنه  كان  ما  العربية، وهو خالف 
الحسن الثاني، ومما زاد الوضع تأزما، 
ــان عــائــدا من  ــســادات ملــا ك أن أنـــور ال
واستقبله  املغرب  في  نزل  ديفيد،  كامب 
امللك شبه تبنيه  امللك، وبعد ذلك، أظهر 
بعد  أنــه  غير  ديفيد،  كامب  التفاقيات 
اإلسرائيلية،  املصرية  السالم  معاهدة 
التي  العربية  الــدول  إلى  املغرب  انضم 
آخر  وكانت  مصر،  مع  عالقاتها  قطعت 

دولة عربية أقدمت على هذه الخطوة.
يفسر  أن  املــلــك  على  أصــبــح  وهــكــذا 
أسباب تدبدب املوقف املغربي من تبني 
اتفاقيات كامب ديفيد إلى مقاطعة مصر، 
صحفيا  لقاء  املغربي  العاهل  فاستغل 
عقده مع إحدى أهم املجالت في أوروبا 
 10 يــوم  األملانية،  شبيغل«  »ديــر  وهــي 
فسأل  ــر،  األم هــذا  ليفسر   ،1981 يناير 
املغربي  العاهل  الجريدة  عن  صحفي 
عرفه  الذي  التحول  وراء  »السبب  حول 
املصري  الرئيس  من  املغربي  املوقف 
أنور السادات«، حيث أن املوقف املغربي 
كامب  التفاقيات  تبني  شبه  من  تحول 

وإسرائيل  مصر  وقعتها  التي  ديفيد 
مع  الدبلوماسية  العالقات  قطع  إلــى 
جاء  هل  الصحفي  تساءل  كما  مصر، 
القرار املغربي لترضية األطراف العربية 
فكان  ديفيد؟  كامب  التفاقيات  املعادية 
جواب امللك عن هذا السؤال مستفيضا، 
فقد ))أكد الحسن الثاني في البداية، أن 
املغرب لم يتنب يوما اتفاقات كامب ديفيد، 
بأي شكل من األشكال، وأنه عندما سافر 
لم يكن على  القدس،  إلى  أنور السادات 
علم بذلك مسبقا((، وهو خالف ما كانت 
تتحدث عنه الكثير من التقارير بأن امللك 
املقابل،  وفي  اللقاء،  لهذا  مهد  قد  كان 
اعترف مجددا أنه الزعيم العربي الوحيد 
الذي هنأ الرئيس السادات على زيارته 
))مبادرة  أن  رأى  أنه  وأضاف  للقدس، 
أن  اعتبار  على  جريئة،  كانت  السادات 
الدخول في مفاوضات مع إسرائيل من 
أجل السالم، هو مبادرة تستحق الدعم، 
حيث أنه إذا نجح امللف، فإن األمر جيد 
للمغرب، وإذا حصل العكس، فستتوقف 
وشدد  عليه((،  هو  ما  إلى  املفاوضات 
على أنه ))إذا كان اإلسرائيليون يريدون 
السلم، فإن املغرب سيكون أول املبادرين 
االنــتــقــادات  كــل  لتحمل  ومستعد  ــه،  ل

واملخاطر((.
وبن  بينه  ــع  وق مــا  بخصوص  ــا  أم
امللك  كشف  فقد  الـــســـادات،  الــرئــيــس 
الحسن الثاني عما دار بينهما، وأكد أن 

))الرئيس السادات عندما كان عائدا من 
املغرب،  في  التوقف  طلب  ديفيد،  كامب 
بحضور  للملك  موجزا  عرضا  ــدم  وق
السياسية  االتــجــاهــات  ــم  أه ممثلي 
ومن  املغربية،  الحكومة  في  املمثلة 
خالل ذلك وصف أنور السادات كامب 
أن  ينبغي  الــذي  ــار  اإلط بأنها  ديفيد 
املعلقة  الثنائية  املشكلة  داخله  تسوى 
تبدأ  أن  أو  ــل،  ــي وإســرائ مــصــر  بــن 
تسويتها فيه، وخالل العرض، أوضح 
الرئيس السادات أن مثل هذه التسوية 
العادلة  التسوية  مع  مطلقا  تتنافى  ال 
والشعب  والــقــدس  الــجــوالن  لقضايا 

الفلسطيني((.
واستمر امللك في سرد ما جرى خالل 
املغرب،  في  املصري  الرئيس  توقف 
فقد ذكر أن هذا األخير طلب عقد ندوة 
اتفاقات  عن  للحديث  باملغرب  صحفية 
الثاني  الحسن  وأضاف  ديفيد،  كامب 
أنه قال له ))السيد الرئيس، إذا كنتم 
ما  الندوة  هاته  في  تقولوا  أن  تنوون 
لتنظيمها،  مستعد  فأنا  اآلن،  لي  قلتم 

السادات  الرئيس  مع  األمــور  وبقيت 
عند هذا الحد((.

وسرد بعد ذلك، ما اكتشفه في اتفاق 
يحتمل  أنه  اتضح  حيث  ديفيد،  كامب 
تأويلن، األول من قبل الجانب املصري، 
والثاني من الطرف اإلسرائيلي، وبذلك 
اتفاقيات  في  وغموض  شبهات  برزت 
كامب ديفيد حتى أصبح كل واحد من 

الطرفن يعتبر أن الحق معه.
الحقا  له  اتضح  ما  على  امللك  وعلق 
الرئيس  أن  إما  أنه  ))شعرت  بالقول: 
غالطوه،  أنهم  وإما  غالطني،  السادات 
في  وقتها  يعد  لم  الحال،  كان  وكيفما 
كان  وكيفما  موافقا،  أبقى  أن  إمكاني 
حدث،  ما  على  موافقا  أعد  لم  الحال، 
ساندنا  أننا  اعتبار  عن  بعيد  هذا  كل 
يشبه  موقفا  اتخذنا  أو  ديفيد  كامب 
التبني((، وختم الحسن الثاني إجابته 
عن هذا السؤال، بالتأكيد على براءته 
وهي  تالحقه،  ظلت  التي  التهمة  من 
ديفيد،  كامب  باتفاق  أوحــى  من  أنــه 
أؤكد  أن  أستطيع  ))إنــنــي  موضحا: 
لكم، أنه لو كنت أوحيت بكامب ديفيد، 
صيغة،  أحسن  الناتج  االتــفــاق  لكان 

ولكن ليس هذا ما حصل لألسف((.
الصحافة  كانت  ذلك،  مع  وباملوازاة 
ــد نشرت  ق املــصــريــة واإلســرائــيــلــيــة 
في  املغربي  الدور  عن  تتحدث  تقارير 
املصرية  اإلسرائيلية  االجــتــمــاعــات 
املغربية  ــي  األراضـ فــوق  جــرت  التي 
أن  حتى  ديفيد،  كامب  التفاق  تمهيدا 
سأل  العراقي،  الرئيس  حسن  صدام 
عندما  األخــبــار  هــذه  صحة  عن  امللك 
إلى بغداد،  الثاني بزيارة  قام الحسن 
وخالل املقابلة الصحفية التي قام بها 
طرح  شبيغل«،  »ديــر  مجلة  مع  امللك 
هناك  »كــانــت  التالي:  الــســؤال  عليه 
أن  مفادها  كثيرة  وشائعات  تقارير 
ممثل  التهامي  وحسن  ديــان،  موشي 
املغرب،  في  التقيا  السادات،  الرئيس 
وهناك إشاعة تقول إن رابن كان هنا 
تبنيتم  إنكم  قيل  ولهذا  منكم،  بدعوة 
كامب ديفيد؟«، فأجاب امللك بأنه طرح 
الرئيس  طرف  من  السؤال  نفس  عليه 
له  وأوضـــح  حسن،  صــدام  العراقي 
كانا متفقن على  أنهما  ))إما  التالي: 
أن يجتمعا، فلم ال والحالة هذه أنهما 
يقدمان إلى بلد عربي ولم يتوجها إلى 
البهاماس أو ناسو مثال، وإما أنه كان 
يلزم جمعهما بالقوة، وفي هاته الحالة 
يتوفر  التي  الــقــوة  هــي  مــا  نتساءل: 
االلتقاء؟  على  لحملهما  املغرب  عليها 
أعلم  إنني  ثانيا:  منطقي،  غير  وهــذا 
اإلسرائيلين  املسؤولن  من  كثيرا  أن 
عبروا عن رغبتهم في الحلول باملغرب 
فأجبت  الرغبة،  بتلك  أشعروني  وقد 
بأننا نرحب بهم، لكن على أساس أنه 
إن  السياحة،  وعليهم  علي  محظور 
بمخطط  عندنا  النزول  تريدون  كنتم 
جدي واقتراحات فمرحبا، أما إذا كنتم 
تبتغون سياحة، فاعلموا أنه ال يمكنني 
يمكنكم  ال  أنه  كما  سائحا  أزوركــم  أن 
أن تزورونا سائحن، وإذا كانت عندكم 

أمور جدية، فطيب تفضلوا((.
حول  معلقة  الحقيقة  تبقى  وهكذا 
في  دورا  الثاني  للحسن  كان  فعال  هل 
إلى  ديفيد؟  كامب  التفاقات  التمهيد 
امللك  استقبل  فقد  يكن،  ومهما  حن، 
في سنة 1986 شمعون بيريز بالقصر 
األمــر  زاد  مــا  وهــو  بــإفــران،  امللكي 

غموضا.

استمر الملك في سرد ما جرى خالل توقف الرئيس 
المصري في المغرب، فقد ذكر أن هذا األخير طلب عقد 
ندوة صحفية بالمغرب للحديث عن اتفاقات اكمب ديفيد، 

وأضاف الحسن الثاني أنه قال له ))السيد الرئيس، إذا كنتم 
تنوون أن تقولوا في هاته الندوة ما قلتم لي اآلن، فأنا 

مستعد لتنظيمها، وبقيت األمور مع الرئيس السادات عند 
هذا الحد((.
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ربورتاج جهوي
العدد: 1548 من 18 إلى 24 فبراير 2021

 
أسر تشتكي 

المحسوبية والزبونية

املتضررة  األســر  من  العديد  قــررت 
البقاء في »السهب« رغم هدم بيوتها، 
وال  مــشــردة  نفسها  ــدت  وجـ بــعــدمــا 
األحــيــاء  فــي  مــنــزل  كـــراء  ثمن  تملك 
بتسوية  األسر  هذه  وتطالب  األخرى، 
وضعيتها مثل باقي العائالت واألسر 
من  جماعي  بشكل  اســتــفــادت  الــتــي 
السلطات  قــرار  رافضة  واحــدة،  بقعة 
في  أسرة أخرى  جانب  إلى  إشراكها 
نفس البقعة األرضية، مما سيخلق لهم 
وقضائية  اجتماعية  ومشاكل  نزاعات 
منزل  في  عائلتني  استقرار  حالة  في 

واحد.
ــرار الــهــدم،  ســيــدة مــن ضــحــايــا قـ
منذ  العراء  في  تعاني  بأنها  صرحت 
بيتها، حيث  بهدم  السلطات  قامت  أن 
من  ببنائها  قامت  »عشة«  في  تسكن 
»عندي  وقالت:  املهدوم  بيتها  أنقاض 
معي  ويسكن  مــتــزوج  وولـــدي  عائلة 
نستافد  بغيت  سنوات،  منذ  وأطفاله 
في  الجيران  مثل  املتزوج  ولــدي  مع 
بقعة  نــاخــذ  حقي  مــن  ــدة،  وحـ بقعة 
عندهم  الــلــي  ــاس  ــن ال جميع  بــحــال 
والدهم مزوجني«، وتقول سيدة أخرى 
أن  القايد«  »سهب  دوار  قاطني  من 
الحي  في  القاطنني  أوائل  من  زوجها 
وتريد  سنة،  أربعني  منذ  الصفيحي 
بقعة  مــن  أبنائها  رفــقــة  االســتــفــادة 
عائلتني  مــشــاركــة  رافــضــة  واحــــدة، 
ظروفها:  موضحة  البقعة،  نفس  في 
قديمة  البراكة  أوراق  عندو  »زوجــي 
وقالوا  السلطات  40 سنة، وجات  من 
هدموا  لكنهم  حل،  معاكم  نديروا  لي 
كنطالب  مشردة،  وليت  البراكة  لينا 
وراجلي  أنــا  نستقر  فني  سكن  بشي 
اللي مريض ومشلول، ماعنديش باش 
نصره  امللك  من  وأطلب  البقعة  نبني 

هلل يشوف من حالنا«.
حاالت إنسانية صعبة لألسر التي لم 
تتم تسوية وضعيتها، حيث تعيش في 
ظروف التشرد والضياع بعدما أقدمت 
في  الــقــوة  استعمال  على  السلطات 
وجوده  وإنهاء  الصفيحي  الحي  هدم 
معالجة  أو  اجتماعية  مقاربة  دون 
تتوفر  ال  والتي  فقرا  األكثر  للحاالت 
أو  لالستقرار  املادية  اإلمكانيات  على 
الكراء أو بناء البقعة األرضية، فحسب 
الحي  من  القريبني  املواطنني  بعض 
الصفيحي، فإن قرار الهدم خلف مأساة 
حقيقية لدى اآلباء واألمهات واألطفال 
بدون  أنفسهم  وجدوا  الذين  الصغار، 
مأوى يعيشون في غرفة مظلمة مبنية 

حيث  الصفيحي،  املنزل  مخلفات  من 
زمنية  فــتــرة  السلطات  تمنحهم  لــم 
الجائحة،  ظــل  فــي  أمــورهــم  لترتيب 
وأن  السيما  الهدم،  قــرار  تعميم  قبل 

ظروفهم االجتماعية صعبة.
 

إشكالية »الشريك« 
في بقعة أرضية واحدة

مــصــطــفــى واحــــد مـــن الــقــاطــنــني 
أطفال  ثالثة  لديه  القايد«،  بـ»سهب 
من  ــدوره  بـ يعاني  حــامــل،  ــه  وزوجــت
التي  املقاربة  بسبب  قاسية  ظــروف 
القضاء  فــي  السلطات  استخدمتها 
على الحي الصفيحي، لكنه قرر البقاء 
في »عشة« مكونة من البالستيك رفقة 
حيث  كهرباء،  وال  مــاء  بــدون  أطفاله 
البيت  محيط  فــي  ــجــرذان  ال تنتشر 
الصرف  قنوات  تدمير  بعد  املــهــدوم 
املوضوع  هــذا  فــي  ويــقــول  الصحي، 
االستقرار  ســوى  شيئا  يريد  ال  بأنه 
)شقة(،  الئــق  سكن  في  أطفاله  رفقة 
الالزمة  اإلمكانيات  على  يتوفر  ال  ألنه 
املمنوحة،  ــة  األرضــي البقعة  لبناء 
يشترك  آخــر  شخصا  وجــد  لــو  حتى 
لكونه ال يملك أي مدخرات  معه فيها، 
مالية لتحمل تكلفة البناء، ألن تجارته 
ملصاريف  تكفي  ال  الــدخــل  مــحــدودة 
األطــفــال، ويضيف:  األســرة ودراســـة 
وليدات  عندي  شــيء،  أي  أطلب  »ال 
الفلوس  ماعنديش  نديهم،  غادي  فني 
الئق  غير سكن  بغيت  أنا  نبني،  باش 
لوليداتي، بغيت غير سكن فني نستقر، 
كنطلب من سيدنا هلل ينصرو يشوف 
منهضروش  فرزيات  ّدارت  حالنا،  من 
عليها هما يتحملوا مسؤوليتها، ولكن 
دبا  عندي ثالثة لوالد ومراتي حاملة، 
والشمكارة  الطوبات  وسط  مشرد  أنا 
ووليداتي غادي يضيعوا في الدراسة 

ديالهم بسبب هاد الضياع«.
أنها  تقول  متضررة  أخــرى  سيدة 
رفقة أخت زوجها مطلوب منها البحث 
بقعة  من  لالستفادة  آخــر  شريك  عن 
غير  التوزيع  هــذا  أن  قائلة  واحـــدة، 
عادل، ألن مسألة البحث عن »الشريك« 
فيها مشاكل كبيرة، وغير معقول منح 
أسرتني من عائلة واحدة نصف بقعة، 
أخــرى  أســرة  عــن  بالبحث  وإلــزامــهــا 

للحصول على بقعة كاملة.
وأضافت أنها تعيش في حالة مزرية 
وال  البيت،  أنقاض  فوق  أبنائها  رفقة 
للذهاب  املادية  اإلمكانيات  تتوفر على 
أحد  في  منزل  كراء  أو  آخر  مكان  إلى 
قــرار  أن  معتبرة  الشعبية،  األحــيــاء 
الهدم لم يراع الظروف املعيشية لألسر 
الغالبية منها  الفقيرة، حيث أصبحت 

تعيش التشرد بعد هدم الدوار.
وتطالب العديد من األسر املتضررة 
من قرار السلطات هدم »سهب القايد«، 
ــع الــبــقــع األرضــيــة  ــوزي بــمــراجــعــة ت
لوحدها  االســتــفــادة  مــن  وتمكينها 
عوض إشراك أسرتني في بقعة واحدة، 
صــراعــات  يخلق  قــد  ــر  األمـ هــذا  ألن 
الواحد  املــنــزل  سكان  بــني  ونــزاعــات 
مستقبال، بينما عائالت أخرى ترى أن 
السلطات لم تراع الظروف االجتماعية 
طريقة  وأن  األسر  هذه  تعيشها  التي 
ــادة اإليـــــواء شــابــهــا الــغــمــوض  ــ إعـ
والتمييز واالختالالت في توزيع البقع 
عائالت  هــنــاك  حيث  القاطنني،  بــني 
وعائالت  واحــدة  بقعة  من  استفادت 
أخرى فرض عليها االشتراك مع أسرة 

أخرى في بقعة واحدة.
»سهب  إيواء ساكنة  إعادة  مشروع 
املشاريع  من  للعديد  نموذج  القايد« 
بعد  متأخرة  ظلت  التي  الحكومية 
البرنامج  على  ســنــوات  ــدة  ع مـــرور 
الصفيح،  دور  على  للقضاء  الوطني 
سنوات  منذ  عائالت  استفادت  حيث 
سكنية  شقق  مــن  األول  الشطر  فــي 
بسال، بينما  األمــل  حي  في  لوحدها 
الشطر  أن  املستفيدين  بعض  ــرى  ي
الثاني غير منصف، ألن األسر ال تتوفر 
املنازل  لبناء  املادية  اإلمكانيات  على 

من طابقني.
 

عملية مضبوطة وفق السلطات

من جهة أخرى، أكدت مصادر قريبة 
»مسألة  أن  املحلية،  السلطات  مــن 
إطار  في  تسير  األرضية  البقع  توزيع 
مضبوط وقانوني وفق برنامج تشرف 
عدة  من  مكونة  إقليمية  لجنة  عليه 
متدخلني، وذلك بعد اإلحصاء الذي تم 
سنة 2019 بشفافية لتسجيل القاطنني 
فقط في سهب القايد، والذين يتوفرون 
على الشروط املطلوبة قصد االستفادة 
إلعادة  املخصصة  السكنية  البقع  من 

اإليواء«.
وأوضح أحد األعوان، أن السلطات 
ــر ألجــل  ــي وضــعــت شـــروطـــا ومــعــاي
عدد  بينها  من  البقع،  من  االستفادة 
متزوجني  إخـــوة  وجـــود  أو  ــاء  ــن األب
»براكة« واحدة، أو عائلة  يقطنون في 
تقطن  متزوج  وابــن  األب  من  مكونة 
قريبتني،  أسرتني  أو  البيت،  نفس  في 
تصل  واحــدة  بقعة  منحهم  يتم  حيث 
بقية  أن  إلى  مشيرا  مربع،  متر   80 لـ 
تستفيد  »السهب«  في  القاطنة  األسر 
من نصف بقعة وفق نظام ساري على 
أسرة  مع  االشتراك  وعليها  الجميع، 
أخرى للحصول على بقعة واحدة في 

التجزئة السكنية.
اإليــواء،  لعملية  متابع  آخر  مصدر 
دور  هدم  عملية  أن  لـ»األسبوع«،  أكد 
صفيح »سهب القايد« مرت في ظروف 
كما  اخــتــالالت  أي  تــعــرف  وال  جــيــدة 
يدعي بعض القاطنني، حيث أن عملية 
البقع  توزيع  كيفية  ستحدد  القرعة 
تمييز،  دون  املستفيدين  جميع  على 
يريدون  األشخاص  بعض  أن  مبرزا 
»السهب«  االستفادة بعدما رحلوا عن 
لالستفادة  ويسعون  ســنــوات،  منذ 
مازالت  الوطنية  بطاقتهم  أن  بحكم 
أسر  بينما  القديم،  العنوان  تحمل 
املتزوجني  أبناءها  أن  تدعي  أخــرى 
يقطنون معها، لكي تحصل على بقعة 
أحياء  في  يقطنون  أنهم  رغم  واحــدة، 

أخرى.
 

سماسرة يتربصون 
بالبقع األرضية

كشفت مصادر مطلعة، أن سماسرة 
دخلوا  العقار،  مجال  فــي  ولوبيات 
مشروع  في  وسطاء  عبر  الخط  على 
القايد«،  »سهب  قاطني  إيــواء  إعــادة 
األرضــيــة  البقع  شـــراء  بــهــدف  وذلـــك 
مكتوبة،  تنازالت  عبر  املستفيدين  من 
من  الفقيرة  ــر  األسـ مــع  ــاق  ــف االت أو 
املنازل  ببناء  لهم  تسمح  عقود  خالل 
على  الحصول  مقابل  للمستفيدين 
في  ــق  طــاب أو  ــتــجــاريــة  ال املــحــالت 
أرباح  تحقيق  قصد  املرتقبة،  العمارة 
من  الــعــديــد  أن  على  مــؤكــدة  مــالــيــة، 
ال  بقعة  نصف  من  املستفيدة  األســر 
لبناء  املادية  اإلمكانيات  على  تتوفر 
جعل  مما  نصيبها،  بيع  تريد  املنزل، 
ينشطون خالل  والوسطاء  السماسرة 
البقع  أصحاب  عن  بحثا  ــام  األي هــذه 

ذات املواقع االستراتيجية)...(. 
ثمن  أن  املـــصـــادر،  نــفــس  ــدت  ــ وأك
سكان  إيواء  إلعادة  املخصصة  البقع 
 25 لـــ  الــقــايــد« وصــل حاليا  »ســهــب 
إجراء  بعد  يرتفع  وقد  سنتيم،  مليون 
يسعى  املستفيدين، حيث  على  القرعة 
الظروف  الستغالل  السماسرة  بعض 
األسر  من  للعديد  الصعبة  االجتماعية 
إلقناعها ببيع أرضها مقابل 15 أو 20 
للمقاولني  بيعها  إعادة  قصد  مليونا، 

أو ألشخاص آخرين.
واشتكى العديد من سكان »السهب« 
ال  ــه  ألن إيــوائــهــم،  ــادة  إعـ برنامج  مــن 
حيث  املــاديــة،  ظروفهم  مــع  يتماشى 
سكنية  شقق  على  الحصول  يفضلون 
تحمل  دون  املباشر  االستقرار  قصد 
تكاليف البناء واملشاكل املرافقة له، مما 
يسمح للسماسرة باستغالل ضعفهم.

إعادة إيواء ساكنة دوار »سهب القايد« الصفيحي بسال تخلف كارثة اجتماعية

القوة  استعمال 
العمومية

جــائـحــة 

 دون مقاربة اجتماعية

تعيش بعض األسر في الدوار 
الصفيحي »سهب القايد« 

ببطانة بمدينة سال، معاناة 
حقيقية حيث يبيتون في العراء، 

وذلك بعدما أقدمت السلطات 
على هدم بيوتهم بالقوة، 
وترحيلهم إلى بقع أرضية 

قرب سوق األحد ببوقنادل في 
إطار برنامج إعادة اإليواء، لكن 
قرار السلطات شابه »التمييز« 

في توزيع البقع األرضية، 
حسب تصريحاتهم، حيث يقول 
البعض منهم أنه تم منح أسر 
بقعة واحدة، بينما فرض على 

أسرتين االشتراك في بقعة، 
أو البحث عن مستفيد آخر قصد 
المشاركة، فيما رفضت الجهات 

المسؤولة تمكين األبناء 
المتزوجين من االستفادة مع 

آبائهم رغم أنهم يقطنون في 
نفس »البراكة« منذ سنوات.

تعيش العديد من األسر في 
دوار »سهب القايد« أكثر من 

40 سنة، والذي يعد من أقدم 
األحياء الصفيحية في مدينة 
سال إلى جانب دوار صفيحي 

آخر بحي تابريكت، بحيث تم 
استغالله من قبل بعض 

المنتخبين لكسب أصوات في 
كل موسم انتخابي، وتحويله 

إلى نقطة سوداء في السنوات 
الفارطة، بسبب تغاضي ممثلي 

السلطات عن تزايد وتفريخ 
»البراريك« فيه، وبناء تجمعات 

عشوائية أنتجت بيئة غير سليمة 
ساهمت في تفشي ظواهر 

سلبية متعددة، منها اعتراض 
سبيل المواطنين وترويج 

المخدرات، كما تم استغالل 
»السهب« من طرف سماسرة 

االنتخابات، إلعطاء الناس وعودا 
كاذبة حول تمكينهم من شقق 

سكنية أو بقع أرضية.

ربورتاج: خالد الغازي

عن قرب



املــعــركــة  والــتــوجــس عــن كسبنا  بــاحلــذر  مــشــوب  تفاؤل 
ضــد فــيــروس »كــوفــيــد 19«، ولـــو إلـــى حـــن، يف انــتــظــار حسم 
التي  »كــورونــا«  جائحة  على  للقضاء  التي خضناها  احلــرب 
عمت املعمور، وواجهها أبناء اململكة وجنود الواجب الوطني 
األمامية  الصفوف  يف  منيعا  ســدا  أنفسهم  وضعوا  والــذيــن 
حملــاربــة الـــداء الــفــتــاك لــلــدفــاع عــن أرواح الــنــاس، ومواجهة 
ــزم دوال عــظــمــى بــكــل تــرســانــتــهــا احلــربــيــة  ــذي هــ ــ ــدو الـ ــعـ الـ
وتكوين  الذكية  ومنظومتها  املتطورة  وجتهيزاتها  املتقدمة 
أطرنا  خيرة  فيه  استشهد  مستميت  دفــاع  األكــفــاء،  أطــرهــا 
املواطنن  حلماية  احملــلــيــة،  والــســلــطــات  واألمــنــيــة  الصحية 
وجتنيب الوطن السكتة االقتصادية، واحليلولة دون الوقوع 
أقوى  بلدان  لها  التي تعرضت  »اإلبــادة اجلماعية«  كارثة  يف 

وأغنى من مملكتنا.
نعم، سلب منا الوباء أرواح املئات من أهالينا، وألزم اآلالف 
اإلقامة اجلبرية  الفراش، و»سجن« اجلميع يف  إخواننا  من 
لشهور، وقلص من حتركاتنا، وحرمنا من أفراحنا وأتراحنا، 
جنائزنا  تشييع  علينا  ومــنــع  أحــبــابــنــا،  وبـــن  بيننا  وبــاعــد 
وقراءة الفاحتة على أرواحهم داخل املقابر.. لكن للشعب رب 
يحميه وهب له منقذا إلنقاذه، فوفر له اللقاح الذي عجزت 
»اجللبة  فكانت  لشعوبها،  توفيره  عن  ويقعد،  لها  يقام  دول 
امللكية« يف متناول اجلميع، مواطنن ومقيمن، وكان أبطال 
»املعركة التلقيحية« هم أبطال الدفاع الذين حاصروا العدو 
وال  فخاضوا  باللقاح،  الهجوم  شــروط  لديهم  توفرت  حتى 
املغرب وضيوفه،  زالــوا يخوضون حربا إلبعاد كل خطر عن 
ومساواة  النجاعة  وبضمانة  باملجان،  امللكية«  »اجللبة  وهذه 
فهل نحن  واملقيمن،  األمــة  كل شرائح  بن  منها  االستفادة 

كسبنا معركة القضاء على »كورونا«؟
ميكن القول أننا كسبنا املعركة ضد الوباء، ليبقى الشوط 
الــثــانــي لكسب احلـــرب، هــو أن نعمل عــلــى مــحــاربــة أفــكــارنــا 
نبقى مخدوعن يف  ونستفيق من سباتنا حتى ال  »البالية« 
املختصن يف دغدغة عواطفنا بالشعارات والوعود، والعزف 
ــار تــخــدرنــا حــتــى نصفق لــهــم ومنــنــحــهــم أصــواتــنــا،  عــلــى أوتــ
املصلحة  للعبور على حساب  بنا  التالعب  ليستمروا هم يف 

العامة إلى مبتغاهم. 
إن من مميزات »كوفيد 19«، أنه فتح أعيننا على ما يجري 
ويدور من حولنا، ووجه أفكارنا إلى وقت الشدة الذي عشناه، 
فلم جند يف صفنا إال املنقذ، الذي أنار طريقنا لنخرج من 
اجلائحة ساملن، أنارها كالشمعة التي حتترق لنهتدي إلى 

بر األمان، فكان الوباء درسا لتصحيح أخطائنا.

شهادات من
الرواد

املرحوم عبد  األكاديمي  الرائد  شهادة بليغة من 
كتب  وقد  الرباطية«،  »اللهجة  عن  هلل  بنعبد  العزيز 
ما   3 ص:  األول  الجزء  الرباط«  »موسوعة  في  عنها 
يلي: )).. وقد بلور برونو هذه التأثيرات ضمن مروح 
اللغة العربية هي الغالبة،  إحصائي مصغر ظلت معه 
إسبانية،  كلمة   217 مقابل  عربيا  لفظا   456 في  وذلك 
تركية،  وعشرة  بربرية  ألفاظ  وعشرة  برتغالية،  و30 
وهي مقارنات أقل ما يقال فيها، أنه سارع في وضعها 
نحن مجموع  أحصينا  وقد  أصيلة،  علمية  أسس  دون 
الرباطية،  العامية  في  الداخلة  اإلسبانية  الكلمات 
إلى  إضافة  األربعني،  تتجاوز  تكاد  ال  أنها  فالحظنا 
عدد قليل من األلفاظ ال يعرف متى دخلت إلى الرباط، 
املحيط  في حي  تقيم  كانت  بحرية  إسبانية  ألن جالية 
الخاص،  تأثيرها  لها  فكان  الحماية،  إبــان  بالرباط 
ومعلوم أن ثلث املعجم اإلسباني عربي، وأن القاموس 
البرتغالية  وأن  كلمة،   3000 على  يتوفر  البرتغالي 
تأثرت باللهجة املغربية، خاصة الرباطية والتطوانية، 
التي كانت  البرتغاليون يراسلون بالعجمية  حتى كان 
وكانوا  املغربية،  باأللفاظ  مملوءة  عربية  عن  عبارة 
يكتبونها بالحروف العربية كما أكد ذلك كواساك، في 

كتابه »تاريخ املغرب« ص: 273(( انتهى.
لألجيال  تــرك  ــذي  ال هلل  بنعبد  الــرائــد  هلل  رحــم 

الرباطية كنزا من املعارف الثمينة. 

األستاذ  الرباطيني،  لنقيب  كتاب  صدر 
الفتح  رباط  جمعية  رئيس  بناني،  الكريم  عبد 
عاصمة  »الــربــاط  عــنــوان:  تحت  لغات  بــأربــع 
الثقافة«، مما يمكن اعتباره سفيرا لدى عدد من 
األقطار للتعريف بعاصمة اململكة، إذا ما اهتمت 
املجالس الجماعية واملهنية املحلية بإهداء هذا 
التي  والسفارات  األجنبية  الوفود  إلى  املؤلف 
كانت  وإذا  »الهدايا«،  وتتبادل  معها  تتعامل 
اليوم تحتل الصدارة وطنيا في إصدار  الرباط 
عامليا  األولــى  هي  طوكيو  فإن  الكتب،  وقــراءة 
وباريس في املرتبة العاشرة، ونحن في الطريق 

إن شاء هلل.

ورؤســاء  وبرملانيني  وزراء  نعت  تكرار  نسجل 
وأعضاء مجالس ومنخرطني في هيئات حزبية بمصطلح 
أنهم  حتى  ديننا  قداسة  على  محافظة  »إســامــي«، 
بـ»اإلساميني«،  اإلعام  وسائل  في  يعرفون  أصبحوا 
شرح  هلل  بنعبد  املرحوم  األستاذ  األكاديمي  أن  إال 
الجزء  الرباط«  »موسوعة  في  »اإلساميني«  معنى 
هم  »اإلساميون  يلي:  ما  فكتب   ،49 صفحة  األول 
من  وكان  خاصة،  اليهود  من  اإلسام  اعتنقوا  الذين 
وأماكها  بعقاراتها  واحتفظت  أسلمت  عائات  بينهم 

في حي البحيرة بالرباط«.  

املتعلق  الــرئــيــســي  ــاملــوضــوع  ب عالقة 
بضريح عمر بانغو بالعاصمة الغابونية »توأم« 
صمم  فقد  بــالــربــاط،  الخامس  محمد  ضريح 
الذي  القباج،  شفيق  املقتدر  املهندس  هندسته 
الكبيرة  األخوية  العالقة  شك  دون  استحضر 
التي كانت تربط الفقيدين، الرئيس بانغو وامللك 
ليبروڤيل  الغابونية  الثاني، والعاصمة  الحسن 
تشبه إلى حد كبير عاصمة اململكة في مساحتها 
)700.000 نسمة(،  وديمغرافيتها  كلم²(   189(

فهل تلتقط الجماعة هذه اإلشارة؟

عضوات   3 تــوجــد  الجماعة،  مجلس  في 
وقانونية  )صيدالنية  وناجحات  صامدات  بـــارزات، 
وطبيبة(، وإذا كانت منهن رئيستان ملقاطعتني مهمتني، 
جماعة  رئاسة  »أســـوار«  األخــرى  تقتحم  أن  فيمكن 
العاصمة في االنتخابات القادمة، لتكون بذلك أول امرأة 
في تاريخ الرباط تتحدى حصار الرجال لقلعة الجماعة.

معاناة موظفي العاصمة مع الضرائب 

الربـاط أر شيف 

كسبنا معركة 
ولم نربح الحرب 
ضد »كوفيد 19«
 بقلم:          بوشعيب اإلدريسي

العدد: 1548 من 18 إلى 24 فبراير 122021

الرباط ياحسرة

زعماء العالم بيننا في الرباط

فــي الــعــاصــمــة الــغــابــونــيــة 
ضريح  مؤخرا  شيد  ليبروڤيل، 
»توأم« لضريح محمد الخامس، 
الرئيس  جــثــمــان  ــيــه  إل ونــقــل 
بانغو  عــمــر  ــحــاج  ال الــراحــل، 
الضريحني  أن  رحمه هلل، حتى 
يبدو كأنهما نسخة طبق األصل 
ــي تصميم  ف ــة  ــدق ال حــيــث  ــن  م
ــي، واحــتــرام  ــالم املــعــمــار اإلس
أرواح  على  الواجبة  الطقوس 
الــحــاج  منهم  املسلمني  ــادة  قـ
بواسع  هلل  تغمده  بانغو  عمر 
ــرفــيــق والــصــديــق  رحــمــتــه، ال
امللك الحسن  له  للمغفور  الوفي 
من  املغربي  وللشعب  الثاني، 
خالل مصاهرته لعائلة رباطية.

بحكمة  قادها  دولة  والغابون 
الراحل  كبير،  وكفاح  وتبصر 
منها  جعل  حتى  بانغو،  عمر 
وحول  اإلفريقية،  القارة  لؤلؤة 
أرض  إلى  ليبروڤيل  عاصمتها 
والقبائل،  الــديــانــات  تعايش 
ــة اإلســـالم  ــ ــع فــوقــهــا راي ــ ورف
من  وتحصينها  لــتــوحــيــدهــا 

األقليات  ولحماية  الــتــفــرقــة، 
بانغو  عمر  وضريح  الدينية، 
الغابوني  الشعب  لتذكير  هو 
بالتمسك بروح الدين اإلسالمي، 
ــارة املــؤمــنــني ومــقــرهــا  ــإمـ وبـ
بأرض الضريح الشريف، توأمه 
ضريح محمد الخامس بالرباط، 
أب شعب  مــن  رســالــة  وأيــضــا 
األوفياء،  أبنائه  إلــى  الغابون 

الطريق،  تلك  على  ليحافظوا 
والتشبث  هلل  إلـــى  الــطــريــق 
وبــأواصــر  اإلســالمــيــة،  بالقيم 
العالقات العائلية بني الشعبني 

الغابوني واملغربي. 
ومادامت العاصمة الغابونية 
بأختها  ــا  روحــي ارتــبــطــت  ــد  ق
فعلى  ــة،  ــي ــرب ــغ امل الــعــاصــمــة 
ــاط رد  ــربـ مــجــلــس جــمــاعــة الـ

ويبادر  منها،  بأحسن  املعاملة 
بتوأمة وتآخي العاصمتني، من 
أجل الشعبني الشقيقني، ويجدد 
ــي االتــفــاقــيــة:  ــدة ف ــ مـــادة واح
»السهر وتبادل الخبرة للحفاظ 
على صيانة الضريحني، وإحياء 
مشترك  ســنــوي  ديــنــي  مــوســم 
البلدين  قـــادة  عــلــى  لــلــتــرحــم 
برحمته  هلل  تغمدهم  الراحلني 

وأسكنهم فسيح جناته«.
يــتــحــول  أن  يــســعــدنــا  وكـــم 
ــان إلــــــى هـــدف  ــ ــح ــ ــري ــ ــض ــ ال
املغاربة  بني  الدينية  للسياحة 
ــالت  ــي رحـ والـــغـــابـــونـــيـــني، فـ
مشجعة،  وبــأثــمــنــة  جــمــاعــيــة 
سحر  الكتشاف  بــدايــة  لتكون 
ضيافة  وكـــرم  إفريقيا  جــمــال 
ننتمي  أننا  فيؤسفنا  األفارقة، 
عن  ونجهل  ــدة  واحـ قــارة  ــى  إل
من  الــكــثــيــر  الــبــعــض  بعضنا 
األشياء، حتى املواصالت البرية 
رهائن  لنبقى  بيننا،  »مقطوعة« 
إفريقيا  دول  معظم  إلى  املــرور 

جوا عبر بلدان خارج قارتنا.

يعاني موظفو العاصمة الرباط من اقتطاعات 
إجبارية وشهريا عن أجورهم، بمعدل حوالي 
الضرائب،  لفائدة  تقتطع  رواتبهم  من   %  30
وبذلك يكون املوظفون بمثابة »الزبون األول« 
مانحتها:  مع  أجرته  باقتسام  وامللتزم  الوفي 
تمولها  ال  أجور  هناك  لكن  العمومية،  املالية 
الجماعية،  للمالية  تخضع  حيث  املالية،  هذه 
)وهي  الجماعات  تتنازل  ملاذا  نتساءل:  وهنا 
محصول  عــن  املــالــي(  التدبير  فــي  مستقلة 
لفائدة  موظفيها  أجـــور  ضــرائــب  مــداخــيــل 

»املالية العمومية«؟
عن  كــمــا  عنها  مــســكــوت  إشــكــالــيــة  إنــهــا 
العمومية  اإلدارات  على  الواجبة  الضرائب 
إدارة  ســوى  هي  ما  التي  الجماعة،  لصالح 
شركة  وليست  العامة  املصلحة  تخدم  محلية 

أو مؤسسة تهدف إلى األرباح.
الشهري  الضخم  املالي  الغالف  وتصوروا 
7000 موظف جماعي  أجور  يقتطع من  الذي 
ضريبية،  اقتطاعات  شكل  على  العاصمة  في 
التابعة  العمومية  »املــالــيــة  إلـــى  ويــحــول 
الحكومية  اإلدارات  أن  حني  في  للحكومة«، 
كثيرة  وهي  الجماعة،  خدمات  من  املستفيدة 

عنها  ويــنــوب  درهــم  أي  تكلفها  ال  ومكِلّفة، 
املواطنون في األداء، ويزيدها موظفو املجالس 

الجماعية اقتطاعات ضريبية عن أجورهم.
بضرائب  وقانوني  رسمي  اعتراف  فهناك 
على  إال  تطبق  ال  لكنها  الجماعة،  ورســـوم 
املواطنني، أما اإلدارات واملؤسسات العمومية 
»القوية«، فال تجرؤ الجماعة »الضعيفة« على 
مطالبتها بحق ضرائب مفروضة على السكان 
ــام  والــتــجــار والــصــنــاع والــخــدمــاتــيــني، وأم
ضرائب  عــن  حتى  تتنازل  »الــضــعــف«،  هــذا 
مستخلصة من أجور جماعية من مالية يدفعها 
بـ»خجلها«،  ضعفها  عــززت  بل  املــواطــنــون، 
فأصبحت  الحكومة،  من  »خوفها«  ربما  أو 
الجماعة هي التي تؤدي ضريبة السيارات كل 
سنة حتى ال يسحبوها منها ويصير أعضاؤها 
الناس،  »الطوبيسات« كسائر  في  »مكرفسني« 
جماعتنا  مجالس  »ضعف«  حقيقة  هي  فهذه 
االنتخابية  الحمالت  فــي  »تتفرعن«  الــتــي 
بكونها تدافع عنا، والحقيقة، أن أعضاءها ال 
الجماعة  وحقوق  كرامة  عن  للدفاع  يتحركون 

التي هي رمز لجماعة سكان العاصمة.

صورة تاريخية لثلة من العلماء األجالء، يتقدمهم العالمة عبد اهلل الجيراري، وقد 
وضع يديه على كتفي ابنه عباس، وكأنه رحمه اهلل يقلده أمانة اإلرث العلمي، 

والطفل اليوم هو عباس الجيراري، عميد األدب المغربي أطال اهلل عمره.

الطريق إلى الله من الضريحين:

 ضريح محمد الخامس وضريح عمر بانغو 

ضريح عمر بانغو بالعاصمة ليبروفيل



نقولقالوا

و
أسبوعيات كريم إدبهي

13بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

األسبوع الرياضي

عموتة.. كابيلو املتجدد
الصباح
كابيلو  ماشي  عموتة،  احلسني  سميتو  راه  الشيطان،  ولعنو 

فيرغيسون. أو 

»الشان« ترفع من قيمة الرحيمي إلى 4 مليارات
جرائد

خليو الرجل يركز مع الكرة بدل هاذ النفيخ...

الوداد يقترب من خسارة مباراته ضد كايزر تشيفز بالقلم
مواقع
ستلعب  املباراة  قدم،  وال  قلم  ال  كاين  ما  بزاف،  معطلني  راكم 

28 فبراير. يوم 

الوداد يرمي جمرة التأشيرات في حضن لقجع
الصباح
تكايسو شوية، هذا راه قرار سيادي ماشي قرار الوداد واّل لقجع...

أعيش أزهى أيامي
ياسين بونو، حارس إشبيلية والمنتخب المغربي

عيش آولدي مع راسك، تستاهل.

»الشان واملرشان«
األخبار

والبهتان. املوتى  على  والكذب 

أيت منا رئيس شباب املحمدية يبحث عن موارد مالية
صحف
صايف ما بقاوش عندك الفلوس، راك شريتي كاع اللعابة فاملغرب.

العبو املنتخب املحلي يضمنون منحة دسمة...
المساء

بصحتهم. »الريجيم«  ليهم  ديروا  دسمة 

قلة التركيز سبب هزيمة األهلي ضد باييرن ميونيخ
المدافع بدر بانون
َتْعياو ما تركزوا... لعن الشيطان، راه الباييرن هاذوك، واّخا 

محترفات كرة القدم النسوية يغزون املنتخب املغربي
جرائد

تبارك اهلل جايني غير من ريال مدريد وباييرن ميونيخ.

العدد: 1548 من 18 إلى 24 فبراير 2021

قناة »الصرف الصحي« الشروق في حالة »شرود«

بسرعة
»الكاف« يبعثر أوراق الوداد الرياضي

بعد أن أنقذت الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم نادي 
الوداد الرياضي من هزيمة بالقلم، بسبب صعوبة استقباله 
باملغرب لفريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بسبب الساللة 

الجديدة لفيروس »كورونا« املنتشرة حاليا في هذا البلد.
كان من املقرر أن تقام هذه املباراة برسم الجولة األولى 
من دور مجموعات عصبة األبطال اإلفريقية يوم غد الجمعة 
الوداد  خصم  أن  إال  بالقاهرة،  السالم  بملعب  فبراير،   19
التي  الصعوبات  بسبب  املوعد،  هذا  لحظة  آخر  في  رفض 
واجهها لالنتقال إلى العاصمة املصرية، مما دفع باالتحاد 
إلى  املباراة  هذه  تأجيل  وإعالن  لطلبه،  للرضوخ  اإلفريقي 

يوم 28 فبراير الجاري بنفس امللعب.

أول  خاض  الــذي  الرياضي  ــوداد  ال فريق 
أمس الثالثاء مباراة برسم الجولة السادسة 
الرباطي،  الفتح  ضد  الوطنية  البطولة  من 
سيضطر  لهدفني،  أهــداف  بثالثة  وانتصر 
للبقاء في املغرب بعد أن كان من املفروض 
القاهرة  ــى  إل ــاء  ــع األرب ــس  أم يسافر  أن 
ليتوجه بعد ذلك إلى أنغوال يوم 23 فبراير 
الجولة  أتلتيكو برسم  ملواجهة فريق بيترو 
الثانية من هذه املسابقة، إال أن قرار االتحاد 

اإلفريقي بعثر كل أوراق الفريق األحمر في آخر 
لحظة وهو يستعد ملغادرة أرض الوطن.

رئيس  أوراش،  مصطفى  السيد  عقد 
الجامعة امللكية املغربية لكرة السلة، مساء 
يوم الجمعة 12 فبراير 2021 بالرباط، لقاء 
تواصليا مع ممثلي جمعية العبي والعبات 
قــدمــاء الــالعــبــني  وجمعية  الــســلــة،  كـــرة 
الدوليني السابقني، وجمعية منتدى العبي 
الــدار  جهة  مدربي  وجمعية  السلة  كــرة 

البيضاء سطات.
تناولت  قيمة  بمداخالت  اللقاء  وتميز 
وآفـــاق  إمــكــانــيــات  والتحليل  ــدرس  ــال ب
وممثلي  الجامعة  بني  والشراكة  التعاون 
بمنتوج  الرقي  قصد  املذكورة،  الجمعيات 
ومد  القاعدي،  املستوى  على  السلة  كرة 

وعائلة  الجامعة  بــني  التواصل  قــنــوات 
للكرة  العامة  للمصلحة  خدمة  السلة،  كرة 

البرتقالية التي تبقى فوق كل اعتبار.
ــلــقــاء الــتــواصــلــي،  ــذا ال ــر هـ ــي آخـ وفـ
الوجيهة  األفكار  من  بالعديد  جــاء  الــذي 
واملداخالت القيمة التي تصب في مصلحة 
كرة السلة الوطنية، اتفق السيد مصطفى 
توسيع  عــلــى  مــع مــخــاطــبــيــه،  أوراش 
والشهور  األسابيع  الهادف خالل  النقاش 
البرامج  كل  في  الجميع  وإشراك  القادمة، 
سبيل  في  والطموحة للجامعة  املستقبلية 
أعلى  إلى  املثقفني  رياضة  بمنتوج  الرقي 

املستويات.

هذا الخبر

املغرب ي�سري و»اجلرناالت« تنبح
عن  تنم  الــتــي  الوضيعة  الهجمة  بعد 
اململكة  تجاه  تاريخية  وكراهية  دفني  حقد 
تسمى  الصحي  للصرف  قناة  من  الشريفة، 

»الشروق«، التي لم تشرق منذ نشأتها...
وبعد تلك الحوارات البليدة والبئيسة من 
طرف ضيف برنامجها والذي صرح بعظمة 
لسانه بأنه لم يأكل املوز )البنان( حتى بلغ 
املغربي  الشعب  التف  عمره،  من  الثالثني 
االدعــاءات  كل  ليشجب  ملكه،  وراء  قاطبة 
والطريقة املسيئة لرموز الوطن، حيث اعتبر 

الجميع أن »امللك خط أحمر«.
في  تبق  لم  املغربية  الرياضية  العائلة 
مــنــأى عــن هــذه الــحــادثــة الــتــي جـــاءت من 
الجزائرية، والتي تعتبر  العسكرية  الثكنات 
هذه القناة ملحقة لها، وناطقة باسم األفواه 
الذين  الجنراالت،  من  العجزة  لهؤالء  النتنة 
من  بالرغم  األول،  عدوهم  املغرب  يعتبرون 
الجميل الذي قدمه لهم منذ عقود من الزمن.

الوطن وخارجه،  داخل  املغاربة  الالعبون 
وشجبوا  مللكهم،  الكبير  حبهم  عن  عبروا 

بقوة هذا العمل اإلجرامي والعدواني.
كل هذه األشياء التافهة، لم ولن تفاجئنا 
من بلد يعيش أقصى درجات العزلة، ويعاني 
والقمع  والخصاص،  الجوع  من  مواطنوه 
شوارع  إلى  عاد  الذي  والحراك  واإلرهــاب، 
الحائط  املغرب  في  ليجدوا  الجمهورية، 
القصير، لتصريف أهوالهم ومشاكلهم التي 

ال تنتهي.
إعجابها  عن  عبرت  العالم  دول  فمعظم 
التي  وباإلنجازات  السادس،  محمد  بمغرب 
واالنتصارات  الزمن،  من  عقدين  منذ  حققها 
والتي صدمت  الواجهات  كل  في  السياسية 
جنراالت الصالونات، والسيجار، والكافيار، 

والشعب يموت جوعا.
بمغربية  اعــتــرفــت  ــدول  ــ ال مــن  الــعــديــد 
الصحراء، حيث سارعت إلى نقل قنصلياتها 

إلى مدينتي العيون والداخلة، فما االعتراف 
الرسمي ألكبر قوة في العالم، وهي الواليات 
على  املــغــرب  بسيادة  األمريكية،  املتحدة 
أراضيه الجنوبية، لخير دليل على املصداقية 

التي تتمتع بها اململكة.
كل هذه اإلنجازات واالنتصارات أصابت 
العصبية،  بالصدمة  الحقيرة  الشرذمة  هذه 
كرسيه  في  »يلعب«  ــذي  ال بوتفليقة  فبعد 
تبون،  الجديد  الرئيس  دور  جاء  املتحرك، 
الذي يعاني من كل اإلعاقات، ومع ذلك لديه 
فاز  بعدما  اليد  لكرة  منتخبه  لتهنئة  الوقت 

على املغرب وكأنه فاز ببطولة العالم.
طويلة،  بسنني  تجاوزهم  الحالي  املغرب 
فقط  تحدثنا  فــإذا  املــجــاالت،  جميع  وفــي 
اإلفريقية  املنافسات  فسنرى  الرياضة،  عن 
الكبرى التي احتضنها املغرب في السنوات 
لالعبني  إفريقيا  كأس  كنهائيات  األخيرة، 
املحليني سنة 2018، ونهائيات كأس إفريقيا 

بمدينة  دارت  التي  املصغرة  الــقــدم  لكرة 
إفريقيا  لبطولة  القادم  النهائي  أو  العيون، 
املدينة،  نفس  في  ستجرى  التي  اليد  لكرة 
باإلضافة إلى فوز منتخبنا مؤخرا بنهائيات 

كأس إفريقيا للمحليني.
إلى مواطنهم  أن يستمعوا  فقط  فيكفيهم 
الشيخ،  بن  علي  السابق،  الدولي  الالعب 
املغرب  »إن  القنوات:  إلحــدى  صــرح  ــذي  ال
وراء  لالختباء  داعــي  وال  كثيرا،  تجاوزنا 
محمد  مركب  بأن  وأضاف  واهية«،  أسباب 
مفخرة  يعتبر  الرباط،  بضواحي  السادس 
لكل األفارقة، ونوه به العالم الكروي بأسره، 
باإلضافة إلى البنيات التحتية التي أصبحت 

متاحة في جميع مدن اململكة. 
شاهد  »وشــهــد  نقول  أن  إال  علينا  فما 
تسير  »القافلة  الرائع:  املثل  أو  أهلها«،  من 

والكالب تنبح«.

الملك خالل تدشينه لمركب محمد السادس الذي يعتبر من أحسن المركبات الرياضية في العالم

مدرب الوداد 
البنزرتي أمام 
امتحان كبير 

عصبة األبطال

المنتخب المغربي يفتتح البطولة بانتصار 
على نظيره الغامبي

أول  فــي  املــغــربــي  املنتخب  تمكن 
للشبان،  إفريقيا  بطولة  في  له  مباراة 
ومقنع  صغير  بانتصار  الخروج  من 

ضد املنتخب الغامبي.
أشبال املدرب زكرياء عبوب، فرضوا 
إيقاعهم منذ انطالق املباراة، وسيطروا 
تسجيل  لهم  ليتأتى  األمور،  زمام  على 
بواسطة   23 الدقيقة  في  السبق  هدف 
الالعب  بنجاح،  نفذها  جــزاء  ضربة 

املهدي مباريك.
املنتخب  حــاول  الــهــدف،  هــذا  بعد 
املغربي اللعب بهدوء، معتمدا في نفس 
التي  املــضــادة  الهجمات  على  الوقت 
شكلت خطورة على الحارس الغامبي، 
الفرص  بعض  من  مرماه  أنقذ  ــذي  ال
الذين  املغاربة،  لالعبني  أتيحت  التي 
الحفاظ  املطاف  نهاية  في  استطاعوا 

على هدف السبق.
غد  يوم  املغربي  املنتخب  وسيواجه 
مساء،  الثامنة  الساعة  على  الجمعة 
منتخب غانا القوي، في املباراة الثانية 

التي سيحتضنها ملعب نواذيبو.

الفوز  مــن  تمكن  الغاني  املنتخب 
منتخب  التي خاضها ضد  املباراة  في 
ليتصدر  نظيفة،  برباعية  تانزانيا 
املجموعة بفارق األهداف على املنتخب 

املغربي.

لقاء تواصلي لرئيس الجامعة مع جمعيتي الالعبين 
الدوليين السابقين والعبي والعبات كرة السلة والمدربين

نهاية كأس إفريقيا للشبان )موريتانيا 2021(



مع كل موعد انتخابي، والموعد هذه المرة هو انتخابات 2021، تطرح عدة أسئلة حول التقطيع االنتخابي و»الكوطا« واألحزاب المرشحة لتشكيل الحكومة، 
بالمقابل، تذهب فئة عريضة من المواطنين في اتجاه التساؤل عن مدى حضور الوجوه القديمة في هذه المحطة السياسية، وبما أن نفس الوجوه تؤدي إلى 

نفس النتائج، فقد كان من الطبيعي أن يطرح اإلعالم المغربي سؤال: هل نحن في حاجة إلى شباط؟ وشباط المقصود هنا هو شباط حزب االستقالل.
فكان الجواب: عملية عودة شباط سبقتها عملية تسوية األرض أمامه، على األقل داخل حزب االستقالل، وإال كيف يمكن أن نفهم انحناءة حمدي ولد 
الرشيد أمام شباط؟ على الرغم من ما بذله األول خالل المؤتمر السابع عشر للحزب، من أجل إلحاق الهزيمة باألمين العام لحزب الميزان، ليكون فريسة 

سهلة أمام نزار البركة، ذي الطباع الهادئة والبعيد دائما عن المواجهة السياسية..

))إن عودة شباط، سواء كانت فكرة من 
داخل حزب االستقالل أو من خارجه، فهي 
وإذا  املغرب،  في  السياسي  الواقع  تسائل 
تم  ملاذا  إلى حميد،  الحزب في حاجة  كان 
عز  في  عــام،  مؤتمر  في  ضــده  التصويت 
الذي  الجارف  التيار  ضد  شباط  وقــوف 
جعل من مجرد تصريح تاريخي عادي عن 
موريتانيا صك اتهام لهدم واحد من كبار 
املغرب؟((  في  السياسية  الشعبوية  رموز 
يناير   7 هــســبــريــس/  مــوقــع  )املـــصـــدر: 

.)2021

جواب  هو  ما  لكن  اإلعــالم،  جــواب  هذا 
فاس  ملدينة  السابق  العمدة  شباط،  حميد 

واألمني العام السابق لحزب االستقالل؟
سنتني  بعد  لسانه  على  جــاء  الــجــواب 
عن  البرملاني  ))أعلن  حيث  الغياب،  من 
استحقاقات  في  هدفه  أن  امليزان،  فريق 
ملدينة  الحالي  العمدة  إسقاط  هو   2021
صاحب  اإلدريسي،  األزمــي  إدريــس  فاس، 
وقال  »الديبشخي«((،  الشهيرة  العبارة 
بعد  للمملكة  مغادرته  سبب  ))إن  شباط: 
االستقالل  حــزب  رأس  على  من  إسقاطه 

ونقابته، يعود إلى املرض، مبديا افتخاره 
بكونه شخصية مثيرة للجدل في املغرب(( 

)املصدر: هسبريس/ 13 فبراير 2021(.
هكذا بكل بساطة، ورغم ما قيل عن منفاه 
جلسات  في  الحضور  ورفضه  االختياري، 
البرملان، على امتداد عامني، رتب شباط كل 
شيء ليقول، وكأن شيئا لم يقع: ))أسباب 
األسباب  منها  ومتعددة،  كثيرة  الغياب 
كبير  اشتغال  بعد  جــاءت  التي  الصحية 
بالليل والنهار لسنوات، وهو ما أثر علي، 
مما دفعني إلى زيارة أملانيا بداية وبعدها 

هو  ))الــهــدف  أن  إلــى  مشيرا  تــركــيــا((، 
الوضع  إلى  للعودة  زيارة مختصني هناك 

الصحي((.
كل  نكذب  أن  علينا  شباط،  نصدق  لكي 
ما قيل عن ملف قانوني الزال يطارده)..(، 
ولكن مع ذلك، ال يمكن الحديث عن شباط 
بنتائج  ارتــبــاط  فــي  عنه  الــحــديــث  دون 
لسنة  والجهوية  الجماعية  االنتخابات 
2015، تلك السنة، عندما بدأ نجم العمدة 
وقتها  بالسقوط،  فاس  في  شعبية  األكثر 

األولــى،  املــؤامــرة  في  شــارك شباط 
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آخر الصور التي التقطت لشباط أمام باب نقابة حزب االستقالل قبل إسقاطه منها، حيث اختفى عن األنظار مدة طويلة قبل أن يعود

إخباريتحليل 

إعداد : سعيد الريحاني

إحياء المخططات القديمة لتزوير اإلرادة الشعبية 

م�ؤ�سرات ا�ستعمال 
�سباط كاأرنب �سباق 
يف انتخابات 2021 



بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

تحليل  إخباري
15 العدد: 1548 من 18 إلى 24 فبراير 2021

ــطــت بــاالنــتــخــابــات  ــب والـــتـــي ارت
عندما  ــة،  ــوي ــجــه وال الــجــمــاعــيــة 
إدريـــس لشكر وشــبــاط  مــن  كــل  اجــتــمــع 
األمناء  باعتبارهم  الباكوري،  ومصطفى 
إلى  باإلضافة  املعارضة،  ألحزاب  العامني 
حزب  في  وقتها  املتحكم  العماري،  إلياس 
الباكوري  كان  حيث  واملعاصرة،  األصالة 
رئيس  طرف  من  بـ»املاريونيط«  يوصف 
تلك  كــيــران.. فــي  بــن  السابق  الحكومة 

جل  كــانــت  )الــجــمــعــة(،  الليلة 
»املــكــردع«  أن  تؤكد  املــؤشــرات 

نفسه،  شباط  هو  االنتخابات  في  األول 
لتصريحات  العنان  أطلق  بعدما  السيما 
الحكومة ووزيري  رئيس  اتهم من خاللها 
الداخلية والعدل والحريات، بالقيام بمنع 
من  االستقالل  لحزب  املنتمني  من  اآلالف 
عما  فضال  ــاس،  ف مدينة  فــي  التصويت 
استقاللي«،   6000 عن  »التشطيب  سماه 
قبل أن يضيف بأن االستقالليني انسحبوا 
من كل مكاتب التصويت في املدينة، ملاذا؟ 
لم يصوتوا،  فاس  ثلثي سكان  ألن 

حسب شباط.

شباط  كان  وبينما  االستقالل،  حزب  في 
خطير  لتصعيد  يمهد  الــريــاض  حــي  فــي 
)الــطــعــن الــســيــاســي(، بــخــالف إدريـــس 
لشكر، الذي كانت تتراوح تصريحاته بني 
توفيق  كان  والسياسي،  القضائي  الطعن 
احجيرة، الوزير السابق البشوش، يحاول 
زرع األمل وسط »مأتم« شهده املقر العام، 
حضره عبد هلل البقالي نقيب الصحافيني، 
عبد  وال  بادو  ياسمينة  ال  هناك  تكن  ولم 
الناطق  بنحمزة  عادل  وال  الكيحل  القادر 
الرسمي.. كل استقاللي كان منشغال بجرته، 
التصعيد  لــيــمــارس  شــبــاط  تــفــرغ  بينما 
السياسي..  ملعرفة خطورة التصعيد الذي 
العماري،  وإلياس  وشباط  لشكر  تزعمه 
الطعن  أن  الــجــمــيــع  ــرف  ــع ي أن  يــكــفــي 
في  باالنتخابات  لــه  عالقة  ال  السياسي 
شقها اإلجرائي حيث تترك الكلمة للقضاء، 
تهديد  إلى  أقرب  هو صيغة  الطعن  إن  بل 
الدولة ونظامها، رغم أن أحد النشطاء في 
لـ»األسبوع«  قال  والتنمية،  العدالة  حزب 
الطعن  اسمه  لشيء  وجــود  ))ال  ليلتها: 
بالنظر  فقد  مطعونون  إنهم  السياسي.. 
إلى النتائج التي سيحققونها(( )املصدر: 

األسبوع/ 19 شتنبر 2015(.

 األمناء العامون لألحزاب الذين اتهمهم شباط في خروج إعالمي مؤخرا، بـ»التآمر ضد حزب العدالة والتنمية«، ويظهر في الصورة إلياس العماري المتحكم في الباكوري وقتها

لكي نصدق شباط، علينا أن نكذب 
كل ما قيل عن ملف قانوين الزال 

يطارده)..(، ولكن مع ذلك، ال ميكن 
احلديث عن شباط دون احلديث 
عنه يف ارتباط بنتائج االنتخابات 

اجلماعية واجلهوية لسنة 2015، تلك 
السنة، عندما بدأ جنم العمدة األكرث 
شعبية يف فاس بالسقوط، وقتها 

شارك شباط يف املؤامرة األوىل، 
والتي ارتبطت باالنتخابات اجلماعية 

واجلهوية، عندما اجتمع كل من 
إدريس لشكر وشباط ومصطفى 
الباكوري، باعتبارهم األمناء العامني 

ألحزاب املعارضة، باإلضافة إىل إلياس 
العماري، املتحكم وقتها يف حزب 

األصالة واملعاصرة، حيث كان الباكوري 
يوصف بـ»املاريونيط« من طرف رئيس 

احلكومة السابق بن كريان.. يف تلك 
الليلة )اجلمعة(، كانت جل املؤشرات 

تؤكد أن »املكردع« األول يف االنتخابات 
هو شباط نفسه. 

بعد مؤامرة 2015 ومؤامرة 2016.. 

هل يتم استعمال شباط في مؤامرة أخرى 
ضد اإلرادة الشعبية ؟

هكذا بكل بساطة، ورغم ما قيل عن منفاه االختياري، ورفضه 
الحضور في جلسات البرلمان، على امتداد عامين، رتب شباط 
كل شيء ليقول، وكأن شيئا لم يقع: ))أسباب الغياب كثيرة 

ومتعددة، منها األسباب الصحية التي جاءت بعد اشتغال كبير 
بالليل والنهار لسنوات، وهو ما أثر علي، مما دفعني إلى زيارة 

ألمانيا بداية وبعدها تركيا، مشيرا إلى أن الهدف هو زيارة 
مختصين هناك للعودة إلى الوضع الصحي((
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هــذه  ــي  ف اســتــعــمــالــه  ــم  ت إذن،  شــبــاط 
وكانت جهة  املعارضة،  في  وهو  املؤامرة، 
ما قد أقنعته بمغادرة الحكومة، حيث الزال 
حزب االستقالل يؤدي ثمن هذا املوقف إلى 
حيث  املعارضة،  في  ببقائه  اليوم  حــدود 
سبق ألمينه العام أن جر املجلس الوطني 
من  ))االنسحاب  قرار  اتخاذ  إلى  للحزب 
حكومة رئيس الوزراء املغربي عبد اإلله بن 
كيران، وفق ما أفاد به عادل بنحمزة، أحد 
الرسمي  والناطق  الحزب  في  املسؤولني 
حزب  اتخذه  الذي  القرار  ويفتح  باسمه، 
وزاريــة  حقائب  يتولى  الــذي  االستقالل، 
الباب  واالقتصاد،  التربية  بينها  من  عدة، 
أمام انتخابات تشريعية مبكرة، أو مجرد 
يقودها  التي  الحكومة  في  وزاري  تعديل 
حزب العدالة والتنمية اإلسالمي(( حسب 
وقد  الدولي،  اإلعالم  قصاصات  كتبته  ما 
تزامن هذا التصرف مع وجود امللك محمد 
املغرب  أن  لــوال  الــبــالد..  خــارج  السادس 

دولة مؤسسات.
فكل  الوحيدة،  املــرة  هي  هــذه  وليست 
تصرفات شباط ارتبطت باملؤامرات، حيث 
بـ»مؤامرة  وصفه  عما  نفسه،  هو  يحكي 
قائال:  والتنمية«  العدالة  حــزب  إسقاط 
الدستور،  احترام  اتجاه  في  ذهبت  »لقد 
هلل،  سامحهم  اإلخـــوان،  بعض  أن  رغــم 
الثاني،  الــحــزب  ــى  إل اللجوء  اقــتــرحــوا 
لرئاسة  واملعاصرة،  األصالة  حزب  وهو 
الحكومة بعد فشل بن كيران في الحصول 
على األغلبية.. واتهم شباط جميع األمناء 
العامني املشاركني في اللقاء، باملوافقة على 
االستقالل،  حزب  باستثناء  املقترح،  هذا 
ثانية  قــراءة  تقديم  كان  الهدف  أن  مؤكدا 
للفصل 47 من الدستور((، وزاد مستدركا: 
))لكن موقفي كان واضحا، وهو أن يكون 
رئيس الحكومة من الحزب األول، وإذا كان 
هناك توجه آخر، يجب تعديل الدستور(( 

)املصدر: هسبريس/ 14 فبراير 2021(.
حــدود  ــى  إل نفسه  يقدم  شباط  والزال 
اليوم كبديل لحزب العدالة والتنمية، رغم 
أن هذه الفكرة سببت في اندحاره في وقت 
»البيجيدي«  حكومة  وصف  حيث  سابق، 
األولى والثانية بأنها أخطر من »كورونا«، 
منذ  املــغــرب  ضربت  ــا  ــورون ))ك قــال:  إذ 
والتنمية  العدالة  رئاسة  مع   2012 سنة 
االحتقان،  من  جــوا  خلقت  إذ  للحكومة، 
والفقر ومحاكمة  األسعار  في  الزيادة  عبر 
حزب  أن  معتبرا  والصحافيني،  النشطاء 
منذ  الحكومة  فشل  على  حكم  االستقالل 

انسحابه سنة 2013(( )نفس املصدر(.
»األسبوع«  تعود  املؤامرات،  إطار  ففي 
2015، عندما وضع  4 شتنبر  لحكاية يوم 
ليلة  العماري  إلياس  يد  في  يــده  شباط 
ليقدما   ،)2015 شتنبر   4( االنتخابات 
وقتها طعنا سياسيا في نتائج االنتخابات 
قبل ظهورها، ألن االعتقاد الذي كان سائدا 
آنذاك، هو االعتقاد باكتساح حزب العدالة 
اإلعالن  بمجرد  ولكن  للنتائج،  والتنمية 
ــة واملــعــاصــرة  ــال عــن تــصــدر حـــزب األص
قبل  الجميع..  تفرق  السياسي،  للمشهد 
باسم  الناطقة  »العلم«  جريدة  تؤكد  أن 
أحــزاب  بــني  التنسيق  استمرار  شــبــاط، 
واملعاصرة  واألصالة  االشتراكي  االتحاد 
الجاري،  شتنبر   7 بتاريخ  واالستقالل، 
تقرر  املعارضة  ))أحزاب  بأن  تكتب  وهي 
يقوده  أي حزب  في  نهائيا  االنخراط  عدم 

حزب العدالة والتنمية((.
))حميد  أن  »األسبوع«،  مصادر  وتؤكد 

الجهات  رؤســاء  انتخاب  استبق  شباط 
النقدية  املــســانــدة  مــوقــع  فــي  بالتموقع 
مخطط  وجود  من  تأكد  بعدما  للحكومة، 
مفاجئة  ضربة  بتحضير  يقضي  كان  آخر 
تقضي  ــران،  ــيـ كـ بـــن  لــحــكــومــة  ــرة  ــي ــب ك
مباشرة  الحكومة  من  األحــرار  بانسحاب 
ــات، وقــد  ــجــه ــتــخــاب رؤســــاء ال بــعــد ان
األصالة  حزب  اكتساح  ذلك  مقدمة  كانت 
أن  بعد  الجهات،  النتخابات  واملعاصرة 

فاز في جهة الدار البيضاء سطات، وجهة 
الحسيمة،  تطوان  وطنجة  آسفي،  مراكش 
وبني مالل خنيفرة، والجهة الشرقية..((، 
ــوع«، أن  ــ ــب ــول مــصــادر »األســ ــق حــيــث ت
لحزب  األحــرار  حزب  بخيانة  سمي  ))ما 
من  عدد  في  تأكد  كما  والتنمية،  العدالة 
من  األول  الجزء  سوى  يكن  لم  املجالس، 

مخطط كبير كان سينتهي باالنسحاب من 
غرار  على  بالفوز  االنتشاء  بعد  الحكومة 
ومن  االستقالل،  لحزب  األول  االنسحاب 
بن  يجد  لن  وهكذا  الحكومة..  إسقاط  تم 
الخيارات  لغياب  معه،  يتحالف  من  كيران 
حكومة  تشكيل  يمكن  كيف  أمامه،  املتاحة 
االستقالل،  أحــزاب  من  كل  وجود  ظل  في 
في  االشتراكي  واالتحاد  األحرار،  »البام«، 
الجزء  الخطة..  نجحت  ما  إذا  املعارضة، 

الجزء  لكن  حرفيا،  طبق  الخطة  من  األول 
شباط  إعالن  مع  األحد  ليلة  توقف  الثاني 
ذلك  ــان  وك فيها،  األولــى  رجله  وضــع  عن 
لحزب  محتمل  النسحاب  استباقية  ضربة 
األحرار، حيث كان التنسيق يقتضي انتهاز 
العماري،  إلــيــاس  كفة  لترجيح  الفرصة 
لتشكيل  املنقلب،  للتحالف  قائدا  بوصفه 

الذي سيجد  الحكومة بعد فشل بن كيران، 
املعارضة،  ــى  إل للخروج  مضطرا  نفسه 
وأن  خصوصا  األول،  للصف  احتالله  رغم 
حزب  أليس  ونــاجــعــة..  مجربة  الوصفة 
الجهات؟  في  الفائز  هو  والتنمية  العدالة 
ملاذا لم يفز إذن سوى برئاسة جهتني؟ ثم إن 
إلياس لن يجد من يعارضه بالتأكيد داخل 
التجمع الوطني لألحرار، الذي بات يوصف 
واملعاصرة  األصالة  لحزب  ملحقة  بكونه 
كتابة  )وقت  الصحفية  التقارير  بعض  في 
حزب  ــروج  خ حالة  ففي  الــتــقــريــر(..  هــذا 
التجمع الوطني لألحرار للمعارضة، وطبقا 
بن  في حالة عجز  الدستورية،  للمقتضيات 
كيران عن صناعة تحالف حكومي ستنتقل 
في  وهو  يليه،  الــذي  الحزب  إلى  املبادرة 
الحاصل  االســتــقــالل  ــزب  ح الــحــالــة  ــذه  ه
بحزب  متبوعا  برملانيا،  مقعدا   61 على 
مقعدا،   54 بـ  لــألحــرار  الوطني  التجمع 
مقعدا،   48 بـ  واملعاصرة  األصالة  وحزب 
فيما  متحالفة  األخيرة  األحــزاب  أن  وبما 
بينها، فاألرجح وقتها هو سقوط مدوي لنب 
جزء  )املصدر:  السيناريو((  كيران، حسب 
عدد  في  تفاصيلها  املنشورة  الحكاية  من 

»األسبوع« بتاريخ 28 شتنبر 2015(.
ــم أن  كــل املــؤامــرات الــيــوم مــؤكــدة، رغ
محل  كــان  باألمس،  »األســبــوع«  كتبته  ما 
كذب  ــوع«،  ــب »األس صدقت  وبينما  ــدل،  ج
االتحاد  وحتى  لألحزاب،  العامون  األمناء 
املؤامرات،  من  جزء  كان  الذي  االشتراكي، 
كتب مقاالت مطولة لينفي مؤامرة 8 أكتوبر، 
غير أن عودة شباط تعيد نفس الحسابات، 

بما فيها استعماله كأرنب سباق)..(.

حمدي ولد الرشيد يجر نزار البركة لقيادة حزب االستقالل

ليست هذه هي المرة الوحيدة، فلك تصرفات شباط ارتبطت بالمؤامرات، 
حيث يحكي هو نفسه عما وصف بـ«مؤامرة إسقاط حزب العدالة والتنمية«: 

))لقد ذهبت في اتجاه احترام الدستور، رغم أن بعض اإلخوان، سامحهم 
الله، اقترحوا اللجوء إلى الحزب الثاني، وهو حزب األصالة والمعاصرة، لرئاسة 

الحكومة بعد فشل بن كيران في الحصول على األغلبية.. واتهم شباط 
جميع األمناء العامين المشاركين في اللقاء بالموافقة على هذا المقترح، 

باستثناء حزب االستقالل، مؤكدا أن الهدف اكن تقديم قراءة ثانية للفصل 47 
من الدستور، وزاد مستدراك: لكن موقفي اكن واضحا، وهو أن يكون رئيس 

الحكومة من الحزب األول، وإذا اكن هناك توجه آخر، يجب تعديل الدستور((.

المؤامرة التي أدت إلى خروج حزب االستقالل إلى المعارضة 
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األسبوع الصحفي 
تصدر  عن دار النشر دنيا 
بريس شركة محدودة.

 السحب: مطابع ماروك سوار
 التوزيع: سابريس

األسبوعية رقم 1 في المغرب منذ 1965

بعد انتهاء صالحية العديد من األطر الوطنية

  ثقافة
17 العدد: 1548 من 18 إلى 24 فبراير 2021

جمال مدينة شفشاون 
يضيء معرضا بإسبانيا

ــرة مـــا بـــن 12  ــت ــف خـــال ال
14 ماي، تستضيف  إلى  فبراير 
ــعــربــي«  ــبــيــت ال ــؤســســة ال »م
للصور  مــعــرضــا  قــرطــبــة،  ــي  ف
الفوتوغرافية خصص لاحتفاء 
ــار  ــي إط بــمــديــنــة شــفــشــاون ف
الفوتوغرافي  التصوير  بينالي 
الفنان  ينظمه  عشر،  السابع 
يكون  أن  على  ــا،  المـ مــانــويــل 
عبر  واســتــرجــاعــا  ــادة  ــع اســت
للعديد  رجعي  بأثر  الــصــورة 
الرحات  وذكريات  تفاصيل  من 
ــي قـــام بــهــا هـــذا الــفــنــان  ــت ال
مدينة  إلى  اإلسباني  واملصور 

شفشاون.
ــال  ــذا الـــخـــصـــوص، ق ــهـ وبـ
ــي تــصــريــح  ــا فـ ــ مـــانـــويـــل الم

سابقا  نظمت  »كــمــا  صحفي: 
أن  أردت  املــغــرب،  عن  معرضا 
نظرة  البينالي  هذا  إلى  أحمل 
أخرى مختلفة ومغايرة عن هذا 
البلد، فوقع اختياري على مدينة 
وأزقتها  بأبوابها  شفشاون 
الرحبة  وفضاءاتها  الضيقة 
وضــوئــهــا املــشــع واملــتــألــئ«، 
ــأن »شــفــشــاون هي  ــاف ب وأضـ
ــردة مـــن نــواحــي  ــف ــت مــديــنــة م
التقطتها  التي  والصور  عديدة، 
تفاصيل  وتتبع  لــذلــك،  تـــؤرخ 
في  اليومية  الحياة  وجزئيات 
هذه املدينة اآلسرة حيث يطغى 
اللون األزرق بكل أطيافه وبهاء 
أركان  كل  في  وتجلياته  الضوء 

وفضاءات املدينة«.

السعودية تعلن فوز باحث مغربي 
بجائزة الملك فيصل

أعــلــنــت هــيــئــة جــائــزة 
املـــلـــك فــيــصــل بــاملــمــلــكــة 
عن  الــســعــوديــة،  العربية 
بالجائزة  الفائزين  أسماء 
فروعها  فــي   2021 لسنة 
ضمنهم  مـــن  ــخــمــســة،  ال
محمد  املــغــربــي  الــبــاحــث 
اللغة  فـــرع  ــي  ف مــشــبــال، 

العربية واألدب.
للهيئة،  ــان  ــي ب ــق  ــ ووف
جائزة  اختيار  لجنة  فــإن 
العربية  للغة  فيصل  امللك 
ومــوضــوعــهــا  واألدب 
قررت  الجديدة«،  »الباغة 
ــزة ملــحــمــد  ــائـ ــجـ مــنــح الـ
بكلية  أســـتـــاذ  ــال،  ــشــب م
اإلنسانية  والعلوم  اآلداب 
جامعة عبد املالك السعدي 

»صاحب  لكونه  بتطوان، 
وترتبط  علمي،  مــشــروع 

ــه بــمــوضــوع  ــال ــم جـــل أع
الجائزة«.

التي  الهيئة،  وأضافت 
ــر خــالــد  ــيـ يـــرأســـهـــا األمـ
خادم  مستشار  الفيصل، 
وأمير  الشريفن  الحرمن 
أن  املــكــرمــة،  مكة  منطقة 
مشبال  األســتــاذ  »أعــمــال 
والجدية  بالعمق  تتصف 
واألصـــالـــة، والــجــمــع بن 
ــتــطــبــيــق،  الــنــظــريــة وال
البحث  ربط  إلى  وتسعى 
األدب  بــحــقــول  الــبــاغــي 
والـــلـــغـــة واالتـــــصـــــال، 
ــري  ــظ ــن ــيـــس ال ــأسـ ــتـ والـ
واإلجـــــرائـــــي لـــبـــدايـــات 
العربي  الباغي  الخطاب 
ــث، وفــــق رؤيـــة  ــديـ ــحـ الـ
موسعة تنهض على دعوى 

التجديد«.

جامعة محمد الخامس تطلق محاضرات »حديث الخميس«
بالرباط  الخامس  أعلنت جامعة محمد 
عن انطاق السلسلة الثانية من محاضرات 
»حديث الخميس« تحت عنوان: »التفكير 
في املستقبل.. الرهانات والتحديات«، من 
اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  تنظيم 
التابعة للجامعة، وذلك يومه الخميس 18 
فبراير على الساعة الخامسة عصرا على 

»فيسبوك الكلية«.

ــرة االفــتــتــاحــيــة،  ــاض ــح وســيــلــقــي امل
املدير  املــالــك،  محمد  بن  سالم  الدكتور 
للتربية  اإلسامي  العالم  ملنظمة  العام 
بينما  »إيسيسكو«،  والثقافة  والعلوم 
الدكتور  االفــتــتــاحــيــة،  الكلمة  سيلقي 
اآلداب  كلية  عميد  الهاني،  الدين  جمال 
والعلوم اإلنسانية بالجامعة، حسب باغ 

للجامعة.

الشاعر المغربي اللعبي يفوز
 بـ»الجائزة الكبرى للشعر« في فرنسا

فاز الشاعر املغربي عبد اللطيف اللعبي، 
للشعر  الكبرى  »روجر كوالسكي«  بجائزة 

بمدينة ليون الفرنسية.
وفي بيان لها، قالت لجنة تحكيم الجائزة 
التي تقدم سنويا لديوان شاعر حي باسم 
الشاعر الراحل روجر كوالسكي، الذي ولد 
وتوفي بليون التي كتب بها جميع أعماله: 
اللعبي تدعو إلى  »إن أعمال عبد اللطيف 
للحد  كطريقة  والفكري  الفني  االلــتــزام 
جمالية  »ينتج  أنه  مضيفة  املظالم«،  من 

املعارضة«.
اللعبي،  معيش  ــى  إل الــبــيــان  ويــعــود 
السياسي  واملعتقل  اليساري  املناضل 
ملؤلفاته  األول  »املَعن  هو  الذي  السابق، 
والروائية واملسرحية وكتاباته«  الشعرية 

التي تقع عند »التقاء الثقافات«.
وتوج اللعبي بهذه الجائزة عن ديوانه 
نشر  دار  عن  الصادر  تقريبا«،  شيء  »ال 
اللجنة  وقالت  أســتــرال«،  كاستور  »لــو 
»مجموعة األشعار هذه تركز  أن  املنظمة 

نوع  وهــو  حياة،  من  أساسية  لحظات 
بالحكمة  املفعم  الكتاب-الوصية،  من 

والتفاؤل«.

ــدار  ــال ب  »Mine D’art« بــــرواق  افــتــتــح 
الفوتوغرافي  للفنان  جديد  معرض  البيضاء، 
جمال الشرقاوي املرسلي تحت عنوان »دعوة«، 
مدينة  رأسه،  مسقط  سحر  الفنان  فيه  يستلهم 
أبي الجعد، واملعرض الذي سيتواصل إلى غاية 
للحلم  دعــوة  بمثابة  هو  الــجــاري،  فبراير   25
املدينة بعبقها األصيل،  والتأمل واكتشاف هذه 
وبكل ما تزخر به من مؤهات بشرية وتاريخية 

وتراثية.

املعرض على موعد مع مدينة  زوار  وسيكون 
دروبها  في  الكامن  السحر  بكل  الجعد،  أبــي 
اإلرث  تختزل  لوحة  في  وأناسها،  وزوايــاهــا 
 الذي راكمته هذه املدينة عبر قرون من وجودها.
فالفنان جمال الشرقاوي املرسلي ال يتوانى أبدا 
عن التعبير عن اعتزازه باملدينة التي ولد فيها، 
يأتي  من  كل  واعــدا  الشرقي«،  »بوعبيد  مدينة 
فريدة  تجربة  وعيش  املتعة  بمعانقة  لزيارتها 

وهو يستكشف فضاءاتها. 

»دعوة« من أبي الجعد يحملها معرض 
الشرقاوي إلى الدار البيضاء 



مختصرات
شمالية

ضحيتها  راح  التي  طنجة  اكرثة  بعد 
املصانع  بإحدى  وعاملة  عامال   28 حوالي 
صار  بالسرية،  السلطات  وصفتها  التي 
مهددين  والــعــامــالت  العمال  مــن  العديد 
مفتشية  تحركات  بسبب  عملهم،  بفقدان 
املصانع،  لبعض  بزيارات  وقيامها  الشغل 
إلجراءات  املعنية  السلطات  اتخاذ  وكذلك 
قد يعرض  اآلخر، مما  البعض  زجرية ضد 
للطرد  ــعــامــالت  وال الــعــمــال  مــن  الــعــديــد 

والتشريد.

شــوهــدت هــــذه األيــــــام بــعــض 
»أمانديس«،  لشركة  التابعة  الشاحنات 
والكهرباء  املاء  قطاع  تدبير  لها  املفوض 
على  تعمل  وهــي  بــتــطــوان،  والــنــظــافــة 
مما  الصحي،  الصرف  بالوعات  تنظيف 
يدل على أن الشركة تحركت بشكل متأخر 
في تنظيف هذه البالوعات، مما سبب في 
مثل  الشمالية  املدن  ببعض  الفيضانات 
طنجة التي تشرف »أمانديس« على تدبير 

هذا القطاع بها.
ــن بجهة  ــواطــن امل مــن  ــعــديــد  ال ــد  ــ وأك
الشمال، أن هذه الشركة تتحمل جزء كبيرا 
بالفيضانات  يتعلق  فيما  املسؤولية  من 

التي عرفتها طنجة مؤخرا.

مكلفة  بــشــركــة  مستخدمون  هدد 
بطنجة،  الجامعي  املستشفى  بتجهيز 
أنفسهم،  بحرق  العمل،  من  طــردوا  بعدما 
يشتغلون  وهم  سنوات  ثالث  مرت  حيث 
قانوني،  غير  وضــع  في  املستشفى  بهذا 
وكان املسؤول عن املشروع يعدهم بتحسن 
وضعيتهم، لكن بعد إنجاز املستشفى، وجد 
العمال أنفسهم مطرودين بطريقة تعسفية 

ودون تعويض يذكر.
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وجدةما يجري  ويدور في المدن

إعداد: زهير البوحاطي

عـــيــــن
الشمالعـــــــــــلى

حتويل رمز تاريخي للمقاومة �إىل مقلع للحجارة

منازل �آيلة لل�شقوط بجهة �ل�شمال 

العدد: 1548 من 18 إلى 24 فبراير 2021

رغم انهيار بعض املنازل القديمة بالعديد من 
املدن املغربية خالل التساقطات املطرية األخيرة، 
إال أن الجهات املعنية لم تتحرك من أجل العمل 
للسقوط،  اآليــلــة  املــنــازل  وترميم  صيانة  على 
خصوصا داخل املدن العتيقة، التي تعرف إهماال 
رأسهم  وعلى  املسؤولن  طــرف  مــن  والمــبــاالة 
وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان 

وسياسة املدينة.
للسقوط  اآليــلــة  املــنــازل  مــن  العديد  وتــوجــد 
بمختلف مدن الشمال، داخل املدن العتيقة، حيث 
تعرف تشققات وانهيار بعض واجهاتها بكل من 
طنجة وتطوان، وصارت تهدد حياة القاطنن بها 
الجهات  طرف  من  تدخل  أي  دون  املــارة  وحياة 

املعنية.
ولم يتعظ مسؤولو طنجة وتطوان من انهيار 
بعض املنازل بمدينة الدار البيضاء، حيث خلف 
هذا الحادث استياءا كبيرا في صفوف املغاربة، 
ورغم ذلك، لم تتحرك الجهات املسؤولة من أجل 
التي  واملنازل  الــدور  هذه  وترميم  هيكلة  إعــادة 
تشكل خطرا على املواطنن، رغم أن إعادة تأهيل 
ملكية  برامج ومشاريع  في  يندرج  العتيقة  املدن 
للمدن  االعتبار  إعــادة  خاللها  من  امللك  أعطى 

بعض  وتنهار  اإلهــمــال  تعيش  التي  العتيقة 
منازلها في كل فصل شتاء.

ــوات على  ــرور أكــثــر مــن ســبــع ســن ــم مـ ورغـ
اآليلة  املنازل  إنقاذ  إلى  الرامي  امللكي  املشروع 
وفاس،  مراكش  من  بكل  العتيقة  باملدن  للسقوط 
وأيضا العرائش وطنجة وتطوان وغيرها، حيث 
وإعادة  لترميمها  ضخمة  ميزانية  لها  خصصت 
الذين  والسياح  للزوار  محجا  لتكون  إصالحها 
دورة  تنشيط  في  املذكورة  املــدن  عليهم  تعتمد 
لشبابها  شغل  فرص  وتوفير  الشمال  اقتصاد 
الحتواء  كافية  وشركات  مصانع  غياب  ظل  في 
تنتظر  املعنية  الجهات  فإن  ذلك،  ورغم  البطالة، 
املنازل، لضخ األموال من أجل  املزيد من  انهيار 
على  تتحقق  ال  التي  والتصميمات  الــدراســات 

أرض الواقع، وفق تعبير العديد من املواطنن.
وحسب مصادر »األسبوع«، فإن الشركة املكلفة 
للسقوط،  اآليلة  املنازل  بمشروع ترميم وإصالح 
يلتجئ  خراب  إلى  وتحويلها  هدمها  على  تعمل 
املخدرات،  لتعاطي  واملنحرفون  اللصوص  إليها 

عوض ترميمها كما هو متفق عليه.
الضخمة  امليزانية  أن  املصادر،  ذات  وتضيف 
التي رصدت إلعادة تهيئة املدينة العتيقة، اختفت 

في ظروف غامضة، مما جعل اإلصالح والترميم 
مستحيال، وهو ما يجعل التراث املصنف عامليا 
من طرف منظمة اليونسكو، مهددا كله باالنهيار 
املدن  من  العديد  في  منه  أجــزاء  انهارت  بعدما 

الشمالية بفعل التساقطات املطرية األخيرة.

نشرتها  التي  التحذيرات  رغــم 
 14 بتاريخ  عددها  في  »األســبــوع« 
يناير 2021، حول انسداد العديد من 
مجاري الصرف الصحي بعد تهاطل 
املعنية  الجهات  تبادر  لم  األمطار، 
إلى تنظيفها وفتحها، حيث تسببت 
هذه البالوعات املتواجدة بالشوارع 
ــاء  ــد مــن األحــي ــعــدي فــي إغــــراق ال
والشوارع بكل من طنجة والعرائش 
في الفيضانات، كما أدى ضغط مياه 
األمطار على هذه املجاري املغلقة في 
إلى  أدى  مما  املنازل،  إلى  التسرب 
شــل حركة املـــرور وإلــحــاق أضــرار 

كبيرة بالسكان.
عرفتها  التي  الفيضانات  ورغــم 
الدار  ضمنها  من  املــدن  من  العديد 
ــيــضــاء، لـــم تـــبـــادر الــســلــطــات  ــب ال
إلى  املنتخبة  واملجالس  العمومية 

جانبهم الشركات املفوض لها تدبير 
ــراءات  ــذا الــقــطــاع، بــاتــخــاذ اإلجــ ه
تنظيف  مثل  االستباقية،  والتدابير 
ــعــدادا ملوسم  اســت ــاه  ــي امل مــجــاري 
الــجــهــات  ــل إن غــيــاب  ــار، ب ــطـ األمـ
اإلنــذاريــة  النشرات  رغــم  الوصية 
هو  املطرية،  بالتساقطات  املتعلقة 
السبب الرئيسي في ما وقع بالعديد 
ــوارع، ســواء  ــشــ ــ مــن األحـــيـــاء وال
التي  بطنجة،  أو  العرائش  بمدينة 
هؤالء  وقضى  الكارثة  بها  حصلت 
للنسيج  مصنع  داخل  غرقا  العمال 
ادعت  والذي  األرض،  تحت  موجود 
مرخص،  وغير  سري  أنه  السلطات 
مرخص  أنه  الوثائق  بعض  لتظهر 
بطنجة  غــيــره  ــوجــد  وي ومــعــروف 
العمال، وأيضا  العشرات من  يشغل 
الصحي  الــصــرف  مياه  تدفق  فــإن 

ــازل،  ــن ــوارع وامل ــش ــى ال ــدورهــا إل ب
والشوارع  املمرات  إغراق  في  سبب 
انقطاع  إلى  بدوره  أدى  مما  باملياه، 
دراستهم  عن  التالميذ  من  العشرات 
للمواطنن  كبيرة  أضرار  في  وسبب 

الذين دخلت املياه إلى منازلهم.
بعض  أن  األمـــر،  فــي  والــغــريــب 
األحزاب سارعت إلى إصدار بالغات 
الضحايا  مــع  تضامنية  وبــيــانــات 
الفنيدق  بمدينة  ــواء  س وأســرهــم، 
لالحتجاج  ساكنتها  خرجت  التي 
ــة  ــزري ــاع امل ــ ــ مـــؤخـــرا عــلــى األوض
املعبر  إغــالق  بعد  يعيشونها  التي 
املصدر  ســبــتــة«،  »بـــاب  ــدودي  ــح ال
مع  وكــذلــك  لهم،  الوحيد  املعيشي 
أسر ضحايا مصنع طنجة، بينما في 
األحــزاب  هذه  كانت  القريب  الوقت 
ملتزمة بالصمت دون أي تحرك رغم 

ضمن  أحــزاب  بينها  من  توجد  أنه 
دفع  ما  وهــذا  الحكومية،  األغلبية 
يصفوا  ألن  املواطنن  من  بالعديد 
هذه البالغات والبيانات التضامنية 
سابقة  انتخابية  حملة  مجرد  بأنها 

ألوانها.
ومعها  طنجة  ساكنة  وتــطــالــب 
فاجعة  في  تحقيق  بفتح  املواطنون، 
وإنزال  املسؤوليات  وتحديد  املعمل 
الــجــزاءات مــن أجــل إنــصــاف أهل 
األضرار  عن  وتعويضهم  الضحايا 
التي لحقت بهم من جهة، ومن جهة 
ثانية، تنوير الرأي العام، خصوصا 
وأن األشخاص واملؤسسات املتدخلة 
الضرائب  من  تستفيد  املوضوع  في 
بشتى  الــســاكــنــة  تتحملها  ــتــي  ال
أنواعها، وبالتالي، ال يمكن ترك هذه 

الحوادث تمر دون أي إجراء.

فيضانات   طنجة..   »األسبوع«   حذرت   والكارثة   وقعت

األسبوع

مازالت ساكنة منطقة بني وكيل نواحي مدينة 
الدشيرة،  جبل  ملف  في  الحسم  تنتظر  وجدة، 
واالستئناف  االبتدائية  املحاكم  فــي  الــرائــج 
الحيف  لرفع  وذلك  بالرباط،  اإلدارية  واملحكمة 
والظلم الذي لحق الساكنة جراء تحويل الجبل 
مقلع  إلى  للمقاومة،  تاريخيا  رمــزا  يعد  الــذي 
باستعمال  وتدميره  به  العبث  يتم  للحجارة، 
الديناميك واملتفجرات، مما قضى على الحقول 

الزراعية والحياة الفالحية في املنطقة.
االبتدائية في  املحكمة  تنظر  أن  املرتقب  فمن 
ملف جبل بني وكيل، شهر أبريل املقبل، بعدما 
التضامن  وفضاء  وكيل  بني  جمعية  تقدمت 
والتعاون بالجهة الشرقية، برفع دعوى قضائية 
غير صحيحة،  وقائع  بإعطاء  املقالع  لجنة  ضد 
تتهم  حيث  االجــتــمــاعــات،  محاضر  ــر  ــزوي وت
الجبل،  وضعية  في  بالتالعب  اللجنة  أعضاء 
البيئي،  املرصد  مديرة  املتورطن،  بن  ومــن 
ومدير  إســلــي،  الــقــرويــة  بالجماعة  ومــوظــف 
التعمير واإلسكان، ورئيس دائرة أحواز وجدة، 

وموظف بالتجهيز والنقل.
آخر،  ملف  في  املدنية  الجمعية  تتهم  كما 

جبل  ملف  وثائق  بتزوير  األشــخــاص،  بعض 
تمت  وقد  الدولة،  ملك  في  هو  الــذي  الدشيرة 
تمت  حيث  الزور،  وشهادة  بالتزوير  متابعتهم 
وإبطال  التنفيذ،  موقوفة  أشهر   6 بـ  إدانتهم 
شهادة امللك وإعادة الحالة ملا كانت عليها، ومن 
االستئناف  بمحكمة  القضية  في  البت  املنتظر 
أحد  اعتراض  بعد  الجاري،  فبراير  شهر  خالل 
الحكم  على  غيابيا  عليه  حكم  الذي  األشخاص 

الذي صدر في حقه.

كما تقاضي الجمعية في ملف إداري، املقاول 
بالرباط،  ــة  اإلداريـ باملحكمة  للجبل  املستغل 
املدنية،  الجمعية  لصالح  ابتدائيا  حكم  حيث 
التي  الشركة  صاحب  لصالح  استئنافيا  بينما 
ملحكمة  امللف  وصل  وقد  الجبل  على  استولت 
أن  الساكنة  تــأمــل  حيث  فــيــه،  للبت  النقض 
بعدما  الضرر،  وتعويضهم عن  إنصافهم  يتم 
تسبب نشاط الشركة في القضاء على األشجار 

واملزروعات.

وادي زم

الدرك الملكي يلقي 
القبض على متهم 
بالنصب واالحتيال

سعيد الهوداني

امللكي  للدرك  الترابي  املركز  عناصر  تمكنت 
حد  وضــع  من  األســبــوع،  هــذا  زم،  وادي  بمدينة 
لها  تعرض  التي  واالحــتــيــال  النصب  لعمليات 
بعض املواطنن من طرف مجموعة من الخارجن 
ضحاياهم  على  يتحايلون  الذين  القانون،  عن 
وهمية  وعــود  مقابل  مهمة  مالية  مبالغ  بسلبهم 
بجميع  رائجة  قضايا  في  لهم  بأنهم سيتوسطون 
املحاكم واإلدارات، بل أكثر من ذلك، كان املتهمون 
يعدون ضحاياهم بالتوسط لهم في إيجاد وظائف 

بمختلف القطاعات، الخاصة والعامة.
امللكي  الــدرك  عناصر  أن  إلى  اإلشــارة  وتجدر 
الرئيسي  املدبر  على  القبض  ألقت  قد  زم،  بوادي 
سجلت  أن  سبق  والـــذي  النصب،  عمليات  لكل 
واالحتيال  النصب  بخصوص  شكايات ضده  عدة 
العامة  النيابة  وقامت  صفة،  وانتحال  والوساطة 
لدى املحكمة االبتدائية بوادي زم التي تشرف على 

سير القضية بإيداعه السجن املحلي بوادي زم.
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ســوسيةأصـــــداء

مثل مؤخرا، املدير الجهوي األسبق 
موظفني  وثالثة  بأكادير  الصحة  لوزارة 
للصحة  الجهوية  باملديرية  يعملون 
أمــام  أحــدهــم،  وزوجـــة  املدينة،  بنفس 
في  يبت  أن  املنتظر  من  حيث  القضاء، 
هذه القضية التي تفجرت خالل السنني 
املاضية بعد أن عصفت باملتهمني لجان 
الصحة  ــوزارة  ل تابعة  مركزية  تفتيش 
ورصدت  للحسابات،  األعلى  وللمجلس 
الجهوية  املديرية  في  كبيرة  خروقات 
للصحة، تتمثل في تورط املدير الجهوي 
بصيانة  تتعلق  مشبوهة  صفقات  في 
املستشفيات  من  بعدد  الطبية  املعدات 
سوس  جهة  مستوى  على  اإلقليمية 
ماسة، األمر الذي تقرر على إثره إعفاؤه 
املتورطني  املوظفني  وإحالة  مهامه  من 
املجالس  على  تالحقه  التي  التهم  في 
إداريــة  إجـــراءات  واتــخــاذ  التأديبية، 
غرفة  وستنظر  هذا  منهم،  عدد  حق  في 
بالجرائم  املختصة  االبتدائية  الجنايات 
املالية لدى محكمة االستئناف بمراكش، 
في قضية تبديد املدير الجهوي األسبق 
عمومية،  أمواال  بأكادير  الصحة  لوزارة 
عقد،  مــن  فــائــدة  تلقي  فــي  واملــشــاركــة 
التزوير في محررات عمومية  فضال عن 
في  املحكمة  ستنظر  كما  واستعمالها، 
مشاركة املوظفني الثالثة وزوجة أحدهم 
في  الرئيسي  للمتهم  املوجهة  التهم  في 

هذه القضية.

الــتــي  املـــطـــريـــة  الــتــســاقــطــات  ساعدت 
عرفتها جهة سوس ماسة خالل شهري يناير 
املــنــصــرم وفــبــرايــر اجلـــــاري، يف انـــفـــراج أزمــة 
املياه لدى الساكنة ولدى الفالحني باملنطقة، 
حيث أوضح تقرير صادر عن وكالة احلوض 
ــرا، أن حــقــيــنــة  ــؤخــ املـــائـــي لـــســـوس مـــاســـة، مــ
ــدود املــائــيــة بــاجلــهــة ارتــفــعــت إلـــى نحو  ــسـ الـ
بذلك  مسجلة  مكعب،  متر  مليون   242.97
نسبة ملء بلغت 33.26 يف املائة، وتبعا لهذه 
احلصيلة اإلجمالية، فقد بلغ املخزون املائي 
لــســد عــبــد املــومــن الــواقــع بإقليم تـــارودانـــت، 
33.43 مليون متر مكعب بنسبة ملء ناهزت 
16.88 يف املائة، والتحسن ذاته بالنسبة لسد 
مــــوالي عــبــد اهلل الـــواقـــع بــجــمــاعــة الــتــامــري 
شــمــال مــديــنــة أكـــاديـــر، والــــذي بــلــغ مــخــزونــه 
ملء  بنسبة  مكعب  متر  مليون   28.73 املائي 

قدرت بـ 31.93 يف املائة.

األجــرة  ســيــارات  محطة  شهدت 
بمدينة أيت ملول، صبيحة يوم الخميس 
على  واســعــة،  استنفار  حالة  املــاضــي، 
مسيرة  ملنع  األمــن  قــوات  تدخل  خلفية 

األساتذة املتعاقدين.
واصطفت باملحطة املذكورة العشرات 
من سيارات قوات األمن ورجال الشرطة 
ــي جندت  ــت وال ــدة،  ــاع ــس امل ــوات  ــقـ والـ
أصحاب  احتجاجات  ملنع  عناصرها 
التنسيقية  وكانت  البيضاء،  ــوزرات  ال
عليهم  فرض  الذين  لألساتذة  الوطنية 
فيه  أعلنت  بيانا  أصــدرت  قد  التعاقد، 
عن العودة إلى الشارع عبر اعتصامات 
واحتجاجات وإضراب وطني ومسيرات 
حاشدة، وقد كانت أولى محطات احتجاج 
األساتذة يوم الثالثاء 9 فبراير الجاري، 
ملدة  إنذاريا  وطنيا  إضرابا  بخوضهم 
إنــذاريــة  مسيرة  أعقبته  أيـــام،  أربــعــة 
كل  خصوصية  حسب  وإقليمية  جهوية 
بأكاديميات  إنذارية  واعتصامات  جهة، 
ما  على  ردا  الوطنية،  التربية  وزارة 
والتعسفات  »االقتطاعات  البيان  أسماه 
املتتالية للوزارة الوصية على القطاع«.

العدد: 1548 من 18 إلى 24 فبراير 2021

تفويت مرافق 
عمومية بثمن بخس 

يخلق جدال واسعا

األسبوع

ــشــطــاء بــمــكــنــاس،  ــدة ن ــ ــه ع ــ وج
انتقادات ملجلس املدينة، بعدما وافق 
على تمرير امللك العام ومرافق حيوية، 
إلى مجموعة »سيتي كلوب« الخاصة، 
هذه  ستتمكن  بحيث  بخس،  بثمن 
الشركة من استغالل املسبح األوملبي 
بمنتزه  وترفيهية  رياضية  ومنشآت 
عشرين  يتعدى  ال  بمبلغ  الــريــاض، 

مليون سنتيم.
ــه جــمــعــويــون وإعــالمــيــون  ــ ووج
انتقادات إلى مسؤولي الجماعة، بعد 
تقدمت  الذي  العرض  على  موافقتهم 
به »سيتي كلوب«، التي سوف تستغل 
رسوما  وستفرض  رياضية  منشآت 
االستفادة  ألجل  املدينة  شباب  على 
مليون   20 مبلغ  أن  معتبرين  منها، 
لتلك  املالية  القيمة  يوازي  وال  هزيل 

املرافق الحيوية.
عن  املهتمني،  من  العديد  وتساءل 
الكهرباء  واجب  ستدفع  التي  الجهة 
الشركة  أم  الــجــمــاعــة  ــل  ه ــاء،  ــ واملـ
الصفقة؟  بهذه  حظيت  التي  الخاصة 
الحضرية  الجماعة  سياسة  منتقدين 
دون  العمومية  املــرافــق  تفويت  فــي 
إعادة هيكلتها لفائدة شباب املدينة أو 

تكليف جمعيات مستقلة بتسييرها.
جمود  من  مكناس  مدينة  وتعاني 
تنموية  مشاريع  غياب  بسبب  تــام، 
مثل  املدنية،  وشباب  الساكنة  لفائدة 
املسابح واملالعب والقاعات الرياضية 
تحولت  حــيــث  الــثــقــافــيــة،  واملــراكــز 
»فيالج«،  إلــى  اإلسماعيلية  املدينة 
بعدما كانت تعتبر من أنشط املدن في 

اململكة خالل التسعينيات.

خريبكة

تهمة تبديد المال العام تطال رئيس جماعة خريبكة

مكناس

سيدي 

قاسم

سيدي قاسم
من يوقف هذه المهزلة ؟

ا�شتغالل ب�شع 

للن�شاء العامالت

 يف ال�شيعات

 الفالحية

األسبوع

يعشن  والفتيات  النساء  من  كثير 
الفالحية  الضيعات  في  قاسية  ظروفا 
قاسم  ســيــدي  بــنــواحــي  ــواجــدة  ــت امل
يتم  حيث  بوسلهام،  مــوالي  ومنطقة 
استغاللهن بدون حقوق الشغل، ودون 
الضمان  مصالح  لدى  بهن  التصريح 

االجتماعي أو لدى مندوبية الشغل.
الفالحيات  الــعــامــالت  مــن  الــعــديــد 

قصد  العيش  لقمة  أجــل  من  يتسابقن 
الضيعات  إحدى  في  شغل  بيوم  الظفر 
الفالحية، حيث يتم استغاللهن من قبل 
الضيعات،  على  واملشرفني  املراقبني 
ومــنــهــن مــن يــتــعــرضــن لــلــتــحــرش أو 
يكون  ــات  ــض ــراف ال بينما  االعـــتـــداء، 
مصيرهن الطرد من العمل أو املضايقات.
الضيعات  ــي  ف ــعــامــالت  ال قضية 
من  اهــتــمــام  أي  تلقى  ال  الــفــالحــيــة 
املصالح  أو  الشغل  وزارة  مفتشية 
النسوة  هــؤالء  تترك  التي  ــة،  اإلداريـ
القاسية  املعامالت  من  للكثير  عرضة 
والـــظـــلـــم والـــحـــكـــرة، والــتــحــرش 

ــب زهــيــدة دون  ــروات واالســتــغــالل، ب
عقود عمل أو تعويضات أو االستفادة 
تساؤالت  عدة  يطرح  مما  العطل،  من 
املراقبة  لجن  وصول  عدم  سبب  حول 
والعمل للوقوف على ما يقع من مهازل 

في الضيعات الفالحية؟
فــقــد فــجــرت إصــابــات »كــورونــا« 
قضية  ــاضــي،  امل الصيف  فصل  فــي 
للعامالت  القانوني  غير  االستغالل 
بعض  في  أو  الفالحية  الضيعات  في 
خروقات  اكتشاف  تم  حيث  املصانع، 
ــالت فـــي شــاحــنــات  ــام ــع فـــي نــقــل ال
السالمة،  لشروط  تفتقد  نقل  ووسائل 

العمل  ساعات  تمديد  إلى  باإلضافة 
تــعــويــضــات وفــق  الــلــيــل دون  حــتــى 

مدونة الشغل.
ــالت في  ــام ــع ــســاء ال ــن فــقــضــيــة ال
ومـــا يحصل  والــضــيــعــات  الــحــقــول 
وهضم  واعتداءات  استغالل  من  لهن 
اجتماعية  مقاربة  تتطلب  لحقوقهن، 
ذات  والقطاعات  الحكومة  قبل  مــن 
عن  الــدفــاع  عليها  والــتــي  االهــتــمــام، 
حقوق هاته الفئة املظلومة واملحرومة 
في  وحقها  النقابية،  حقوقها  مــن 
الدفاع عن مطالبها مثل بقية العامالت 

في القطاعات األخرى.

الناظور

ساكنة بني سيدال تحتج بسبب متفجرات المقالع

األسبوع

بني  جماعة  بتراب  الواقعة  الــدواويــر  سكان  خــرج 
احتجاجية  مسيرة  في  الناظور،  إلقليم  التابعة  سيدال 
ضد األشغال التي تقوم بها مقالع الرمال والتي تسبب 
ملقالع  السيء  التسيير  عن  ناتجة  كبيرة  أضــرارا  لهم 

األحجار.
إقليم  عامل  إلى  تظلم  رسالة  املنطقة  ووجهت ساكنة 
بسبب  كبيرة،  تعرضهم ألضرار  فيها  يؤكدون  الناظور، 
األشغال التي تقوم بها الشركات في املنطقة ليل نهار، 
الشركات  تلجأ  كما  والراحة،  النوم  من  يحرمهم  مما 

الستعمال املتفجرات القوية، التي تخلق الرعب والخوف 
لدى األطفال واملرضى.

وحسب مصادر مطلعة، فإن الشركة املشرفة على مقلع 
الحجارة، تلجأ إلى إطالق املتفجرات بشكل مفاجئ بعد 
أذان املغرب، مما يسبب لألطفال معاناة نفسية، ويهدد 
سالمة  يهدد  كما  الحوامل،  للنساء  الصحية  السالمة 
املنازل، مطالبني بتدخل السلطات بالضغط على الشركة 

لتعويضهم جراء األضرار التي لحقتهم.
أن  ــعــامــل،  ال إلـــى  املــوجــهــة  ــة  الــرســال كــمــا كشفت 
املتفجرات املستعملة لها أثار سلبية على مجال الفالحة 
وعلى منسوب املياه الجوفية، كما يشكل الغبار املتناثر 
واملغروسات،  واألشجار  الزراعي  املنتوج  على  خطرا 
مما يتطلب تدخال عاجال إليجاد حل لهذه املشكلة التي 

تساهم في تدمير البيئة بصفة عامة.

األسبوع

املــال  حماية  فــي  نشطاء  ــدم  ق
العام  الوكيل  إلى  شكاية  العام، 
ملــحــكــمــة االســـتـــئـــنـــاف بـــالـــدار 
قضائي  تحقيق  لفتح  البيضاء، 
قصد  خريبكة،  جماعة  رئيس  مع 
املالية  الــتــقــاريــر  ــي  ف الــتــدقــيــق 
 2016 لــعــامــي  واملــحــاســبــاتــيــة 

و2017.
للجمعية  الجهوي  الفرع  وقال 
أنه  العام،  املال  لحماية  املغربية 
تقدم بشكاية تتعلق بوجود شبهة 
وتجاوزات  عمومية،  أموال  تبديد 
الحضرية  الجماعة  تدبير  فــي 
ملدينة خريبكة، مرتبطة باختالالت 
بصيانة  تتعلق  »صــفــقــات  ــي  ف
في  والتالعب  الخضراء،  املناطق 

وتبديد  الجماعة،  وميزانية  أرقام 
استخالص  بعدم  وذلك  أموالها، 
مبلغ 28 مليون درهم من الرسوم 

والخدمات.
ــة فــي  ــي ــع ــجــم وأوضــــحــــت ال
قامت  »الجماعة  أن  شكايتها، 
نوع  من  حواسيب  ثالثة  بشراء 
بمبلغ  الطلب  سند  في  مدرج  غير 
13 مليون سنتيم، إلى جانب قيام 
الخاصة  املحالت  بكراء  الرئيس 

ملبدأ  احـــتـــرام  دون  بــالــجــمــاعــة 
في  كبير  غلو  وتسجيل  املنافسة، 

استغالل الوقود«.
تسريع  ــى  إل الجمعية  ودعــت 
ــاث واإلجـــــراءات الــالزمــة  ــح األب
وصون  القضائي  األمــن  لتحقيق 
»هــذه  أن  معتبرة  ــام،  ــع ال ــال  املـ
الوصف  حيث  من  تشكل  األفعال 
ــي تــبــديــد  ــت ــاي ــن الـــجـــنـــائـــي، ج

واختالس أموال عمومية«.
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كواليس جهوية

اندالع الصراع 
الموظفــين  بيــن 

والمــنتخــبين

األسبوع

أسني  جماعة  من  مستشارون  بعث 
للتدخل  الحوز،  إقليم  عامل  إلى  رسالة 
وتصرفات  لسلوكيات  حد  وضــع  قصد 
القروية من  الجماعة  انتخابوية تقع في 

قبل بعض املوظفني.
الجماعة  موظفي  املنتخبون  واتهم 
ــدة الــرئــيــس  ــنـ ــة أجـ ــخــدم الـــقـــرويـــة ب
املواطنني  عند  له  والترويج  االنتخابية، 
اإلداريــة،  املصالح  قضاء  في  والراغبني 
الجماعي  للميثاق  ســافــر  ضـــرب  ــي  ف

ولقانون الوظيفة العمومية.
أن  شكايتهم،  في  املستشارون  وقــال 
مديرية  في  يشتغلون  الذين  املوظفني 
املصالح الجماعية، يستقبلون املواطنني 
زيــارة  عليهم  ويعرضون  ومرافقيهم، 
أغراضهم  بمكتبه، قصد تسريع  الرئيس 
الزيارات  هذه  أن  إلى  مشيرين  اإلدارية، 
األحيان  بعض  فــي  تتم  واالستقباالت 

خارج األوقات الرسمية للعمل اإلداري.
عامل  الغاضبون  املستشارون  وطالب 
لهذه  حد  لوضع  بالتدخل  الحوز،  إقليم 
التصرفات غير القانونية، والتي تضرب 

في العمق التعليمات امللكية.

العدد: 1548 من 18 إلى 24 فبراير 2021

مراكش

�صو�رع مبر�ك�ش ت�صتدعي مقاربة �جتماعية و�صر�مة �أمنية

الحوز

عزيز الفاطمي
  

املجهودات  تبخيس  بإمكانه  أحد  ال 
األجــهــزة  مختلف  طــرف  مــن  املــبــذولــة 
القيام  أجـــل  ــن  م بــمــراكــش،  األمــنــيــة 
بالواجب الوطني على أحسن وجه في 
ونساء  برجال  املنوطة  الرسالة  إطــار 
لكل  القبعة  ــع  رف يــوجــب  مما  ــن،  األمـ
األمنيني الشرفاء، لكن ما يقع في بعض 
املتجددة  بالحاضرة  العمومية  األماكن 
تستوقفك  حيث  السياحة،  وعاصمة 
املدينة،  بشوارع  قصيرة  جولة  خالل 
بحي  املحيطة  ــة  األزق بالذكر  وأخــص 
أناس،  أبطالها  مشينة  مشاهد  جليز،  
ذكورا وإناثا، خارج »التغطية«، فاقدون 
طيلة  يجتمعون  االجتماعية،  للبوصلة 
من  األســبــوع،  أيــام  مــدار  وعلى  اليوم 
على  للحصول  والتسول  التسكع  أجل 
في  إنفاقها  أجل  الدريهمات، من  بعض 
الكحولية، وبعد  املخدرات واملشروبات 
هذه  تنتشر  الــعــربــدة،  ذروة  بلوغهم 
الفوضى  ناشرين  وهناك  هنا  الحشود 
راحة  ومقلقني  املارة،  سالمة  ومهددين 
سكان وتجار الجوار، ولنا في املسماة 
»العبدية« خير مثال، السيدة املشهورة 
وحكمت  الــظــروف  عليها  قست  التي 
تخفي  قد  تكون  والتي  بالتشرد،  عليها 
ال  فهي  وأســرارا،  قصصا  أعماقها  في 
فيها  تجد  التي  الكحول،  قنينة  تفارق 

لدى  معروفة  مآسيها وهي  ينسيها  ما 
إلى  تسعى  الــتــي  األمــنــيــة،  املصالح 

تجنبها قدر اإلمكان.
فـــشـــوارع مــراكــش تعج  لــأســف، 
توجد  إذ  »الــعــبــديــات«،  مــن  بالعديد 
التشرد  حــالــة  أقــصــى  يعشن  نــســوة 
قوت  وال  لهن  مسكن  ال  أطفالهن،  رفقة 
مواطنات  اجتماعية،  حماية  وال  يومي 
من  واالغــتــصــاب  بالتعنيف  مــهــددات 
طرف وحوش آدمية أمام أعني أطفالهن، 
استغالل  ظــاهــرة  تنامي  نسجل  كما 
متسولني محترفني ألطفال، منهم رضع 
تجدهم  الخاصة،  االحتياجات  وذوو 
ــوم عميق،  طـــوال الــوقــت فــي حــالــة ن
هؤالء  حــاالت  في  للتشكيك  يدفع  مما 
تنويم  أم  عــادي  نوم  هو  هل  األطفال، 
سن  في  وأغلبهم  منومة؟  مــادة  بفعل 
الغياب  يؤكد  الوضع  وهذا  التمدرس، 
التام للجهات املعنية على رأسها وزارة 
إال  تتحرك  ال  التي  والتضامن،  األسرة 

في بعض املناسبات.
املدينة  سجلت  آخـــر،  ســيــاق  ــي  وف
إجرامية  أفعاال  األخيرة  األسابيع  في 
من  األجانب  السياح  بعض  استهدفت 
طرف مستعملي الدراجات الصينية من 
حسابات  تربك  جرائم   ،»90 »س  نوع 
الــضــحــايــا وتــدخــلــهــم فـــي صــدمــات 
لبلدانهم  يــعــودون  تجعلهم  نفسية 
بهجة  وتنسيهم  ــذكــريــات  ال بــأســوأ 
إلى  أضف  أجوائها،  وجمالية  املدينة 
أنشطة  من  يجري  ما  ذكــره،  سلف  ما 
ضحاياها  حسب  تختلف  إجــرامــيــة 

عباد  سيدي  حي  من  بكل  وخطورتها 
التي  ــار،  ــ االزدهـ ومنطقة  وملحاميد 
للدعارة  مخصصة  بشقق  تعج  باتت 
املمنوعات،  وتجارة  القمار  وبمقاهي 
دول  من  مهاجرين  تواجد  أصبح  كما 
إفريقيا جنوب الصحراء بأعداد كبيرة، 
يستدعي مقاربة أمنية استباقية، حتى 
ال تخرج األمور عن السيطرة، وللجهات 
مقر  قرب  ويدور  يجري  ما  في  املعنية 
الدائرة األمنية 16، دليل على استفحال 

األمور.
وقبل الختم، ال بد من التوجه بسؤال 
في  يالحظ  حيث  األمنية،  الجهات  إلى 

بعض  فيها  تلجأ  التي  الحاالت  أغلب 
عناصر الشرطة لنقل أحد املوقوفني في 
حالة تلبس عبر دراجة نارية إلى إحدى 
الدوائر األمنية، أن عدد ركاب الدراجة 
إثنني  أي  أشــخــاص،  ثــالثــة  يصبح 
مع  املوقوف،  والشخص  الشرطة  من 
بركوب  إال  يسمح  ال  القانون  أن  العلم 
مهددا  الجميع  يجعل  مما  شخصني، 
بخطر حوادث السير، فما رأي شركات 
هلل؟  قدر  ال  حادثة  وقوع  عند  التأمني 
الوطني  لأمن  العام  املدير  موقف  وما 
عليه  املــعــروف  وهــو  الحالة  هــذه  من 

حرصه على تطبيق القانون بصرامة؟

و  تعليقصــورة

 من احتجاجات الفنيدق

نور الدين هراوي
  

ما زالت تصرفات بعض مسؤولي السلطة 
االستغراب  تثير  سطات  بإقليم  الترابية 
وتلقي  استفهام،  عالمة  من  أكثر  وتطرح 
بظاللها على الحياة العامة للساكنة، نتيجة 
سجلت  بالجملة  إداريــة  وعراقيل  مشاكل 
في  بالخصوص،  وباملدينة  عموما  باإلقليم 
ظل صمت الجهات التابعة لوزارة الداخلية 
تجاوزاتهم  عن  الطرف  وغضها  بالعمالة 
البائد  اإلداري  وأسلوبهم  البيروقراطية 
املواطنني  قضايا  من  العديد  معالجة  في 
من  وهمومهم  مشاكلهم  إلى  اإلنصات  دون 
عالوة  لها،  املناسبة  الحلول  إيجاد  أجــل 
على خلودهم في املناصب ولم تطلهم رياح 

التغيير رغم مرور سنوات على تعيينهم.
على  املتعثر،  اإلداري  السياق  هذا  وفي 
سبيل املثال، ما حصل مؤخرا بدائرة البروج 

بني مسكني الشرقية، بقبائل ودواوير أوالد 
تتدخل  أن  فعوض  جــاورهــا،  ومــا  مسعود 
السلطة املحلية بخيط أبيض بني املتنازعني 
وتظلمات  الساللية  الجماعة  مشاكل  وتحل 
القائمة  الــصــراعــات  ــل  وك الــحــقــوق  ذوي 
والشرعية  املتاحة  اإلداريــة  بالطرق  بينهم 
إلى  املتضررين  شكايات  ملف  وصول  دون 
انحازت  املدينة،  محاكم  ردهــات  أو  عمالة 
املذكورة  الجماعة  وقائد  املحلية،  السلطة 
السالليني  النواب  بطش  إلى  ومساعديه، 
بتخريب  وقاموا  الالمسؤولة،  وتصرفاتهم 
ذوي  أراضــي  أو  الغير  وأراضــي  ممتلكات 
الحقوق، بدون سند قانوني، وهو ما يجعل 
الخطابات  تناولتها  التي  اإلصالحات  كل 
امللكية بخصوص املرفق العام، تذهب أدراج 
الرياح، بل إنه حتى الشكايات يتم إقبارها 
مثاال  ندرج  كما  عليها،  الرد  في  والتماطل 
ما يحصل  البيروقراطية، وهو  لإلدارة  آخر 
ــة  اإلداريـ واملــقــاطــعــات   امللحقات  ببعض 
مكاتبها ومصالحها  تحولت  بسطات، حيث 
أشــبــاح وأطــالل،  إدارة  إلــى   - ولــأســف   -

من  سواء  عروشها  على  خاوية  وأصبحت 
أعوان السلطة أو املوظفني الرسميني، إذ ال 
من  بالتناوب،  أو  نادرا  إال  الجميع  يحضر 
هذه  أن  حيث  الناس،  مصالح  قضاء  أجل 
السلوكات أصبح يشتكي منها عدد من ذوي 
بلة  الطني  زاد  ومما  واملرتفقني،  املصالح 
املتكرر  الغياب  اإلداري،  التسيب  بشأن هذا 
بشواهد  غيابهم  وتبرير  رؤسائها،  لبعض 
طبية، خاصة تلك التي تدير شأنها اليومي 
التدبير  ليبقى  الترابية،  السلطة  من  نساء 
أعمال  وتقييم  امللحقات  لــهــذه  الــيــومــي 
الذكي  بالهاتف  يتم  ومردوديتهم  املوظفني 
فغالبا  اإلداريــة،  الوثائق  أما  وباألنترنيت، 
يوقعها  وأحيانا  باملنازل،  توقيعها  يتم  ما 
الترابية،  السلطة  مساعدو  أو  الخلفاء 
واملعامالت  االخــتــالالت  هــذه  وأن  خاصة 
»كورونا«،  جائحة  زمن  في  تحصل  اإلدارية 
التي أبقت على بعض نساء ورجال السلطة 
الذي منحهم  الشيء  في مناصبهم،  خالدين 
وألحقوا  املتشعبة  الــعــالقــات  مــن  املــزيــد 

أضرارا بالغة باإلدارة وباملواطن.

األسبوع
  

أقدم مجهولون على قطع أشجار الزيتون 
بجماعة  واملــواطــنــني  الفالحني  مــن  لعدد 
بطريقة  تــاونــات،  ملدينة  التابعة  كيسان 
خالل  ــة،  ــي واإلجــرام بالوحشية  وصــفــت 

األسبوع الفارط.

بإقدام بعض  املواطنني  وفوجئ عدد من 
وتكسيرها،  أشجارهم  قطع  على  املعتدين 
في عمل تخريبي ال عالقة له بالقيم والدين 
واألخالق، خاصة وأن العشرات من األشجار 
التي تكسرت أغصانها لها عشرات السنني، 
منتوجا  تعطي  التي  األشجار  من  وتعتبر 

جيدا من الزيتون في املنطقة.
وتساءل مواطنون عن سبب قيام هؤالء 
املعتدين بقطع أشجار الزيتون، معتبرين 
املنطقة  أبناء  على  دخيال  السلوك  هــذا 

خاصة  واملطلق،  بالبات  مقبول  وغير 
وأنه سبب خسائر مادية كبيرة للفالحني 
واملزارعني الذين ليس لهم أي مصدر رزق 

سوى من حقول الزيتون.
في  تحقيق  بفتح  الــســكــان  ــب  ــال وط
ــي هــذه  ــتــورطــني ف الــقــضــيــة، ملــعــرفــة امل
املواطنني  ممتلكات  على  االعـــتـــداءات 
لتعويض  للعدالة،  وتقديمهم  حق،  بغير 
أمام  أنفسهم  وجــدوا  الذين  املتضررين 

كارثة بيئية وخسائر مادية كبيرة.

تاونات

جرائم وحشية ضد أشجار الزيتون بتاونات

سطات اإلدارة الترابية بسطات في قفص االتهام 

اختالالت إدارية وشطط وبيروقراطية وشكايات بالجملة

في الجمعة الثانية، خرجت ساكنة مدينة الفنيدق من 
أجل االحتجاج على إغالق المعبر الحدودي »باب سبتة« 
سواء أمام التهريب المعيشي الذي كان مصدر رزق 

العديد من ساكنة الشمال، أو في وجه عبور المواطنين 
الذين يشتغلون بهذا الثغر المحتل.

ويظهر في الصورة طفل رفقة أمه يرفع الفتة كتب 
عليها »توحشت بابا عام مجا عندنا نريد فتح الحدود«، 

هذه الصورة خلفت تذمرا واستياءا في صفوف العديد 
من المواطنين الذين تضامنوا مع حامل هذه الصورة، 

التي نقلتها بدورها وسائل اإلعالم األجنبية، قائلة أن 
المعبر الحدودي أغلق ألسباب سياسية)..(.
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»كل العداوات قد ترجى مودتها إال عداوة 
من عاداك من حسد«.

1962، ما  منذ فجر استقالل الجزائر سنة 
فتئ حكامها يناورون ضد املغرب وينعتونه 
بامللكية الرجعية ومختلف العبارات القدحية، 
ذلك  إلى  أشــار  وقد  املمنهجة،  واالعــتــداءات 
))إن مشكلة  الثاني ملا قال:  املرحوم الحسن 
وإنما  حــدود  مشكلة  هــي  ليست  الــجــزائــر 
مشكلة إيديولوجيا((، بل تورطت الجزائر مع 
دول عربية أخرى آنذاك تكن العداء التاريخي 
لعلمها  استقراره  زعزعة  وتحاول  للمغرب 
هي  املجيد  بتاريخها  امللكية  أن  اليقني  علم 
رمز استقراره وكرامته وريادته، فكان الوطن 
أنصار  من  لهم،  غفورا  بأبنائه  رحيما  آنذاك 
الذي  للمغرب،  املناهض  اإليديولوجي  التيه 
يافطة  تحت  الشباب  لبعض  الجارة  لقنته 
ليثور  التقدمية  واملــبــادئ  اإلنــســان  حقوق 
الوطن  هذا  لخير  حبا  ليس  وطنه،  وجه  في 
وإنما في محاولة تحقيق حلم راود الجزائر 
 ،)l’hégémonie( الزعامة  في  واملتمثل 
وتفريغ  والــزهــو  الــغــرور  هاجس  ــاء  وإرضـ

الحقد الدفني الناتج عن الغيرة والحسد.
على  الجزائر  حقد  يستمر  كيف  أتعجب 
توريث  مــن  السلف  تمكن  وكــيــف  املــغــرب؟ 
الحقد للخلف عن طريق عمليات غسل الدماغ 
وبذل املال لألبواق املأجورة ونشر األكاذيب 
والركوب  الوقائع  واختالق  التهم  وتلفيق 
تنصب  الجزائر  وكأن  الشعوب،  حقوق  على 
األعلى  والَحَكم  له  ولــي  ال  من  ولــي  نفسها 
القانون  قواعد  على  حديد  من  بيد  القابض 

الدولي اإلنساني.
تنفع  الذكرى  كانت  إذا  الجزائريني  نذكر 
املــغــاربــة من  فــقــط، بــطــرد آالف املــواطــنــني 
تجريدهم  مع  األضحى،  عيد  ليلة  الجزائر 
أمهاتهم،  عن  الرضع  وفصل  أمتعتهم  من 
في  وتهجيرهم  أزواجــهــم،  عــن  ــزوجــات  وال
ظروف قاسية يندى لها الجبني وتقشعر لها 

األبدان.
تنفع،  الــذكــرى  كــانــت  إذا  البعض  نــذكــر 
معها  تقاسمنا  جارة  دول  مناورات  بمختلف 
أخــرى  بـــدول  مستعينة  املشترك  النضال 

لزعزعة نظام املغرب والنيل من استقراره.
نذكرهم بما بذله املغرب من مجهودات منذ 
فجر االستقالل ملساندة دول الجوار وغيرها، 
رميه  تم  البعض،  ساعد  اشتد  أن  وبمجرد 

بسهامهم الغادرة.
منذ نعومة أظافري وأنا أتساءل عن سبب 
من  أكثر  فجر  ثــأر  البلدين،  بني  ثــأر  وجــود 
العقود  عبر  الحروب  كل  بل  بسوس،  حرب 
واألجيال انتهت ولو بعدد مخيف من ضحايا 
بني  الحقد  وفتر  برلني،  حائط  فدمر  الحرب، 
أعداء التاريخ، بريطانيا وفرنسا، وتصالحت 
االتحاد  انطلق  ثم  ومــن  فرنسا،  مع  أملانيا 
األوروبي رغم جروح املاضي، وأعلنت حروب 
زالت  ال  الجزائر  لكن  وصلح،  هدنة  أعقبتها 
مستمرة في نفث السموم تجاه املغرب، تنفث 
سرى  األفاعي  سم  أن  تعلم  ال  وهي  السموم 
يستمر  بينما  املناعة!  وأكسبنا  عروقنا  في 
عتيد  ماض  من  منطلقا  ثابتة  بخطى  املغرب 
حافل بأمجاد تاريخية عبر العقود واألجيال، 
وكيد  الدفني  الحقد  رغم  واعد  مستقبل  إلى 

الكائدين.
قال ابن املعتز:

الحقد الموروث 
في الجزائر

سليمة فرجي

العدد: 1548 من 18 إلى 24 فبراير 2021

ــام أخــبــار تفيد أن  ــذه األيـ بــقــوة ه تـــروج 
االنتخابات  إلجــراء  تستعد  الداخلية  وزارة 
مغامرة  وهي  والجماعية،  البلدية  التشريعية 
الوزارة،  ألن  سارة،  غير  تبعات  لها  تكون  قد 
تقوم  انتخابات،  كل  ــراء  إج قبل  وكعادتها 
بعض  بتنقيل  وذلـــك  صــفــوفــهــا،  بتطهير 
الشبهات،  حــولــهــا  تــحــوم  الــتــي  الــعــنــاصــر 
من  يهمهم  ال  رجال سلطة  هناك  أن  والحقيقة 
على  واالغتناء  والنفوذ  الشهرة  إال  الوظيفة 
التطهير  وعملية  البسطاء،  املواطنني  حساب 
حيث  )ص(،  الرسول  أيام  حتى  ظهرت  هذه 
أوقف خالد ابن الوليد الذي كان قد عينه واليا 
من  كان  الــذي  واليه  أن  علم  ألنه  مصر،  على 
النبي، قد انغمس في  أعز وأحب املقربني من 

مغريات وسلوكيات الحضارة واملدنية..
وفي عهد الخليفة عثمان بن عفان )ض(، تم 
عزل الصحابي الجليل عبد الرحمان بن عوف 
الذي كان واليا على الشام، ألنه بلغ لعلمه أن 
منزله  باب  بصبغ  قام  قد  الشام  على  واليه 
الوظيفي، وتأكد عثمان بن عفان فيما بعد أن 
والي الشام إنما صبغ باب املنزل فقط ولم يقم 
العزل  قرار  على  فندم  داخله،  إصالحات  بأي 
عليه  وعــرض  املظلوم  الــوالــي  بــزيــارة  ــام  وق
رفض  املظلوم  الوالي  لكن  مغريا،  تعويضا 
التعويض وقال له أطلب من هلل أن يأخذ لي 

حقي فيك.
الجميع  يعلم  انتخاباتنا،  إلى  وبالرجوع 
 6 عن  تقل  ال  الخارج  في  املقيمة  جاليتنا  أن 
الداخلية في طريقة  ماليني، فهل فكرت وزارة 

إلشراكهم في االستحقاقات املقبلة؟
إال  املواطنني  هــؤالء  من  املرشح  على  فما 
والسفارات  القنصلية  املصالح  يستفسر  أن 
في  مشاركتهم  طريقة  عــن  اإلقــامــة،  بلد  فــي 
إلى  يأتوا  أن  عليهم  يجب  فهل  االنتخابات، 
القرية  أو  املدينة  في  ترشيحهم  لطلب  املغرب 
املخصص  باملقعد  للفوز  املعني  يطمح  التي 
ترشيحاتهم  بوضع  سيكتفون  أنهم  أم  لها، 
تم  وهــل  املختصة؟  املغربية  السلطات  لــدى 
املخصصة  املقاعد  نسبة  وتحديد  إحصائهم 

لهم في غرفتي البرملان؟
بغرفتيه،  الــبــرملــان  أعــضــاء  وبــخــصــوص 
مناقشة  في  وطويال  ثمينا  وقتا  ضيعوا  فقد 
تقاعدهم، ومع األسف، فإنهم يعتبرون وجودهم 
يتقاضون  وظيفة  البرملاني،  بواجبهم  والقيام 
عليها أجرا وكفى، واملنطق يفرض على هؤالء 
يخوضون  الشعب  نواب  أنفسهم  يعتبروا  أن 
يتوفر  ملا  العامة  بالحياة  يتعلق  ما  كل  غمار 

أن  وعليهم  وشجاعة،  وجرأة  كفاءة  من  فيهم 
يجهروا بالحقائق ولو كانت مرة وال يخشون 
العام  للخازن  سبق  وقد  الئــم،  لومة  ذلك  في 
املشكل،  هذا  من  جانب  إلى  انتبه  أن  للمملكة 
حيث  لهم  مخصصة  تعويضات  بصرف  فأمر 
تبني له أن بعضهم يزاوجون بني مهمتهم في 
البرملان ووظائف يحتلونها في عدة مجاالت، 
»كورونا« قد عطلت  وإذا كانت ظرفية جائحة 
الخاصة  والــقــرارات  املراسيم  بعض  إصــدار 
ستكون  املقبلة  ــدورة  ال فإن  التقاعد،  بنظام 
ساخنة بني محترفي السياسة وبني املخلصني 
فإذا  الــوطــن،  لخدمة  أنفسهم  جندوا  الذين 
التي  السخية  التعويضات  هذه  إلى  أضفنا 
ــازات التي  ــي ــت يــحــظــون بــهــا كــل شــهــر، االم
البرملانية،  صفتهم  باستعمال  بها  ينعمون 
أدركنا أن الشعب الذي تستخلص من جيوبه 
إخضاعه  على  ما  يوما  سيتمرد  الضرائب، 
البسيط  املوظف  نجد  أن  املؤسف  ومن  لها، 
يقتطع من راتبه كل شهر مبلغ مالي يخصص 
لهؤالء النواب الذين يتقاضون تعويضات عند 
حظ  نندب  أن  إال  يسعنا  فال  شهر،  كل  نهاية 
عمرهم  من  سنة   40 يقضون  الذين  املوظفني 
به  يتمتع  مما  إال نسبة ضئيلة  يتقاضون  وال 
النواب الذين يطالبون بحقوقهم والتقاعد بعد 
تواجدهم في قبة البرملان خالل والية واحدة، 
4 سنوات، وهذا ظلم صريح ينضاف إلى  أي 
الفوارق االجتماعية التي يعاني منها املغاربة، 
وكان هلل في عون شعبنا الذي يعاني الكوارث 

الطبيعية والفوارق االجتماعية.

 ،2021 فبراير   10 بتاريخ  املنعقد  اجتماعها  فــي 
اتخذت السكرتارية الوطنية ملجموعة العمل الوطنية من 
أجل فلسطني، قرارا غير مسبوق، فمجموعة العمل وهي 
الصهيوني،  الكيان  مع  املغربي  التطبيع  ضد  تناضل 
النظير في مقاومة  أن تبرهن على ذكاء منقطع  إال  أبت 
مقاومة  أشكال  في  وتأمل  تفكير  طول  فبعد  التطبيع، 
رئيس  قــرار  بعد  الجديد،  الرسمي  شكله  في  التطبيع 
الدولة جاللة امللك استئناف عالقة املغرب مع إسرائيل، 
التطبيع  تطرد  أن  شأنها  من  ذكية  وسيلة  إلى  تفطنت 
من املغرب وتقطع جذوره، فما كان على سكرتاريتها في 
اجتماعها املشار إليه إال أن تقرر تجميد عضوية حزب 

العدالة والتنمية فيها.
القرارات ما تشاء، ومن حقنا  العمل أن تتخذ من  إن من حق مجموعة 
أن نسألها: ما هي املشكلة التي عالجتها بقرارها ذلك؟ هل حررت فلسطني 
العالم؟ هل بعد  املتنامي عبر  التطبيع  الدماء في شرايني  أم جمدت  مثال، 
مع  عالقاتها  استئناف  قرارها  عن  املغربية  اململكة  ستتراجع  القرار  ذلك 
إسرائيل، أم أن إسرائيل ستصاب بالذعر وتقرر من تلقاء نفسها وقف كل 
أشكال التسرب إلى املغرب، وعبر كل البوابات، الثقافية منها والسياسية 

واالقتصادية واالجتماعية؟
أن  يــرون  العمل،  ملجموعة  بالنسبة  أيضا  الشأن  هو  كما  كثيرون، 
كما  يتصرف  وال  يقولون،  ما  يقول  ال  ألنه  مطبع،  والتنمية  العدالة  حزب 
التطبيع، ولن  لم يغير موقفه من  أنه  اليقني  يتصرفون، وهم يعلمون علم 

يغير موقفه منه أبدا.
رأيا  لهم  ألن  فقط  ذلك،  يقولون  بالتطبيع  »املصباح«  حزب  متهمي  إن 
بقول  الحزب  يطالبون  الذين  هؤالء  لكن  موقفهم،  غير  وموقفا  رأيهم  غير 
»ال« لرئيس الدولة، واالنسحاب من الحكومة، والتموقع مستقبال في موقع 
لرفض  قاموا  بماذا  للتطبيع،  الصادق  رفضهم  على  ليبرهنوا  املعارضة، 

التطبيع ومقاومته بنفس املستوى من الصدق؟
فمقابل املطالب التي يحاكم »البيجيدي« اليوم برفضه الواعي االستجابة 
لها، ال يمكن اعتبار إصدار بيان أو بالغ يرفض التطبيع أو محاضرات أو 
التصدي  بواجب  للقيام  كافية  أعماال  واإلدانة  االستنكار  في  نارية  خطب 

للتطبيع.
منطق  يقابله سوى  ال  »املصباح«،  هؤالء حزب  به  يطالب  ما  منطق  إن 
يطالب هؤالء بالخروج إلى الشوارع، وتأطير املسيرات املليونية للضغط 
العمل وكل من  فلماذا أحجمت مجموعة  قرارها،  للتراجع عن  الدولة  على 
يتهم »البيجيدي« بالتطبيع عن القيام بما يفرضه منطقهم الذي يطالبون 

به حزب العدالة والتنمية؟
املدني  املجتمع  على  أيسر  أمر  الدولة،  وجه  في  الوقوف  مطالب  إن 
كبريات  تدبير  ويقود  الحكومة  يقود  سياسي  حزب  على  منه  ومناضليه 
الخطب  البالغات وتدبيج  فلماذا يكتفي هؤالء بإصدار  املدن والجماعات، 

الرنانة؟ وملاذا ال يستحيون من الحديث عن الشهداء ودمائهم، 
ال  وهم  والبطولة،  الشجاعة  وعن  وتضحياته،  النضال  وعن 
عقود  طيلة  العربية  القمم  سلكته  الذي  الطريق  غير  يسلكون 
على  بعضهم  قادتها  ويزايد  النارية،  البالغات  تصدر  وهي 
بعض في نفخ األوداج في مختلف املنتديات، في الوقت الذي 
وتخترق  صمت،  وفي  بذكاء،  تعمل  الصهيونية  فيه  كانت 
يحتاج  ال  ما  وقع  حتى  القوة،  أسباب  وتستقطب  الحواجز، 

إلى بيان.
البالغات  موقع  في  التموقع  تبرير  املقبول  غير  من  إنه 
بتدخل  أو  الترخيص  بعدم  التطبيع،  مواجهة  في  والخطب 
فيه  نقبل  ال  الذي  الوقت  في  كانت،  كيفما  بتقديرات  أو  أمني 

من حزب »املصباح« مثل هذا التبرير، وهذا التقدير.
عدم نضجها  عن  فلسطني  أجل  من  الوطنية  العمل  مجموعة  أبانت  لقد 
السياسي بقرارها السياسي ذاك، ألنها لو فكرت بهدوء وبقليل من الذكاء، 
لعلمت أن مثل ذلك القرار ستصفق له إسرائيل بحرارة كما صفقت لبيانات 
إضعاف حزب  في  يساهم  ذلك سوف  ألن  ملاذا؟  ومثيالتها..  حركة حماس 
العدالة والتنمية وبالتالي، عزلته، وهو أمر داخل في مقاصدها، وفي هذا 
الصدد، نسأل املناضلني ضد التطبيع: ما األهون عليكم في الوضع الحالي، 
أن يستمر »البيجيدي« في قيادة الحكومة والجماعات، وهو كما تعلمون 
يقينا رافض للتطبيع، أم يتركها ألحزاب تعلمون جيدا أنها سوف تعمل كل 
ما في وسعها من أجل إرضاء التطبيع، ومؤشرات ذلك كثيرة ال تخفى على 
قيادات املجموعة الوطنية؟ وإذا أخلى حزب »املصباح« مواقعه السياسية 
وضد  الفلسطينية  القضية  لصالح  ذلك  سيكون  هل  غيره،  وتوالها  تلك 
ومشروعها  إلسرائيل  األنسب  وما  كارثة؟  بالعكس  سيكون  أم  التطبيع، 

التطبيعي، أن يقود حزب مثل »البيجيدي«، أم يقود غيره من األحزاب؟
سيرفض كثيرون الخوض في مثل هذه املعادالت، ألن ذلك سيخرجهم من 
عالم الشعارات والبالغات والخطب إلى دائرة التقدير السياسي الحقيقي 
املقاربات،  وتنويع  األساليب  تجديد  في  ويبحث  املآالت،  إلى  ينظر  الذي 
األلم  اليوم من  العدالة والتنمية  ذلك ما يتحمله حزب  ويتحمل في سبيل 
الشديد، من أقربائه كما من أعدائه الشامتني، ألنه قدر أن األمر ال يتطلب 
القضية  خدمة  واختار  األيــام،  تطويها  ما  سرعان  آنية  بطوالت  مواقف 

الفلسطينية من مواقع املسؤولية، وباملقاربات الفعالة التي تتيحها.
للقضية  بالنسبة  فائدة  األكثر  لكنه  ومؤلم،  صعب  موقف  إنــه  نعم، 
فكروا  فلسطني  أجل  من  الوطنية  العمل  قادة مجموعة  أن  لو  الفلسطينية 

وقدروا ونظروا من زوايا غير ما ألفوه في هذا الشأن.
تعبئة  الشاملة،  والتعبئة  التعاون  إلى  تحتاج  التطبيع  مواجهة  إن 
أطيافه،  بكل  املجتمع  وتعبئة  املعارضة،  أحزاب  كما  الحكومية  األحزاب 
وتعبئة الرأي العام، لكن مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطني، يبدو 
أنها ال تسلك هذا الطريق، بل تفضل التفريق بني القوى املناضلة من أجل 

فلسطني، وبالتالي، إضعاف العمل من أجل فلسطني وضد التطبيع.

االنتخابات وربط المسؤولية بالمحاسبة

الحسين الدراجي

نافذة للرأي

طرد حزب »البيجيدي« من مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين 

حسن بويخف 

اصبر على كيد احلسود    فإن صبرك قاتله
تأكله ما  جتد  لم  إن  بعضها      تأكل  فالنار 
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نبض  يعتبر  اإلعــام  أن  القول  يمكن 
لبناء  عنها  محيد  ال  ولبنة  املجتمع، 
الخبر  نشر  شريطة  العصرية،  الدولة 
على  الــذي  الــرصــن  والتعليق  اليقن 
جميع  ــي  ف عـــام  رأي  يــتــكــون  أســاســه 
واالقتصادية  السياسية  الحياة،  مناحي 

واالجتماعية.
ولئن أجمع املفكرون، منذ ثاثة قرون، 
السلط  فصل  حتمية،  بل  ضــرورة،  على 
مهنة  ممارسة  فإن  ثاثة،  في  وتحديدها 
صعوبات  من  اعترضها  وما  الصحافة 
طيلة عقود إن لم تكن قرونا، ظلت حاملة 
والتعبير،  الـــرأي  حرية  شعار  ملشعل 
من  الــزمــن  مــر  على  الجريدة  فتحولت 
وقائع  بــوقــوع  لإلخبار  وسيلة  مجرد 
وأحداث تقع داخل املجتمع إلى التقصي 
وأصبح  عليها،  والتعليق  شأنها  في 
وحسب  اختصاصه  بحكم  الصحفي، 
غمار  يخوض  املتاحة،  الحرية  هامش 
في  املتفشية  االخــتــاالت  فــي  التحري 
العمومية  املرافق  مختلف  وفي  املجتمع 
ــأن الــضــابــط املكلف  ــك ش شــأنــه فــي ذل
هذا  ويذكرني  الجريمة،  في  بالبحث  
النوع من التخصص في الدول املتقدمة، 
التي  كــريــكــوري،  الطفل  قتل  بقضية 
بداية  في  الفرنسي  املجتمع  كيان  هزت 

الثمانينات من القرن املاضي.
وحن نبحث عن أسباب هذا اإلجماع 
في التتبع واالهتمام، نجد أن الصحافة 
املكتوبة املتخصصة في الشأن القضائي 
بمهنية  تنقل  أسبوعية،  مجلة  بينها  من 
عالية وقائع الجريمة في مقاالت وكأنها 
الشرطة،  ضابط  عــن  صـــادرة  محاضر 
ــور مــعــبــرة وكــأنــهــا صــــادرة عن  وصــ
مختبرات، وألخذ فكرة عن هذا النوع من 
التالي  الخبر  نقل  طريقة  نورد  املهنية، 
الذي انتشر كالنار في الهشيم في جميع 
ربوع الباد في األسبوع املوالي لوقوع 
الجريمة، ففي الوقت الذي كان فيه الفريق 
املكلف بالبحث في مكان وقوع الجريمة، 
أحدهما  املجلة،  مــن  صحفيان  انتقل 
في  والثاني  املقاالت  تحرير  في  مختص 
التصوير، إلى منزل الضحية، وطلبا من 
الطفل  غرفة  من  صور  بأخذ  اإلذن  األب 

كل  بتصوير  الصحافي  فقام  الضحية، 
الحميمية،  الصغير  بحياة  عاقة  له  ما 
فاغتنمتها املجلة فرصة لنشر عدد خاص 
املجتمع  لها  اهتز  املوالي،  األسبوع  في 
كما وقع لفاجعة صغيرنا عدنان )ضحية 
طنجة( مؤخرا، إال أنه في حالة الصغير 
للمجلة  القضائي  املراسل  ظل  الفرنسي، 
دون  بجزئياتها  القضية  تطورات  يواكب 
هوادة، وإذا سألت آخر فرد في املجتمع، 
البحث  فــصــول  مــن  فصل  آخــر  يعطيك 

والتحقيق املتعلق بالقضية.
إثــارة  هي  املــثــال،  هــذا  من  الغاية  إن 
القضاء،  مجال  في  إعامنا  دور  إشكالية 
والذي ال يزال في نظري محتشما، خاصة 
حن يتعلق األمر بتغطية محاكمة تشغل 
بال الرأي العام، فباألمس، كانت الصحافة 
صحافة  عليها  يطلق  كان  التي  املكتوبة، 
فــي املشهد  بــقــوة  املــعــارضــة، حــاضــرة 
في  للسلطة  الشديد  بنقدها  اإلعــامــي 
املحاكمات الشهيرة آنذاك، إذ نجد نوعن 
من الصحافين: رجال إعام رسمين في 
مكاتب ما بن القضاة واملحامن يدونون 
املحاكمة،  مجريات  مريحة  وضعية  في 
وصحافين  مناضلن مبعدين ال نرى إال 
كان  التي  املعارضة  جرائد  في  مقاالتهم 

يقبل عليها القراء بلهف منقطع النظير.
ورغبة مني، بل منا جميعا، في اللحاق 
في  األقل  على  الديمقراطية  الدول  بركب 
استحضار  من  مناص  ال  القضاء،  مجال 
املحاكمات  إحدى   - املثال  سبيل  على   -
بمحاكمة  آنذاك  سميت  التي  اإلنجليزية 
سينمائي  شريط  عن  عبارة  وهي  القرن، 

حاضر  ــك  أن إليك  يخيل  تشاهده  حــن 
قاضي  املحاكمة:  في  جوارحك  بجميع 
محامي  طــرف  من  مــؤازر  ومتهم  واحــد 
عنه  ينوب  املدني  الحق  ومطالب  واحد، 
محامي واحد، وقاعة جلسات ممتلئة عن 
آخرها وكأنها لسكونها فارغة، كوكبة من 
لهم  املخصص  الجناح  في  الصحفين 
مجريات  كثب  عن  يتابعون  القاعة  في 
املراسل  تشاهد  أو  تقرأ  وحن  املحاكمة، 
القضائي وهو ينقل بدقة وإيجاز عصارة 
وقائع املحاكمة التي عادة ما ترتكز على 
األثار املادية للتهمة، فيتكون لدى املتتبع 
ارتسام راسخ قبل صدور الحكم بالبراءة 

أو اإلدانة.   
املثارة  املحاكمة  أن  إلى  أشير  أن  بقي 
ــدات، عــدة  ــن اســتــغــرقــت، لــكــثــرة املــســت
يوميا  تعقد  الجلسات  وكانت  أسابيع، 
وبعد  انقطاع،  دون  والدقيقة  بالساعة 
في  الحكم  صــدر  مــرافــعــة،  ــر  آخ نهاية 

الساعات املوالية.  
األخيرة  السنن  في  عشنا  بادنا،  في 
بإجماع  مــســت،  اعــتــقــاالت  إيــقــاع  على 
املهتمن، في الصميم مبدأ قرينة البراءة، 
وإذا كان األمر يعزى إلى بعض االختاالت 
الــقــضــائــيــة،  املــنــظــومــة  فــي  الهيكلية 
التحقيق  ــى  إل البحث  بأساليب  بـــدءا 
من  املحاكمة  مرحلة  فــإن  الجريمة،  في 
ومن  الخلل،  مواطن  تكشف  أن  شأنها 
لإلعام  املجال  فتح  وجب  املنطلق،  هذا 
من  الجلسات،  وقــائــع  كثب  عــن  لينقل 
بينها مناقشة األدلة التي غالبا ما تكون 
لألسف،  الذين،  الخبراء  وشروح  مادية، 
على  التنصيص  رغم  مختفن  يزالون  ال 
ضرورة حضورهم بكيفية صريحة، وهي 
الحلقة املفقودة التي من شأنها أن تجعل 
إلى  القانوني،  األساس  عديمة  املحاكمة 
غير ذلك من الشروط التي حددها املشرع 
اإلعامية  التغطية  تعتبر  أال  دقــة..  بكل 
للمحاكمة من البداية إلى النهاية ضمانة 
شريطة  الديمقراطي،  للبناء  أساسية 

اعتبار الصحفي شريكا قضائيا ؟

ذ. عبد الصمد المرابط *

بعد  للصاة  هلل  بيوت  فتح  بإعادة  خيرا  املواطنون  استبشر 
املصلون  عانى  وقد  »كورونا«،  جائحة  بسبب  اإلغاق  من  شهور 
األوقــات  من  حرمانهم  جــراء  العصيبة  الفترة  تلك  خــال  كثيرا 
ذكر  بن  املساجد  في  يقضونها  كانوا  التي  الثمينة  الروحانية 
وصاة وقراءة للقرآن، فأصبحوا في زمن الوباء ينظرون بحسرة 
يملكون  فا  تنادي،  املؤذنن  املقفلة وأصوات  املساجد  أبواب  إلى 
غير الحوقلة والتجمل بالصبر والصاة في البيوت، والتضرع إلى 
هلل، إلى أن انزاحت الغمة وعاد عمار املساجد لسابق عهدهم، غير 
أن فرحة املصلن لم تكتمل بعد، بسبب استمرار إغاق العديد من 
املساجد الصغيرة، وما تعرفه تلك التي أعيد فتحها من إجراءات 
التدابير  جراء  ومبررا  مفهوما  بعضها  كان  وإن  والتي  مشددة، 
السجادة الشخصية(،  )التباعد، والتعقيم، واستعمال  االحترازية 
انحسار  ظل  في  مبررة، خصوصا  غير  تبدو  أخرى  إجراءات  فإن 

الوباء والعودة التدريجية للحياة الطبيعية، أهمها:
- حجز املصاحف بشكل كلي، وسحب أحجار التيمم، وهذا في 
أن  الكبار  واألخصائين  العلماء  من  العديد  فيه  أكد  الذي  الوقت 
للمصاحف  يمكن  ال  وبالتالي،  األسطح،  على  يعيش  ال  الفيروس 
حاالت  شخصيا  عاينت  وقــد  ــرض،  امل تنقل  أن  التيمم  وأحجار 
ال  تيمم، وعندما  بحثا عن حجرة  املسجد  أرجاء  مصلن يجوبون 
أحجار  عن  للبحث  املسجد  من  للخروج  عليها، يضطرون  يعثرون 

أو أتربة في الخارج.
- توقف القراءة الجماعية للقرآن عقب صاتي الصبح واملغرب، 
فقط  القراء  تباعد  أي خطورة، شريطة  استمرارها  يمثل  ال  والتي 

كما يحدث خال الصاة.
عدا صاة  ما  املسجد  في  الجماعية  الصاة  من  النساء  منع   -

الجمعة.
- عدم فتح كل أبواب املساجد، حيث يفتح بعضها بابا واحدا، 
مما يؤدي إلى تزاحم املصلن، خصوصا لحظة الخروج من املسجد 

عند انتهاء الصاة.
- توقف دروس الوعظ واإلرشاد.

- فتح أبواب املساجد لحظات قليلة قبل األذان، وإغاقها مباشرة 
بيوت هلل  على  والقيمن  األئمة  بعض  يسارع  الصاة، حيث  بعد 
إلى إقامة الصاة عقب األذان بدقائق معدودة، ويشرعون في إطفاء 
األضواء وإغاق األبواب في الوقت الذي يكون فيه بعض املصلن 
الصاة  من  فاتهم  ما  قضاء  أو  النوافل  تأدية  بصدد  يزالون  ما 

الجماعية.
وفي الختام، نتمنى صادقن أن تعود كل املساجد قريبا لسابق 
عهدها، يتردد فيها صوت الذكر والصاة وتاوة القرآن آناء الليل 
جديد  من  العالم  وتسود  السكينة،  تعم  حتى  النهار،  وأطــراف 
الطاقة اإليجابية التي نحن في أمس الحاجة إليها في زمن الوباء 

واملعاناة التي تعيشها البشرية جمعاء.

المساجد في زمن 
»كــورونـا«

عزيز كطابي 

* محامي بهيئة الرباط  

حين يصبح الشروق غروبا وبذاءة 
فانقلب  فاشل  كمهرج  علينا  أطلت  هكذا 
السحر على الساحر.. قناة ُمَسّخرة لترويج 
تفاهات رضعتها من أثداء الكراهية والحقد 
أن  تناست  ومراكمة الفشل،  والتمييز 
للصحافة أخاقيات، فسقطت في مستنقع 
وفي  واملهنية،  األدبية  القواعد  كل  انتهاك 
انفات غير مسبوق، أبدت قناة »الشروق« 
بشكل  تطاولت  حيث  بذاءتها،  الجزائرية 
»الكرطونية«  برامجها  أحد  في  ووقح  فج 
السادس  امللك محمد  على شخص  التافهة 

والشعب املغربي كافة.
اإلعــام  يعيشها  وهيجان  سعار  حالة 
األخــاقــيــة،  للقيم  وانــهــيــار  ــجــزائــري،  ال
معبر  بــتــحــريــر  املـــغـــرب  ــام  ــي ق ســبــبــهــا 
موريتانيا،  مــع  ــحــدودي  ال ــݣــرݣــرات«  »ال
تسعيرها  وزاد  البوليساريو،  جبهة  وطرد 
األمريكية  املتحدة  الواليات  اعتراف  بعد 
بمغربية الصحراء على كامل التراب وفتح 
بمدينتي  وإفريقية  عربية  لدول  قنصليات 
الداخلة والعيون، لتستمر الجارة الشرقية 
القابل  غير  املغربي  الحق  معاكسة  فــي 
ومعاكسة  الترابية،  وحدته  في  للتصرف 
املتحدة  األمــم  وشرعية  الدولية  املواقف 
الذاتي  للحكم  املغرب  مقترح  وصفت  التي 
إطارا  باعتباره  مصداقية  وذي  بالجدي 

مائما لحل هذا النزاع.
واإلعامي  السياسي  الجزائري  السلوك 
نــشــاز  عـــن  إال  ــر  ــعــب ي ال  والـــبـــرملـــانـــي 

والتضامن  ــوحــدة  ال أفــق  عــن  ــات  ــف وان
في  املشترك،  املغاربي  واملصير  والــتــآزر 
من  وساستها  الجزائر  على  وجــب  حن 
والسياسية،  التاريخية  املسؤولية  بــاب 
إثر  على  املغربي  للشعب  اعــتــذار  تقديم 
ألف   45 لـ  قسري  وتهجير  ترحيل  نكبة 
سنة  الجزائر  من  ومغربية  مغربي  مواطن 
وشباب  وشــيــوخ  وأطــفــال  نــســاء   ،1975
مــغــاربــة،  كــونــهــم  إال  لــشــيء  ــول، ال  ــه وك
آنــذاك  الجزائرية  السلطات  قامت  حيث 
ظــروف  فــي  شــاحــنــات  داخـــل  بتكديسهم 
مهينة والإنسانية، شبه حفاة وعراة، دون 
سابق إخبار، وفرقت بن الزوج والزوجة، 
في  وحملتهم  واألمهات،  واآلبــاء  واألبناء 
مجموعات ورمت بهم في الحدود املغربية 
أن  بعد  وجدة،  ملدينة  املحاذية  الجزائرية 
سرية  معتقات  في  شهرين  احتجازهم  تم 
لشتى  خالها  تعرضوا  وسجون  وأقبية 
النساء  اغُتصبت  إذ  التعذيب،  أصناف 
صفوف  فــي  وفــيــات  وسجلت  والفتيات 
األطفال واملرضى واملسنن.. ليتم طرد من 

تبقى منهم .
حقوقية  انتهاكات  تتواصل  عقود،  منذ 
جسيمة بشكل ممنهج بتندوف جنوب غرب 
مواطنن  تمس  االستقبال«،  »بلد  الجزائر، 
يتعرضون  مغاربة  صحراوين  ومواطنات 
التي تضرب  اإلهانات  أنواع  لشتى  يوميا 
الــحــق اإلنــســانــي الــقــانــونــي واملــشــروع 

للمواطنن واملواطنات بتندوف في الحياة 
والــكــرامــة  الــحــريــة  الشخصي،  واألمـــان 
والــحــق فــي االخــتــيــار، مــمــارســات القتل 
العمد واإلبادة، االغتصاب واإلبعاد، النقل 
االسترقاق  العنصرية،  والتفرقة  القسري 
واستغالهم  األطفال  تجنيد  والعبودية، 
من طرف شبكات االتجار في البشر، وغير 
الجماعات  أيدي  على  االنتهاكات  من  ذلك 
املسلحة والعصابات اإلجرامية، ناهيك عن 
القتل الذي قام به الجيش الجزائري لعدة 
باستخدام  املخيمات  تخوم  على  شبان 
الذخيرة الحية تحت ذريعة أنهم »مهربن« 
ولم تجر أي تحقيقات في مصداقية الرواية 
األهالي  قبل  من  فيها  املشكوك  الجزائرية 
ضد  االحتجاج  من  الخوف  يمنعهم  الذين 

الجزائر.
وناضج  مفيد  خيار  من  يعد  لم  اليوم، 
إال  الــجــزائــري  العسكري  الحكم  ملنفذي 
االعتذار الرسمي على ما حصل، ومساءلة 
مروج السخرية الوقحة بالقناة املذكورة من 
ملصلحة  والتفاهم  أجل متطلبات التعايش 
في  الشعوب  ومصلحة  والجوار  التاريخ 
التعاون  إطار  في  والديمقراطية  التنمية 
غايات  ــاث  ث تحقيق  ــى  إل يسعى  الـــذي 
البوليساريو،  وهــم  تــرك  أوال،  رئيسية: 
ثانيا، إعمال منطق العقل والحوار، وثالثا 
على  ضدا  الكبير  املغرب  بناء  أفق  تطوير 

كل أشكال التفرقة والتجزيء.

جواد الخني

السلوك الجزائري 
السياسي واإلعالمي 

والبرلماني ال يعبر إال عن 
نشاز وانفالت عن أفق 

الوحدة والتضامن والتآزر 
والمصير المغاربي 

المشترك



هل هو الظلم والظالم ؟

حكاية من الواقع مع المكتب الوطني للكهرباء
سنوات،  خمس  قبل  اّللخْر..  من  ْنجيكم 
املواطنني  عن  نيابة  كتبتها  مقالة  في  كنت 
والذين  سطات،  بمدينة  والفالحني  البسطاء 
في  عقوبة  يقضون  أنهم  يعتقدون  بــاتــوا 
عفاريت  عليها  هلل  سلط  بعدما  املدينة  هذه 
هؤالء  رغبة  ضّمنتها  قد  )كنُت(  ترحم،  ال 
لزيارة  امللك  إلى  رسالة  توجيه  في  البسطاء 
السلطان  أحبها  مدينة  باعتبارها  املدينة، 
األســاس  حجرها  ووضــع  إسماعيل  مــوالي 
القديم  لتاريخها  نظرا  الشهيرة،  بقصبتها 
يخرجها  أن  فاختار  ورجاالتها،  وموقعها 
من الصمت والخفاء إلى الوجود، يلتمسون 
قتل  مسلسل  إيقاف  أجل  من  امللكية  الزيارة 
مسلسالت  ــاء  ــه وإن وضــواحــيــهــا،  املــديــنــة 
الفساد والظلم الذي يعانيه هؤالء املواطنون 
التي  اإلدارات  في واحدة من  أبسط حق  مع 
تقضي  وضيعات  إقطاعيات  إلــى  تحولت 
حاجات الذين يفهمون أسرار قضاء الحاجات 

في خمس دقائق بدون وسيط.
الضرب  يتم  لكي  وسبب  سبب  ألف  هناك 
بقوة وبال رحمة على األيادي القذرة والعقول 
هــذا،  كــل  تستحق  ال  مدينة  فــي  املتحجرة 
في  الفضالء  من  قليلة  قلة  هناك  وباملقابل، 
اإلدارات ممن يستحقون التنويه واالحترام. 
التي  الحكايات  آالف  من  حكاية  ســأروي 
الذي  ز(  )ع.  املسمى  حكاية  يوميا،  تتوالد 
البادية،  في  بالكهرباء  للتزود  طلبا  وضع 
عني  بالعراعير  لكبير  أوالد  تسمى  بمنطقة 
وكان  الجنوبية،  املزامزة  تامدروست  نــّزاغ 
السنة  من  شتنبر  شهر  من  العاشر  في  ذلك 
الثامن  الدراسة، وفي  املاضية، مؤديا رسوم 
من  برسالة  توصل  الشهر،  نفس  من  عشر 
باملكلفني  االتصال  ربط  منه  تطلب  املكتب، 
مشجعة،  الرسالة  كانت  وقد  اإلدارة،  داخل 
غير أن التواصل مع املعني باألمر كان شبه 
وعدم  اإلهمال  من  الكثير  وفيه  مستحيل، 
للمعاينة  يخرج  ولم  االحترام،  وعدم  املهنية 
انتظار،  وطــول  والطلبات  بـــ»املــزاوكــة«  إال 
وبعد ذلك، »شاخ الزمن ونسَي نفسه«، وقيل 
لصاحبي: عليك أن تفهم، فأنت ال تفهم، وقيل 
له: عليك بوسيط نافذ يأتيك بالنور في يومه 
أصبح  حتى  الكثير...  له  قيل  كما  وساعته، 
خدعه  من  هناك  إن  بل  السؤال،  عن  عاجزا 
أربعة  ربطا من  أن يطلب  له  فأوحى  ما  ألمر 
خيوط، وهم يعلمون أن ذلك غير ممكن هناك، 
دراسته  سبيل  في  أنهم  يوهمونه  وظلوا 
والتقرير في ذلك، والحقيقة أن األمر كله كان 

خدعة على مواطن ال يفهم اآلخرين.
عشر  ثالث  في  جديد  بطلب  صاحبي  عاد 
يناير من هذه السنة، دون جدوى، ولم يثبت 
للنظر،  نفسه  كلف  أو  أحد  أي  استجاب  أن 
ال  اإلدارة،  بتلك  نزهاء  موظفني  وجود  رغم 
حول لهم وال قوة مع وجود فئة لها رأي آخر، 

وينهجون طرقا غير الطرق الواضحة.
املوضوع،  في  شكوى  قدم  لصاحبي:  قلت 
هناك  كــانــت  إن  للفحص  لــجــنــة  ــب  ــل واط
خروقات تتركك في الظالم ستة أشهر، فقال 
بأن  هذا:  على  للرد  مبرر  ألف  لي: سيجدون 
امللفات  وأن  عائقا،  كانت  »كورونا«  ظرفية 
كثيرة، وأن عدد املوظفني قليل، وأن األمطار 
في  تحسم  لم  الحكومة  وأن  غزيرة،  كانت 
املدينة  سكان  وأن  زاغت،  التي  الساعة  تلك 
الشمس  وأن  البدو،  أولئك  من  بالنور  أولى 

تكفيهم.. وليناموا مع الغروب...
اليوم هو  لكل هذه األسباب، فإن صاحبي 
الفالحني والعمال،  العائالت من  واآلالف من 
هوية  إال  يملكون  ال  الــذيــن  البسطاء  وكــل 
يحتقرها من ال ضمير لهم، هؤالء املواطنون 
طلب  اليوم  يجددون  أمرهم،  على  املغلوب 
والظالم،  الظلم  كل  عنهم  ترفع  ملكية  زيارة 
جرمهم..  بحجم  حسابا  الفاعلني  وتحاسب 
املكاتب  وكل  للكهرباء  الوطني  املكتب  في 

واإلدارات واملصالح بسطات والنواحي.
الكهرباء،  مكتب  ملمثلة  يقول  فإنه  وأيضا، 
بكل احترام، وعالنية، أنه لم يعد يريد كهرباء 
بالذل  املــوصــول  بسطات  الوطني  املكتب 
واملهانة، ويكفي أن يأخذه وبسرعة قياسية، 
واملتنفذين  النافذين  من  الرباعية،  وبالطاقة 
السكن  أو  البناء  رخصة  يملكون  ال  ممن 
حتى، وسيكتفي صاحبكم بالنوم وقت غروب 
الشمس، والعيش بطريقة أجداده في الزمن 
املاضي، ما دام هناك من ال يريد مغربا متقدما 
متخلفا  مغربا  ويريد  وابن عصره،  وحداثيا 
يجد األعداء فيه فرصة للنيل منه.. مغرب فيه 
من يهدمون ويناقضون ما تؤسس له الدولة 

التي تدعو إلى كهربة العالم القروي.
وإنما  الكهرباء  تملكون  ال  أنتم  لكم:  يقول 
حاجة،  به  لي  تعد  لم  لذلك  والظالم،  الظلم 
وجهويا  محليا  املسؤولني  من  أريد  ولكنني 
ووطنيا، افتحاص امللفات وكل الخبايا التي 

تخفي الكوارث التي تساهم في عطبنا.

شعيب حليفي

رحلة في عالم المال واألعمال
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التعامل مع هذا املوضوع ينبغي أن يتسم 
الذاتي  الجانب  يمس  ألنه  كافية،  بمرونة 
الحياة..  مع  اإلنسان  لتفاعالت  والنفسي 
من  للتخلص  سبيال  اإلنــســان  يملك  فهل 
عصر  في  للمال  املطلقة  السيطرة  أخطار 
الطمع  زنزانة  في  محاصرة  مقوماته  جميع 
والجشع وعشق املادة؟ وكيف يتخلص هذا 
املخلوق الضعيف من قيودها وهي تسيطر 
على قلبه؟ وكيف يقاوم هذه املعشوقة التي 

تهدد وجوده وتدفع به نحو الخراب؟
فصراع اإلنسان مع املال مستمر، والعالج 
بالقناعة  التمسك  ــي  ف مــوجــود  مبدئيا 
سأحاول  لذلك،  له،  هلل  يسره  بما  والرضى 
من خالل هذا العرض املتواضع، أن أتطرق 
إلى بعض األسباب التي تساهم في تعاسة 
بالفنت  يزخر  زمن  في  يعيش  فهو  اإلنسان، 
بكل  املال  لصنم  الركوع  عليه  فرضت  التي 
يتفنن  كــيــف  وعلمته  ــوع،  ــش وخ خــضــوع 
في  ويجتهد  والخداع،  الغش  أساليب  في 
جمع  طرق  له  وفرت  كما  أشكالها،  تصميم 
يعانق  فأصبح  واالحتيال،  بالنصب  املــال 
الربا مبتكرا سبال جديدة في ميدان الكسب 
حتى  السمحاء،  للشريعة  املخالف  الحرام 
أصبح املصير مجهوال، خصوصا في الوقت 
وأشــواك  صعوبات  كله  واملــيــدان  الــراهــن، 

واإلنسان يجري ويلهث وراء السراب.
الحياة،  لهذه  العام  املغزى  الناس  لو فهم 
ملا أضاعوا سنوات من حياتهم في مالحقة 
الربح في البورصة والقمار، ولو فكروا في 
هذا الغول الذي يالحقهم في جميع مراحل 
في  يتواجد  فالسالح  باملقاومة،  حياتهم 
في  يتوفر  املواجهة  ودواء  القرآن  عيادة 

صيدلية السنة النبوية الشريفة..
فمجالها  للقناعة،  تهتدي  أخي  يا  ليتك 
ومعلنا  ــال  املـ هـــذا  ــي  ف ــدا  ــ زاه سيجعلك 
إليك  وجهه:  في  فِصْح  له،  املطلق  عصيانك 
طاقة  مولد  يا  عني  إليك  ــال،  امل أيها  عني 
للضاللة،  يقود  فحبك  والطغيان،  الغرور 
ختام  وخير  الهداية..  من  حرمان  وعشقك 
الشقاء  »جلب  الحكمة:  هــذه  النص  لهذا 

لنفسه من أقبل على الدنيا بطمع«.

بندريس عمراوي الطيب

هناك ألف سبب وسبب 
لكي يتم الضرب بقوة 

وبال رحمة على األيادي 
القذرة والعقول 

المتحجرة في مدينة 
ال تستحق كل هذا، 

وبالمقابل، هناك قلة 
قليلة من الفضالء في 

اإلدارات ممن يستحقون 
التنويه واالحترام. 

»حبق البقال« من بوار إلى بوار 
الطيب آيت أباه 

بصدق  رعاها  طيبة  نبتة  البّقال«  »َحَبُق 
مشتل  فــي  البناة  مــن  أسالفنا  وإخـــالص 
ــى غرسها  قــطــاع الــتــجــارة، ثــم عــمــدوا إل
جارية  تجارية  صدقة  فروعهم  بواسطة 
فضلها،  َعّم  حتى  املغرب،  أنحاء  جميع  في 
وسارت بَخيرها الركبان، ال ينكر جميلها إال 

جاحد وُبو الّرَكاِبي ُموّراْن!
محبق  بجوار  الكرسي  على  قاعد  وأنــا 
الحانوت، َحضَرتني واقعة حكاها لي الوالد 
رحمة هلل عليه، وتتعلق بتاجرين صديقني، 
فكان  الــعــز،  ــام  أي عمر  درب  بينهما  جمع 
على  يتباهى  الدكالي  األصــل  ذي  التاجر 
أشكال  بشّتى  السوسي  األصل  ذي  التاجر 
بمختلف  الــغــاصــة  العائلية،  الضيعات 

من  لزيارتها  ويــدعــوه  املــاشــيــة،  أصــنــاف 
َساْقل،  السوسي  التاجر  بينما  آلَخر،  حني 
إلى  كالنملة،  في صمت  يكّد  الّطّم،  وضارب 
أن جاء يوم دعا فيه التاجر الّسوسي بَدوره 
البكر  ابنه  عرس  لحضور  الدكالي  صديقه 

في تمازيرت.
تلك  إلــى  والسفر  طــويــال،  الطريق  كــان 
واملاء  السماء  بني  املعلقة  النائية  القرية 
شاّقا! بخالف الدكالي الذي كان يزور بلدته 
بكل ُيسر، لُقربها من مكان عمله، وقد حصل 
وهم  ليال  تمازيرت  إلى  حينها  وصلوا  أن 
العشاء  وجبة  تناولوا  أن  وبعد  متعبني، 
ضيافة  في  وطــاب  لذ  بما  بطونهم  ومــأوا 
طاحو  والسخاء،  الجود  أهــل  من  األكــارم 
للنوم من فرط  ُدودة، واستسلموا  عباد هلل 

السكينة والهدوء.
من  الدكالي  أخونا  صعَد  النّبوري،  على 
على  عينيه  وطلَق  سطحه،  إلى  املنزل  فناء 
حّد الشوف، الستكشاف املكان، فما وجَد ِمن 

َحوله غيَر الجبال والقفار.. ال طائر يطير، وال 
الفور عند  نزل على  ثم  يميل،  غصن أخضر 
صديقه السوسي، شاغرا فاُه تعلوه الدهشة 
من هول الصدمة، ليستفسره: »خويا الحاج 
بريئة،  وبعفوية  الفالحة؟«،  فاْين  محمد، 
»الفالحة  السوسي:  أجابه  فريدة،  وتلقائية 
ْخّليناها في درب ُعمر آسيدي الحاج أحمد«.
مع ما بات يقض مضاجع ّمالني الحوانت 
سواء  وجودهم،  ُتهّدد  مضايقات  من  اليوم 
على مستوى موارد أرزاقهم في املدينة، أو 
وبعد  تمازيرت،  في  أصولهم  مستوى  على 
الغريبة  الطفيليات واألحراش  اكتسَحت  أن 
غفلة  في  ِحباقهم  ومواِطن  محاِبقهم  جميع 
من ممثليهم بمختلف املجالس املُنتَخبة، فال 
تستغرب عندما تجد أغلبهم اليوم جالسني، 
يردد:  لسانهم  وحال  يتساءلون،  ُيفكرون، 
السوق  أن  إال  األرض«!  يشّد  تلْف  »اللي 
هنا  ــواء،  س حد  وعلى  مــؤخــرا،  والفالحة 

وهناك، أصبح من بوار إلى بوار.
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الكثير من األنشطة الرياضية متوقفة لدى 
جائحة  بسبب  الرياضية  الجامعات  بعض 
بني  بسبب صراعات شخصية  »كورونا«، أو 
واألندية  الجامعية  املكاتب  مسؤولي  بعض 
الشخصية  املصالح  تسود  حيث  املعارضة، 
العامة  املصلحة  على  الضيقة  والحسابات 
الجامعة  يعتبر  البعض  جعل  مما  للعبة، 
تدبير  فــي  فشله  رغــم  ــه،  ل ملكا  الرياضية 
ودخوله  سنوات،  لعدة  املؤسسة  وتسيير 
تحكمه  بسبب  أطراف  عدة  مع  في صراعات 
أو  املخالف  الرأي  ورفضه  األمــور،  زمام  في 

املشاركة في تسيير وتدبير مالية الجامعة.
واملشاكل  القضايا  من  العديد  كشفت  وقد 
الحضيض،  في  تعيش  الوطنية  الرياضة  أن 
بمباركة  تسييرها  فــي  فئة  تحكم  بسبب 
حيث  ســنــوات،  عــدة  منذ  الوصية  ــوزارة  الـ
مؤسسات  ــى  إل الجامعات  بعض  تحولت 
خاصة تابعة لبعض األسماء الذين أصبحوا 
رؤساء دائمني، ال تحركهم ال جموع عامة وال 

معارضة وال اختالالت مالية.

اختالالت بارزة في جامعة الريكبي
تجاوزات  تعرف  التي  الجامعات  بني  من 
واختالالت مالية غير مبررة، جامعة الريكبي، 
في  الغريبة  األمــور  من  العديد  وقعت  حيث 
السابق،  الرئيس  فترة  خالل  الجامعة  هذه 
مقررا  كان  الــذي  العام  الجمع  قضية  منها 
الرئيس  لكن   ،2019 نونبر   16 يوم  انعقاده 
الناصر  عبد  تقدم  عقب  الجمع  تأجيل  قرر 
الحق،  وقت  إلى  الترشيح،  بالئحة  بوكجة 
عقد  في  واملراوغة  التماطل  مسلسل  ليبدأ 
ناديا وجمعية   21 بـ  دفع  مما  العام،  الجمع 
الــوزيــر،  بمراسلة  جهوية،  عصب  ــالث  وث
للمطالبة بعقد الجمع العام واحترام موعده.
فــقــد تــجــاهــل الــرئــيــس جــمــيــع املــطــالــب 
دفع  مما  الــجــامــعــي،  املكتب  داخـــل  حتى 
بسبب  استقالتهم  لتقديم  األعضاء  بثلثي 
تسيير  ينهجها في  التي  الفردية  السياسة 
ومطالبا  عــام  جمع  عقد  رافضا  الجامعة، 
املسابقات  في  باملشاركة  والجمعيات  الفرق 
الرياضية، مما دفع برؤساء 23 فريقا وثالثة 

عام  على عقد جمع  لالتفاق  للعصب،  رؤساء 
فبراير   29 يوم  البيضاء  الدار  في  انتخابي 
الدعوات  جميع  الرئيس  رفض  بعد   ،2020
بحيث  الــعــام،  الجمع  لعقد  تاريخ  لتحديد 
لجنة  من مسؤول  برسالة  معارضوه  تفاجأ 
ال  الـــوزارة  بــأن  يخبرهم  النخبة،  رياضيي 
تعترف بالجمع العام الذي يريدون عقده في 

مدينة الدار البيضاء.
الجمع  بعقد  قرارا  الجامعة  رئيس  واتخذ 
قام  بعدما  وجدة،  مدينة  في  السنوي  العام 
لشقيقه  الطريق  وتمهيد  األمـــور  بترتيب 
 7 يوم  إذ حدد  الجامعة،  رئاسة  في  لخالفته 
مارس موعدا لعقد الجمع العام وألغى الجمع 
العام السابق، ليتمكن من تمرير الرئاسة إلى 
شقيقه في جمع عام وصفته املصادر بـ»غير 
قانوني وغير شرعي«، وفي غياب أي منافسة 

من مرشح آخر.

اختالالت مالية في تقرير االفتحاص
سجل تقرير مكتب الحسابات املعتمد من قبل 
افتحاص  إلجراء  والرياضة،  الشباب  وزارة 
للريكبي،  املغربية  امللكية  الجامعة  فــي 
في  مفهومة  غير  ومعامالت  اختالالت  عدة 
خالل  الجامعة  في  املحاسباتية  العمليات 
تسجيل  تم  إذ  و2016،   2012 بني  ما  الفترة 
ملصاريف  الداخلية  املراقبة  مستوى  ضعف 
أو  باملصاريف  املتعلقة  ســواء  الجامعة، 
املداخيل، حيث أن بعض الفواتير غير مبررة 
وغير مقنعة، بينما األداء يتم نقدا للمزودين، 
 2015-2014 ملوسم  املالي  التقرير  وغياب 
ثلث  استقالة  بدعوى  معروفة،  غير  ألسباب 

أعضاء املكتب الجامعي.
املحاسباتي  الخبير  تقرير  سجل  كما 
وجود  عــدم  الوصية،  ــوزارة  الـ من  املعتمد 

واملالية  الحسابية  واملستندات  الوثائق 
 ،2014-2013  ،2013-2012 ــم:  ــواسـ ملـ
غير  مصاريف  جانب  إلــى  و2015-2014، 
في  والشفافية  الحكامة  غياب  مبررة تكشف 
17 مليون  صرف أموال الجامعة، منها مبلغ 
مليون  و19   ،2013-2012 موسم  في  سنتيم 
مليون  2013-2014، و62  في موسم  سنتيم 
باإلضافة   ،2016-2015 موسم  خالل  سنتيم 
إلى وجود غموض حول مداخيل مالية أخرى 
تطرق لها التقرير تتعلق باملواسم املذكورة.

 
عقوبات دولية

السابق،  الريكبي  جامعة  رئيس  تعرض 
من  ــاف  ــق اإلي لعقوبة  ــة،  بــوجــوال الــطــاهــر 
لخمس  واإلفريقي  الدولي  االتحادين  قبل 
ــع ممثل  تــعــاونــه م ســنــوات، بــســبــب عــدم 
استضافة  ورفضه  للعبة  االتــحــاد الــدولــي 
تقرير  تــطــرق  بــعــدمــا  املــالــيــني،  املــراقــبــني 
في  اإلداريــة  االختالالت  من  لجملة  االتحاد 
بعد  واملصداقية،  الحكامة  وغياب  الجامعة، 
باالطالع  للمراقبني  الرئيس السماح  رفض 
دفع االتحاد  مما  الحسابية،  العمليات  على 
الدولي إلصدار قرار يقضي بتجميد عضوية 
املنتخبات  ومنع  للريكبي  امللكية  الجامعة 

الوطنية من املشاركات القارية والدولية.
ــدولــي منح  ــرر االتــحــاد ال وعــقــب ذلـــك، ق
فرصة أخرى للجامعة، إلعادة إصالح األمور 
واحــتــرام  ــة،  ــ واإلداري واملالية  التنظيمية 
القوانني األساسية واألنظمة العامة، وقانون 
دجنبر  شهر  مهلة  محددا  البدنية،  التربية 
املاضي، مما يجعل الجامعة مهددة بعقوبات 
أخرى إضافية في حالة عدم استجابة شقيق 
إذ  الدولية،  للتوجيهات  السابق  الرئيس 
من  للتوقيف  الجامعة  تتعرض  أن  يمكن 
االتحاد الدولي، الشيء الذي سيحرم جميع 
املغاربة،  التقنية والحكام  املمارسني واألطر 
من املشاركة في األنشطة الدولية واإلفريقية، 
من  الوطنية  املنتخبات  استبعاد  وبالتالي 

جميع املسابقات والبطوالت الدولية.
باالتحاد  االستئناف  لجنة  وخرجت 
اإلفريقي للريكبي بعقوبة إيقاف أخرى 

إعداد:  خالد الغازي 

عقوبات دولية تنتظر المغرب

تقارير تكشف 

اختالالت مالية غام�ضة
بجامعتي الريكبي وال�ضطرجن 

يعرف القطاع الرياضي العديد من االختالالت، خاصة على مستوى التدبير المالي 
في بعض الجامعات الملكية الرياضية، التي تعرف صراعات وخالفات بسبب 

التسيير العشوائي للموارد المالية من قبل بعض الرؤساء والمكاتب الجامعية، مما دفع 
ببعض األصوات المعارضة، للمطالبة بتدخل الوزارة بحياد ألجل تصحيح الوضع قصد وضع 
حد للتالعبات التي تحصل في الجموع العامة واالختالالت في المال العام، بينما مازالت 

بعض ملفات جامعات رياضية معروضة على القضاء، بسبب التجاوزات المالية، رغم وجود 
اختالالت مالية في تقاريرها، مما يطرح تساؤالت حول سبب صمت الوزارة عن التالعبات 

الحاصلة في الجموع العامة والتجاوزات األخرى، وعدم اتخاذ إجراءات في حق المسؤولين 
عن تلك االختالالت المالية، مما جعل الممارسين والرياضيين والمدربين واألندية هم 

الضحايا لهذه األوضاع المزرية التي تعرفها بعض الرياضات الوطنية.

اكن من المفروض على الوزير 
تعيين لجنة مؤقتة بالجامعة، 

السيما وأن آخر جمع عام رسمي 
للجامعة انعقد في يناير 2016

الفردوس
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أنشطتها،  جميع  بتعليق  الجامعة  ضــد 
لالتحاد  التأديبية  اللجنة  قـــرار  مــؤكــدة 
السابق،  الرئيس  بتوقيف  القاضي  القاري، 
معتبرة  سنوات،  لخمس  بوجوالة  الطاهر 
في  عقد  الــذي  االنتخابي  العام  الجمع  أن 
إدريس  انتخاب  وعرف   ،2020 مارس  شهر 
بوجوالة، يعد الغيا بقوة القانون، كما سار 
املنوال  نفس  على  ــدوره  ب العربي  االتحاد 
الريكبي  أنشطة  وتجميد  توقيف  وقـــرر 
الوطني معتمدا على قرارات االتحاد الدولي.

 
جامعة الشطرنج.. مكتب جامعي 

»بدون شرعية«
تعرف الجامعة امللكية املغربية للشطرنج، 
على  معروضة  قضايا  عــدة  ســنــوات،  منذ 
والرياضة،  الشباب  وزارة  وعلى  املحاكم 
اإلداري  التسيير  فــي  ــالالت  االخــت بسبب 
أمــزال  مصطفى  الرئيس  عهد  في  واملــالــي 
معارضوه  يتهمه  ــذي  ال واليــتــه،  املنتهية 
في  ــات«  و»خــروق تــجــاوزات  بعدة  بالقيام 

الحساب املالي للجامعة.
الجامعي  فاملكتب  مطلعة،  وحسب مصادر 
 22 )4 ســنــوات( مــنــذ  ــه  ــت اســتــوفــى والي
عام  جمع  عقد  يستوجب  مما   ،2019 مارس 
ورئيس  مكتب  النتخاب  جــديــد  انتخابي 
لكن  الجامعة،  وتسيير  تدبير  يتولى  جديد 
بتسيير  يقوم  مازال  واليته  الرئيس املنتهية 
للكاتب  غياب  وفي  أغلبية،  بدون  الجامعة 
إلى  مشيرة  ومساعده،  املــال  وأمــن  العام 
على  تعيش جمودا  الشطرنج  رياضة  أن 
تنظم  لم  التي  الرسمية  البطوالت  مستوى 
الفردية  املسابقات  منها   ،2017 سنة  منذ 
بحيث  العرش،  كأس  ومسابقة  والجماعية 
بتنظيم  فقط  املعارضة  األندية  بعض  تقوم 
الوطنية،  والتظاهرات  املهرجانات  بعض 
القصيبة،  دوري  شفشاون،  مهرجان  مثل 
يرفض  بينما  املحمدية،  مكناس،  تزنيت، 

الرئيس املنتهية واليته االعتراف بها.
املكتب  أعــضــاء  الــصــراع بــن  وصــل  فقد 
تقدم  بعدما  القضاء،  إلى  السابق  الجامعي 
السابق،  ــال  امل أمــن  الــديــن،  تقي  املــرحــوم 
فيها  يتهمه  الجامعة،  رئيس  ضد  بشكاية 
البنكي  الحساب  من  مالية  مبالغ  بسحب 
أخــذت  ــي  ــت وال مــوافــقــتــه،  دون  للجامعة 
الشكاية  تقديم  يوم  من  بداية  طويال  مسارا 
املــال،  أمــن  قبل  مــن   )2016 أكتوبر   28(
امللف  أحــيــل  حيث  املــصــادر،  نفس  حسب 
االبتدائية  باملحكمة  العامة  على  النيابة 
الفرق  مــن  مجموعة  قــررت  ثــم  فيه،  للبت 
التقدم بشكاية أخرى عبر الجمعية املغربية 
العامة  النيابة  لــدى  الــعــام،  ــال  امل لحماية 
الفرقة  تم عرضها على  بمحكمة االستئناف، 
النيابة  قامت  ثم  البحث،  لتعميق  الوطنية 
العامة بإحالة امللف على املحكمة االبتدائية 
أثــار جــدال واســعــا، والــتــي بدورها  بــقــرار 
أحالت الشكاية على الفرقة الوطنية للشرطة 
القضائية، ليعود ملف القضية في ماي 2018 
إلى  امللف  التحقيق، حيث مازال  إلى قاضي 
يومنا لم يخرج من مكتبه رغم تعين قاضي 
جديد في يوليوز املاضي للبت في املوضوع.

 تماطل الوزارة في تعيين
 لجنة مؤقتة

في  يكمن  املشكل  أن  املصادر،  تؤكد بعض 
لجنة  تعين  ترفض  التي  الوصية  ــوزارة  ال
التي  األوضـــاع  ــالح  وإصـ لتسوية  مؤقتة 
سنوات،  منذ  الشطرنج  ريــاضــة  تعيشها 
للرئيس  االنفرادي  والتحكم  التسيير  بسبب 
واملالية  ــة  اإلداريـ األمــور  جميع  تدبير  في 
السابق،  الــوزيــر  أن  مضيفة  والتنظيمية، 
رسالة  ألمــزال  وجه  العاملي،  الطالبي  رشيد 
التربية  قانون  من   31 املادة  على  بناء  إنذار 
الوضعية التي  بتسوية  تطالبه  والرياضة، 
أبريل   2 تاريخ  من  ابتداء  الجامعة  تعيشها 
الوزير  على  املفروض  من  كان  حيث   ،2019
وأن  السيما  بالجامعة،  مؤقتة  لجنة  تعين 

في  انعقد  للجامعة  رسمي  عــام  جمع  آخــر 
يناير 2016، ولم يتم بعده عقد ثالثة جموع 

عامة لسنوات 2017، 2018، و2019.
وأفادت املصادر، أن الوزارة الوصية قامت 
إحالة  عبر  مسؤوليتها  من  للتهرب  بمحاولة 
واملعارضن  السابق  الجامعة  رئيس  قضية 
غياب  رغــم  الرياضي  التحكيم  غرفة  على 
لتطبيق  الــوزارة  داعية  شخصي،  خالف  أي 
فيها  شرعت  التي  املسطرة  واتباع  القانون 
على  بناء  العلمي،  الطالبي  الوزير  عهد  منذ 
ألجل  البدنية،  التربية  قانون  من   31 املــادة 

تعين لجنة مؤقتة.
ــوزارة  ال قامت  فقد  املــصــادر،  ذات  ووفــق 
للجامعة،  وإداري  مالي  افتحاص  بإجراء 
املالحظات  من  ومجموعة  تحفظات  سجل 
واالخـــتـــالالت حــول املــعــامــالت املــالــيــة في 
خالل  للجامعة  اإلداري  والتدبير  التسيير 

بارزا  سببا  تعد  والتي  الفارطة،  السنوات 
هيكلة  بإعادة  الوصية  الـــوزارة  تقوم  لكي 

الجامعة وإصالح وضعها.
 

االتحاد الدولي ينهي مهام الرئيس
قرر االتحاد الدولي للشطرنج، في دجنبر 
الجامعة  برئيس  االعــتــراف  وقــف   ،2020
التي  املشاكل  بسبب  ــري،  ــدي امل واملكتب 
على  الجامعة واملعروضة  فيها  تتخبط 
القضاء، ونظرا ألن الجامعة امللكية املغربية 
شهر  منذ  اجتماع  أي  تعقد  لم  للشطرنج 
انتهت  رئيسها  والية  أن  كما   ،2016 يناير 

في 22 مارس 2019.
الدستورية  اللجنة  قبل  من  القرار  وجاء 
لالتحاد الدولي بعدم تولي رئيس الجامعة 
االجتماعات  في  واليته تمثيلها  املنتهية 

للجامعة  املجال  فسح  أجــل  من  الدولية، 
القوانن،  وتطبيق  الوضعية،  لتصحيح 
للقرارات  االستجابة  عــدم  حالة  فــي  لكن 
الدولية  التنفيذية  اللجنة  تلجأ  الدولية، 
لم يعد مكتبها  لكل جامعة  »مندوب  لتعين 
االتــحــاد  قــبــل  مــن  بــه  معترفا  التنفيذي 
مع  التعاون  في  مهمته  وستتمثل  الدولي، 
املنظمن حتى تتم املوافقة على املسابقات، 
على  بالحصول  لالعبن  ستسمح  الــتــي 
وأيضا  الــدولــيــة،  ــاب  ــق واألل التصنيفات 

ارتقاء الحكام في الرتب«.
هذا  أن  ــرارهــا،  ق فــي  اللجنة  وأضــافــت 
املندوب ستعطى له صالحية تعين أعضاء 
في  سيشاركون  الذين  الوطنية  املنتخبات 
الالعبن  لتجنيب  وذلك  الدولية،  البطوالت 
صراعات  بسبب  التأثر  واألطــر،  واملدربن 

الجامعة امللكية املغربية للشطرنج.

سجل تقرير مكتب الحسابات المعتمد من قبل وزارة الشباب والرياضة، إلجراء افتحاص 
في الجامعة الملكية المغربية للريكبي، عدة اختالالت ومعامالت غير مفهومة
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منـوعـات

لنور الدين الرياحي

عشتها  وقائع  أقــرأ  وكأنني  أباظة  فكري  مقاالت  ــت  والزل أقرأ  كنت 
إحدى  في  علي  دخلت  كيف  تذكر  عالية،  ذة.  زوجتي  زالــت  وال  بنفسي، 
مجلة  أعداد  وأحد  نوبة ضحك هستيرية  في  أقهقه  فوجدتني  الصبيحات، 
»الهالل« القديمة بيدي، وبقيت غير مصدقة إلى أن مددتها باملجلة وعليها 
الناس،  كل  ربما ال يضحك  الذي  املقال  ذلكم  الضحك على  فرط  دموعي من 
ينفجر  أن  إال  يمكنه  ال  املصري،  والصعيد  البادية  طباع  يعرف  من  ولكن 
ضحكا من مقال بسيط أراد به الكاتب الكبير فكري أباظة، أن يكون من ضمن 

سلسلته »الضاحك الباكي«.
املقال يحكي قصة واقعية في ريف مصر، إذ كان التسوق في ثالثينات 
وأربعينات القرن املاضي، يتطلب السفر إلى مدينة معينة عبر القطار، وبعد 
ذلك شراء جريدة، ومجرد شرائها وقراءتها، يجعل من ذلكم الشخص وزيرا 
لجميع حكومات  وإنما  بالده  لحكومة  فقط  ليس  الرسمي  والناطق  لألنباء 
بالجريدة،  مصحوبا  عودته  فور  فيه  وتحدث  إال  مجاال  يترك  ال  إذ  العالم، 
ليأخذ مكانا معينا وتجتمع القبيلة أو الفيوم عليه في ساعة معهودة، وكأنه 
فيحضر شيخ  علم،  على  تكون  الرسمية  والسلطات  عاملي،  مراسل صحفي 
الذي سوف يذيعه على مسامع  الخبر  أو من يمثله، عل  العمدة  أو  القبيلة 
األخبار  ملعرفة  الرجل  يأتي  بماذا  وينتظرون  أهمية،  ذا  يكون  الجمهور، 
الساكنة  ونصح  وأمريكا،  وأملانيا  األوسط  والشرق  القاهرة  من  الــواردة 
حدوثها  ومكان  قريته  بني  تفصلها  التي  األحــداث  من  االحتياطات  بأخذ 
مئات اآلالف من الكيلومترات، ولو عاش صاحبنا زمن األنترنيت و«كورونا« 
لكانت لكالمه واهتمامه املتزايد بسرعة انتشار الوباء والحديث عنه، نكهة 
أخرى، غير أن صاحبنا، مع األسف، وأمام هذه االهتمامات الرسمية والغير 
رسمية واألهمية التي أصبح يتمتع بها وسط الدوار أو القبيلة، ال يهتم إال 
بالكوارث والقرارات الخطيرة وكأنه نذير شؤم، ألنه ال يختار إال ما يؤزمهم، 
فتراه كما كتب فكري أباظة، قد بدأ الحديث وسط انتظار الساكنة املتجمعة 
سوف  التي  الكارثة  ينتظر  والكل  رأسه  على  يده  ويضع  والتنهد،  بالويل 
تكون محور الخبر األول، فتجحظ عيناه، ويتلذذ بذلك الوقت الذي تستغرقه 
»قنطرة  قبيل  من  بأخبار  ليبدأ  القوم،  من  البسطاء  وتساؤالت  تنهدات 
كبيرة«، ليسألوه: »ما بها«، »أوف.. تهدمت وغرق كل ركاب القاطرات الذين 
»هلل  الجمهور:  فيصيح  بعد«،  يحدد  لم  الوفيات  عدد  زال  وال  فوقها  كانوا 
العالم مهددة  القناطر في  أن جميع  املحتمل  »ومن  فيكمل:  أكبر«،  أكبر هلل 
البيوت  في  املكوث  بضرورة  األهالي  إلخبار  البعض  فيهرع  بالسقوط«، 
وعدم اجتياز القناطر، فتعم حالة من االستنفار، وتنقطع املواصالت، ويعلم 

العمدة الباشوات، وتخرج لجن للتحقق من سالمتها...
يصل  حتى  مضحك  بأسلوب  القصص  هذه  شبيه  أباظة  فكري  ويكمل 
»فينك  ويولول:  ويصيح  عمامته  يصوب  آخر، وصاحبنا  يوم  اجتماع  إلى 
يا أمي فينك يا باي فينكم يا جدودي« ويخبرهم بأن حريقا مهوال شب في 
الصني الشعبية وسوف يأتي على الكرة األرضية، وأن األشالء من املحتمل 
أن تصيب الفيوم، فيهرول الفالحون إلى منازلهم من أجل تغطية ماشيتهم 
النساء  ويسهر  الليل  عز  في  قصوى  استنفار  عملية  وتبدأ  بالقصدير 
والرجال على عملية الوقاية مخافة وصول حريق في آسيا إلى صعيد مصر، 
يتلذذون  القريب  باألمس  كانوا  أناس  إلى مضحكات  أباظة  فكري  ليخلص 
بالضحك على ذقون البشر، ال يمكن إال أن نسميهم مرضى نفسيني، واألكثر 
منهم مرضا، هم الذين يصدقونهم بعفويتهم وسذاجتهم وتلك ثالثة األتافي.
ولعل املجتمعات ال زال فيها أمثال هذا الصعيدي، وال زلنا نرى في عصر 
األنترنيت والتواصل االجتماعي بعض هذه الظواهر التي ال من يلقيها وال 
من يتلقاها، محتاج إلى عالج نفسي، لكن الطامة الكبرى، هي عندما نسمع 
عن أشخاص يتلذذون بتعذيب من لهم سلطة عائلية أو صداقة أو قرابة أو 
مسؤولية إدارية أو شخصية عليهم وهم يظنون أنهم ينتقمون كل بطريقته 
التاريخ  في  أضحوكة  األمر  ويبقى  العالج،  على  يحالوا  أن  دون  املرضية 

األدبي كما خلدها بسخرية بالغة قلم فكري أباظة.
األحـــداث  ــذه  ه مثل  وكتابنا  صحافيينا  بعض  أقـــالم  تلقفت  ــو  ول
بأن مثل هؤالء  الوعي واإلحساس  تنشر  مادة  منها  لتجعل  والشخصيات، 
األشخاص سيذكرهم التاريخ كأضحوكات، ولوقع تنبيههم، علهم يتعظون. 

نذير ال�ض�ؤم امل�ضحك 
لفكري اأباظة

يتبع

العدد: 1548 من 18 إلى 24 فبراير 2021

الفنانة هدى الريحاني تدافع
 عــن نفســها مـن »التــبهديــلة«

المغربية جيهان خليل تنضم 
لمسلسل مصري حول »كورونا«

خليل،  جيهان  املغربية  الفنانة  انضمت 
املصري  املسلسل  من  »كورونا«  حكاية  ألسرة 

»ورا كل باب«.
مشاهدها  تصوير  فــي  جيهان  ــدأت  ب وقــد 
دويدار  باهر  تأليف  من  »كورونا«  حكاية  في 
إذ  صابرين،  وبطولة  النقاش  سميح  وإخــراج 
صابرين  تقابل  التي  »مريم«  شخصية  تجسد 
إطار  في  املواقف  من  العديد  بينهما  وتحدث 

اجتماعي.
»ورا  مسلسل  حكايات  أولـــى  ــا«  ــورون »ك
منفصلة  حكايات  في  تقديمه  املقرر  باب«  كل 
كل  وتعرض  حلقات،   5 من  حكاية  كل  متصلة 
قنوات  إحــدى  على  أسبوع  مــدار  على  حكاية 
ويشارك  اإلعالمية،  للخدمات  املتحدة  الشركة 

عبد  جمال  »كــورونــا«  بطولة  في 
الناصر، محمد نجاتي، عابد عنان، 

وعدد آخر من الفنانني الشباب.
املنتظر  مــن  آخـــر،  مــوضــوع  وفــي 

فيلم  تصوير  بدء  خليل  جيهان  تبدأ  أن 
الذي تعاقدت على  »سكرين شوت«، 

النسائية  البطولة  دور  تقديم 
الصاوي  بمشاركة خالد  فيه، 

ــا وأحــمــد  وشــيــريــن رضـ
من  آخــر  ــدد  وع صفوت 
وإخراج هادي  الفنانني 
عــلــي، وتـــدور أحــداثــه 
ــي إطــــار اجــتــمــاعــي  فـ

تشويقي.

املستقرة  الريحاني،  هدى  الفنانة  أكدت 
بكندا، في حوار صحفي، أن دخولها لعالم 
لكن  »تبهديلة«،  البعض  اعتبره  الدبلجة 
يمكن  ال  أنــه  هــو  الكثيرون،  يجهله  مــا 
الدبلجة،  تجربة  يخوض  أن  شخص  ألي 
األمريكية،  املتحدة  الواليات  في  وخاصة 
هذه  أن  إذ  فنيا،  به  معترفا  يكون  أن  دون 
تحكمها،  ــط  وضــواب قــوانــني  لها  املهنة 
التجربة  ــع  ــدف ت أن  »يــمــكــن  ــافـــت:  وأضـ
البعض  بالدبلجة،  يتعلق  ما  في  املغربية 

إذ أن أشخاصا ال عالقة  إلى احتقار هذا املجال، 
ويفشلون  الدبلجة،  تجربة  يخوضون  بالفن  لهم 
لألسف  يؤثر،  ما  للعمل،  الفني  الحس  إعطاء  في 
بصفة  الدبلجة  مهنة  على  سلبي  بشكل  الشديد، 
املجال  فهذا  األمــر،  يختلف  كندا،  في  لكن  عامة، 
أن  وأعتقد  املــغــرب،  في  يحدث  بما  له  عالقة  ال 
االستعانة بأشخاص غير محترفني وال عالقة لهم 
تؤثر  معني،  عمل  دبلجة  أجل  من  الفني،  باملجال 
على جودة املنتوج، وفي نفس الوقت، تكون سببا 

في احتقار هذه املهنة«.

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

الله العظيم. َجّنَِتي ( صدق  َواْدُخلِي 

املشمولة  األعــلــى،  بالرفيق  التحقت 
برحمة اهلل، احلاجة هنية بلعربي.

تتقدم  األليم،  املصاب  هذا  إثر  وعلى 
ــبــــوع« بـــأصـــدق الــتــعــازي واملـــواســـاة  »األســ
بــنــكــيــران،  إلـــى زوجــهــا احلـــاج مصطفى 
نــزار، نوفل  وإلــى ابنتها سهام، وأوالدهـــا 
ونبيل، وإلى باقي أفراد العائلة، راجني 

للجميع الصبر والسلوان، وأن يتغمد 
الفقيدة بواسع رحمته.

إنا هلل وإنا إليه راجعون.

أبو ظبي تنظم حملة إعالنية 
لسهرة الفنانة المغربية »أوم«

الثقافي  املــجــمــع  ــن  ــل أع
ــارات  اإلم بدولة  ظبي  بأبو 
على  ــحــدة،  ــت امل الــعــربــيــة 
ــع  ــوقـ ــمـ صـــفـــحـــتـــه بـ
االجتماعي  التواصل 
ــوك«،  ــ ــبـ ــ ــسـ ــ ــايـ ــ »فـ
حفل  تــنــظــيــم  ــن  عـ
للفنانة  افتراضي 
في  »أوم«  املغربية 
فيه:  جاء  منشور 

»استمتعوا بأداء رائع للمغنية أوم 
 24 األربــعــاء  يــوم  األنترنيت  عبر 
يوتيوب  على  قنواتنا  عبر  فبراير 

وفيسبوك«.
جماهيرية  قاعدة  »أوم«  وتملك 
كبيرة وفية ألغانيها، فرغم غيابها 
أغانيها  أن  إال  اإلعالم،  عن أضواء 
ماليني   3.9 املاضية  السنة  حققت 
»سبوتيفاي«  استماع  على  مــرة 

فقط.



معجزة ا�صتخراج ر�صا�صة من عنق 
الكولونيل عبابو دون »بنج«

قطع  ثــم  لعبابو،  الحي  اللحم  فــي 
ثانية، وأخذ قطعة حديدية ثم أخرج 
الرصاصة، ووضع في الحفرة قليال 
من القطن، كان الدكتور موالي يرى، 
يقطع  نفسه  حياته،  في  مــرة  ألول 
ويستعجله،  إليه  ينظر  إنسان  لحم 
مغمى  سيسقط  عبابو  أن  وحسب 
ألول  فوجئ،  أخرى  مرة  لكنه  عليه.. 
يضع  الرجل  بهذا  حياته،  في  مرة 
قماش  قطعة  ويلف  القطن  على  يده 
يمكنك  للدكتور:  ويقول  عنقه،  على 

اآلن أن تنصرف.
مــوالي،  الــدكــتــور  كــان  وإذا 

أن  يعتقد  يــنــصــرف،  وهـــو 
ــو لن  ــاب ــب ــل ع ــي ــون ــول ــك ال
النزيف  إيقاف  من  يتمكن 
وأنــه سيموت  الــدمــوي، 
بعد ربع ساعة، فإن هذا 
هو املبرر الوحيد الذي 
أن  يوقن  الجميع  جعل 
بالنزيف،  مــات  عبابو 
آخـــرون  يعتقد  بينما 
إعطاء  فــي  استمر  ــه  أن

يره  لم  األوامر وأن أحدا 
مسلما  األرض  على  ملقى 

أنفاسه األخيرة.
تلك  في  الرباط  مدينة  كانت 

طاحنة،  معارك  تعيش  الساعات 
املدينتان  دانانغ،  أو  وكأنها سايغون 

يسقط  ولــم  الفيتنام،  في  املعروفتان 
جثثا  البشير  الــجــنــرال  جــنــود  فقط 
هامدة في مقر القيادة العليا، بل سقط 
نظاميون  وجنود  ثــوار  جنود  أيضا 
في باب اإلذاعة والطرق املؤدية إليها، 
وسقط الجنود في باب وزارة الداخلية، 

وسقطوا في عدة شوارع أخرى..

اعتصموا  قد  الثوار  الجنود  وكان 
بها،  املحيطة  وبالعمارات  بــاإلذاعــة 
أحدا  يرحموا  ولم  وخربوا  وحطموا 
في طريقهم، وكان جنود فرقة التدخل 
بقيادة  الــزرقــاء،  بقبعاتهم  السريع 
يواجهون  الــحــصــاري،  الكولونيل 
املوت في أصدق صفاته، فكان عليهم 
وبقوة  وحيطة،  بذكاء  يحاربوا  أن 

إلى  املفكرة  العقول  وكانت  وصرامة، 
تبحث  أوفقير،  محمد  الجنرال  جانب 
التي  املــعــركــة  بــذلــة  ملشكل  حــل  عــن 
يرتديها الجنود الثوار، وعدم إمكانية 
البذلة في  إدخال جنود يرتدون نفس 

أحد  من  خبر  جاءهم  أن  إلى  املعركة، 
لإلذاعة، وهو مكتب  املجاورة  املكاتب 
جثة  على  ببابه  عثر  حيث  املقاومة، 
أن  واكتشفوا  الــثــوار  الجنود  أحــد 
كاكيا  قميصا  يلبسون  الثوار  الجنود 
تحت بذلة املعركة، وكان هناك الحل.. 
في  الجنود  بإدخال  األوامر  وصدرت 
كل  على  الــرصــاص  وإطــالق  املعركة 

جندي يرتدي قميصا كاكيا.
الرباط،  مدينة  على  الظالم  وخيم 
ودخــان  واملــوت  الخوف  معه  وخيم 

الرصاص.
ــت طـــائـــرة صــغــيــرة قد  ــان ك
غادرت مطار الرباط العسكري 
وصل  التي  الساعات  فــي 
البشير  الــجــنــرال  فيها 
كان  العليا،  القيادة  إلى 
الطائرة  تلك  مــن  على 
ــرال بــوكــريــن،  ــنـ ــجـ الـ
ملنطقة  الثوري  الرئيس 
ــرال  ــن ــج ــاس، وال ــن ــك م
الثوري  الرئيس  حمو 
وطـــارت  فـــاس،  ملنطقة 
اتجاه فاس..  الطائرة في 
انقلبت  طــريــقــهــا،  وفـــي 
األوضاع في الرباط وصدرت 
األوامر إلى فاس، وكان عاملها 
ــرة من  ــائ ــط بــنــشــمــســي، ملــنــع ال
موظفو  واعتذر  املطار،  في  النزول 
برج املطار في فاس لربان الطائرة، ألن 
الضوء منقطع على املنطقة، وحيث أن 
حامية الدبابات كانت قد غادرت مدينة 
بمكناس،  طريقها  في  ومرت  الحاجب 
بأن  الطائرة  إلى  األوامــر  صدرت  فقد 
غير  الضوء  فلعل  مكناس  إلى  تتوجه 
الطائرة  عادت  وفعال،  هناك..  منقطع 

ــث نـــزلـــت، وعــنــد  ــاس حــي ــن ــى مــك ــ إل
رفقة  منها  الــثــالث  الــجــنــراالت  ــزول  ن
حراسهم، وجدوا املدافع موجهة إليهم 
والرشاشات محيطة بهم من كل جانب، 
ورفعوا أيديهم وقيدوا، وأصبحوا في 

قبضة حامية الدبابات.
بعض  انتهز  حبيبي  الجنرال  ولعل 
ــت لــقــضــاء بــعــض حــاجــاتــه في  ــوق ال
مأموريته  بمقر  االلتحاق  قبل  الرباط 
مــراكــش  ملنطقة  كــقــائــد  مــراكــش  ــي  ف
بالصخيرات  مروره  وعند  العسكرية، 
القصر  دخل  مراكش،  إلى  طريقه  في 
مخطط  لتنفيذ  وربما  املعتقلني  ليرى 
ــرى  ــه ي ــل ــر ع ــص ــق ســـــري، فـــدخـــل ال
إلى  ودخل  أحدا..  يجد  فلم  املعتقلني، 
داخل القصر حيث وجد حركة دؤوبة، 
ويــداوون  الجثث  يحملون  وعساكر 
الجرحى، فاستغرب املوقف، ولعله قرر 
القصر  فدخل  االستطالع،  من  املزيد 
يدرسون  مساعديه  وسط  امللك  ليجد 
قبعته  خلع  وذكــاء،  وبسرعة  الوضع، 
ويقدم  يقبلها،  امللك  يد  على  وانحنى 
ويخبر  حصل..  ملا  وأسفه  اعتذاراته 
لتسلم  مراكش  إلى  متوجه  أنه  امللك 
مهامه، لكن أية مهام، هل مهامه كقائد 
كمندوب  أم  امللكية  العسكرية  للمنطقة 
وإنما  يـــدري..  أحــد  ال  هناك؟  للثورة 

أجابه امللك: اذهب.. أعانك هلل.
البيضاء،  الــدار  إلى  وصوله  وعند 
في  برفاقه  حبيبي  الــجــنــرال  اتصل 
التحرك  بضرورة  وأخبرهم  الجيش 
إلى الرباط، وعندما وصل إلى مراكش 
استدعى ضباطه  الليل،  منتصف  قرب 
ــادة، وعــنــدمــا تم  ــي ــق ــي ال الجــتــمــاع ف
فيه  شهروا  إليه،  وأنصتوا  االجتماع 

جميعا رشاشاتهم واعتقلوه.
وزارة  في  الفنيري  الكولونيل  وكان 
أن  بعد  الــبــرقــيــات  يبعث  الــداخــلــيــة 
هناك،  كانوا  الذين  املوظفني  احتجز 
وأصــبــحــوا يــخــاطــبــونــه »مــســيــو لو 
مينيستر«، وكانت وزارة الداخلية، قبل 
إدريــس  إمــرة  تحت  الفنيري،  وصــول 
بعد  الصخيرات  في  كان  الذي  حصار، 
صديقا  وكان  الفنيري  فاعتقله  الظهر، 
وباعتقاله  بتعريته  الجنود  وأمــر  له، 
إلــى  الــفــنــيــري  وبــقــي  املعتقلني،  مــع 
صباح األحد حيث جرت معركة ضارية 
بعدها  استسلم  الداخلية  وزارة  بباب 
الفنيري وجنوده، وكان الجنرال محمد 
الهجوم على  ذلك  قاد  الذي  أوفقير هو 
القنيطرة  في  تم  كما  الداخلية،  وزارة 
ألحد  البصير  بن  الكولونيل  استسالم 
تلفونية  مكاملة  بعد  الصغار،  الضباط 

من الرباط نصحته بأن يسلم نفسه.
وعندما كانت الدقائق تتوالى مقربة 
امللكية  القيادة  كانت  الليل،  منتصف 
يؤخر  امللك  وكان  األخبار،  هذه  تلتقط 
خطابه إلى الشعب.. منتظرا املزيد من 

األخبار.

ليسأل  وعاد  عبابو  جبني  تقطب 
بعد  البوهالي،  البشير  الجنرال 
ــن املــخــاطــرة  ــه »كــفــى م ــال ل أن قـ
أنك  ــذا  ه معنى  هــل  ــتــالعــب«:  وال
من  أســـرع  أصبعه  وكـــان  ضــدنــا؟ 
حارسه،  إلى  فأشار  كالعادة،  فمه 
السرجان عقا، بأن يطلق الرصاص.. 
وما كان السرجان عقا متعودا على 
رئيسه  مــن  ــرع  أس فكان  التفكير، 
رشاشته  شــاحــنــة  ــرغ  ــ وأف عــبــابــو 
الذي  البشير،  الجنرال  جــوف  في 
هامدة  جثة  البصر  ملــح  فــي  سقط 
الجنرال  سقوط  ولكن  األرض،  على 
لحراسه  ــجــال  امل أفــســح  البشير 
واخــتــرق  الــرصــاص،  يطلقوا  أن 
والواقفني  عبابو  جسم  رصاصهم 
من  ــرع  أس كــان  عقا  لكن  بجانبه، 
الجميع، ورفاقه كثيرون، فأغمضوا 
عيونهم وأطلقوا الرصاص بسخاء، 
ــل مــن كـــان مــع الــجــنــرال  ــات ك ومـ
أحد،  يفلت  ولم  جنود،  من  البشير 
ولم يمت عبابو، فقد حاول أن ينزع 
بيده رصاصة أصابت عنقه، ثم عاد 
غريبة  بسرعة  نشاطه  ليستأنف 
وعصبية بادية، ويده ال تفارق عنقه، 
ونادى بعض رفاقه ليأخذوا سيارة 
املستشفى  إلى  ويتوجهوا  مسلحة 
املسمى  الطبيب  إلحضار  العسكري 
موالي.. وقال: أحضروه، وإن رفض 

أعدموه.
وانتصب  موالي  الدكتور  وحضر 
أمام عبابو متخطيا عشرات الجثث، 
قال  الكالم،  مختصر  عبابو  وكــان 
الــرصــاصــة،  ــذه  ه اخــلــع  للطبيب: 
كيف..  لكن  حاضر..  الطبيب:  فرد 
ال بد لي من األجهزة الطبية إلجراء 
من  لــي  ــد  الب الــجــراحــيــة،  العملية 
وقاطعه  لــي..  بد  ال  املنوم..  البنج 
عبابو: اخلع الرصاصة وإال ألحقتك 
بهؤالء، والتفت الدكتور موالي ليجد 
عبابو،  كــالم  صحة  على  البرهان 
واقــتــرب  مقص  على  يــده  فــوضــع 
ونــظــر قصيرا  عــبــابــو،  عــنــق  ــن  م
متقدة  فــرآهــا  عبابو،  مالمح  إلــى 
الدكتور  بني  متقلبة  وعيونه  كالنار 
عنقه،  للطبيب  أعطى  ثم  وأصابعه، 
الطبيب  قطع  تفكير،  لحظة  وبعد 

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: 1548 من 18 إلى 24 فبراير 2021

أمام مقر اإلذاعة سقط عشرات الجنود الثوار والنظاميون بعدما أطلقوا الرصاص على بعضهم البعض

كان الكولونيل الفنيري في وزارة الداخلية 
يبعث البرقيات بعد أن احتجز الموظفين الذين كانوا 

هناك، وأصبحوا يخاطبونه »مسيو لو مينيستر«، وكانت 
وزارة الداخلية، قبل وصول الفنيري، تحت إمرة إدريس 
حصار، الذي كان في الصخيرات بعد الظهر، فاعتقله 

الفنيري وكان صديقا له، وأمر الجنود بتعريته وباعتقاله 
مع المعتقلين، وبقي الفنيري إلى صباح األحد حيث 
جرت معركة ضارية بباب وزارة الداخلية استسلم 

بعدها الفنيري وجنوده، وكان الجنرال محمد 
أوفقير هو الذي قاد ذلك الهجوم 

على وزارة الداخلية


